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AS OG Elektra uusaasta-
pidu nautis tänavu 2500 
inimest – hoolimata osa-
lejate suurest hulgast su-
jus üritus korraldajate 
sõnul kenasti, mille koh-
ta annab tunnistust ka 
kohalviibinute positiiv-
ne tagasiside.

Liisi Kanna

Laupäeva õhtul Rakvere 
Spordikeskuses peetud AS 
OG Elektra uusaastapeol osa-
les võrreldes möödunud aas-
taga tuhatkond inimest roh-
kem. Ettevõtte omaniku Oleg 
Grossi hinnangul on osavõt-
jate arvu suurenemine selge 
märk sellest, et eelmise aasta 
pidu meeldis inimestele ning 
aktiivsemalt kutsuti ka kaas-
laseid üritusest osa saama.

„Eelmise aastaga võrreldes 
on näha, et paljud võtsid tä-
navu ka oma teise poole kaa-
sa. Töötajate arv on selle aas-
ta jooksul suurenenud umbes 
150 võrra, aga osavõtjaid oli 
ikkagi tuhat inimest rohkem. 
Ilmselt ka oma inimeste osa-
lusprotsent suurenes,“ arutles 
Gross.

Korraldus õnnestus
Kuigi osalejaid oli rohkem, 
läks pidu Grossi sõnul tänavu 
isegi ladusamalt. „Väga paljud 
korralduslikud pisiasjad, mis 
eelmisel aastal lonkasid, suju-
sid palju paremini,“ kinnitas 
ettevõtte omanik.

„Logistika oli väga hästi 
korraldatud – kõik jõudsid õi-
geks ajaks. Ei olnud ka kuul-
da, et kedagi peo lõpus maha 
oleks jäätud. 2500 inimese 

peale võib ju kõike juhtuda. 
Aga mingisuguseid hullemaid 
vahejuhtumeid ei olnud,“ rää-
kis Gross.

Peo ettevalmistus lasus suu-
resti AS OG Elektra tegevjuhi 
Raigo Mõlderi õlul. „Esmalt 
oli vaja bändidega esinemised 
kokku leppida, nende raiderid 
ja tehniline pool üle vaadata,“ 
kirjeldas Mõlder üht tööma-
hukamat ülesannet. „Teine 
asi oli töötajate transpordi 
korraldamine – 19 bussi ja 5 
erinevat bussifirmat,“ tõi ta 
logistika keerukust esile.

Omamoodi väljakutset 
pakkus ka transpordi orga-
niseerimine välisesinejatele, 
keda Tallinnast Rakverre ja 
tagasi sõidutati. „London Be-
ati liikmed elavad, kes Prant-
susmaal, kes Taanis, kes Ing-
lismaal. Lennukid saabusid 
ja väljusid erinevatel aegadel. 
Ka Virus oli tarvis lennujaa-
ma viia,“ rääkis Mõlder. „Te-
gin vastavalt lendudele trans-
pordi ajakava. Esimene esi-
nemisjärgne sõit oli tugevas 
lumesajus ja tuisus öösel kell 
viis – kohe pärast üritust.“

Osalejad peomelus
Rääkides aga ürituse algu-
sest, siis n-ö avapauguks oli 
võimas ilutulestik, mida sel 
korral lasti Vallimäelt. Lisaks 
peokülalistele jälgis tulevärki 
Rakvere eri paigus palju lin-
naelanikke ning huvilisi oli 
tulnud ka teistest omavalit-
sustest.

Suurem hulk rahvast oli 
kogunenud Aqva veekeskuse 
ette. „Ilutulestik oli ülikõva! 
Minu meelest igatahes parem 
kui aastavahetusel. Oli erine-
vaid ja erilisi rakette, näiteks 
need vihmasaju efektiga,“ kii-

Grossi Toidukaupade kolle

tis Kadrina vallast saluuti vaa-
tama tulnud Raiko.

Ilutulestiku järel ootas pi-
dulisi külmlaud, millel pakutu 
valmistasid OG Elektra toot-
mise kokad ning teenindust 
pakkus Palmse mõis. Joogi-
valikus oli lahja alkohol ning 
korraldajate kinnitusel oli 
kange alkoholi välja jätmine 
teadlik otsus.

„Oleme kuulnud, et kange 
alkoholi puudumise üle oli 
mõningast nurinat, aga me ei 
lähtunud seejuures kindlas-
ti mitte soovist kokku hoida. 
Võin öelda, et kange alkoholi 
pakkumine on korraldajale 
isegi odavam,“ rääkis Mõlder.

„See oli tegelikult taotlus-
lik otsus – oli ju palju kihv-
tim, inimesed lõbutsesid 
rohkem ja nägid ka viimast 
bändi,“ selgitas ettevõtte te-
gevjuht niisuguse lahenduse 
tagamaid, lisades, et kindlasti 
jätkatakse ka edaspidi sama 
joont.

Ning pidu nauditi tõesti 
kogu hingest. Esimese bän-
dina astus üles London Beat, 
kes juba esimeste taktidega 
lavaesise rahvast täis meelitas. 

Oleg Gross soovis oma 
sõnavõtus kõigile head pidu:
„Ma tahan tänada kõiki OG Elektra 
töötajaid, tänu kellele on meil täna 
võimalus siin olla. Kui ei oleks teie 
panust meie firma arengusse, siis seda 
pidu ei oleks. Aitäh teile, kallis rahvas. 
Täna on siin teie pidu. Pidutsege täie-
ga, tundke ennast hästi!“

Eestimaise peaesinejana astus üles menubänd 
2 Quick Start. Uusaastapeole pani punkti Venemaalt ko-
hale sõitnud legendaarne popansambel Virus.

Toidulauad olid hea-parema all lookas.

Tantsulusti jagus kogu ööks, 
mille jooksul tegid vägevad 
etteasted Eesti menubänd 2 
Quick Start ning Venemaalt 
kohale sõitnud legendaarne 
popansambel Virus.

Autojuhtide laudkond oli 
üritusega igati rahul. Küsi-
muse peale, kuidas meeldib, 
kõlas läbisegi: „Väga vinge!“, 
„Tõesti äge!“.

„Siin pole ju midagi kom-
menteeridagi – vaadake üm-
berringi, milline pidu! Ja 
millised esinejad,“ sõnas üks 
noormeestest ümbritsevale 
viibates.

Üritust nautinud Anneli 
rääkis, et tema kaasa kutsuti 
peole külalisena ning nende 
meelest on seesugune üritus 
erakordne. „Pidu väga meel-
dib. Vana hea bänd lapsepõl-
vest,“ sõnas London Beati 
erinemise taustal intervjuud 
andnud Anneli. „Müts maha 

mehe ees, kes viitsib oma 
töötajatele niisugust asja teha. 
Ja teist korda juba,“ jätkus kü-
lalisel vaid kiidusõnu.

Tallinnast peole tulnud saa-
litöötaja Katja viibis tänavu 
üritusel esimest korda ja oli 
väga vaimustuses. „Kuulsin 
kolleegidelt, kui kihvt oli eel-
misel aastal olnud. Aga tegeli-
kult ei uskunud, et nii võimas 

üritus,“ kinnitas ta.
„Nagu ka Oleg Gross oma 

kõnes ütles – igapäevaselt ei 
taju ettevõtte suurust. Siin 
näed seda ja tunned, et oled 
osake sellest. Kasvõi see, et 
ettevõtte omanik on siinsa-
mas ja suhtleb kõigiga,“ jagas 
Katja emotsioone.

„Ma arvan, et firmapeod 
ühendavad ka näiteks iga 

UUSAASTAPIDU
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ktiiv pidutses täiel

Esimese bändina astus üles London Beat, kes juba esimes-
te taktidega lavaesise rahvast täis meelitas.

Südaööl pakutud tordid, nagu ka kõik 
teised peosöögid, pärinesid OG Elektra 
köögist. Kolm hiigelsuurt torti tekita-
sid inimestes elevust ja kadusid kandi-
kult kiiremini, kui arvata osati. Tagant-
järgi tõdesid korraldajad, et torti oleks 
pidanud rohkem olema ja päris kõik 
külalised suud magusaks ei saanudki.

Lisaks OG Elektra kollektiivile oli pidu nautimas 
ka kutsetega külalisi – koostööpartnereid, kohaliku 
võimu esindajaid jne. Piduliste hulgas viibisid näi-
teks Rakvere abilinnapea Triin Varek ja Viru-Nigu-
la vallavanem, ettevõtja Einar Vallbaum.

Vaatamata lumesajule pakkus ilutulestik võimast 
vaatemängu, mida tuli Rakverre jälgima inimesi 
teistestki omavalitsustest. Fotod: Liisi Kanna

London Beatiga Aluvere šašlõkibaaris
Peo korraldamisega tegelenud AS OG Elektra tegevjuht Raigo 
Mõlderi sõnul jätsid London Beati liikmed väga meeldiva mulje. 
„Nad on nii kaua seda asja teinud, aga ei ole üldse uhkeks läinud. 
Nende soovid on täiesti minimaalsed ja väga normaalsed. Väga 
kihvtid mehed – sõbralikud, samas professionaalsed,“ rääkis ta.
Muuhulgas käisid Mõlder ja Oleg Gross London Beatiga Aluve-
re šašlõkibaaris söömas. „Söökidega oldi väga rahul. Üks nende 
liige on vegan, midagi loomset ei söö – seal puhtas šašlõkibaaris 
tehti selline tema soovidele vastav toit, et ta oli väga üllatunud. 
Pakuti ka koduveini ja igaüks tahtis väikese pudeli ka kaasa osta. 
Neile väga maitses,“ kirjeldas Mõlder söömaskäiku.

kaupluse kollektiivi, vabas 
keskkonnas suhtlemine on 
ikka hoopis teistmoodi ja pä-
rast on, mida koos meenuta-
da,“ pidas ta seesugust pidu 
vajalikuks.

