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Tänavu aasta esimestel päe-
vadel lisandus Haljala valla 
hallatavate asutuste nime-
kirja uus organisatsioon, mis 
kannab nimetust Haljala valla 
Spordikeskus.

Volikogu liikme ning kul-
tuuri- ja spordikomisjoni esi-
mehe Krista Keeduse sõnul 
on Haljala valla Spordikes-
kuse loomine üks osa endis-
te Vihula ja Haljala valdade 
ühendamise protsessist.

„Põhimõtteliselt oleks ju 
võinud spordihooned Võ-
sul ja Haljalas edasi omaette 
toimida, kuid kõik ülejäänud 
spordirajatised ja -üritused oli 
niikuinii mõistlik tuua ühtse 
juhtimise alla,“ leidis Keedus.

„Loodan, et loodud spordi-
keskus suudab pakkuda või-
malusi iga vallakodaniku ter-
viseliikumise tarbeks, avada 
uusi perspektiive potentsiaal-
setele noortele sportlastele ja 
toetada suurema avalikkuse 
tähelepanuga ürituste läbivii-
mist siin piirkonnas,“ lisas ta.

Möödunud aasta lõpus toi-
mus avalik konkurss täitmaks 
loodava asutuse juhataja ame-
tikohta. Valituks osutus Avo 
Seidelberg.

Krista Keeduse ütluste ko-
haselt kandideeris spordi-
keskuse juhi kohale mitmeid 
väga põnevaid ja erineva 
taustaga inimesi. „Avo Seidel-

Haljala vallas loodi spordielu 
juhtimiseks uus asutus

Spordikeskuse juhiks valiti Avo 
Seidelberg.

Foto: Elmar Põldsalu

berg paistis nende seast silma 
loomulikult oma senise koge-
musega, aga ka läbimõeldud 
tulevikunägemusega,“ kom-
menteeris kultuuri- ja spordi-
komisjoni esimees.

Avo Seidelberg on aastaid 
tegutsenud Võsu spordihoo-
ne juhtimisega. Seidelberg 
viitas, et ta asus sinna tööle 
kolm aastat tagasi eesmärgiga 
elavdada toonase Vihula val-
la spordielu – õhtud olid siis 
spordihoones vaiksed.

Praegu käib aga Võsu spor-
dihoones vilgas tegevus: 
tööpäeva õhtutigi toimuvad 
pallimängud ja muud tree-
ningud. „Esimese asjana tõin 
toona fuajeesse kabe ja male-
lauad, mida praegu kasutavad 
nii kooliõpilased kui täiskas-
vanud külastajad, nende hul-
gas ka suvitajad,“ rääkis Sei-
delberg.

Kui Võsu sportimise tingi-

musi tunneb uus spordikes-
kuse juht kui oma viit sõrme, 
siis esimeseks suureks väl-
jakutseks on ta valinud just 
Haljala võimlaga seonduva.

„Haljala võimlaga toimeta-
mise teeb keeruliseks see, et 
pikaajalisi eesmärke on kee-
ruline paika panna,“ selgitas 
Seidelberg. „Hoone tahab 
saada investeeringud. Teame 
täna, et kui uut kooli ehitama 
hakatakse, lammutataks vana, 
aga võimla jääb töösse, vähe-
malt seni kuni uus kool koos 
võimlaga on valmis. Kas vana 
võimla lammutatakse või 
suudame leida sellele hoopis 
uusi ja põnevamaid väljun-
deid, seda näitab aeg,“ lisas ta.

„Vaatamata võimla amor-
tiseerunud tingimustele, on 
Haljala rahval tugev spor-
dipisik säilinud,“ rõõmustas 
uue asutuse juht. „Esimese 
sammuna avame võimla val-
larahvale kasutamiseks seitse 
päeva nädalas.“

„Meile on väga oluline 
teada, kui palju ja milliseid 
teenuseid meie inimesed ka-
sutavad ja vajavad,“ jätkas 
Seidelberg. „Seepärast regist-
reerimegi vallakodanikke 
nimeliselt. Saadud statistika 
põhjal saame edendada just 
vajaminevaid suundasid.“

Kuulutaja
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LORD nurgadiivanvoodi LORD nurgadiivanvoodi 

260*186 (128*200) 

669 EU
R

239 EU
R

269 EU
R 162 EU
R

226 EU
R

MAESTRO nurgadiivanvoodi MAESTRO nurgadiivanvoodi 

227*140 (140*200)

169*113*89

195*85 (80*180)

220*100 (115*195) 

205*97*65 (90*200) 

SAMI puitvoodi SAMI puitvoodi 

ARTEKS kušett ARTEKS kušett DUET-1 kummut DUET-1 kummut 

289 EU
R

KLASSIKA XL  diivanvoodi KLASSIKA XL  diivanvoodi 

222*95 (120*198) 

80*40*84

299 EU
R

MALTA  diivanvoodi MALTA  diivanvoodi 

219*970 (140*190) 

579 EU
R

DELTA diivanvoodi DELTA diivanvoodi 

DEIBED-2 lastevoodi DEIBED-2 lastevoodi 

95 EU
R

al.

159 EU
R

96 EU
R

DUET-2 kummut DUET-2 kummut 

95*40*84

79 EU
R

al. 77€

Nädala alul toimus Rak-
vere vabastamise aasta-
päeva auks laskevõistlus, 
mida korraldati juba 
seitsmendat korda.

Liisi Kanna

Esmaspäeval korraldati Rak-
vere politseijaoskonna sise- 
lasketiirus nüüdseks tradit-
siooniks saanud võistkondlik 
laskevõistlus. Mõõtu võeti 
kolmes kategoorias: põhi- 
kooliõpilased, gümnaasiumi-
õpilased ja täiskasvanud.

Rakvere linnavalitsuse kul-
tuuri- ja noorsootööspetsia-
list Katrin Joselin, kes on las-
kevõistluste korraldusmees-
konda kuulunud nende algus-
ajast peale, jäi üritusega igati 
rahule. „Tänavune, Rakvere 
vabastamise 100. aastapäeva 
auks toimunud laskevõistlus 
läks väga hästi. Võistkondi 
oli kokku 19. Eelmisel aastal 
oli 20, kuid on ka olnud aas-
taid, kus võistkondade arv on 
kümne ringis,“ sõnas Joselin.

„Kohtunikud olid tasemel 
nagu alati ja selle eest suur 
tänu Rakvere politseijaos-
konnale ning Kaitseliidule. 
Osalejate seas oli nii neid, kes 
alles esimest korda oma sil-
made ja käe täpsuse proovile 

SÕIDUAUTO PÕLENG
17. jaanuaril kell 6.40 teatati häirekeskusele, et Väike-Maarja val-
las Triigi külas Mõisa tänaval põleb sõiduauto Audi. Päästjate saa-
bumisel oli auto juba täisleekides. Päästjad kustutasid põlengu kell 
7.49, auto hävis täielikult. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.

VÄGIVALD VÕIMUESINDAJA VASTU
13. jaanuaril märkas Ida prefektuuri politseinik töölt vabal ajal 
Rakveres Võidu tänaval autot, mis oli sõitnud lumevalli. Autojuht 
väljus autost ja tuikus ning istus tagasi autosse. 47aastane ametnik 
tutvustas end politseinikuna ning asus täitma teenistuskohustusi, 
pidades kriminaalses joobes juhi kinni kuni patrulli saabumiseni. 
30aastane joobes mees ähvardas politseiametnikku.

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
12. jaanuaril teatati, et Rakveres Tedre tänaval asuvas korteris tõu-
kas 30aastast naist tema 31aastane elukaaslane.
12. jaanuaril teatati, et Väike-Maarja alevikus Simuna maanteel 
asuvas korteris tungis 22aastasele mehele kallale tema 45aastane 
isa.

VARGUSED
12. jaanuaril teatati, et Rakvere linnas Saeaugu tänaval tungiti sis-
se eramajja ning varastati mündikogu, ehteid, käekell ja muid ese-
meid. Esialgne kahjusumma on 14 400 eurot.
11. jaanuaril teatati, et Kadrina vallas Viitna külas pargitud veoauto 
kütusepaagist varastati 400 liitrit kütust. Kahjusumma on täpsus-
tamisel.

Rakveres peeti 
traditsioonilist laskevõistlust

Rakvere kultuurikeskuse esindajad võistlustules.
Foto: Eve Alte

panid, kui ka neid, kes juba 
aastaid võistlustel osalenud,“ 
märkis korraldusmeeskon-
na liige, tõstes seejuures esile 
Rakvere Gümnaasiumi, kust 
oli välja pandud väga arvukalt 
võistkondi, teiste hulgas õpe-
tajate oma.

Kategooriatest oli enim 
osalejaid täiskasvanute hul-
gas, kus kaheksast võistkon-
nast tuli esikohale tiim, mille 
liikmeiks olid Sigrid Hang, 
Heldur Suits, Konstantin Le-
pik ja Alekseis Osokin.

Gümnaasiumiõpilaste hul-
gas toimus mõõduvõtt kuue 
tiimi vahel ning võidu saa-
vutas Rakvere Gümnaasiumi 
12. klassi III võistkond, kuhu 
kuulusid Kristina Sepp, Vic-
toria Sergejeva, Martin Mar-
japuu ja Ivar Palk.

Põhikooli kategoorias pist-
sid rinda viis võistkonda ning 
võidukaks osutus Väike-  
Maarja Gümnaasiumi põhi-
kool, mis oli ka kõige kauge-
malt osalema tulnud võist-
kond. Esikoha võitlesid välja 

Merily Tambik, Sten-Lenar 
Nirgi, Kristo Prinken ja Ro-
ben Kallaste.

„Sellel aastal sujus ka kor-
ralduslik pool hästi, võist-
konnad asusid tulejoonele 
eelnevalt kindlaks määratud 
ajagraafiku alusel,“ märkis 
Joselin, lisades, et korraldus-
meeskonda on läbi aastate 
kuulunud Aleksei Osokin, 
Meelis Kask, Hannes Reino-
mägi ja Margus Kotter.

Linna vabastamise aasta-
päevale pühendatud laske-
võistlust korraldati Rakvere 
politseijaoskonna, Kaitseliidu 
ning Rakvere linnavalitsuse 
ja kultuurikeskuse koostöös 
juba seitsmendat korda. „Al-
guse sai võistkondlik laske-
võistlus 2011. aastal, kui PPA 
Rakvere politseijaoskonnas 
oli valminud uus lasketiir,“ 
meenutas Katrin Joselin.

„Võistluse korraldamise 
idee kasvas välja soovist tä-
histada Rakvere linna vabas-
tamise aastapäeva, tõsta sa-
mas noorte teadlikkust meie 
ajaloolistest sündmustest ja 
tutvustada ühtlasi laskesporti. 
Kuna huvi oli suur ja osalejate 
tagasiside positiivne, kujun-
dasime võistlusest meeldiva 
traditsiooni,“ märkis ta.

Tapale saabusid Belgia kaitseväelased
Eile jõudis Eestisse Belgia kaitseväe kontingent, et ühine-
da neljaks kuuks Tapal paikneva Ühendkuningriigi juhitud 
NATO lahingugrupiga ning vahetada välja seal eelmise aasta 
algusest teeninud Taani kaitseväelased.

