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Linnuse Autokeskus OÜ
Tel 324 0044, 526 0155 | Linnuse 7, Rakvere
info@linnuseauto.ee | www.linnuseauto.ee

ÕLIFILTRID, MOOTORIÕLID,
KLAASIPUHASTAJAD,

AUTOAKUD JA LISATULED

Viru Südameapteegis
11. veebruar kell 9-16

Rakvere Maxima Südameapteegis
12. veebruar kell 9-16

TULE KONTROLLI
OMATERVIST

Tervisepäeval mõõdame:
vererõhku
veresuhkrut
kolesterooli
hemoglobiini
kehakoostist

Oled alati oodatud 
• Viru Südameapteek, Laada 20, Rakvere. Telefon 454 6776
• Rakvere Maxima Südameapteek, Tallinna tn 11, Rakvere. Telefon 322 3681

Iga mõõtmise hind tervisepäeval 3 €, kliendikaardiga 2 €
Mõõtmistele palun eelnevalt registreerida Südameapteegis kohapeal 
või telefoniteel.

Mõõtmiste tulemused annavad hea ülevaate Sinu tervise seisundist ja 
aitavad ennetada neid haiguseid, millel kergesti märgatavaid sümptomeid 
esialgu ei olegi. Saadud tulemuste abil saad apteekriga konsulteerida 
oma elustiili, tervise ning toidulaua üle ja vajadusel valida sobivaimad 
tervisetooted enesetunde parandamiseks. 

www.sudameapteek.ee
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MÕNE REAGA

Teisipäeval peetud vali-
misdebatist „Kadrina 
kallistab kandideerijaid“ 
võttis osa kaheksa riigi-
kokku pürgijat – tehti 
natuke nalja, kuid jõuti 
ka keeruliste teemadeni.

Liisi Kanna

Valimisdebatid koguvad hoo-
gu nii televisioonis kui maa-
konnas kohapeal – kui möö-
dunud nädalal toimus noor-
tele suunatud ja noorte kor-
raldatud paneeldiskussioon 
Rakvere linnavalitsuse saalis, 
siis sel nädalal asuti debatee-
rima Kadrina valla raamatu-
kogus.

Lääne-Virumaal üles sea-
tud kümnest nimekirjast 
olid esindatud kaheksa ning 
pea kõigil astusid välja esi-
numbrid (fotol paremalt): 
Pavo Raudsepp (Vabaera-
kond), Lauri Klein (Elurik-
kuse Erakond), Taavi Rõivas 
(Reformierakond), Indrek 
Saar (SDE), Tanel Tark-
mees (EKRE), Siret Kotka- 
Repinski (Keskerakond), An-
nes Naan (Eesti 200) ja Mar-
ko Pomerants (Isamaa).

Viimane oli ka debati kor-
raldamise idee algataja. Ni-
melt saatis Marko Pomerants 

Tervisekesku-
ses peeti sari-
kapidu
Möödunud reedel jõuti 
Rakvere esmatasandi tervi-
sekeskuse sarikapeoni. „Ol-
les hoolega valvanud, mis 
siin seni toimunud on – 
oleme kõigega väga rahul,“ 
kinnitas üritusel sõna võt-
nud Rakvere linnavoliko-
gu esimees Mihkel Juhka-
mi. Seejärel andis volikogu 
esimees ehitajale üle sari-
kapeo kingikoti, ise seejuu-
res naljatledes selgitades, 
et muidu jääb töö veel lin-
navalitsuse korraldamata 
jäetud peo pärast pooleli. 
Hoone tippu püstitatud 
kuusepärja tõi alla linnapea 
Marko Torm (fotol).

Tervisekeskuses asuvad 
tööle kümme perearsti 
koos pereõdedega, füsiote-
rapeut, kaks psühhiaatrit ja 
ämmaemand. Hoone arhi-
tektuuriprojekti autorid on 
Anto Savi, Margus Soonets 
ja Jürgen Lepper arhitek-
tuuribüroost BOA, ehi-
tustöid teostab OÜ Revin 
Grupp. Ehituse maksumus 
on 2,263 miljonit eurot, 
mida rahastatakse Euroo-
pa Regionaalarengu Fondi 
toel 1,334 miljoni euro ula-
tuses.