Järgmine aasta?
Ka korraldajateni on jõudnud 
positiivset tagasisidet ning 
tänusõnu. Oleg Gross usub, 
et inimesed nautisid seda üri-
tust tõesti ja südamest. „Mulle 
tundub, et klantsi riietusega 
nn eliitpidudel inimesed sa-
geli ei tunne ennast vabalt ja 
seal ei ole sellist siirust. See 
pidu oli tõesti niisugune, kus 
pidutseti täiel rinnal – aasta 
otsa rasket tööd teinud ini-
mesed tulid lõõgastuma ja 
nautima,“ sõnas ettevõtja.

Gross märkis, et talle on 
juba ka öeldud, et oodatakse 
põnevusega järgmise aasta 
pidu. „Kui ettevõttel majan-
duslikult kõik hästi läheb ja 
Eestis midagi hullu väga ei 
juhtu, siis tahaksime sellest 
kujundada korraliku tradit-

siooni,“ kinnitas ettevõtte 
omanik. „Ka muusikavaliku 
osas üritame tulevikus sama 
põhimõtet järgida, et oleks nii 
Eesti kui Vene bänd ja midagi 
siis veel lisaks. Meie töötaja-
test on väga suur hulk vene-
lasi ja me kindlasti arvestame 
erinevate eelistustega.“

Ürituse asukohana loo-
dab Gross ka lähiaastail näha 
just Rakvere Spordikeskust. 
„Maja oli küll 
kõvasti täis, 
aga leiame, 
et umbes 500 
inimest surub 
veel sinna sis-
se, enne kui 
kohta vahe-
tada vaja on. 
Mida roh-
kem inimesi, 
seda lõbusam 
on. Tühi saal 
oleks kõige 
hullem,“ rää-
kis ettevõtja.

Grossi sõ-
nul on spor-
dikeskus peo korraldamiseks 
viimase peal koht, ainsaks 
puuduseks on, et tualette pole 
nii suure rahvahulga jaoks 
piisavalt. „Kui ka järgmisel 
aastal üritus seal teha, siis tu-

leb mõelda, kuidas seda prob-
leemi lahendada,“ tõdes ta.

Gross sõnas, et jaeketi 
kaupluste asukohti arvesta-
des on Rakvere ka logistiliselt 
parim koht. „Praegu Võru ja 
Vändra on kõige kaugemal, 
aga muude poodide osas asub 
Rakvere enamvähem keskel,“ 
märkis ta.

„Kui spordihoonesse enam 
ära ei mahu, siis läheb jamaks. 

Siis peame 
üritusega tu-
lema oma lao- 
ruumidesse, 
mis tulevikus 
vabaneda või-
vad, või siis 
juba minema 
Tallinna,“ li-
sas ta.

Ü h t l a s i 
tänas Oleg 
Gross Rakve-
re linna, kes 
on ürituse 
korraldamisel 
vastu tulnud 
ning aitas tä-

navu näiteks Kastani puies-
teelt lume ära koristada, et 
sinna rohkem autosid parkida 
saaks.

Ning loomulikult spordi-
keskust, kes neile seni ruume 

kasutada on andnud. „Kind-
lasti sellise suure peoga tekib 
probleeme – nii suure rahva 
hulgaga paratamatult saab 
üks või teine asi kannatada. 
Aga usun, et oleme seni kõik 
ära suutnud lahendada,“ lau-
sus Gross.

Rakvere Spordikeskuse di-
rektor Siim Tuusi hinnangul 
sujus nende meeskonna jaoks 
Grossi Toidukaupade uusaas-
tapeo mahukas ja põhjalik et-
tevalmistus väga edukalt tänu 
suurepärasele koostööle ja 
suhtlusele korraldustiimiga.

„Meil on suurüritusi 
läbi aastate toimunud tei-
sigi, kuid iga selline üri-
tus seab meie meeskon-
nale erisugused ülesan- 
ded, mille igakülgset täitmist 
võtame täie tõsidusega, et iga 
üritus sujuks ideaalselt. Mei-
le on suur rõõm, et Rakvere 
Spordikeskus oli järjekordselt 
valitud peo asukohaks ning 
meie meeskond tänab omalt 
poolt nii korraldustiimi kui 
ka peol viibinud Grossi Toi-
dukaupade pere,“ oli keskuse 
direktor peo järgselt igati po-
sitiivselt meelestatud.

Ürituse asukohana 
loodab Oleg Gross ka 
lähiaastail näha just 

Rakvere Spordikeskust: 
„Maja oli küll kõvasti täis, 

aga leiame, et umbes 
500 inimest surub veel 
sinna sisse, enne kui 

kohta vahetada vaja on. 
Mida rohkem inimesi, 
seda lõbusam on. Tühi 

saal oleks kõige hullem.“
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Viperus kontvõõrastega
Oleg Gross rääkis, et uusaas-
tapeole imbus linnapealt ka 
inimesi, kes külaliste nime-
kirjas sugugi ei olnud, kuid 
seal n-ö õigete meestena aega 
veetsid. „Järgmisel aastal üri-
tame käepaelte osas ka suure-
mat kontrolli hoida, et selli-
sed kutsumata külalised peole 
ei pääseks,“ sõnas võõrustaja.



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
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Üha enam räägitakse laste lii-
kumise vähenemisest. Nagu 
mujal maailmas, nii on ka 
Eesti laste ja noorte seas suu-
reks probleemiks ebapiisav 
liikumisaktiivsus. Erinevad 
uuringud näitavad, et alla 
20% Eesti lastest liigub nii 
palju, kui Maailma Terviseor-
ganisatsioon soovitab, so iga 
päev aktiivset liikumist vähe-
malt ühe tunni.

Näeme ka oma koolis, kui-
das laste liikumine üha vähe-
neb. Hommikul tuuakse õpi-
lased autoga kooli ka naaber-
tänavast.

Liikumisaktiivsuse tase ku-
juneb nelja liiki käitumisest: 
aktiivne mäng ja liikumine 
(vabal ajal), organiseeritud 
spordis osalemine (kehalise 
tund ja/või treening), ak-
tiivne transport ja kehaliselt 
mitteaktiivne aeg. Kehaliselt 
mitteaktiivne aeg suureneb 
nutiseadmete kasutamise 
ehk ekraaniaja arvel, aktiivse 
transpordi (jalgsi, jalgrattaga) 
vähenemist soodustab laste 
autoga kooli toomine nii hästi 
ohutuse kui mugavuse kaa-
lutlustel.

Oleme koolis veendumusel, 
et regulaarne liikumine peaks 
olema igapäevaelu osa. Meie 
saame justkui mõju avaldada 
vaid koolipäeva raames, aga 
et tekitada lastes liikumishar-
jumusi ka väljaspool kooli, 
otsustasime novembris pöö-
rata liikumisele rohkem tähe-
lepanu. Kuulutasime välja lii-
kumiskuu – sammulugemise 
kuu.

Välja otsiti ja sõpradelt lae-
nati sammulugemise kellad ja 
nutitelefonidesse sai alla lae-
tud vastavad äpid. Vahetun-

Rakvere Reaalgümnaasiumi 
liikumiskuu pani sammuma

dide ajal oli näha maja ümber 
jalutajaid ning koridorides 
treppidel üles-alla liikuvaid 
entusiaste. Koolis oli kuulda 
vahvatest eksperimentidest ja 
võrdlustest, kas ja missugune 
seade ikka kõige täpsem on. 
Eeskujuks olid aktiivsed õpe-
tajad, kes lastega sammude 
osas võistlesid.

Et liikuda päevas vajalik 
hulk, ei pea käima ilmtingi-
mata trennis. Liikudes saab 
sammud kokku lugeda erine-
val moel: kõnni kooli, kõn-
ni koolist koju, liigu rattaga, 
mine vahetunnis õue, jaluta 
kodus koeraga, võta osa rah-

vaspordiüritusest, matka, uju, 
või kõnni kasvõi unes, kõik 
sammud lähevad arvesse. 
Kooli poolt andsime õpilas-
tele märku, et usaldame neid 
sammude arvu üles märki-
misel. Liiguvad nad ju enda 
heaks!

Ettevõtmises lõi kaasa 350 
liikujat so 1/3 koolist. Kok-
kuvõtteks suurima keskmi-
se sammude arvuga õpilane 
oli kolmandast klassist, mida 
võis ka aimata, sest I kooliaste 
on oluliselt liikuvam võrrel-
des järgmistega. Kõige roh-
kem liikujaid oli 10.R klassist, 
28 osalejaga!

 Võib-olla mängis rolli ka see, 
et liikumiskuu lõppedes ja-
gasime auhindu. Ja siin peab 
väga kiitma meie linna hu-
vikoole ning spordiklubisid, 
kes meie ettevõtmist toeta-
sid. Koostöö oli suurepärane. 
Noorte liikumise toetamiseks 
on meie linna erinevad asu-
tused ja klubid valmis alati 
panustama. Auhindadeks olid 
spordivahendid, pääsmed 
spordiüritustele ja erinevad 
võimalused tasuta treenin-
guteks kogu klassile. Lisaks 
jagasime Ida-Päästekeskuse 
poolt erinevaid ohutusalase 
teabega kingitusi.