Saabunud üksuse tuumik põhineb väärika ajalooga Chasseur 
Ardennais ehk „Ardennaisi küttide“ pataljonil. Kokku on üksu-
ses ligikaudu 300 Belgia kaitseväelast ning umbes 100 ühikut 
lahingutehnikat, nende hulgas Šveitsi päritolu soomustrans-
portöörid Piranha, millest osad on varustatud Spike-tüüpi tan-
kitõrje raketisüsteemidega.

Kuulutaja
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Oli aeg, kui unistasid oma
bussipargi juhtimisest

NÜÜD ON SINU
VÕIMALUS

Oli aeg, kui unistasid oma
päris kontorist

NÜÜD ON SINU
VÕIMALUS

Oli aeg, kui unistasid oma
päris bussi rooli keeramisest

NÜÜD ON SINU
VÕIMALUS

PAKUN TÖÖD

• Varjupaikade MTÜ pakub tööd Rak-
veres asuvasse loomade varjupaika. 
Tööülesandeks on loomade igapäe-
vane hooldamine. Töötajalt ootame 
tõsist ja suurt soovi tegeleda kodutute 
loomadega ning tugevat empaatiavõi-
met. Töö ei ole keeruline ja seega sobib 
nii nooremapoolsele inimesele, kui 
ka krapsakamale pensionärile. Töö 
vahetustega ning väljaõpe kohapeal. 
Töötasu 600 €. Info Virumaa varju-
paiga telefonil 5309 0510 või e-post 
virumaa@varjupaik.ee

• Põllumajandusettevõte Vinni alevi-
kus võtab tööle noorloomatalitaja. 
Alevikus olemas kauplus, kool, laste-
aed, spordikompleks, elamiseks 2toa-
line korter. Info tel 5304 1060

• Art Cafe pakub tööd ettekandajale/
kelnerile. Lisa info tel 32 32060, ho-
tell@artcafe.ee

• AS Virumaa Metsatööstus võtab 
tööle CNC OPERAATORI. Info tel 
5809 9389 või tulla kohale Rakvere, 
Näituse tn 10 

• Rakvere Hooldekodu otsib oma 
meeskonda hooldajat, 24 h tööva-
hetused. Info tel 512 828, Annika

• Uhtna Hooldekodu võtab tööle hool-
daja. Töö vahetustega. Töötasu 4-5 €/h. 
Info tel 325 7841, 5387 5004

• Pakun kohe tööd Rakveres tugi-
isikule, üksikule naisele Rakveres 
või lähiümbrusest (väljaõppe või-
malus). Tel 554 6490

• Võtame tööle osalise tööajaga mees-
terahva vanuses kuni 60 aastat, eesti- 
ja venekeele oskusega ning B-, C-kate-
gooria olemasoluga. Tel 516 4685

• Eraisik pakub tööd kaubikule ja kau-
bikujuhile, soovitavalt koos abilisega 
(mööbli ära vedu) Rakveres. Tel 545 
90741

• Tallinna Toiduveod AS pakub tööd: 
C-kategooria jaotusveo autojuhile. 
Töö kirjeldus: jaotusveod Lääne-Vi-
rumaal, kauba peale-ja mahalaa-
dimine. Nõudmised kandidaadile: 
C-kategooria autojuhiload, eelnev 
töökogemus, kohusetundlikkus, kehtiv 
autojuhi ametikoolituse tunnistus. 
Ettevõte pakub: stabiilset töökohta, 
konkurentsivõimelist palka. Asukoht: 
Rakvere, Lääne-Virumaa. Kontakt: tel 
5345 7017, virumaa@abgrupp.ee

• Firma pakub tööd CE-kategooria 
juhile. Töö Eesti piires esmaspäevast 
reedeni. Info tel +372 512 7883

• Eraisik pakub tööd tapeedi panijale 
Rakveres, soovitavalt, et käed liiguksid 
kiiremini kui suu, samas perfektsionis-
mi taga ei aja. Tel 5459 0741

• Pakume tööd autojuhtidele CE-ka-
tegoorias: 1. Rahvusvahelised veod: 
EE-FI-RU-EE, 2. Rahvusvahelised 
veod: EE-FR-EE, 3.Eesti sisene kallur- 
poolhaagis. Tel 502 0589

 RTX Lines OÜ otsib oma meeskonda 

BUSSIJUHTE 
Ootame oma meeskonda sõbralikke 

ja esinduslikke bussijuhte, 
kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui
- Sul on tahe töötada bussijuhina
- Sa omad kehtivat D-kat. juhiluba
  ja kutsetunnistust 
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik
   ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt 
   (vähemalt B1 tase)

Kandideerimiseks saada meile oma 
CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile 
info@r-takso.ee või helista tel. 53417533

VAJAME LILLEMÜÜJAT 
Rakvere Vaala keskusesse.
Nõudmised kandidaadile:

Eelnev kogemus Floristina, 
lillemüüjana.

Loominguline mõtteviis.
Teeninduskogemus.

Lisainfo tel 5666 6332

Ettevõte Vinni vallas 
pakub tööd 

traktoristile ja 
lihaveisekasvatajale.

Lisainfo 
telefonil 505 5240 või 
vallo@nurmevara.ee
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KOOLITUS

OTSIN TÖÖDSoome fi rma pakub tööd
ÜLDEHITAJATELE 

JA TEISTELE EHITUS-
SPETSIALISTIDELE. 

Töö suurtematel töömaadel 
Helsingis, Espoos, Vantaas. 
Kasuks tuleb soome keele 

oskus, rohelise ja verokaardi 
olemasolu (henkilötunnus). 

Vajadusel aitame majutusega. 
Palk 2 korda kuus ja vastavalt 

TES- ile. Palk kokkuleppel, 
sõltuvalt oskustest 

ja teadmistest. 

Tel: +358 404105316 või 
mario.arumagi@

agnemirakennus.fi 

Pakume tööd 

EELARVESTAJALE
TÖÖ KIRJELDUS

Ehituseelarvete ja hinnapakkumiste 
koostamine

Ehitusprojektide, alltöövõtjate ning tarnijate 
pakkumuste läbitöötamine ja analüüsimine

Nõudmised kandidaadile
Soovituslik erialane kõrgharidus 

või selle omandamine
Eelnev töökogemus ehitusalal 

vähemalt 3 aastat
Seadusandluse ja normide hea tundmine
Hea meeskonnatöö- ja läbirääkimisoskus

Korrektsus, täpsus, 
kohusetundlikus ja lojaalsus

Hea arvuti ning erinevate kasutamise oskus 
(AutoCad, MS Project, Excel, Word jne)

Väga hea Eesti keele oskus, ning soovitavalt 
vene või inglisekeele oskus suhtlus tasandil

Kasuks tulevad teadmise eriosade 
eelarvestusest.

ETTEVÕTE PAKUB
Pakume arendavat ja vastutusrikast tööd 

sõbralikus kollektiivis ning konkurent-
sivõimelist palka ja tulemustasu.

Kaasaegseid töövahendeid.
Sportimisvõimalusi.
Asukoht – Rakvere

CV ja enesetutvustus palun saata 
info@tarvaprojekt.ee

Sõiduautode avariiremondiga
tegelev ettevõtte Heimarus OÜ

otsib Kadrina töökotta
 

AUTOPLEKKSEPP-
KOMPLEKTEERIJAT.

Lisainfo tel 552 1733
www.heimarus.ee

• Otsin tööd traktoristina Väike-Maar-
ja vallas ja selle ümbruses. Töökoge-
must sellel alal veel ei ole ning hetkel 
töötan Rakveres peakokana, kuid tegin 
T-kategooria load aasta tagasi. Olen 
noor (33 a), ning elanud terve elu maal. 
Metsas, põllul või karjääris – kõik pak-
kumised on oodatud. Napsu ei võta. 
Tõnu, tel 5664 4041

• 50+ kohusetundlik ja korralik naine 
otsib tööd Lääne-Virumaal. Tel 5634 
9249

• Kogemustega ehitusmees otsib 
tööd. Tel 5376 4824

• Alates jaanuarist vene keele kur-
sused erinevatele tasemetele. www.
apkeelekursus.eu. Tel 5344 4542

• Kutsume teid veebruaris algava-
tele hispaania keele kursustele. 
Tunnid neljapäeviti Rakvere Kul-
tuurikeskuse ruumides (Kreutzwal-
di 2, Rakvere). Info ja registreerimi-
ne a.s.wesman@gmail.com

• Inglise keele vestluse kiirkursus 20 
tundi (vajadusel jätkame) algajatele ja 
taasalustajatele, kesktase ja äri inglise 
keel Tsentrumis Koidula 1 alates E 
21.01, T 22.01 ja N 24.01 kella 18-19.30. 
Hind 60 € (sisaldab õppematerjale). 
Reg tel 5566 1419

OTSID TÖÖD? 
VAJAD TÖÖTAJAT?
Sisesta nüüd kuulutus

kuulutused.kuulutaja.ee kuulutused.kuulutaja.ee
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Biore Tervisestuudio
21. jaanuar kell 14–18 hömopaat-proviisor Mirjam Heinloo 
vastuvõtt
21. jaanuar kell 18–19 „Homöopaatia kui organismi tasa-
kaalustamise võimalus“
24. jaanuar tervendaja Volli vastuvõtt
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kiropraktik A. Grigorjani vas-
tuvõtt koos massaažiga
Teisipäeviti nõelravi terapeut Arina Grigorjani vastuvõtt
Neljapäeviti tervisliku seisundi testimine – E. Heinmets
Reedeti 2x kuus kaaniteraapia – V. Kudrjavtsev
Reg tel 5017960, info@biore.ee
Oleme avatud E–R 10–18, iga teine laup 10–14
Biore Tervisestuudios, Rakvere Laada 5

Rakvere Teater
18.01 kl 19.00 Lendas üle käopesa venekeelse tõlke võimalus 
Rakvere Teatri suur maja (lav. Eili Neuhaus)
18.01 kl 19.00 Ükssarvikute farm Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Urmas Lennuk)
19.01 kl 19.00 Hullemast hullem Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Elina Purde)
19.01 kl 19.00 Lahus Rakvere Teatri väike maja (lav. Üllar 
Saaremäe)
24.01 kl 19.00 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Peeter Raudsepp)
 
Rakvere kultuurisündmused
7. jaanuar–24. jaanuar näitus „Märkmeid puukuurist“ Rak-
vere Galeriis
7. jaanuar–8. veebruar Birgit Vaarandi fotonäitus „Mitme-
palgeline meri“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
23. jaanuar kell 18 Otsakooli kammermuusika kontsert 
Rakvere Eragümnaasiumis, esinevad klaveri osakonna õpi-
lased
29. jaanuar kell 17.30 kirjandusõhtu Kai Aareleidiga Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus

www.kuulutaja.eewwww.ww
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„Maria Callase meistri- 
klassi“ on kirjutanud tun-
tud ameerika dramaturg 
Terrence McNally, kes 
pälvis selle eest prestiižika 
Tony auhinna. See räägib 
loo laulutunnist noortele 
talentidele, kellele prima-
donna oma kogemusi ja-
gab. Saame teada, kuidas ta 
ise tippu jõudis, kuigi pidi 
taluma pressi ränka krii-
tikat ja rivaalide kadetse-
mist. Sekka ka pikantseid 
seiku kooselust miljonäri 
Aristoteles Onassisega.