Tundus, et liikumine vä-
hendas nutiseadmes istumist 
ja võimalust omavahelisteks 
arusaamatusteks. Hakkas sil-
ma, et panustati ka perekon-
niti ja liiguti koos rohkem. 
Natukene vähenes hommiku-
ne liiklusvoog koolimaja ukse 
ette. Õpetajatetoas oli kuulda 
arutamist, kas lähme teatrisse 
jala või... Koolis hakkasid toi-
mima pallivahetunnid. Igata-
hes kõndisime novembrikuu-
ga kokku 83 752 923 sammu, 
tegime koos maakerale 1,5 
tiiru peale.

Oma tervise ja hea enese-
tunde jaoks saab iga inimene 
ise väga palju ära teha ja sel-
leks sobib igasugune liikumi-
ne. Kõige raskem on ennast 
mõnusate koduseinte vahelt 
välja ajada. Aga garanteerin, 
et pärast tunned rõõmu ja ra-
hulolu.

Kadri Vahula,
Rakvere Reaalgümnaasiumi 

õppealajuhataja
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• AS Virumaa Metsatööstus 
võtab tööle CNC OPERAATO-
RI ja ABITÖÖLISE, võimalik 
väljaõpe kohapeal. Info tel 5809 
9389 või tulla kohale Rakvere, 
Näituse tn 10

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

• 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 lähiümbruses (väljaõppe või-
malus). Tel 554 6490

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

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

• 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

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

• Otsime kogemustega üldehitajat 
2 hoone renoveerimistöödele: Ob-
jektiks on peahoone ja kõrvalhoone 
ehitustööd, renoveerimine (kivikatuse 
ehitus, üldehitustööd, sisetööd, aia 
ehitus, haljastustööd, elekter). Töö 
on pikaajaline. Võimalik on alustada 
kohe, kokkuleppe ja hinnasobivuse 
korral. Objekt asub Rakverest 20 km 
Võsu poole. Nõudmised ehitajale: 
auto olemasolu, pikaajaline kogemus, 
referentsid ja usaldusväärsus. Kui 
tunned, et see kuulutus on Sulle - võta 
ühendust! Napsuvennad pole oodatud! 
Tel 507 1700

KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

Sõiduautode avariiremondiga
tegelev ettevõtte Heimarus OÜ

otsib Kadrina töökotta
 

AUTOPLEKKSEPP-
KOMPLEKTEERIJAT.

Lisainfo tel 552 1733
www.heimarus.ee

 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

Soome 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

võtab tööle

LIHVIJA
Võimalik väljaõpe 

kohapeal
CV saata 

info@arugrupp.ee
Info telefonil 

+3725034850

• 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

• Kogemustega ehitusmees otsib 
tööd. Tel 5376 4824

• Otsin tööd ehitusvaldkonnas Rak-
veres ja selle lähiümbruses (korterite 
remont, tapeetimine, parkett, vär-
vimine, majade ehitus jne). Hinnad 
kokkuleppel. Tel 522 4604

• 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 kesktasemele ja 
äriinglisekeelele Tsentrumis, koidula 1 
alates E 28.01, T 29.01 ja N 31.01 kella 
18-19.30. Hind 60 € (sisaldab õppema-
terjale). Reg tel 5566 1419

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?
Sisesta nüüd kuulutus

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutus ilmub nii portaalis 
kui paberlehes.

TÖÖ/KOOLITUS

SA Kiusamisvaba 
Kool kutsub liitu-
ma kiusuennetus-
programmiga
Kõik Lääne-Virumaa koolid 
on kuni 15. veebruarini oo-
datud liituma KiVa kiusuen-
netusprogrammiga, et hakata 
alates 2019. aasta sügisest se-
nisest süsteemsemalt kiusamist 
ennetama ja vähendama. Es-
makordselt loodab sihtasutus 
värvata ka kuni 10 venekeelset 
kooli üle Eesti.

KiVa on Soomes Turu üli-
kooli teadlaste välja töötatud 
teadus- ja tõenduspõhine prog-
ramm, mis näeb ette konkreet-
seid tegevusi nii ennetustööks, 
juhtumite lahendamiseks kui 
ka kiusamise monitoorimiseks 
koolis.

Muuhulgas õpivad lapsed 
spetsiaalsetes KiVa ennetus-
tundides näiteks erinevaid tun-
deid tähele panema ja mõistma, 
grupisurvele vastu astuma, aga 
ka kiusamist märkama, selles-
se sekkuma ning palju muud. 
Programmi kohta saab lugeda 
kodulehelt www.kiusamisva-
ba.ee.

Eestis ja ka mujal maailmas 
läbi viidud uuringud kinnita-
vad, et KiVa programm tões-
ti aitab kiusamist vähendada: 
näiteks on juba 5 aastat prog-
rammi rakendanud Eesti kooli-
des vähenenud kiusamisohvri-
te osakaal umbes 30 protsenti.

2018/2019. õppeaastal ra-
kendab KiVa programmi 
Eestis kokku 70 kooli ja õp-
pekohta, mis teeb vaid ligi 15 
protsenti kõikidest koolidest. 
Sealjuures Lääne-Virumaal on 
hetkel vaid 5 KiVa-kooli. Neid 
võiks aga olla oluliselt rohkem!

Tänavu on Kiusamisvaba 
Kooli sihtasutusel võimalik 
programmiga liita veel kokku 
umbes 25 kooli, sealjuures kuni 
10 venekeelset. See tähendaks, 
et sügisest oleks Eestis peaaegu 
100 KiVa-kooli, moodustades 
ligi 19 protsenti kõikidest koo-
lidest.

Programmiga liitumiseks 
tuleks kooliperedel anda oma 
soovist märku, täites selleks 
veebivorm SA Kiusamisvaba 
Kooli kodulehel www.kiusa-
misvaba.ee/liitu (olemas ka 
vene keeles).

Kuulutaja
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Täpselt sada aastat taga-
si, 25. jaanuaril 1919. aas-
tal avati Ameerika 
Ühendriikides New Yor-
gis pidulikult hotell Pen-
nsylvania, mis oma 2200 
numbritoaga oli tollal 
kõige suurem hotell 
maailmas.

Allan Espenberg

Hotell Pennsylvania ehita-
jaks oli kontsern Pennsyl-
vania Raudteed (Pennsyl-
vania Railroad, PRR), mis 
oli palju aastakümneid USA 
suurim raudteekompanii. 
1846. aastal asutatud ja 1968. 
aastal oma tegevuse lõpe-
tanud kompanii kontrollis 
oma õitsenguhetkel umbes 
16 000 kilomeetrit raud-
teid ja firmas töötas 250 000 
inimest. Nende peakorter 
asus Philadelphias, aga New 
Yorgis kuulus kompaniile 
näiteks hiiglasuur Pennsyl-
vania raudteejaam.

Asukoht 
kesklinna lähistel
Hotellihoone välisilme ja si-
sekujunduse pani paika arhi-

tektuuribüroo McKim, Mead 
& White, mis oli möödunud 
sajandil USA üks tuntumaid 
ja tunnustatumaid firmasid. 
Selle arhitektuuribüroo tööde 
hulka kuuluvad veel näiteks 
Pennsylvania raudteejaa-
ma, Brooklyni muuseumi ja 
Columbia ülikooli peakorpu-
se projekteerimine.

Lisaks Pennsylvania ho-
tellile on büroo kavandanud 
veel mitu muudki hotelli, 
sealhulgas Savoy-Plaza Hotel 
Manhattanil (1927), Garden 
City Hotel New Yorgis (1895) 
ja ka Hotel Nacional de Cuba 
Kuuba pealinnas Havannas 
(1930).

Hotell Pennsylvania ava-
ti pidulikult 25. jaanuaril 
1919. aastal ning see asub 
7. avenüül 32. ja 33. tänava 
vahel Manhattani keskosas 
New Yorgis, kust ajaloolisse 
kesklinna on umbes viie ki-
lomeetri jagu maad. Avamis-
hetkel polnud Pennsylvania 
hotellist maailmas suuremat 
– seal oli külalistele ette näh-
tud 2200 tuba. Teisele kohale 
taandunud võõrastemajal oli 
tollal tube paarisaja võrra vä-
hem.

Pärast seda, kui 2011. aastal 
teostati hoone restaureerimi-

ne, on 22 korrusest eluruu-
midena kasutusele jäänud 21 
ja numbritubasid on veidi vä-
hem – 1705.

Pennsylvania hotell kuu-
lus kuulsale hotelliärimehele 
Ellsworth Milton Statlerile 
(1863–1928), kes avapidus-
tuste ajal rõhutas, et ta on esi-
mene inimene maailmas, kes 
ehitas hotelli eeskätt külas-
tajate huve arvestades, mitte 
töötajate mugavust silmas pi-
dades.

Pennsylvania hotell asub 
umbes 800 meetri kaugusel 
pargist Times Square. Um-
bes kvartali kaugusel paikneb 
maailma üks suuremaid kau-
bamaju Macy’s Herald Square 
ning sealsamas lähedal on nii 
Empire State Building (vaid 
645 meetri kaugusel) kui 
Pennsylvania raudteejaam 
(vahemaa kõigest paarsada 
meetrit). Otse üle tänava on 
ka spordikompleks Madi-
son Square Garden ja vähem 
kui kahe kilomeetri kaugusel 
asub kaasaegse kunsti muu-
seum.

Hotellis ööbijatel pole kau-
gele vaja ka poodlema või 
einestama minna, sest üsna 
lähedal asuvad populaarsete 
brändide kauplused: H&M, 

Nike, Ralph Lauren, rääkima-
ta erinevatest kaubamajadest, 
ostukeskustest ning paljudest 
restoranidest, sõõrikupoodi-
dest, võileivabaaridest jne.

Hotelli nüüdisaegses tut-
vustuses märgitakse, et 
Pennsylvania sobib nii äri-
kohtumisteks, perepuhkuseks 
kui ka romantilisteks hetke-
deks. „Me loome oma küla-
listele ideaalsed tingimused ja 
aitame neil avastada üht küt-
kestavamat linna maailmas,“ 
rõhutatakse buklettides. 
Praegu kuulub hotell kin-
nisvaraettevõttele Vornado 
Realty Trust.

Külastanud 
paljud kuulsused
Hotelli kohta on maailma aja-
kirjandusel teada huvitavaid 
fakte, aga samuti on juttu 
tehtud tuntud inimestest, kes 
selles hotellis on kunagi viibi-
nud.

Näiteks 1925. aasta det-
sembris peatus seal hilisem 
Nobeli kirjanduspreemia lau-
reaat William Faulkner, kui 
ta kirjutas parajasti üht oma 
romaanidest. 1935. aasta no-
vembris pidas hotellis kõne 
USA endine president Her-
bert Hoover, kui ta esines 

New Yorgi Ohio ühingu liik-
metele. 1942. aasta detsemb-
ris külastas hotelli filmimees 
Charlie Chaplin, kui ta võttis 
osa Nõukogude Liidu abista-
misorganisatsiooni Russian 
War Relief korraldatud pidu-
likust õhtusöögist. Aga 1959. 
aastal käis hotelli väisamas 
Kuuba diktaator Fidel Castro.

1937. aastal tehti hotelli 
ruumidest raadioülekanne 
Benny Goodmani kuulsa or-
kestri esinemisest. 1940. aas-
tal kanti aga raadios otse üle 
Glenn Milleri orkestri kont-
sert.

1920. aastatel korraldas 
Texase maffiaboss Johnny 
Jack Nounes hotellis 40 000 
dollarit maksma läinud söö-
ma- ja joomapeo, mille küla-
liste hulgas olid ka verinoo-
red tummfilmistaarid Clara 
Bow ja Nancy Carroll, kes 
hiljem tunnistasid, et olid su-
pelnud šampanjavannis.

Hotelliga on seotud ka traa-
gilisi sündmusi. 1953. aasta 
novembris kukkus seal 13. 
korruse aknast välja USA sõ-
javäe ja Luure Keskagentuuri 
heaks töötanud bakterioloog 
Frank Olson ja sai pärast 46 
meetri pikkust õhulendu sur-
ma. Mehe perele teatati, et ta 

hüppas või kukkus paranoia 
ja närvivapustuse olukorras 
alla, sooritades enesetapu, 
kuid samas on kahtlustatud 
ka mõrva.

Hotell on jõudnud ka fil-
milinale ja telesaadetesse. 
Nii figureeris Pennsylvania 
hotell 1986. aastal valminud 
mängufilmis „Manhattani 
projekt“, mis jutustas kooli-
õpilaste katsest tuumapommi 
valmistada. Filmimehed ei 
viitsinud ehitada teadusmessi 
jaoks eraldi kompleksi, vaid 
filmisid selle asemel hoopis 
reaalses hotellis toimunud 
reaalset teadlaste ja leidurite 
kokkutulekut. Hotelli ruumi-
des filmiti 2009. aastal ka ko-
möödiasarja „Sherri“.

Pennsylvania hotell on pää-
senud ka mitmesse kirjandus-
teosesse. Näiteks on see prak-
tiliselt peategelaseks sakslase 
Arnold Alexander Benjamini 
(pseudonüüm Arno Alexan-
der) romaanis „Varjukast“, 
mille on 1934. aastal eesti 
keelde tõlkinud Marje Pe-
dajas. Ka William Hopkinsi 
romaanis „Saladused hotellis“ 
on kõne all just Pennsylvania 
võõrastemaja.

1919: Pennsylvania avas uksed külalistele
TÄNA MAAILMAS

TASUB TEADA

RAKVERE   • NIINE 4A   • tel:  +372 53 031 718
• E-R: 10.00-19.00   •
• L-P: 10.00-16.00   •
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LIHTNE JA MUGAV 
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KASUTA VÕIMALUST!
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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€
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Professor Anu Toots rää-
kis TLÜ Rakvere Kolled-
ži Hõbeakadeemias pub-
likule, et kõik parteid 
on enne valimisi natuke 
populistid. Aga see pole 
politoloogi arvates Eesti 
suurim mure. Valusad 
teemad on rahvastiku 
vananemine, eakate hoo-
lekanne ja pensionisüs-
teem.

Ülle Kask

Tallinna Ülikooli Ühiskonna-
teaduste Instituudi sotsiaal-
poliitika professor Anu Toots 
sedastas väärikas eas auditoo-
riumi poole pöördudes, et kui 
on valimiste aasta, räägib ta 
nendel teemadel, aga kui ei 
ole valimiste aasta, tegeleb ta 
põhiliselt sotsiaalpoliitikaga.

„Politoloogi jaoks on par-
tei nagu günekoloogi jaoks 
naisterahvas. Ei tohi ühte ega 
teist eelistada ega mõelda, et 
keegi on ilus või inetu, kõiki 
peab võrdselt terveks tegema 
ja hoidma,“ ütles ta.

Üks sotsiaalvaldkonna 
suur probleem on Tootsi sõ-
nul rahvastiku vananemine, 
mida ükski arenenud riik pole 
suutnud pidurdada. Mitte 
ühegi loosungiga ega vali-
misprogrammiga ei saa rah-
vastiku vananemist totaalselt 
ära kaotada. Kui elatustase on 
kõrge, siis inimesed elavad ka 
kauem.

„Ei saa ju inimestele pahaks 
panna, miks nad elavad nii 
kaua. Kui inimene tuleb toi-
me oma eluga, ta on terve, 
siis on ju tore, et ta elab kaua,“ 
rõhutas Toots.

Professori sõnul räägivad 
poliitikud, et eakate osakaa-
lu kasvades tuleb panustada 
kogumispensionisse ja pi-
kendada tööelu. Võimalik on 
panna ka rohkem vastutust 
inimestele endile, soovitades 
neil osta kas aktsiaid või in-
vesteerida kinnisvarasse. Kol-
mas võimalus on utoopia val-
last – kui Eestis leitaks naftat, 
oleks meil kõrged pensionid 
nagu Norras, sest Norra riik 
paneb suure osa naftatuludest 
pensionifondidesse. Ameeri-
kas seda aga teha ei saaks, sest 
seal on naftakaevandused era-
kätes.

II sammas ja 
selle kaotamine
Üks kõmulisemaid algatusi, 
mida meie erakonnad Tootsi 
arvates pakuvad, on Isamaa 
ettepanek loobuda II sambast 
ja tõsta sündivust. Sellega, et 
kogutud raha lihtsalt laiali 
jagada, on liitunud ka Vaba- 
erakond. Peaaegu kõik era-
konnad lubavad, et pension 
tuleb muuta maksuvabaks. 
Isegi Keskerakond on siin 
tagasi tõmmanud. „Ma ei tea, 
kas see on nüüd valimiskam-
paania-eelne trikk, aga ka 
nemad ütlevad, et pensioni 
pealt ei peaks maksu maksma. 

Politoloogiaprofessor „tegeleb“ valimiste aastal parteidega

Seega võib eeldada, et selles 
küsimuses tõesti muutused 
tulevad.“

Ka Reformierakonna polii-
tikud räägivad kogumispen-
sionist ning II ja III sambast. 
Praegu on nii, et inimene 
maksab teise sambasse 2% ja 
riik paneb 4% juurde. Mida 
kõrgem on töötasu, kuhu see 
protsent otsa pannakse, seda 
rohkem toetab riik kõrgema 
palga saajaid. RE pakub, et 
II sambasse võiks teha veelgi 
suuremaid sissemakseid. Väl-
jamaksmisel ei arvestataks 
kogumispensioni väljamak-
seid inimese tulu sisse.

„Kui mõelda, mis on nende 
muudatuste efekt, siis rik-
kamad hakkavad paremini 
elama ja vaestele jääb vähem, 
mida jagada. Nii et, nad tule-
vad välja väga selgelt jõuka-
maid inimesi eelistava ettepa-
nekuga,” arvas politoloog.

Kõik parteid armasta-
vad perepoliitikat
Anu Toots nentis, et lapsed 
on armsakesed ja seda teemat 
on parteidel valijatele lihtsam 
müüa kui näiteks hooldeko-
dude teemat.

„Minu isiklik arvamus Eesti 
perepoliitika kohta on, et see 
annab liiga palju raha kitsa 
grupi perede ja laste jaoks. 
Ega lapse elu ole ainult esi-
mesed kolm aastat. Pigem 

esimesed 18 aastat, arvestades 
sellega, kui kaua tänapäeval 
õpitakse. Suur hulk perepo-
liitika rahast läheb kuni kol-
meaastaste lastega peredele ja 
nende hulgas kõrgema sisse-
tulekuga pered võtavad oma-
korda enamuse sellest rahast,“ 
arvas politoloog.