Peaosas särab Merle Pal-
miste (Eesti Draamatea-
ter), mängivad veel Maris 
Liloson, Arete Kerge, Rei-
go Tamm (RO Estonia) või 
Oliver Kuusik, Peeter Kal-

jumäe, Hannes Villemson.
Lavastas Andrus Vaarik 

(Tallinna Linnateater), kes 
on öelnud nii: „Merle Pal-
miste „Maria Callase meist-
riklass“ muudab teie maa-
ilma – rikkamaks ja kauni-
maks. Te avastate, et ooper 
ei ole vaid väheste valitute 
nauding, millest teid on 
ilma jäetud. Et inimhääl, 
kauneim heli maailmas, 
suudab liigutada, lohutada, 
rõõmustada ja vaimustada 
igaüht meist.“

Hetkel ainus „Callase“ 
etendus Lääne-Virumaal 
toimub 23. jaanuaril kell 
19 Haljala Rahvamajas (tel 
3250444).

Kuulutaja

Haljalasse jõuab 
Komöödiateatri 
etendus

2018. aastal vaatas Rakvere 
Teatri etendusi veidi üle 68 
000 teatrisõbra. Kui lugeda 
kokku need, kes käisid Rak-
vere Teatrikinos, kontserti-
del, näituste avamistel, eks-
kursioonidel ning osalesid 
RT esitleb ja RT vestleb sar-
jade üritustel ja teistel teatri 
korraldatud sündmustel, saa-
me külastuste üldarvuks kok-
ku umbkaudu 155 000. Aga 
kui jagada toimunud üritu-
sed aasta peale laiali, siis toi-
mus igal kalendripäeval 4,64 
sündmust.

2018. aastal esietendus 
üheksa uuslavastust ning 
toimus Baltoscandal, mis oli 
järjekorras juba viieteistküm-
nes. Rahvusvaheline teatri-
festival tõi Rakverre teatraale 
lisaks Eestile ka Poolast, Soo-

mest, Prantsusmaalt, Šveit-
sist, Rootsist, Inglismaalt, 
Bulgaariast ning Ameerikast. 
Järgmine Baltoscandal toi-
mub 2020. aastal.

Lõppenud aasta mängi-
tuim lavastus oli „Lendas üle 
käopesa“ ning aasta hõiva-
tumad näitlejad olid Anneli 
Rahkema ning Eduard Sal-
mistu. Anneli andis 131 ning 
Eduard 129 etendust.

Eelmise aasta alguses alus-
tas teater uue sarjaga – RT 
muusika, mis toob publikuni 
ühe Rakvere Teatri näitleja 
hetke muusikas. Praeguseks 
on toimunud sarja raames 
kolm kontserti: Imre Õuna-
puu esimene autorikontsert, 
Silja Miksi ülesastumine hoo-
aja avapeol ning Ülle Licht-
feldti ja Isasõprade ainukord-

ne kontsert jõulukuul.
Tänavu jätkatakse muusi-

kasõprade südame võitnud 
muusikaviktoriini ning luu-
lehuvilistele mõeldud sarjaga 
Kuu Kutse, mida veab Grete 
Jürgenson. 

Teatrijuht Velvo Väli sõnul 
võis 2018. aastaga igati rahule 
jääda: „Tegemist oli EV 100 
aastaga ja mitmed eesmärgid 
olid just sellest kantud. Üri-
tuste külastajate koguarv 155 
000 on samuti märgiline. Nii 
suurt arvu külastusi pole me 
varem ajaloos näinud.“

Uus, 2019. aasta on starti-
nud juba uue hooga: proo-
visaalides on 15. veebruaril 
Vallo Kirsi käe all esieten-
duv eksistentsialistlik draa-
ma „Kinnine kohus“ ning 21. 
veebruaril Jaanika Juhansoni 

juhtimisel esietenduv noorte-
põnevik „Verikambi“.

Järgmisel nädalal jõuab 
Rakverre Itaalia lavastaja 
Giorgio Bongiovanni alusta-
maks märtsis esietenduva ko-
möödia „Kaks tosinat tulipu-
nast roosi“ proovidega. Veel 
näeb kevadel ilmavalgust 
Peeter Raudsepa lavastatud 
„Loojanguekspress“ ning su-
velavastusena tuuakse publi-
kuni 18. sajandi Taanist pärit 
klassikaline komöödia „Miks 
Jeppe joob?“, mida on lavasta-
mas Henrik Toompere.

Suur väljakutse ootab märt-
sikuus, mil Rakvere Teatris 
toimub Eesti teatri aasta- 
auhindade üleandmisgala.

Kuulutaja

Eelmise aasta lõpus ilmus 
Jaak Joala plaadiseeria seits-
mes heliplaat. Seekord siis 
taas puhtalt eestikeelne, ol-
les ühtlasi pühendatud Eesti 
Vabariigi 100. sünnipäevale. 
Kõik lood sellel on Eesti au-
torite looming – nii meloo-
diad, kui ka laulutekstid.

Kokku leiab albumilt kaks-
kümmend üks lugu, plaat 
keerleb mängijas oma kuus-
kümmend viis minutit. Ena-
mik laule sellel plaadil on 
kirjutatud omaaegsete popu-
laarsete lauluvõistluste jaoks, 

neist esimese algusest möö-
dub nüüd jaanuaris kuus-
kümmend aastat. Siin on nii 
võidulaule, kui muidu mär-
kimisväärseid, armastatud ja 
kaunikõlalisi lugusid.

Albumi viimase loo puhul 
on muide tegelikult tegemist 
lisalooga, popurriiga laulu-
dest „Kadriorg“ (Boris Kõr-
ver) ja „Rocca al Mare“ (Arne 
Oit-Arvi Siig).

Kõik esitatud palad päri-
nevad seekord seitsmeküm-
nendatest, täpsemalt aastatest 
1970–1978.

Heliloojatena jäävad silma 
tolle ajavahemiku üliandekad 
ja kõrgelthinnatud rahva-
lemmikud Arne Oit, Kustas 
Kikerpuu, Gennadi Podelski, 
Uno Naissoo, Arved Haug, 
Olav Ehala, Valter Ojakäär, 
Raimond Lätte jt.

Kõiki neid aastakümnete 
taguseid estraadipalu uues-
ti kuulates tunduvad need 
mõnevõrra üllatusena olevat 
pea endises headuses, väärtus 
pole enamike puhul kuigi-
võrd kukkunud.

„Õnn“ (Uno Naissoo-Hel-

dur Karmo) on lausa usku-
matult hea, „Rõõmude truba-
duur“, nimilugu ja meretee-
malised lood loovad samuti 
just parajalt mõnusa nostalgi-
lise ja romantilisegi meeleolu.

Võrreldes sarja varasemate 
albumitega, on „See kaunis 
maa“ kindlasti üks parimaid. 
Pole kahtlustki, et just selle 
plaadi müüginumbrid saavad 
väga kõrged olema.

Ülo Külm

Jaak Joala, „See kaunis maa“
JJ Music

Rakvere Teater astub 
hoogsalt uude aastasse

KUHU MINNA
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Möödunud reedel jõudis 
kinodesse uus Eesti film 
„Johannes pääsukese 
tõeline elu“, mida käis 
esilinastusele järgnenud 
nädalavahetusel vaata-
mas ligi 7000 inimest.

Kaire Kenk

„Tõesed on selles filmis vaid 
Pääsukese originaalkaadrid 
ja et ta tõepoolest käis oma 
sõbra Volteriga Helsinki Üli-
kooli rahastatud Setumaa 
ekspeditsioonil. Olgu ülejää-
nu muinasjutt ja romantika 
ning imeilus Liivimaa suvi,“ 
kommenteeris režissöör Har-
di Volmer oma uue mängufil-
mi tutvustusel kinos Sõprus. 
„Selle filmi esimesed kaadrid 
filmiti 105 aastat tagasi,“ kin-
nitas ta.

Tõepoolest, Volmer on 
oma OÜ Kopli Kinokompa-
nii toodetud linateoses ka-
sutanud haruldasi filmijuppe 
Pääsukese 1912. aasta Setu-
maa-matkast. Üllatavalt te-
ravmeelsed ja -keelsed kom-
mentaarid kaadrite juures 
on filmi parimad koomilised 
hetked.

„Kuid isegi neid seitset mi-
nutit meieni säilinud filmi-
kaadreid vaadates on näha, et 
kaadrid on lavastatud, inime-
sed piduriides, vahivad kaa-
merasse,“ nentis filmikriitik 
Jaak Lõhmus.

Filmitegu võttis ideest teo-
seni aega üheksa aastat ning 
rahaliselt toetasid umbes 
300000 eurose eelarvega li-
nateost nii Tartu linn, paljud 
firmad kui ka eraisikud. Riik-
likku toetust sai linateos vähe.

Nii koomikat kui traagikat
Volmeri vändatud road-mo-
vie on tragikomöödia Eesti 
esimesest filmimehest Johan-
nes Pääsukesest (Ott Sepp) ja 
tema püüdlustest filmikaa-
meraga ringi rännates õnne 

Sel nädalavahetusel näi-
tab Rakvere Teatrikino 
draamat „Silvio“, mis 
heidab jõulise pilgu või-
mu telgitagustesse.

Tõnu Lilleorg

Filmis nähtav meenutab väga 
palju endise Itaalia peaminist-
ri Silvio Berlusconi elukäiku, 
kuigi filmi tegijad teatavad 
kohe algul, et võimalikud sar-
nasused päriseluga on kõigest 
kokkusattumus.

Filmi esimeses pooles näe-
me peategelase (mängib Toni 
Servillo) oleskelu Sardiinia 
luksusvillas. Teda huvitaks 
ehk uuesti võimule saada, 
kuid ta näeb, et vasakpoolsete 
valitsus hoiab riigitüüri kind-
lalt. Külla saabunud äripart-
ner pakub välja plaani, kuidas 

valitsus kukutada ja ise uuesti 
võimule tulla.

Plaan hakkab realiseeruma, 
kuid stopp – see film ei jutus-
ta kaasahaaravalt põnevatest 
sündmustest, milles osalejate 
põu eesterendava edu mõ-
jul innu ja ootusärevusega 
täitub. Pigem vaatleb film 
tegemisi Silvio eraelulises lä-
hikonnas, milles sisaldub la-
gunemise motiiv.

Peategelane on väga ene-
sekeskne mees, kes januneb 
laiade masside imetluse järele. 
Ta oskab käituda rahvamehe-
na ja on osav müügimees. Ta 
on justkui inimhingede in-
sener, kes suudab kujundada 
rahva emotsioone ja serveeri-
da fakte sobival viisil. Kohati 
jääb mulje, et ta teab rahvast 
rohkem, kui rahvas ise. Sa-
muti meeldib talle pidutseda.