Toots teadis, et Euroopa 
riikidega võrreldes on ainult 
üks riik, kus vanemahüvitis-
tele kulutatakse rohkem raha 
kui Eestis – see on väga pisike 
ja rikas Luksemburg.

Hoolekande teema muu-
tub kiiresti pakiliseks
„Meil räägitakse palju roh-
kem sellest, kas vene ja eesti 
lapsed võiksid ühes koolis 
käia, kui sellest, et vanemad 
inimesed saaksid oma elu lõ-
pus väärikalt elada,“ märkis 
Toots ja jätkas, et rahvasti-
ku vananedes kulub suur osa 
terviseteenuste rahast hool-
dus- ja järelravile. Mõnedes 
riikides on hooldusteenused 
viidud haigekassast välja. Väl-
ja viia saab aga ainult siis, kui 
teatakse, kust hoolekannet ja 
pikaravi rahastatakse.

„Selleks ei ole vaja must-
kunsti, vaid tuleb kehtesta-
da täiendav maks ja mitmed 
riigid on nii ka teinud. Eestis 
neid rahadebatte pole isegi 
veel peetud, nii et selle üle 
otsustamine on väga kaugel,“ 

lausus professor.
Parteid pole seekord Tootsi 

teada hoolekande problee-
mide kohta põhjalikke plaa-
ne välja käinud, küll aga on 
erinevaid üksikpakkumisi. 
Ainuke asi, mis on kõikidel 
erakondadel üks, on omaste-
hooldajate toetamine. See ei 
nõuagi riigilt rohkem kui sea-
duste muudatusi ja veidi raha 
juurde.

Palju keerulisem on Tootsi 
arvates luua Eestisse kaas-
aegsete hooldekodude võrk, 
mida kõige paremini esitab 
oma valimisprogrammis 
Keskerakond. Need on tee-
nusmajad, olemasolevate 
elukohtade kohandamine 
eakatele, erihooldekodud, 
lihtsamad hooldekodud, kus 
töötavad peamiselt ainult 
õed – variante peab palju ole-
ma, sest inimeste vajadused 
on erinevad. Toots tõdes, et 
Tallinnas saab varsti olema 
probleem näiteks Mustamäe 
viiekorruselistes majades, kus 
pole lifte ja vanad inimesed 
ei pääse enam oma kodudest 
välja.

Ükski partei ei räägi ka 
mitte midagi hooldekodu-
de maksumusest. „Kui ma ei 
eksi, siis sotsid on ainsad, kes 
ütlevad, et pensionist peab 
piisama. Minu ema, kes on 91 
aastat vana, küsib minu käest, 
et kuidas on see võimalik, et 
seal, kus ta elab, on üle platsi 
uus hooldekodu kohamak-

sumusega 800 eurot kuus. 
Tema saab pensionit alla 500, 
elab kahetoalises korteris, 
saab kõik asjad ostetud ja tu-
leb toime,“ rääkis politoloog.

„Ma ei oska talle hästi vas-
tata, aga aiman kahte seletust. 
Üks on see, et Eesti sotsiaal-
hoolekandes on meeletu bü-
rokraatia ja bürokraatia alati 
maksab; see ei ole ainult pa-
berite määrimine, vaid see 
makstakse kinni maksumaks-
jate rahast ja ka nende vana- 
inimeste rahast, kes hoolde-
kodudes on. Teine seletus on 
väga lihtne: Eesti hooldeko-
dud on kasumile orienteeri-
tud äriettevõtted. Nii kaua, 
kui on inimesi, kes lähevad 
selle 800eurose koha peale, 
siis turumajanduse tingimus-
tes ettevõtjad kasutavad seda 
ka ära,“ jätkas ta.

Populism tuleneb sõ-
nast populus ehk rahvas
Professor Toots esitas küsi-
muse, kuidas on Eestis lood 
selle paljuräägitud populis-
miga ja kuidas populismi ära 
tunda? Ning vastas, et popu-
lism on üles ehitatud riigi või 
riigiaparaadi ja rahva vastan-
damisele – à la rahvas on hea 
ja riik halb.

„Kui te leiate selliseid vih-
jeid või lubadusi, et makse me 
alandame, juurde me mingeid 
makse ei pane, raha me ei 
hoiusta, aga kõiki hüvitisi ja 
soodustusi tõstame, siis sel-

line jutt on väga selge popu-
lism. Mõnel määral on kõik 
parteid praegu valimiskam-
paania ajal populistid,“ sõnas 
Toots.

„Teine populistidele ise-
loomulik retoorika on see, et 
riiki pole vaja, ametnikud on 
pätid ja muidusööjad, teeme 
riigikogu poole väiksemaks, 
laseme pooled ametnikud 
lahti, siis on meil palju parem 
elada kui varem. Kahjuks ei 
vasta see lubadus tõele – ilma 
riigi ja ametniketa tänapäeval 
elu korraldada pole lihtsalt 
võimalik,“ jätkas politoloog.

„Populismil on, ma julgeks 
öelda, kaks põlvkonda, mis 
on ka ajas muutunud. Selli-
ne traditsiooniline või „vana 
kooli“ populist räägibki põhi-
liselt sellest, et tõstame palku 
ja pensione ning langetame 
makse. Me ei varasta ega luba 
ka teistel varastada! See on 
see, mida EKRE oma kam-
paanias esitab,“ avaldas Toots 
arvamust.

„Teised suured erakonnad 
vähemal määral. Kui küsida, 
kas see populism on tänapäe-
va poliitikas suur mure, siis 
ma ütleksin, et ei ole. Vähe-
malt tänapäeva Eestis mitte. 
Suurem mure on see, et võt-
meprobleemidest erakonnad 
kas vaikivad üldse, või siis ei 
korja meedia neid olulisi tee-
masid üles,“ rõhutas profes-
sor Anu Toots.

Politoloogiaprofessor Anu Toots TLÜ Rakvere Kolledžis.
Foto: Ülle Kask

TASUB TEADA
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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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

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

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

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

• Müüa 2toaline kõigi mugavustega 
korter Tapa südalinnas, 2/4, plastak-
nad, laminaatparkett, metalluks, vajab 
sanitaarremonti, toad läbikäidavad, 
väga soe, aknad on lõunapoole, rahulik 
trepikoda, tugev korteriühistu, mada-
lad kommunaalkulud, poed on väga 
lähedal. Tel 558 9315

• Müüa 3toaline korter kesklinnas, 
1/5, paikneb maja keskel, planeerin-
gult läbi maja, 2 magamistuba (sh. üks 
rõduga) jäävad hoovi poole, vaatega 
Vallimäele, elutuba ja köök jäävad tä-
nava poole, parkla maja kõrval, hästi 
toimiv KÜ. Tel 552 4362

• 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

• Müüa maja privaatses looduskaunis 
kohas, Aavere külas, Tapa vallas (4 tuba 
+ sahver + kuivkäimla), koos garaaži, 
sauna, kasvuhoone ja suure majapi-
damishoonega. Krundile kuulub veel 
väike metsatukk ja pea 2ha põllumaad. 
Vesi sees köögis ja saunas. Vajab täna-
päevast nokitsemist. Hinnasoov 40 000 
€. Küsi lisa tel 5669 4412 või 5354 2457 

• Müüa ¾ majast Tapa äärelinnas. 
Krunt 900 rm, kõrvalhoone. Info tel 
5562 7956

• Müüa talumaja koos 9 ha põllumaa-
ga, kinnistu üldpind 9,75 ha. leiliga@
hot.ee. Tel 5647 8118

• Müüa Rakverest 10 km kaugusel 6 
ha suurune maa (2 ha elamumaa + 
elekter, kasvuhoone, kaev ning 4 ha 
puud). Tel 5663 3694

• 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

• Noor pere ostab maja Rakvere lin-
na. Eelistatud korraliku fassaadi ja 
katusega kivimaja. Seest võib vajada 
renoveerimist. Tel 5780 0573

• Ostan väikese maja Rakvere linnas 
(eelistatult ühekordse) või vana aiaga 
elamumaa. Tel 5854 2077

• Noor pere soovib järelmaksuga osta 
maja või ridaelamuboksi, Rakverest 
kuni 25 km. Tel 5824 8293

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

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

• Ostan elamumaa Sõmerul. Tel 5854 
5348

• Ostan Rakveresse garaaži. Tel 5562 
2919

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

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

• Ostan väiksema (1-2 hektarit) met-
sakinnistu  Virumaal, Järvamaal või 
Jõgevamaal. Võib pakkuda ka raiutud 
kinnistuid. Tel 5562 2919

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.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 Põdrusel olev maja 3toali-
se korteri vastu. Tel 5663 4099

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

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

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

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

• Üürile anda äripind 100-180 m2 + ladu 
(tasuta kauba peale) Tapa kesklinnas. 
I korrus, eraldi sissepääs, olemas ol-
meruumid, valveseadmed, internet. 
(Vabaneb 01.03.2019). Tel 503 9645

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6 Avant, S-line, 2005/08, 
bensiin, 2,4 (130 kW). Hoitud ja ilus 
auto. Hele nahksisu, automaat. Värvus 
tume metallik. Hind 4500 €. Info tel 
5378 0228

• Müüa Citroën Xsara 1,6i, 80kW, 
2002. a, ÜV 11/2019. Hind 950 €. Tel 
501 1427

• Müüa Ford Focus C-Max  1,8i 
01/2005. a, 92kW, mahtuniversaal, 
bensiin, hõbedane metallik, hooldus-
raamat, ketiga mootor, konditsioneer, 
2 x el.aknad, veokonks, roosteta, mõl-
kideta, korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 08/2007. 
a, 74kW, universaal, bensiin, hõbedane 
metallik, konditsioneer, kesklukk, 2 x 
el.aknad, originaal valuveljed, korra-
lik, äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
08/2019, ökonoomne! Rakvere. Tel 
5903 7780

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

• Müüa Mitsubishi Colt. Heas korras, 
2008. a, 1,3, bensiin, 3 ust, läbisõit 
ainult 42  200 km. Hind 2600 €. Asub 
Paides. Tel 5809 6086

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

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
12/2001. a, 74kW, bensiin punane, 
luukpära, 5 ust, täiuslik hooldusraa-
mat, konditsioneer, 4 x el.aknad, roos-
teta, mõlkideta, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

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

• Müüa Toyota Avensis  2.0TDI 
08/2003. a, 85kW, uuem mudel, se-
daan, tumebeež metallik, turbodiisel, 
konditsioneer, el.aknad, veokonks jne, 
kehtiv ülevaatus 09/2019, roosteta, 
mõlkideta, korralik, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Corolla 1,6i, 81kW, 
2000. a, ÜV 10/2019. Hind 750 €. Tel 
501 1427

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

Kuulutuse tekst on 
võimalik sisestada 

ka veebi-
keskkonnas.