Silvio minapilt on niivõrd 

Saladuslik Silvio

Silvio naudib elu oma villa õuel.
Foto: A-One Films

„Johannes Pääsukese tõeline elu“ – ilus Liivimaa muinasjutt

Linateose peaosades mängivad Ott Sepp ja Märt Avandi.
Foto: pressimaterjalid

teda ennast täis, et talle val-
mistab tõsiseid raskusi tajuda 
teist inimest empaatiliselt ja 
enesega võrdsena. Samuti on 
ta vägagi saladuslik, oma si-
simat olemust ei ava ta kuigi 
palju ka oma abikaasa Vero-

nicale (Elena Sofia Ricci).
Film on üsna pikk, kestes 

2,5 tundi ja kulgedes aegla-
ses tempos. Teos võib nõuda 
filmisõbralt küll suuremat 
keskendumist, kuid samas 
see justkui vangistab vaataja 

tähelepanu. Nii tekib saalis is-
tudes aeg ja ruum filmi sõnu-
mi tunnetamiseks.

Filmi režissöör on Paolo 
Sorrentino, kelle menuseriaa-
li „Noor paavst“ võis mullu 
sügisel vaadata ETV2 kana-
lilt. Heli, sümboleid, mon-
taaži ja tempot on režissöör 
kasutanud filmis väga meis-
terlikult, luues linateosesse 
omanäolise meeleolu. Filmis 
leidub ka rajusid peostseene, 
mistõttu on sellel vanusepii-
rang.

Kindlasti on „Silvio“ eesku-
julik näide heast, kunstilisest 
ja sõnumiga Euroopa filmist, 
millel on tänulik publik ole-
mas. Kaudselt näitas seda ka 
asjaolu, et üleeile vaatas Tal-
linna Artise kinos filmi ligi 80 
inimest, mis on päevase sean-
si kohta väga suur arv.

leida. Koos hea sõbra Volte-
riga (Märt Avandi) veedab 
lennukatest ideedest pakatav 
elukunstnik Pääsuke 1912. 
aasta palaval suvel ühe nädala 
Setumaal.

Sellesse mahub naeru, nut-
tu, napsu, romantikat ja kõi-
ke muud, mis käib kaasas 
ühe 21aastase tuulepeaga, kes 
enne tegutseb ja alles seejärel 
mõtleb. Setu vodkat ja viina-
võtmist saab piisavalt näha, 
kuid filmi lõpp kisub vägisi 
traagiliseks.

Lõhmus soovitabki filmi 
vaadata kaks korda – esmalt 
minna vaatama endiste „Tu-
jurikkujate“ suurepäraseid 
koomilisi rolle, teisel korral 
aga kuulata mahlakat setu kõ-
nepruuki ning imetleda Tõnu 
Kargu võimsat osatäitmist 
filmi kolmanda peategelase – 
voorimehena.

„Seda filmi ei tohikski suur-
tes saalides näidata, väikse-
mates läheb publik filmis toi-
muvaga paremini kaasa, tun-
netab paremini nii koomikat 
kui traagikat,“ sõnas Lõhmus.

Esimese Eesti filmimehe 
Johannes Pääsukese etno-
graafilisest dokumentaalfil-
mist (ekspeditsioonid 1912 ja 
1913) „Retk läbi Setumaa“ on 

säilinud vaid seitse minutit. 
Mingit muud dokumentaalset 
materjali sellest retkest pole, 
sest kadunud või hävinud on 
ka Pääsukese reisipäevik, üld-
se on tema isikust vähe teada.

Hardi Volmer koos kir-
janiku Olavi Ruitlasega on 
kirjutanud nende minutite 
põhjal täismõõdulise män-
gufilmi stsenaariumi, nende 
endi sõnul on tegu seiklusliku 
road-moviega. Filmi idee autor 
on meie seast kahjuks juba 
lahkunud filmimees Peeter 
Brambat.

„Stsenaariumi kirjutasi-
me küll üle 20 korra ümber,“ 
tunnistas Volmer. „Ma pole 
kunagi varem ühegi stsenaa-
riumi kallal nii palju vaeva 
näinud,“ lisas Ruitlane.

Filmi muudavad eriti nau-
ditavaks lummavad loodus-
kaadrid kaunitest Setomaa 
maastikest. „Siin on valgus 
teistsugune, siin on imeilusad 
kohad,“ ütles filmi kunstnik 
Katrin Sipelgas. Oma sõnul 
on ta filmis saanud ära ka-
sutada palju kauneid kohti, 
mida aastate jooksul Setu-
maad mööda ringi käies on 
üles pildistanud ja meelde jät-
nud.

„Ma arvan, et see on lõbus 

film, samas ka traagiline film. 
Setu film – igati selline Ees-
ti asi,“ lausus filmi helilooja 
Ardo Ran Varres. „Kurbtus ja 
rõem käivad käsikäes, nii fil-
mis kui kunstis laiemalt. Nad 
toestavad teineteist,“ lisas 
Volmer.

Osatäitjate valik
Filmis teevad kaasa mitmed 
nimekad näitlejad – Ott Sepp, 
Märt Avandi, Tõnu Kark, 
Marje Metsur, Merle Jääger 
jt. Sergot pidi algsete plaani-
de kohaselt filmis mängima 
tuntuim setost näitleja Arvo 
Kukumägi, kes aga suri kuu 
aega enne filmivõtete algust. 
Tagantjärele ütleb rolli en-
dale saanud Tõnu Kark, et ta 
kartis väga, kas tuleb sellega 
toime.

Kokku lööb filmi massi- 
stseenides kaasa sadakond 
inimest, nii kohalikud Se-
tumaa elanikud kui ka Balti 
Meedia- ja Filmikooli vaba-
tahtlikud. Pisirolle teevad 
paljud nimekad Eesti näitle-
jad Peeter Volkonskiga eesot-
sas. „Kui oled kirjutanud vet-
tpidava loo, siis tulevad kõik 
su sõbrad ja tuttavad sellega 
heameelega kaasa,“ kommen-
teeris Volmer.

„Pääsuke suri nii noorelt, 
25aastasena, seega temast on 
jäänud ainult pärand,“ ütles 
Volmer ja selgitas, et Pääsuke 
hukkus küll Esimeses Maail-
masõjas, aga tagalas. „Ta kuk-
kus rongis vastu lauda ja suri. 
Siiski õnnestus Pääsukesel 
lühikesele eluteele vaatamata 
palju saavutada. Mitu õnne-
likku momenti peab ühes ko-
has või ühes inimeses kokku 
saama – nii fanatism kui ka 
jõukas perekond,“ muigas re-
žissöör.

Tänu fanatismile sai noor 
mees hakata tegelema toona 
ennenägematu asjaga – kine-
matograafiaga. Ta ehitas ise 
endale filmikaamera. Rikkad 
vanemad võimaldasid talle 
selleks vajamineva varustuse.

„Ott oli minu esimene va-
lik, ta lihtsalt sobib nii oma 
olemuse kui välimuse poolest 
Pääsukest mängima. Ja kui 
Ott oli kord valitud, siis kes 
muu kui Märt võinuks män-
gida Pääsukese sõpra, laostu-
nud mõisniku poega, kes õpib 
küll arstiks, kuid tahab hirm-
sasti fotograafiks saada,“ ütles 
Volmer.

Pääsukest kehastav Ott 
Sepp nentis, et rolliks valmis-
tudes töötas ta läbi kogu selle 
vähese materjali, mis Pääsu-
kese kohta olemas on. „Min-
na selleaegse tehnikaga 1912. 
aastal kondimootoriga Põl-
vamaale ja teha ka tänapäeva 
mõistes suurepärane foto, 
järelikult ta pidi olema gee-
nius,“ rääkis Sepp Õhtulehele.

„Ta suutis luua suurepära-
sed kompositsioonid nii, et 
kohalikud inimesed seal pilti-
de peal olid väga loomulikud. 
Sellest võib järeldada, et Pää-
suke oli suurepärane suhtle-
ja,“ kõneles Sepp.

„ERMis säilitatavate Pää-
sukese fotode põhjal tundub 
mulle, et neid sai teha ainult 
väga lahtine, sõbralik ja usal-
dusväärne inimene, märga-
tavalt karismaatilisem kui 
mina,“ lisas peaosatäitja.
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SÕIDUKID

ANNAN ÜÜRILE

VÕTAN ÜÜRILE

VAHETUS

VAATA KÕIKI PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2,  I korrus

PÄHKLIMÄE 6A, NARVA

5,0 m2, I korrus

TURU KAUBAMAJA 
LAADA 16, RAKVERE

87 m2, II korrus

VÄIKEMAARJA 

48 m2, II korrus

tel: 5554 5501

www.ogelektra.ee/uuripinnad
e-post: kinnisvara@ogelektra.ee

PAASIKU 2A, 
TALLINN
20,9 m2 , 79 m2 0 korrus

• Müüa 1toaline korter Rakvere kesk-
linnas, III korrus. Tel 5894 2895

• Müüa 1toaline keskküttega korter, 
4/5. Tamsalu, Ääsi 11. Tel 5333 0653

• Müüa 1toaline korter Kundas. Kor-
ter on väga soe, kõik aknad päikese 
poole. Kortermajal toimiv ühistu. 
Kommunaalkulud suvel 25 €, talvel 
90 €. Läheduses laste mänguväljak, 
kool, kauplus ja apteek. Hind 4175 €. 
Tel 529 7279

• Müüa Roelas kõigi mugavustega 
korterid, 1toaline ja 4toaline. Kokku-
leppel üürivõimalus. Info tel 505 1902

• Müüa Rakvere kesklinna lähedal 
2toaline sanitaarremonti vajav kesk-
küttega korter. Rohkem infot tel 518 
7143

• Müüa 2toaline korter Vinnis, kõigi 
mugavustega, remonditud, III korrus, 
otse omanikult. Hea hind! Tel 508 3997

• Müüa või üürile anda 2/2 kõigi muga-
vustega 2toaline korter Kundas, Kalda 
tn. Tel 512 7119 

• Müüa heas seisukorras 2toaline 
korter Sääse 10 (Tamsalu). Korteris on 
tehtud renoveerimistöid - põrandaküte 
vannitoas, uus torustik ja elektrijuht-
mestik jms, uuel omanikul võimalus 
teha värskendusi oma äranägemise 
järgi. Korterisse jääb sisse mööbel. 
Kommunaalkulud väiksed, naabrid 
vaiksed. Mõistlikkuse piires annab 
hinnas rääkida. Hind 7500 €. Tel 5811 
6938 või 5193 1421

• Müüa 2toaline korter Tamsalus 
Tehnika 5-5, III korrus. Korter vajab 
remonti, paari aasta jooksul plaanis 
maja täielik renoveerimine. Hinna osas 
läbirääkimise võimalus. Hind 10 000 €. 
Tel 5552 1221

• Müüa 2toaline korter, 3/3, Voh-
nja külas. 100% renoveeritud, 
keskküte. Lasteaed, algkool, pood, 
Kadrina 6 km. Lisainfo tel 5625 3560 

• Müüa 3toaline korter Rakvere kesk-
linnas, Posti 7, IV korrus, remontivajav. 
Info tel 5393 2071

• Müüa 3toaline korter Arkna külas. 
Keskmises seisukorras, korter asub 
looduskaunis kohas, Selja jõe ääres. 
Põhiküte on pelletikaminaga, lisaks on 
õhksoojuspump. Korteri suurus on 68 
m2. Korteris olev mööbel jääb hinna 
sisse. Toimiv korteriühistu. Korterile 
lisaks on suur kelder. Soovi korral on 
ka aiamaa võimalus. Hind 20  000 €. 
Lisainfo tel 5349 5103

• Müüa kõigi mugavustega 4toaline 
korter Kundas, III korrus, toad eraldi, 
2 rõdu, osaliselt möbleeritud, Koidu 
85. Tel 522 3115

• Müüa 4toaline (78 m2) rõduga 
korter, II korrusel, energiatõhusaks 
renoveeritud majas, Mäe 18, Kunda 
linnas. Toimiv korteriühistu. Korter 
on soe ja kommunaalkulud väikesed. 
Vajab remonti. Tel 512 0278

• Müüa maja Rakvere linnas, Ka-
narbiku tn, värskelt renoveeritud, 
olemas garaaž, saunahoone, oma ja 
tsentraalne vesi-kanalisatsioon, õhk-
soojuspump ja voolukivist uus ahi. 
Tel 5887 1954

• Müüa maja Põlula külas koos metsa- 
ja põllumaaga. Heas korras, loodus-
kaunis koht. Info tel 520 3445

• Ostan 1toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

• Soovin osta kõigi mugavustega 
1toalist korterit Rakveres. Kiire! Tel 
502 7372

• Noor pere ostab 1-2toalise korteri 
Rakvere linnas. Tel 5358 6061

• Soovin osta 4toalise korteri Kundas. 
Hind kuni 10 000 €. Tel 505 6147

• Ostame talumaja koos metsa või 
põllumaaga. Hooned võivad vajada 
põhjalikku remonti. Tel 5666 9006

• Ostan elamumaa Sõmerul. Tel 5854 
5348

• Ostan renoveerimist vajava kivihoo-
ne (vana kõrvalhoone või suurem ga-
raaž) kuni 10 km Rakverest. Soovitavalt 
kommunikatsioonidega. Vaatan üle 
kõik pakkumised. Tel 5343 1823

• Soovin osta garaaži, soovitav Mulla 
tänava piirkond. Tel 502 7372

• Ostan maad. Tel 520 7616, maaost@
mail.ee

• Vahetada korralikult remonditud 
1toaline ahjuküttega, madalate kom-
munaalkuludega korter 1-,2- või 
3toalise korteri vastu kivi- või paneel-
majas. Võimalik kompensatsioon. Tel 
5664 4088

• Vahetada 1- ja 2toaline keskküttega 
korter Kundas, ühe elamispinna vas-
tu või müüa korterid vastavalt 4000 € 
ja 11 000 €. Info tel 518 9064

• Võtan üürile ahiküttega korteri Rak-
veres. Tel 5398 2864

• Alates 1-20 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 516 4685

• Rakvere kesklinnas välja üürida 
kööktuba (puuküte, soojaveeboiler, 
väike esik, WC, I korrus, privaatne 
sissepääs otse õuest, sobib ka ratas-
tooliga liikumiseks). Hoovis väike kuur. 
Tel 524 1219

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
1toaline kõigi mugavustega korter, 
remonditud , möbleeritud, II korrus. 
Üüri hind 200 €. Tel 502 9052

• Anda üürile 1toaline mugavustega 
möbleeritud korter Rakveres Jaama tn. 
üüri hind 180 € + kommunaalmaksud. 
Info tel 527 0058

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres Jaama tn. 
üüri hind 160 € + maksud. Tel 527 0058

• Anda üürile 1toaline korter Vinnis, 
möbleeritud ja otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Üürile anda korralik 1toaline ahiküt-
tega korter Tamsalu keskuses, vesi ja 
kanalisatsioon sees, pesemis võimalus. 
Soovin üksikut inimest 50+, kes ei 
suitseta, ei liialda alkoholiga. Üüri hind 
45 € + kommunaalmaksud. Helistada 
peale lõunat, tel 5456 2080

• Hubane ja armas möbleeritud korter 
(2 tuba - 45 m2) Rakvere kesklinnas 
ootab üürnikku, kellele kodutunnet 
pakkuda. Info tel 5388 5219 

• Üürile anda 2toaline korter Rakveres 
40+ naisele. Tel 5805 1683

• Anda üürile 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, möbleeritud, otse omani-
kult. Tel 5624 4605

• Üürile on anda 2toaline renoveeritud 
ahjuküttega korter Haljalas. Täpsemat 
infot saab telefonilt 5667 0958

• Anda üürile Jõgeval 2toaline korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Loksal 3toaline korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Üürida maja Rakvere linnas, majas 
õhksoojuspump ja ahi, oma ja linna 
vesi ning kanalisatsioon. Tel 5887 1954

• www.toonklaas.ee

• Müüa Citroën Jumper 2,8 HDI, 
107kW, 2004. a, ÜV 01/2020. Tel 5342 
5932

• Müüa Citroën C5 1,8, 85kW, 2005. 
a, ÜV 11/2019, järelmaksu võimalus. 
Tel 5342 5932

• Müüa Land Rover Freelander 1,8, 
bensiin, 88kW, 5 ust, 1998. a, 4x4, heas 
korras. Tel 5113414

• Müüa Mitsuboutlander 2,4, bensiin, 
118 kW, 2005.a, 4x4, heas korras. Tel 
511 3414

• Müüa Subaru Impreza sport, 
2,0, 110kW. Väga heas korras sõi-
duk!  Hooldatud korrapäraselt 
margiesinduses. Teostatud värskelt 
tehnoülevaatus ning kehtib kuni 
12/2020. Hind 5200 €. Lisaküsi-
muste korral palun võtta ühendust 
ja saame hinnas kokkuleppele. Tel 
5353 1000

• Müüa Volkswagen Polo 2005. a, 1,9 
diisel, väga heas korras. Hind 3000 €. 
Tel 5302 9943

• Müüa heas korras Volkswagen Polo 
1,2, 2005. a, bensiin, auto toodud 
saksast, rooste puudub, ÜV 05/2019. 
Tel 517 4193

• Müüa Volvo S80, 2,4, diisel, 2006. a, 
väga heas korras. Tel 502 8156

• Müüa sõidukorras Buraan. Tel 518 
9518

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

• Ostan teie auto kasvõi juba täna! 
Võib pakkuda igas seisukorras! Tel 
5309 2650

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457

• Ostan kõiki marke igas seisukorras 
sõiduautosi ja kaubikuid. Tel 512 
7543, bar500@hot.ee

• Ostan igas seisukorras autosid. Või-
vad olla seisnud, ilma ülevaatuseta, 
heas korras jne. Sobiva pakkumise 
korral kiire tehing. Tel 5357 7108

• Ostan igat marki autosid, olenemata 
seisukorrast. Võib olla remonti vajav, 
ilma ülevaatuseta, heas korras jne. So-
bivusel tulen kohe järgi. Tel 5357 7108

• Ostan auto, pakkuda võib kõike 
marke, maasturid, vene autosid, ATV, 
rollerid, mootorrattad, mopeedid. 
Võrrid, buraanid. Hind max 1500 €. 
Tel 5809 6086

• Soovin osta soodsalt seisma jäänud 
sõiduauto. Tel 502 7372

• Ostan Vazide, Volga, Moskvichi uusi 
plekke, tulesid, stangesid jne, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan vanema Java osi. Tel 5558 5956
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metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KINNISVARA

Anda rendile 
töökojaruumid Tapal

Olemas suruõhk, 
autotõstuk, rehvipingid.

info@karner.ee

Tel 5566 9297

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              97
CITROEN XSARA 5ust 1,4             -02
CITROEN C2                     1,0i                             06
CITROEN C3                          03
CITROEN C5             2,0HDI         -04
UUS! CITROEN JUMPER        1,9TD                  98

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309       83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                99
PEUGEOT 206 3ust  1,1             99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                06
PEUGEOT PARTNER            1,9D              -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0         85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD  96-99
REANULT THALIA      1,4                   -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i   93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i         97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut    94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD     95-00
SEAT CORDOBA                         06
SEAT IBIZA                       -02
SEAT TOLEDO                    91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i    95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük ja * Haakekonksude müük ja 
paigalduspaigaldus



VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI
KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

TEENUSED

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, kraa-

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

TAKSO
TEL 5360 6777

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine 
ja transport. Sulatame jäätunud 
kanalisatsioonitrasse.

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930, 5194 4298

• Sõiduautode ja väikekaubikute 
keretööd ja värvimine. Karpide, tii-
bade, uste vahetus, värvi parandused. 
Tel 509 2436

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Rasketehnika treilerveod. Helis-
ta tel 5858 0123

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35 
KJ 7200). Tel 513 2021

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunni-
töö 30 €/h. Rendime puksiirhaagist 
(konn) ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10 meetrine redel 
6 € - 24/h. Kivipurustaja 50 € - 24/h, 
tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 
24/h, elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veo-ja kolimisteenus. Tel 506 1547

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teostame 
kõike, mis on kolimisega seotud, 
ja seejuures soodsate hindadega. 
Alates pakkimisest kuni klaverite 
jm raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame koos 
teie probleemile parima lahendu-
se. OÜ Kolimised. TEL. 5649 3289 
või kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Pakun transporditeenust kaubi-
kuga, kaubaruum 3,4m x 1,9m. Hind 
linnast väljas 0,40 €/km, linnasisesed 
sõidud kokkuleppehinnaga. Võib pak-
kuda pikemaajalisi lepingulisis töid. 
Tel 5813 2913, Lääne-Virumaa

• Välktrans OÜ pakub kiiret ning 
professionaalset kolimis - ning 
transportteenust Lääne-Virumaal, 
Tallinnas ja vajadusel ka üle Eesti! 
Lisaks pakume ka: mööbli/teh-
nika/ehituskaupade koduvedu 
poodidest, mööbli ning koduma-
sinate paigaldust. Võta meiega 
ühendust: Valktrans@gmail.com, 
tel 55638230 / 53833754. Või otsi 
meid Facebookist @Valktrans

• Teostame fekaaliveoteenust ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala 
ja Tapa vallas. Teenindame teid iga 
päev, ka õhtuti ja nädalavahetustel. 
Helista 5656 1515

EHITUSTEENUSED

• Paigaldame korrektselt just sinu 
vee-, kütte- ja kanalisatsiooni 
torustikud ning anname 3-aastase 
garantii. Tel 5697 9409

• Metallitööd (treimine, keevitus jne.) 
Tel 503 2269

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• Teostame erinevaid üldehitustöid. 
Helista tel 5668 4415, ning lepime 
kokku hinna ja aja.