Kuulutus ilmub nii 
interne  s kui ka 

paberlehes.

• Müüa Toyota Corolla Verso 08/2006. 
a, turbodiisel, mahtuniversaal, hõbe-
dane, 7 istet, hooldusraamat, kliima, 
el.aknad, püsikiirusehoidja, veokonks, 
ökonoomne, kehtiv ÜV 08/2019, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 1,6, bensiin, 
77kW, 2004. a, universaal, väga heas 
korras. Hind 2500 €. Tel 5302 9943

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Basis, 1,9TDI 04/2004. a, 74kW, kuld-
ne metallik, turbodiisel, universaal, 
hooldusraamat, 4 x el.aknad, püsikii-
rusehoidja, kehtiv ülevaatus 04/2019, 
korralik, ökonoomne! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat Luxline 
1,9TDI 08/2007. a, 77kW, tumepruun 
metallik, turbodiisel, universaal, täius-
lik hooldusraamat, kliima, el.ak-
nad, valuveljed jne, kehtiv ülevaatus 
09/2019, superökonoomne, väga kor-
ralik, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Polo 1,2, 2005. a, 
heas korras. Tel 517 4193

• Müüa sõidukorras Buraan. Tel 518 
9518

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

• 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 kardaani autos + Ford Transit 
1988. a, diisel. Tel 5362 9875

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
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VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI
TEENUSED

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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

TAKSO
TEL 5360 6777

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

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

• Autode ja traktorite starterite 
ning generaatorite remont. Müü-
gil ka uued ning vahetusfondi star-
terid ja generaatorid.Tel.5260545

• Autoplekitööd parima hinna ja 
kvaliteedisuhtega Lääne-Virumaal. 
Tel 508 6455

• 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

• Transporditeenus kuni 7,5-ton-
nine madelauto. Tel 5553 0770

• 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

• Väike madelauto rent (3,5 t), 
saab sõita B-kat. Tel 5553 0770

• 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

• 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

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Siseviimistlus, 
vannitoad, voodrivahetus, soo-
justamine, terasside ehitus, san. 
tehnilised tööd. Hinnad head. Tel 
5808 5965

EHITUSTEENUSED

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

• Ehitus, viimistlus, remont (saunad, 
pesuruumid, majad). Tel 504 5560

• 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

• Teostame kõiki lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

• 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

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

• 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.

• 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

• Plekikantimise tööd. Otsaplekid, 
harjaplekid, sokliplekid, aknaple-
kid ning kõik erikujulised lisaple-
kid. Tel 5553 0770

• 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

• 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

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

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

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
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Betoonpõrandate 
planetaarne lihvimi-
ne. Betoonpõranda-
te hooldus ja remont 

Tel. 529 2781 
info@epoporand.ee 
www.epoporand.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

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

torude sulatus

• 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

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

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%

KODU

KÜTTEPUUD

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd
• Lume eemaldamine 

katuselt
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

kuulutused.kuulutaja.ee

• 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

• Revalpark Invest OÜ pakub lume- 
ja libedustõrjet Lääne-Virumaal ja 
tõsteteenuseid väikelaaduriga. Tel 
5373 0894

• 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

• Lumekoristus ja jääpurikate 
eemaldus. Tel 5553 0770

• Katuste puhastamine lumest. Tel 
5395 0222, 5555 0532, 5552 2790

• 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

• Soodsalt müüa elektriradiaatorid 
Clamok 800 W, 3 tk. Sooja- ja kül-
maõhupuhur 1,1 kW. Päevavalgus 
armatuurid ruudu kujulised 4 toruga, 
2 tk. Vasktorud läbimõõduga 14 mm, 
16 m, 4 tk. Tel 558 8429

• 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

• 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 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

OST

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

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
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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
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. 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

METS• 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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• 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 saetud lõhutud kuivi küt-
tepuid. Minimaalne kogus 2 m3. Tel 
522 3152

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

• Katuseplekk, hind alates 5 €, vas-
tavalt tellija mõõdule. Tel 553 9330

• Ostan metsa, noorendikke, ja võs-
sa kasvanud rohumaad. Eraisik, tel 
5807 8644

• Hea metsaomanik! Valgustusraie, 
alusmetsa lõikus traktori ette, harven-
dusraie, kruntide ja kraavide puhas-
tamine võsast. Valgustusraie 110-330 
€/ha, alusmetsa lõikus 110-250 €/ha, 
harvendusraie 8 €/tihumeeter, krun-
tide ja kraavide puhastamine 20 €/
tund. Lääne-Virumaa, Ida- Virumaa. 
Arve esitamise võimalus. Kaupo, tel 
5303 2142

• 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 Ab lehmikuid, pullikuid ja 
tiineid ammesid. Tel 507 9115

• 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

PÕLLUMAJANDUS

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

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

• 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

VANAVARA

• 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

• Avatud uus mahetoodangu 
pood! Suitsuselt mahlane kutsub 
teid maitsma Eestimaal valmista-
tud koduste maitsetega tooteid. 
Esindatud on käsitööjuustud ja 
-moosid, suitsulihatooted, värske 
liha, ning palju muudki, seega 
usume, et kõik leiavad midagi oma 
maitsele. Asume Lai 1, Rakvere 
linnas. Peatse kohtumiseni!

TEATED

Juuksur - tel 506 8485
Otsime tööle 

naistejuuksurit , mani-
küüri/pediküüri tegijat,

ripsmetehnikut, 
massööri.

Tel 5897 9293
Sirje Ilutuba

Lai 3 A (Piibeleht)

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

broileri koib 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

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

• Pensionär üksik mees vajab majja 
perenaist, soovitav üksik, kena, 
sale, 172 cm pikk, auto olemasolu, 
kes oleks hea tantsupartner, mitte 
suitsetaja. Tel 554 6490

TUTVUS

MUU

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Info tel 5552 2789

• 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. 

MATUS

Mälestame töökaaslast
 

ANNE JÕEMETSA

Turu Kaubamaja 
kollektiiv

Lahkus meie armas vend
 

ELMAR KIVIRAND

Mälestavad 
Maie, Selma, Ülo, Ants

Avaldame sügavat kaastunnet 
endise naabri

 
JAAN NÕMME

lahkumise puhul.

Aseri, Kooli 1 majaelanikud

Ei kustu leinavalu hingest, 
ei kuiva silmis pisarad. 

Kui mälestuste maailmas 
ta alati jääb meiega.

Südamlik kaastunne 
Sillele armsa ema

 
AINO KUUSMIKU

kaotuse puhul.

Endised töökaaslased 
kauplusest „KEVAD“

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
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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

Avaldame kaastunnet Sille Jõesaarele 
EMA

kaotuse puhul.

OG Elektra AS

Avald

Kõikjal jälgi su töödest ja tegudest, 
mida loonud sa aastate reas. 
Elad edasi meeltes ja mõtetes, 
oled alati meie seas.

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE TASUB TEADA

Väljaandja: 

AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
silja.part@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Gert Koovits

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Tuntud karikaturist 
Hugo Hiibus pidas hiljuti 
90. juubelisünnipäeva. 
Sel puhul teeme tagasi-
vaate tema karjääri al-
gusajale.

Marvi Taggo

Hugo Hiibus on sündinud 6. 
jaanuaril. Seitsmeaastasena 
läks ta kooli, nagu kõik lap-
sed. Aga ei saanudki kaua 
koolis käia. Šaržimeister (šarž 
on karikatuuri üks alaliik, 
lõbustatud portree – toim.) 
räägib oma raamatus: „Kõik 
sai alguse kingadest, mis ema 
mulle kooliminekuks ostis. 
Need olid ilusad läikivad kin-
gad, mida ei raatsinud kuidagi 
jalast võtta. Kui magama läk-
sin, panin kingad voodi alla ja 
ärgates vaatasin neid esimese-
na.“

Aga needsamad kingad 
hõõrusid poisi jalad veriseks 
ja lõpuks tuli veremürgitus. 
„Arst pani vale diagnoosi – 
kopsupõletik, aga palavik aina 
tõusis ja tõusis, juba üle 40ne. 
Siis minestasin ja kui ärkasin, 
lõikas noor targa näoga arst 
skalpelliga jalga. Arst lõikus 
mind mitmest kohast ja tegi 
seda tuimestuseta,“ meenutab 
Hiibus kurba episoodi „Arst 
ütles veel, et kui karjud, lõi-
kan veel...“

Aga mis seekord päästis? 
„Vanem tohter taipas, milles 
on asi ja otsustas hakata kohe 
halba verd välja laskma. See 
mu päästiski,“ selgitab karika-
turist.

Hakkas 
igavusest joonistama
Kuid vaatamata sellele tuli 
koolipoisil kolm aastat oo-
data, end pikaks ajaks koju 
ravima jääda ja uuesti käima 
õppida. „Et üksiolemist lee-
vendada, lugesin palju, kuni 
lugemisest isu otsa sai ja iga-
vusest joonistama hakkasin,” 
jutustab Hiibus. See määras 
ka Hugo Hiibuse hilisema va-
liku.

„Alguses polnud küsida kel-
leltki. Kopeerisin vanameis-
ter Gori ja proovisin seejärel 
ise. Aga jonni ei jätnud,“ mee-
nutab šaržikunstnik.

Nii ehitaski noor Hiibus 
oma „kiviaeda“ – kivi kivi 
peale. Kui tervis paranes, lõ-
petas ka algkooli ja läks edasi 
Pärnu Poeglaste gümnaasiu-
mi, hilisema nimega Pärnu 
esimesse keskkooli.

Seal ei jäänud joonistusõpe-
taja Marie Leksteinil ükski 
anne kahe silma vahele. Ega 
siis mitte ka Hugo Hiibuse 
oma. Marie Lekstein oli lõpe-
tanud Pallases Nikolai Triigi 
maaliklassi.

„Mõni aeg pärast kesk-
kooli lõpetamist tuli õpetaja 
Lekstein mulle Pärnus Kalevi 
tänaval vastu ja küsis imesta-
des: „Hiibus, mida te siin tee-

Hugo Hiibus – 90!

Hugo Hiibus aastal 2012.
Foto: wikipedia.org

te, miks te Tallinnas ei ole?“ 
Täpipealt just sel ajal, kui oli 
alanud vastuvõtt Kunstiinsti-
tuuti. Tänu joonistusõpetaja 
Marie Leksteinile sai minust 
kunstnik,“ kinnitab Hiibus.

Šaržimeistri edu – 
terav pliiats
Hugo Hiibus ülistab ja kii-
dab ka vanameister Günther 
Reindorffi, kunstimaailma 
eredat isiksust, kes tema tea-
da on pliiatsijoonistuse tippu 
viinud.

„Reindorff oli tollases suvi-
ses õppebaasis Vääna-Jõesuus 
juhendaja ja õpetas nägema 
kase, paju, haava ning teis-
te puude võrade ning okste 
erinevusi. Lausa ehmatama 
pani aga see, kuidas Reindorff 
õpetas pliiatseid teritama nii 
teravaks, lapikuks kui üma-
raks,“ räägib Hiibus oma pa-
lavalt armastatud õpetajast.

„Kui igat marki pliiatsit 
teritada kahel-kolmel viisil, 
saab neid kokku palju-palju, 
ligi poolsada pliiatsit. Omaet-
te kunst on neid muidugi töö 
jaoks ritta seada, see klavia-
tuur korras hoida.“

Lubatu piirimail
„Kui pidin tegema oma diplo-
mitöö ja mõtlesin, mida võt-
ta, öeldi mulle kohe, et oled 
karikaturist ja valmis. Meil 
on naljamehi vaja,“ meenutab 
Hiibus.

Ning jätkab: „Paul Luhtein, 
kes tabas hästi konjunktuuri, 
tuligi instituudis minu juurde 
ja ütles: „Teie, Hiibus, võiksi-
te võtta oma lõputööks mõne 
satiirilise teema. See peaks 
teile sobima.““ Noore tudengi 
graafikaosakonna diplomi-
tööks sai „Mineviku varjud“.

„See oli aga erandlik,“ mui-
gab vanameister. „Varem ei 
olnud keegi lõpetanud graafi-
kaosakonda satiirilise teema-
ga. Kui nii öelda, oli see tants 
lubatu ja lubamatuse piiril, 
mis oli mulle juba varsti selge. 
Vähemalt viiekümnendatel. 
Ma joonistasin karikatuure, 
šarže, plakateid ja ka tabu-
teemasid. Väljaarvatud va-
litsuse partei ja ametiühingu 
kohta käivaid teemasid, mis 
olid puutumatud. Ja naerda ei 
tohtinud näitliku agitatsioo-
ni üle, mis aga oli iseenesest 
juba karikatuurne.“

Šaržimeister on iga korra 
ajal keerulises olukorras, olgu 
siis akna taga viiekümnendad, 
sotsialism või varakapitalism. 
Kui ikka inimest ühegi looma 
või linnuga võrrelda ei saa, 
siis on ka Hiibus plindris.

Kohtumispaik – 
Kuku kohvik
Muugal, oma suvilas, on Hii-
bus puhta punases mundris ja 
muudkui joonistab, kas šarži 
või ekslibrist. Kui härra linna 
sõidab, on ta üleni beežis ele-

gantses ülikonnas, vallatuvõi-
tu sulega kaabu peas.

Kohtumispaigaks on ku-
junenud Kuku kohvik, kus 
Hiibus teiste karikaturistide, 
kolleegide ja ajakirjanikega 
nädala esimesel päeval koh-
tub. Lakkamatult vaimukusi 
siia-sinna pilduv šaržimeis-
ter on seltskonna keskpunkt, 
keda kikkiskõrvu kuultakse. 
Hiibus naudib silmnähtavalt 
ümbritsevat ja on meeleldi 
seltskonna hing.

Oma 90. juubelil on Hugo 
Hiibus igati tüüpiline elurõõ-
mus Hiibus, muid muutu-
si tema juures ei märka, kui 
vaid seda, et tal pole kikilipsu.

Varem on Hiibus selgita-
nud: „See on puhtpraktiline 
küsimus. Arstid ja karikatu-
ristid ei saagi kanda tavalist 
pikka lipsu. Kui arst kum-
mardab haige kohale, kukub 
lips patsiendile näkku. Kui 
karikaturist joonistab, jääb 
lips talle endale ette. Mis tä-
hendab siis, et muud varianti 
üle ei jäägi, kui kanda kikilip-
su.“

Nüüd on aga olukord muu-
tunud. „Linnas ma tavaliselt 
enam kikilipsu ei kanna. Aga 
kui ma joonistan, läheb kiki-
lips kogu aeg põiki nagu pro-
peller. Pean vist ise niisuguse 
lipsu konstrueerima, mis sei-
saks korralikult ees,“ lausus 
karikaturist lõbusalt.
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Rakvere Teater
25.01 kl 19 Küllus, viimane etendus, Rakvere Teatri suur 
maja (lav. Filipp Los)
25.01 kl 19 Gravitatsioon Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Raivo Trass)
26.01 kl 19 Paunvere poiste igavene kevade, enne etendust 
RT Vestleb, Rakvere Teatri suur maja (lav. Urmas Lennuk)
29.01 kl 19 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja (lav. Pee-
ter Raudsepp)
30., 31.01 kl 19 Puudutada kuud Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Peeter Raudsepp)

Biore Tervisestuudio
31. jaanuar tervendaja Volli vastuvõtt
31. jaanuar homöopaat Mirjam Heinloo 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
Rakveres Laada 5

Gustavi Maja
5. veebruar Mai Agate Väljataga loeng „Sünnimärgid kui 
karmamärgid“
31. märts algab Hatha jooga õpetaja 200 h kursus
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Lääne-Viru Vaegkuuljate Ühing
 Lääne-Viru Vaegkuuljate Ühingu teabepäev toimub 28. 
jaanuaril, esmaspäeval, algusega kell 13 Rakvere Teatris, 
kus tutvustatakse/õpetatakse tahvli kasutamise võimalust 
etenduse ajal kuuldavuse parendamiseks. Koguneme teatri 
suure maja kohvikusse. Oodatud on kõik asjast huvitatud 
inimesed!

Rakvere kultuurisündmused
7. jaanuar–8. veebruar Birgit Vaarandi fotonäitus „Mitme-
palgeline meri“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
26. jaanuar kell 11 ajaloopäev „100 aastat Tartu rahulepin-
gut“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
26. jaanuar–16. veebruar Rakvere linna aukodaniku Edith 
Kotka-Nymani mälestusnäitus Rakvere Galeriis, avamine 
26. jaanuaril kell 12
29. jaanuar kell 17.30 kirjandusõhtu Kai Aareleidiga Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus
4.–9. veebruar Rakvere Gümnaasiumi filmifestival

KUHU MINNA

Laupäeval, 26. jaanuaril kell 
12 avatakse Rakvere Galeriis 
Rakvere linna aukodaniku 
Edith Kotka-Nymani mäles-
tusnäitus „Aukudega juust ja 
suitsupääsuke“, mis jääb üles 
kuni 16. veebruarini.

„Edith külastas Eesti Vaba-
riigi aastapäeval Rakveres vii-
bides alati ka galeriid. Aastate 
eest ta isegi poseeris meile ja 
ta pilt oli portreenäitusel väl-
jas. Ta oli nii soe inimene – 
teeme talle näitusega tagant-
järele pai,“ meenutas Rakvere 
Galerii juhataja Raivo Riim.