• Ehitus, lammutus, siseviimistlus, 
värvimine, tapeetimine, plaatimine, 
soojustamine. Korterid, majad, sau-
nad. Tel 504 5560

• Üldehitustööd: puukuurid, garaažid, 
saunad. Tel 5685 6320

• Teostan vannitubade ja saunade 
ehitus- ja remonditöid, terasside ja 
kõrvalhoonete ehitust. Tel 526 1552

• Üldteenused OÜ. Teostame kõrval-
hoonete ehitust ja lammutust. Erine-
vad ehitustööd. Hinnad kokkuleppel. 
Tel 58545348

• Ehitusteenus. Kinnisvara hool-
dus ja korrashoid. Tel 5662 6483

• Üldehitus, siseviimistlus, torutööd. 
Tel 506 9683

• Maja ehitus projekti järgi. Kes ei 
sooviks endale päris enda maja, mida 
saab koduks nimetada ja kus saab jä-
relpõlve üles kasvatada? Ehituskeskus 
OÜ teostab majade ehitust projekti 
järgi. Helista tel 5668 4415 ning lepime 
kokku aja ning hinna.

• Teostame korterite, eramute 
ehitus ja remonttöid. Tehtud töö-
dele garantii. Tel 5394 6666

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 
5565 3842, www.pursoojustus.ee

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid 
sisekujundusel. www.kenriko.ee Tel 
508 3305

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Korterite renoveerimine, vanni-
tubade remont ning lammutustööd. 
Tel 5685 6320

• Teen kindakrohvi (korstnad, sooja-
müürid, seinad jne). www.kenriko.ee 
Tel 508 3305

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatööd. 
Tel 522 1165

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com
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AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja
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SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

Müügil:
Sise- ja välisvoodrilauad 
Põranda ja terrassilauad
Kruntimine ja värvimine

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,  
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus,

torude sulatus

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

www.rennlux.eu • info@rennlux.eu
5344 8787

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 
Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 
Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 
tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 
pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 
10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 
18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 
ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

SOOVID OLLA ROHKEM NÄHTAV 

SOTSIAALMEEDIAS?
Teeme teile reklaamklipi!

Tahaksid jäädvustada 
sündmust, tegevust või vara?
Kvaliteetsed videod ja fotod 

nii õhust kui maalt!
Hinnad kokkuleppel - 
vastavalt töö mahule.

Helistage tel 516 8298 või kirjutage FB!

MUUD TEENUSED

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÜTTEPUUD

• TÄISPUITMÖÖBLI RESTAU-
REERIMINE: toolid, lauad, ka-
pid, kummutid ja muu. Helista 
ja küsi lisainfot. Tel 5387 8045, 
schmidt100@hot.ee

• Kodumasinate remont ja paigaldus 
(külmkappide, pesumasinate, nõu-
depesumasinate, mikrolaineahjude 
jne.) Teenus võimalik ka kodukutsel. 
Tel 5648 7258

• Pehme mööbli riide vahetus ja 
remont, veo võimalus. Tel 506 1547

• Soovid olla terve, soovid hästi 
magada? Siis vali endale Tervislik 
voodikoht, mille kohta saad abi Goog-
list või alderbrunfeld@gmail.com. Tel 
502 4534

• Pakume lumelükkamisteenust nii 
KÜ, kui ka eraisikutele, lükkame väikse 
traktoriga. Tel 5394 2650

• Lumekoristus. Tel 506 9683

• Lumekoristus Bobcatiga, jäätu-
nud torude sulatus. Tel 514 3783

• Lumelükkamise teenus. Tel 501 2306

• Teostame lumekoristust katustelt. 
Ohutu, kiire ning kvaliteetne jää- ja 
lumekoristus katustelt. Tel 5459 7242, 
LVR Invest OÜ

• Teostan metalli treimis- ja keevitus-
töid. Tel 558 1279

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Felix Bänd – soodne! Tel 5559 3419

• Ansambel, õhtujuhtimine teie peole 
üle Eesti. Tel 5190 1697

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 
OÜ Mart Tali Kaubandus

• Parima hinnaga hüperkiire piirama-
tu Internet + KordusTV-ga. DigiTV 
Virumaal. Paigaldus, Wifi  ruuter ning 
Digiboks tasuta. Levib nii linnas kui 
maal. Uuri lähemalt: http://telestar.
ee. Tel  5552 5432

• SAT-süsteemid alates 95 €. TV-an-
tennid – paigaldus, remont. OÜ RTS 
ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Koidula 1, 
Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel 551 2053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385

• Müüa puidust poolkõrge redeliga 
nari. Sobib madrats 90x200 cm. Müüa 
Adidas saalijalgpalli jalatsid nr 46. 
Kasutatud 1 kord. Tel 5674 0278

• Müüa kasutatud kontorimööblit ja 
tehnikat, šeif, külmik, sügavkülmik, 
vererõhuaparaate, eestikeelset me-
ditsiinilist kirjandust. Tel 506 7187

• Müüa vähe kasutatud teler „Sharp“, 
32 tolli, hind 70 €. Pimendavad rulood 
2 tk (2 m), bordoo, 50 €. Kardinapuud 
ümarate otstega 2 tk – 50 €. Tel 5566 
9310

• Müüa  APPLE IPHONE SE 32GB. 
Telefon on ideaalses korras ehk uue-
väärne. Kasutatud 2 kuud, garantiiga, 
kaasa standardkomplekt (karp, laadija, 
sim nõel) ning kaitseümbris, battery 
health 99-%. Hind 199 €. Tel 5025069

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

• Ostan kristall ja varajast tarbeklaasi 
tooteid. Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

• Ostan nõukaaegse soome tõuke-
kelgu ning tehnilist kirjandust, võib 
pakkuda ka vanemat. Tel 5672 7175

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku-ja 
käekelli. Esemed võivad vajada pa-
randamist ja muud kila-kola. Paku 
julgesti! Tel 5031849

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, mootor-
rattad, kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. Aus ja 
meeldiv teenindus! Tel 507 9984

• Ostan võrri, ka mittetöötava, nende 
osi (rattad, mootorid jne) ja õlleankru. 
Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ostan vähekasutatud külmiku, pe-
sumasina, valamu, lahtikäiva diivani 
jne esemeid. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. vanaaeg-
sedasjad@gmail.com. Tel 555 55527

• Ostan õmblusmasina Veritas, õmb-
lusmasina jala, väikeste sahtlitega 
töölaua näit. kellassepa, kvaliteetse 
puurpingi. Tel 5801 9086

• Ostan nõukogudeaegseid fotoapa-
raate ja objektiive. Tel 5853 2215

• Ostan vanu fotosid ja postkaarte 
kuni aastani 1945 (tsaariaegsed ja 
Eesti Vabariigi aegsed), kohavaa-
ted, sündmused jne. Tel 5560 7484

• Ostan raamatuid „Seiklusjutte maalt 
ja merelt“. Tel 5645 1242

• Ostan toakase taime kuni 1 m. Tel 
5646 2820

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.80 €/kott 
ja kasel 3.20 €/kott. Tel 505 1528

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
rm. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

Kuulutaja reede, 18. jaanuar 201912
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METS

KUIVAD 

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5695 5572

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

SOODSALT

Võidu 2c, Rakvere

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

EHITUS

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

• Saetud-lõhutud küttepuud lao-
tuna 5 m3 alustele. Kõik puuliigid 
eraldi. Telli riidas puud koju. Tel 
5399 3702

• Müüa soodsalt küttepuid koos veoga. 
Asume Kadrina lähedal. Tel 5199 4895

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa küttepuid (kuivi ja märgi, lah-
tiselt või võrgus). Tel 504 6111

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohaletoomisega, veokile laotult 5-15 
m3. Pikkused: kuivad 38 cm, toored 
halupuud 30-50 cm. Tel 503 0311

• Müüa kuivad lepahalud võrgus, toon 
kohale. Tel 5646 6958

• Müüa saetud lõhutud küttepuud 
(kuiv kask, metsakuiv kuusk, lepp). 
Tel 5192 4320

• Müüa kuivad kase- ja metsakuiva 
kuuse küttepuud, pikkusega 37 cm. 
Koormas 5 rm. Tel 5884 1947

• Müüa kuivi 30 cm küttepuid (saar, 
tamm) 40 l ja 50 l võrkkottides. Info 
tel 5349 5103

• Müüa ehitus- ja täiteliiva, killustik-
ku, sõelutud- ja purustatud kruusa, 
kruusasõelmeid. Teeme lumetõrjet 
ja ära vedu. Tel 505 5431

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ 
ja „Gala“ Rakvere vallas. Transport. 
Tel 514 1338 

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. 
Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. Paki-
tud ja lahtine. Tel 554 9113

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5354 3002 
või 513 3787

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info tel 
5196 2628 või 5351 7414

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414

• Müüa motoplokk või vahetada 14 
tolliste talverehvide vastu. Tel 5558 
5956

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

Viru Halud OÜ
ostab

Metsa raieõigust
Majandame ka pehmeid 

lanke
Info ja hinnapakkumised

518 4333
janis@viruhalud.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

LOOMAD

TUTVUS

MUU

VANAVARA

TEATED

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan seisma jäänud esemeid. 
Vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984

• Ostan Norma/Salvo ja teisi NSVL 
aegseid  mänguautosid  ning vanu 
1970–1990. a valmistatud  Vene 1/43 
mudelautosid. Tel 529 1288

• 1-aastane emane/kiibistatud 
kass Simba jäi kadunuks 31.12.2018 
Rakveres ,Vabaduse tänaval.  Saba 
must, käpad valged, ninal iseloomu-
lik laik. Kui kellelgi on infot, siis palun 
helistage tel 523 6561

• Leitud Rakveres kullast abielusõr-
mus, sees eesnimi, kuupäev ja aasta 
(1950). Info tel 5330 1443

• Rakveres, Viru 8 kasutatud rii-
ded hindadega 0,50 €-1 €. E-R 10-14

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
veres, Laada 14. Müügil talvejoped 
lastele, naistele ja meestele.

• Õpiabi matemaatikas. Vajan 3 klassi 
poisslapsele õpiabi matemaatikas. 
Tel 5564 1676

• 54-aastane naine Järvamaalt, veidi 
tüsedam, pikemad juuksed, pruunid 
silmad, korralik ning puhtust armastav 
otsib omale toredat meest, kellega 
koos kohvikus jutustada (elurõõme 
ja muresid jagada). Kellega veidi ringi 
sõita mööda Eestit. Kes oleks ka ma-
janduslikult kindlustatud kuni 65 a. 
Tel 5590 6449

• Üksik naine 50+ tutvub korraliku 
mehega, oman elamispinda, viina 
lembelised ärge tülitage. Tel 5459 1136

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 
1727. 24H. www.ennustus.ee

• Kuujumala kaardid kõnelevad. Elus 
tuleb pidevalt teha valikuid ja küll oleks 
hea, kui keegi oskaks kätte juhatada 
õige teeotsa. Tel 5307 2173, Maaja. 
Eesti- ja vene keeles.

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. Kui 
elumure vaevab ja vajad hingeabi, 
anname soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutavatele küsi-
mustele. Kõne hind 0,97 eurot/min. 

Juuksur - tel 506 8485

Otsime tööle 
naistejuuksurit , mani-
küüri/pediküüri tegijat,

ripsmetehnikut, 
massööri.

Tel 5897 9293
Sirje Ilutuba

Lai 3 A (Piibeleht)

AIAKUJUNDUSE 
ALGKURSUS 

alustab 24. jaanuaril 
kell 18.00 Pikk 29, 

Rakveres, 
Juhan Kunderi Seltsis. 

Info 527 7235 
Maia Simkin

LADU NÄPIL MÜÜB: 
sea abaliha kondita 2,80 €/kg

broilerikoib 1,25 €/kg
broileri poolkoib 1,25 €/kg

broileri kintsufi lee 3,50 €/kg
kalkuni kintsufi lee 3,70 €/kg

hõbeheik 3 €/kg
Info tel 3220 722

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Info tel 5552 2789
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MATUS
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Siiras kaastunne 
Imrele perega isa 

NIKOLAI 
SURAEGINI
kaotuse puhul. 

Rakvere turg

Aeg seda kaotust ei kustuta eal. 
SÜDA sind ikka alati meeles PEAB. 

Mälestan KALLIST isa 
URMAS MOOSEST 

kolmandal surma-aastapäeval. 

Tütar Kersti perega

Rakvere turg Laada 39
T - L 8-16

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Müügil: 
tööstuskaup – riided ja jalanõud

värske kala – räimed ja kilud
saunavihad ja luuad (igal laupäeval)

avatud köögivilja kiosk

Eesti Ornitoloogiaühing 
valis 2019. aasta linnuks 
öösorri. Öeldakse, et 
heal lapsel mitu nime ja 
öösorril on neid umbes 
sadakond, sealhulgas öö-
ketraja, päevapetis, sää-
sekull, kaeratsura, kassi-
kull, nahklapp, kit-
selüpsja, pimekull, laisk-
lind, nõmmeämm ja vo-
kilind.

Ülle Kask

Aarne Tuule, öösorri aasta 
koordinaator Eesti Ornito-
loogiaühingust rääkis Viker-
raadio saates „Ökoskoop“, et 
sellised omapärased nimed on 
vanarahvas linnukesele and-
nud aastatuhandete jooksul. 
„Lind on putuktoiduline ja 
enamasti ei ole teda näha ega 
kuulda, sest ta liigub toiduot-
singutel ringi öösiti. Öösorr 
on tõepoolest salapärane lin-
nuliik, kellel on väga palju ni-
mesid,“ lausus Tuule.

Praegusel aastaajal on 
öösorrid Aafrikas ja naudivad 
seal mõnusaid talvitusolusid. 
Öise eluviisiga lind magab ka 
Aafrikas päeva maha ja mida-
gi kasulikku ei teegi.

Aarne Tuule sõnul on meil 
aasta lindude valimise tradit-
sioon juba veerand sajandit 
pikk ja öösorr on 25s. Erine-
vaid liike, kelle hulgast aasta 
lindu valida, jätkub ornito-
loogiaseltsil veel kauaks. 
Teadlaste arvates on Eestis 
400 erinevat linnuliiki ja neist 
200 ka pesitseb siinmail.

„Näiteks rasvatihane on 
kõigile nähtav kogu aeg,“ 
tõstis Aarne Tuule esi-
le 2016. aasta lindu. „Samas 
aga must-toonekurg on väga 
vähe arvukas ja väga harva 
nähtav peiduline lind. Teda 

Isane öösorr.
Foto: eoy.ee / Reet Sau

Eesti Puuetega Inimeste Koja 
(EPIKoja) juhatus ja tegev-
meeskond võtsid jaanuari al-
guses ette tee Rakverre, et kü-
lastada Lääne-Virumaa Puue-
tega Inimeste Koda (Lääne 
Virumaa PIK). 7.–8. jaanuaril 
toimunud arendusseminar oli 
eestkätt töine, kuid pakkus 
võimaluse nautida ka talvist 
Rakvere.

Arendusseminari alustati 
Lääne-Virumaa PIK-i uute 
tööruumide külastusega, 
mille käigus saadi ülevaade 
organisatsiooni rõõmudest 
ja muredest. Jätkati EPIKoja 
juhatuse koosolekuga Rak-
vere linnavalituses, kus koos 
Sotsiaalministeeriumi esinda-
jatega tutvuti riigi plaanidega 
puuetega inimeste poliitika 
korrastamisel. Samuti pandi 

Mis on EPIKoda?
Eesti Puuetega Inimeste 
Koda ehk EPIKoda on 
sõltumatu ja professio-
naalne puudevaldkonna 
poliitika ja ühiskonna 
arvamuse kujunda-
ja. EPIKoja eesmärk 
on puuetega inimeste 
ja krooniliste haigete 
elukvaliteedi, ühiskonda 
kaasatuse ning enese-
teostuse võimaluste tõst-
mine läbi huvikaitse ja 
koostöö. EPIKoda ühen-
dab 48 puuetega inimes-
te ja krooniliste haigete 
organisatsiooni üle Ees-
ti. Lisainfot leiab www.
epikoda.ee või EPIKoja 
Facebooki lehelt.

Puuetega inimeste katusorganisatsiooni külaskäik Rakverre

Öösorr valiti 
tänavuseks aasta linnuks

paika EPIKoja 2019. aasta te-
gevuse prioriteedid huvikait-
ses.

Järgmisel päeval tutvuti 
Rakvere Kolmainu kogudus 

pastoraadi majas aktiivselt 
tegutseva puuetega inimes-
te töökeskusega. Kolmainu 
koguduse vaimulik ja Viru 
praostkonna praost Tauno 

Toompuu tegi ringkäigu töö-
keskuse ruumides, tutvustas 
maja võimalusi ning rääkis 
koguduse plaanidest töökes-
kuse arendamisel.

Käsitöötuba, kangastelgede 
ruum ning puutöökoda, mis 
pakuvad kaitstud töötamise 
võimalust umbes 20 erivaja-
dusega inimesele, on kaht-
lemata hea näide, kuidas ko-
gudus saab toetada kohalikku 
kogukonda ja anda seeläbi 
oma eeskujuga olulise panuse 
ühiskonda. Koguduse töö ja 
Toompuu positiivne ellusuh-
tumine kõnetasid puuetega 
inimeste koja esindajad, kes 
tõdesid, et sarnaseid häid näi-
teid võiks Eesti olla oluliselt 
enam.

Arendusseminari lõpetas 
külaskäik Gustavi Majja, kus 

perenaine Ly Jõe rääkis koos-
tööst Lääne-Virumaa PIK-ga 
ning tutvustas maja võimalusi 
puuetega inimeste ja nende 
lähedaste toetamisel. Boonu-
sena tehti üheskoos läbi Tii-
beti hormonaalse võimlemise 
harjutuskava, mis andis ko-
duteele kaasa positiivse ener-
gialaengu.

Lääne-Virumaa PIK-l oli 
äärmiselt suur rõõm külalisi 
võõrustada ning tutvustada 
enda kogemusi puuetega ini-
meste kaasamisel kogukonda.

Helmi Urbalu,
Lääne-Virumaa 

PIK-i juhatuse esimees,
EPIKoja juhatuse liige

Külalised tutvusid Rakvere Kolmainu kogudus pastoraadi majas aktiiv-
selt tegutseva puuetega inimeste töökeskusega.

Foto: erakogu

ei näegi kunagi. Kõikvõima-
likke variante on olnud, aga 
enamikel liikidel on siiski 
mõni väike mure. Eelmise 
aasta linnul metsisel või tä-
navusel öösorril on muresid 
rohkem kui rõõme. Öösorril 
on elupaigaks metsamaastik. 
Metsa majandamine ja nen-
de elupaikade fragmenteeru-
mine või päris kadumine on 
kindlasti üks suur probleem.“

Teine aspekt, mis teeb 
teadlasi murelikuks on see, 
et putukate arvukus langeb 
kiiresti. Öösorrile võib kesine 
toidulaud tulevikus saatusli-
kuks saada.

Aarne Tuule kõneles, et 
öösorri ei kohta just tihti. Ta 
ei ole selline lind, kes istuks 
kogu aeg koduaias posti otsas 
ja oleks pidevalt vaadeldav. 
Öösorr on metsalind, kes ei 
ela aga mitte paksus metsas, 
vaid ta on hõredate männiku-
te liik. Nõmme- ja rabamän-
nikud, mõnikord ka män-
ni-segametsad ja siirdesoo-

metsad on tema elupaigad.
Öösorr on päeval nähta-

matu, sest ta magab. Ta istub 
maapinnal, näiteks pesalohul. 
Sealt ta ei tõuse enne len-
du, kui praktiliselt on või-
malik talle peale astuda. Ta 
on pruunikas-kirjut värvi, 
ideaalselt läheb just männi 
tüve värviga kokku. Kui ta 
istub oksa peal, siis ta ei istu 
ristipidi, vaid piki oksa ja 
nõnda ei erista mitte miski 
teda sellest männioksast. Päe-
vasel ajal jääbki ta meile näh-
tamatuks.

Öösorr on rändlind ja tu-
leb lõunamaalt tagasi aprilli 
lõpus, mai alguses. Pesitse-
ma asudes ta pesa ei ehita, 
vaid laiskkull nagu vanarah-
vas ütles, munebki enda kaks 
muna maapinnale. Harva on 
seal mingi lohuke, aga need 
munad võivad olla munetud 
ka lausa matkarajale või jalg-
rajale. Ta ei vali seda kohta 
nii ettevaatlikult nagu teised 
linnud. Seetõttu on maaspe-

sitsejatel oht, et sõna otseses 
mõttes tullakse ja süüakse nad 
teiste loomade poolt ära või 
astub looduses viibiv inimene 
kogemata munadele peale ja 
midagi polegi parata.

Sellepärast pesitseb öösorr 
enamasti kaks korda aastas. 
Kui esimese kurna pojad on 
koorunud ja hakkavad ise-
seisvuma, hoolitseb isaslind 
nende eest edasi. Emaslind 
asub kohe uut kurna mune-
ma, sest suveööd on Eestis 
lühikest aega soojad, mil lin-
nud saavad söögiks putukaid 
püüda.

Öösorrile ainuomast häält 
on võimalik kuulda hämaratel 
suveöödel ja seda pole võima-
lik segi ajada mitte ühegi tei-
se linnu häälega. Linnu laulu 
„lüü-türr“ või „kru-iik“ pee-
takse öösorri sorinaks.

„Sealt tuleb selgelt ka 
öösorri nimi ja vanarahvas 
kirjeldas seda sorinat või so-
ristamist kui ketramist. See 
on väga iseloomulik hääl ja 
mitte ühtegi teist häält ei 
ole, mida oleks võimalik te-
maga öösel segi ajada. Neid 
öiseid häälitsejaid on meil ju 
vähe. Rukkirääk on teine, kes 
ka juunis, juulis öösel häält 
teeb, aga tema elutseb avatud 
maastikel ja on ikka täiesti 
teistsuguse häälega. Öösorri 
hääl kostab kilomeetrite kau-
gusele, vaatamata sellele, et ta 
on rästa suurune lind,“ nentis 
ornitoloog Aarne Tuule.