Rakvere linnapea Marko 
Torm sõnas: „Edith Kotka- 
Nyman oli Rakvere hea tah-
te saadik, kes panustas pikki 
aastaid Rakvere ja Rootsi 
ning Sigtuna vaheliste tiheda-
te ja viljakate koostöösideme-
te loomisesse pärast Eesti Va-
bariigi taasiseseisvumist, õpe-
tas eesti keelt ning tutvustas 
Eesti ning Rakvere kultuuri- 
ja ajalugu. Mälestusnäitus on 
meiepoolne tänu Edithile kui 
Rakvere linna esimesele au-
kodanikule.“

Edith Kotka sündis 1932. 
aastal Tallinnas, kuid tema 
lapsepõlv möödus Rakveres. 
1944. aasta sügisel põgeneti 
perega Rootsi. Seal lõpetas 
Edith gümnaasiumi ja kahel 
korral ülikooli, esmalt kunsti-
ajaloo ja prantsuse keele alal, 
hiljem eesti filoloogina. Ta 
õpetas Rootsi eestlastele ees-
ti keelt, koostas ja andis koos 
kolleegiga välja eesti keele 
õpikud ja lugemiku.

1990ndatel aastatel loodi 
sõprussidemed Rakvere linna 
ja Sigtuna kommuuni vahel, 
mille töös Edith Sigtuna- 
Rakvere sõprusseltsi esime-

hena aastaid aktiivselt osales. 
Ta oli tõlk ja giid, sõpruslinna 
eesti keele õpetaja ja eesti kul-
tuuriloengute pidaja, Rakvere 
ajaloo väsimatu tutvustaja, 
elav kontakt kahe linna ini-
meste vahel. Ja külalislahke 
perenaine, kelle süda ja kodu 
uksed olid rakverlastele ava-
tud rohkem kui veerand sa-
jandit.

Rakvere linna aukodaniku 
nimetuse pälvis Edith Kot-
ka-Nyman 1998. aastal.

Mälestusnäitusel ekspo-
neeritavad tööd valisid ema 
loomingu hulgast välja Edith 
Kotka-Nymani lapsed Hend-
rik Nyman, Katrin Nyman- 
Metcalf ja Helle Nyman. 
Kuna Edith õppis kunstiõpe-
tajaks Rootsis ja Norras, toi-
mus esimene mälestusnäitus 
Stockholmi Eesti majas, sa-
mad tööd on väljas ka Rakve-
res avataval näitusel.

Edith Kotka-Nymani lap-
sed Hendrik Nyman, Katrin 
Nyman-Metcalf ja Helle Ny-
man on meenutanud, et mit-
med lapsepõlve mälestused 
emast on seotud kunstiga: 
batiku jaoks sulatatud vaha 
lõhn, klõps-klõps hääl mo-
saiigi tükkide parajaks lõika-
misest. Edith õppis Norras 
joonistus- ja puutööõpeta-
jate koolis ning Stockholmi 
Ülikooli tarbekunstiteadus-
konnas. Ta töötas joonistus- 
õpetajana kuni 1969. aastani, 
hiljem asendusõpetajana, kui-
gi alates 1980. aastatest oli ta 
peamine töö eesti keele õpe-
tajana.

Edith juhatas õhtukursusi 
batiku ja mosaiigi alal. Need 
kunstivormid olid talle kõige 
südamelähedasemad, kuigi ta 

tegi nii noorena kui ka hiljem 
elus palju akvarelli. Batik ja 
mosaiik olid tehnikad, mil-
lega Edith ka professionaalse 
kunstnikuna tegutses. Suu-
rem osa elust oli Edithil aga 
kunstitegemine pigem hobi. 
Talle meeldis rohkem seda 
teha vaba aja tegevusena, siis, 
kui inspiratsioon peale tuli.

Lapsed rääkisid, et Edit-
hi lemmikmotiivide juurde 
kuulusid puud – eriti raagus 
puud, aga ka puumuster. Kui 
ta ehitusi motiiviks valis, siis 
pigem vanu ja lagunenud 
hooneid, mis lubas keskendu-
da materjalile. Mitmetel pilti-
del on ka linnud.

„Kunstikooli ajal olid tava-
lised veini-juustu või kala-
dega natüürmordid, milledel 
on mõnus 1950. aastate hõng 
ja milledest mitmed on meie 
praegused lemmikud. Juustu 
maalimise kohta ema rääkis, 
et kuna raha oli vähe, ostis ta 
odavaima juustutüki ja puuris 
augud sisse, et näeks välja, kui 
uhke Gruyère,“ jutustasid nad.

Kaladega oli aga olnud hul-
lem lugu, kuna need hakkasid 
haisema – pere elas väikses 
korteris ning pereliikmed 
ootasid pikisilmi pildi valmi-
mist!

„Meil on väga hea meel, et 
Rakvere Galeriis on ema teos-
te näitus. Kuigi meil kõikidel 
on mitmeid ema teoseid ko-
dus seinal, on haruldane neid 
koos näha,“ kinnitasid Hend-
rik Nyman, Katrin Nyman- 
Metcalf ja Helle Nyman.

Kuulutaja

Sel nädalal jookseb Rak-
vere Teatrikinos ulme-
draama „Klaas“, kus saa-
vad kokku kahe varase-
ma filmi „Purunematu“ 
ja „Lõhestunud“ tegela-
sed.

Tõnu Lilleorg

Filmi algul tutvume vana-
meister Bruce Willise män-
gitud David Dunniga, kelle 
hobiks on korrahoidmine 
ümbruskonna tänavatel. Da-
vidil on imepärane võime 
inimest puudutades saada nä-
gemus tema elu probleemide 
kohta. David on ka kehaliselt 
väga tugev, ta pole olnud ku-
nagi haige ja ta jäi ainsana ellu 
filmis „Purunematu“ nähtud 
suures rongiõnnetuses.

Kevin Wendell Crumb 
(mängib James McAvoy) on 
ühiskonnale ohtlikul viisil 
vaimselt haige, sest tema peas 
elavad koguni 24 eri isikut, 
nende seas vägivaldne Elajas, 

Peaosalist kehastab Samuel L. Jackson.
Foto: pressimaterjalid

Vaikne tund superkangelaste tänavas

kes on samas ka tuntud koo-
miksitegelane. Nii nagu fil-
mis „Lõhestunud“, on Kevin 
nüüdki vangistanud teismeli-
sed tüdrukud, keda ta maha-
jäetud tehases kinni hoiab.

David vabastab tüdrukud 
ja hakkab Elajaga võitlema, 
kui kohalesaabunud politsei 
mehed kinni nabib ja vaimu-
haiglasse transpordib. Seal on 
juba varasemast eest Elijah 
Price (Samuel L. Jackson), 
kes usub endiselt, et koomik-
sikangelaste supervõimed 
on reaalsed ning nende aval-
dumiseks ei tohi kangelane 
enesesse usku kaotada. Elijahi 
hüüdnimi on härra Klaas, sest 
haruldase haiguse tõttu võib 

ta väiksemagi löögi peale luu-
murru saada.

Haiglas püüab doktor Sta-
ple (Sarah Paulson) meestele 
selgeks teha, et koomiksid 
on muinasjutud ja ülivõimete 
avaldumisena näivad seigad 
on mõistuslikult seletatavad. 
Elijah tunnistab, et harukord-
seid võimeid võib seletada 
ratsionaalselt, kuid see ei tä-
henda, et neid pole. Tema 
arvates räägivad koomiksid 
tähtsat juttu sellest, kuidas 
inimesed on osa millestki 
suuremast kui igapäevane 
elu. Psühhiaatri selgitustega 
ei nõustu ka David.

Üsna vaikse tempoga kul-
geva haiglaelu käigus hakka-

vad tasapisi ilmnema seosed 
varasemates filmides toimu-
nud sündmuste vahel. Elijah 
näeb, kuidas teoks hakkab 
saama tema pikaajaline plaan 
superkangelased erilisel viisil 
kokku viia. Omades erakord-
set nutikust, korraldab Elijah 
kolmikule põgenemise.

Pärast haiglamüüride va-
helt vabanemist hakkavad 
Elajas ja David taas sõdima. 
Nende võitlus on hoopis vä-
hem efektne, kui näiteks õhus 
lennata suutvatel Supermanil 
ja Raudmehel, kes kuuluvad 
suurimate superkangelaste 
hulka.

Kõigi kolme kõnealuse fil-
mi stsenarist ja režissöör on 
M. Night Shyamalan, kes en-
dale omaselt on selgi korral 
filmi lõppu sepistanud oota-
matu süžeepöörde või koguni 
kaks. Koos nende pööretega 
võib „Klaas“ tekitada mõtte-
ainet üleloomuliku ja tavalise 
vahekorra üle ning sellestki, 
mida enesesse uskumine võib 
kaasa tuua.

Rakvere Galeriis avatakse linna 
aukodaniku mälestusnäitus

VABA AEG
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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
Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 30 €

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee • Soodsad päevapraed

• Sünnipäevalauad

• Peielauad

Mahutab kuni 30 inimest

Rendivaba

E-R 11-17

Laada 8A, Rakvere

Tel 502 3789

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
kvaliteetsed Nordic seeria välisuksed

Värvimine,
peitsimine,
lakkimine

Tel 5373 6931, 510 9092

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

B-kat 28.01 ja 12.02
B-kat e-õpe 14.02 ja 07.03

Esmaabi koolitus 08.02 ja 22.05
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!
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