Eesti Ornitoloogiaühing 
valib aasta lindu 1995. aastast. 
Aasta linnu valimise eesmärk 
on tutvustada avalikkusele 
üht Eestis esinevat linnuliiki 
või liigirühma, samuti kaasa-
ta loodushuvilisi valitud liigi 
uurimis- ja kaitsetegevustes-
se.
Kasutatud allikad: Vikerraadio 
saade „Ökoskoop” 14.01.2019, 
www.eoy.ee/oosorr
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Täna, 63 aastat tagasi 
ehk 18. jaanuaril 1956. 
aastal suri Venemaa 
vaimuhaiglas Eesti esi-
mese vabariigi üks tun-
tumaid poliitikuid ja 
riigitegelasi Konstantin 
Päts (1874–1956).

Allan Espenberg

Kui Nõukogude Liit okupee-
ris ja annekteeris 1940. aasta 
juunis Eesti, siis ei möödunud 
kuigi palju aega, kui vahista-
ti ka Eesti Vabariigi esimene 
president Konstantin Päts 
koos perekonnaga. Arretee-
rimine leidis aset juulikuu lõ-
pus, millele järgnes omakorda 
küüditamine Venemaale.

Pikka aega ei teatud Pätsi 
asukohast ega saatusest mi-
dagi. Nüüd me siiski teame, 
et Päts oli viibinud mitmes 
Venemaa haiglas, sealhulgas 
hullumajades.

1954. aastal toodi ta Eestis-
se ja pandi sundravile Jäme-
jala vaimuhaiglasse, kuid seal 
hoiti teda vähem kui kaks nä-
dalat. Kuna eestlased said Pät-
si asukohast teada, siis hakati 

teda külastama ning talle toe-
tust ja tunnustust avaldama, 
kuid see ei meeldinud Eesti 
NSV kõrgetele riigiametni-
kele. Nii kupatati 80aastane 
Päts tagasi Venemaale, kus ta 
peatselt, 18. jaanuaril 1956. 
aastal Buraševo küla vaimu-
haiglas suri.

Loomulikult ei teatatud 
Eesti presidendi surmast tol-
lastes nõukogude ajalehtedes 
midagi ja ka tema matmispaik 
jäi pikaks ajaks saladusse. Hil-
jem hakati Pätsi hauda otsima 
nii Leedust ja Lätist kui Val-
gevenest ja Venemaalt. Alles 
1988. aastal õnnestus Pätsi 
hauakoht Buraševo küla sur-
nuaialt üles leida, kusjuures 
olulist infot saadi Pätsi viima-
selt raviarstilt Ksenja Gusse-
valt.

Kaks aastat hiljem kaevati 
säilmed välja. Kui geneeti-
lise analüüsiga oli kindlaks 
tehtud, et tegu on tõepoo-
lest presidendi jäänustega, 
siis maeti need 21. oktoobril 
1990. aastal ümber Tallinna 
Metsakalmistule.

Päts maeti salaja
Nõukogudeaegses Eestis oli 
Konstantin Päts täielikult 
tabu all, temast ei tohtinud 

rääkida midagi positiivset 
ning veelgi parem, kui teda 
üldse ei mainitud. Samal ajal 
suhtuti presidendi viimastel 
eluaastatel temasse Venemaal 
üsnagi hästi, nii tunnustavalt 
kui kaastundlikult.

Eelmise aasta juulis avaldas 
netiportaal Russkaja Semjor-
ka lühiülevaate Pätsi sattumi-
sest Tveri oblasti hullumajja. 
Selles kirjutati: „1956. aastal 
suri Tveri oblasti ühes külas 
asuvas kinnises vaimuhaig-
las 81aastane patsient. Selles 
sündmuses poleks midagi 
erilist, kui lahkunu poleks 
varem töötanud kõrgel ame-
tikohal. See oli Eesti esimene 
president.“

Edasi räägiti, et esialgu pai-
gutati Venemaale küüditatud 
Päts sundravile Tatarstani 
pealinna Kaasani kinnisesse 
psühhiaatriakliinikusse, kus 
ta viibis kümme aastat. See-
juures ei esitatud talle selle 
aja jooksul ühtki süüdistust. 
Kohtuotsus kuulutati välja al-
les 1952. aastal: Päts mõisteti 
25 aastaks vangi ja kogu tema 
vara kuulus konfiskeerimise-
le.

Pätsi viimane raviarst Bu-
raševo haiglas Ksenja Gusse-
va on meenutanud, et ta oli 

väga hästi kursis, et Päts oli 
olnud Eesti president. „Kui 
ta suri, siis läksin ma peaarsti 
juurde ja ütlesin: „Presiden-
ti ei ole enam. Arvan, et me 
peame ta matma väärikalt, 
sest võib-olla kunagi tullakse 
meie juurde ja küsitakse, et 
kuidas te käitusite Eesti pre-
sidendiga ja kuidas te ta maha 
matsite“,“ jutustas Gusseva, 
kelle sõnul olevat peaarst te-
maga nõusse jäänud.

Nii klopsiti kokku kirst, 
otsiti talle selga pintsak ja ja-
lanõud ning valiti välja haua-
koht. „Me matsime presiden-
di maha nii nagu ette nähtud: 
inimese kombel,“ kinnitas 
Gusseva. Olgu öeldud, et tei-
sed vaimuhaigla patsiendid 
maeti surres ilma kirstu ja 
riieteta ning sageli ka mitme-
kesi ühte hauda.

Pätsi matmist 1956. aastal 
pealt näinud haiglatöötaja 
Jevdokia Šikanova jutustas 
ajalehele Kontinent Eesti 
presidendist: „Konstantin Ja-
kovlevitš oli väga sümpaatne 
mees; rahulik ja intelligentne. 
Ta ei kurtnud millegi üle. Ta 
oli täiesti tavaline patsient, 
aga samas oli temas midagi 
aristokraatlikku. Ta ei söö-
nud teistega ühest potist ja tal 

oli ainsana patsientidest oma 
isiklik toidunõude komplekt. 
Ta oli väga üksik ja me tund-
sime talle väga kaasa. Kujuta-
ge ette, et kui ta meie juurde 
jõudis, oli ta juba 80aastane. 
Ja tal polnud mingit lootustki 
kodumaale naasta või sugu-
lastega kohtuda.“

Tveri oblasti Buraševo 
külas, kus Päts veetis oma 
viimased elukuud, austatak-
se Eesti presidenti väga. Nii 
laskis kohalik külanõukogu 
2011. aastal paigaldada Kons-
tantin Pätsi kunagisele mat-
mispaigale küla kalmistul risti 
ja 2014. aastal suure neljaton-
nise mälestuskivi, millele kin-
nitati ka mälestusplaat.

Venelaste hinnanguid 
tänapäeval
Mitte väga palju aega tagasi 
valmis vene kirjanikul Sem-
jon Daniljukil jutustus Ees-
ti presidendist. See kannab 
pealkirja „Konstantini rist“ 
(„Konstantinov krest“) ja ju-
tustab Pätsi viimastest elu-
kuudest Venemaal Buraševo 
vaimuhaiglas. Teadaolevalt 
on see esimene kord, kui 
Konstantin Päts on kirjutatud 
peategelaseks ilukirjanduslik-
ku teosesse.

Daniljuk kujutab Pätsi ehk 
vaimuhaigla patsienti num-
ber 12 üsnagi positiivse kan-
gelasena, kes elu lõpupäevil 
kahetseb leppe sõlmimist 
Staliniga ja loa andmist nõu-
kogude sõjaväebaaside ra-
jamiseks Eestis. Kirjanik ise 
aga nimetab 1940. aasta su-
vesündmusi Eestis otsesõnu 
okupatsiooniks. Juba sellepä-
rast polnud Daniljuki teost 
võimalik Venemaal avaldada, 
sest Venemaal Eesti okupee-
rimist ei tunnistata. Seetõttu 
ilmutati see raamat Eesti Kul-
tuurkapitali toetusel vene-
keelsena Eestis.

Aga ajakirjanik Sergei Art-
jomenko on kirjutanud, et 
Konstantin Pätsi, Johan Lai-
doneri ja Eesti esimese ise-
seisvuse aegsete teiste riigi-
meeste tegevust saab võrrelda 
teadliku genotsiidiga vene 
armee vastu. Ajakirjanik peab 
silmas kindral Nikolai Jude-
nitši armeed, mis võitles nii 
Venemaa kodusõjas kui Ees-
ti Vabadussõjas Punaarmee 
vastu. Artjomenko sõnutsi 
reetsid eestlased isikliku kasu 
saamise eesmärgil oma liit-
lased ja kasutasid ellujäänud 
vene sõdureid hiljem odava 
tööjõuna.

9. jaanuaril tunnustas Kaitse-
liidu Viru malev 2018. aasta 
parimaid sportlasi.

Parimaks sportlikuks noor-
meheks valiti suusataja Sergio 
Deket ning sportlikumaks 
neiuks samuti suusataja Marit 
Võhma, kes saavutasid vasta-
valt 6. ja 5. koha oma vanu-
seastmes Kaitseliidu suusata-
mise meistrivõistlustel.

Parimaks meessportlaseks 
valiti laskja Vahur Saaremets, 
kes saavutas muuhulgas Eesti 
Laskurliidu karikale peetud 
Kaitseliidu karikavõistlustel I 
koha ning Kaitseliidu meist-
rivõistlustel III koha. Pari-
maks naissportlaseks valiti 
samuti laskja Elise Saar, kes 
võitis Eesti meistrivõistlustel 
naisjuunioride seas harjutuses 
3x40 lasku II koha ning Eesti 
noorte meistrivõistlustel har-
jutuses 3x20 lasku samuti II 
koha.

Eriauhinnaga tunnustati 
maleva võrkpallivõistkonda, 
kes tegi lõppenud aastal male-
va jaoks ajalugu, kui tuldi es-

Viru malev tunnustas parimaid sportlasi

Enamik tunnustuse saanuist osales ka galaõhtul.
Foto: Ain Liiva

makordselt Kaitseliidu meist-
riteks. Võistkonnas mängisid 
Mehis Täpp, Tõnu Rummo, 
Margus Ojamets, Markus 
Puusaar, Mario Kang, Sven 
Hõbemägi, Evely Press ja 

Kairi Laubholts.
Maleva spordipealiku Sven 

Hõbemägi sõnul oli lõppev 
aasta malevale ka tervikuna 
edukas ja mitmekülgne, mil 
lisaks ülaltoodud saavutuste-

le tehti häid tulemusi näiteks 
jõualadel nagu sangpommi- 
sport ning lamades surumine.

Kuulutaja

1956: Venemaal suri Eesti Vabariigi esimene president
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TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

PEALTVAATAJATELE TASUTA!

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L P

- 9-16

, suletud

• •KIIRE REAGEERIMINE KINDEL KVALITEET
allakgrupp@gmail.com

LUMETÖÖD

• katused
hoovid

• kõnniteed

•
• jääpurikate

eemaldamine

www.omaporsas.ee

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Laias valikus soodushindadega
VORSTID ja SINGID

Sealiha al 2,40 €/kg

Oma Põrsa lihapoes alati värske
eestimaine sealiha perefarmist

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a
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