Tekst ja foto: Liisi Kanna

Rakveres tüli-
tavad alaeali-
sed vanureid
„Politseile on laekunud 
info, et alaealised lähene-
vad kauplustes eakatele 
inimestele ja küsivad raha. 
Selle raha eest ei osteta aga 
toidu- või esmatarbekau-
pu, vaid see kulutatakse 
hoopis tubaka, alkoholi ja 
maiustuste peale,“ andis 
Rakvere linna piirkonna-
politseinik Natalia Valem 
teada.

„Politsei soovitab võõ-
rastele inimestele, seal-
hulgas ka alaealistele, oma 
raha mitte anda. Kui teile 
tundub, et laps kannatab 
puuduse all, siis teavitage 
sellest Häirekeskuse lühi-
numbril 112 või pöörduge 
piirkonnapolitseiniku poo-
le,“ lisas Valem.

Rakvere linna piirkon-
napolitseiniku telefoni-
numbrid on 51 902 422 ja 
322 2785. Teiste piirkon-
dade kontaktandmed leiate 
Politsei- ja Piirivalveameti 
kodulehelt.

Kuulutaja

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

Riigikokku kandideerijad 
debateerisid Kadrinas

umbes kuu tagasi omavalit-
sustesse ettepaneku, et sarna-
seid debatte koos läbi viidaks.

Kadrina vallavanem Kai-
rit Pihlak võttis üleskutsest 
kinni. „Mõtlesin, et see on ju 
elementaarne ja me ei saa lu-
bada, et Kadrinas ei toimuks 
debatti. See info, mis me pla-
katitelt näeme või meedia 
vahendusel saame, on üks 
asi. Aga näost näkku – see on 
päris asi. Siin on koht, kus 
mõtteid vahetada,“ põhjendas 
Pihlak.

Ka vestlust juhtinud aja-
kirjanik Rein Sikk toonitas, 
et nüüd on võimalus kandi-
daatidega otse rääkida. „Meie 
ettevõtmine koosneb tegeli-
kult kahest osast. Esimene on 
ametlikum pool siin laua taga 

– see on n-ö sissejuhatus. Sest 
nagu ütleb minu suur iidol 
Vahur Kersna: „Õige telesaa-
de algab sellest momendist, 
kui saade lõpeb, sest siis hak-
kavad inimesed sellest saatest 
rääkima.“ Kui me siin lõpeta-
me, siis teie joaks see debatt 
tegelikult algab – võtate oma 
kandidaadil nööbist või käi-
sest kinni, ja räägite temaga,“ 
julgustas moderaator publi-
kut.

Huvi arutelu vastu oli pii-
savalt – raamatukogu saal 
oli inimesi täis ning Kadrina 
vallaveebi otseülekannet jäl-
gis umbes sada inimest. Kes 
soovib samuti kuulda, millest 
täpsemalt juttu tehti, saab 
debatti jätkuvalt Kadrina val-
la kodulehel järele vaadata.

Foto: Kadrina vallaveeb
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Kolmapäeval toimus 
Rakveres lausa kaks 
märgilist sündmust – 
riigigümnaasiumi raja-
miseks sõlmiti leping 
ning ametikooli õpilas-
kodu sai nurgakivi.

 Liisi Kanna

Rakvere Ametikooli õpilas-
kodu projekti kogumaksumus 
on 4,5 miljonit eurot. Sinna 
on kavandatud 200 majutus-
kohta ning hoone netopin-
naks on ligi 3000 ruutmeetrit. 
Lisaks ehitatakse õpilaskodu 
juurde jalgrataste hoiuruum, 
spordiväljak ning parkla.

Rakvere Ametikooli di-
rektor Kuno Rooba nentis 
hoone nurgakivi panemise 
tseremoonial, et õpilaste üks 
pikaajaline unistus hakkab 
reaalseks saama. „Kui ma mõt-
len tagasi eelnevatele aastatele, 
siis õpilastel on olnud siiamaa-
ni direktorile ainult üks ette-
heide ja see on puudutanud 
just elamustingimusi õpilas-
kodu,“ sõnas direktor.

„Täna näeme oma silma-
ga, et hoone valmib jõudsalt,“ 
rõõmustas Rooba, avaldades 
lootust, et uus hoone hakkab 
õpilastele pakkuma kodusoo-
just.

Kaasaegne õpilaskodu
AS Merco Ehitus Eesti juha-
tuse liige Jaan Mäe avaldas 
heameelt, et tööd plaanipära-
selt edenevad. „Alles oktoob-
rikuus allkirjastatud ehitus- 
leping on kenasti juba ehitus-
se formeerunud. Vana hoone 
on lammutatud, vundamen-
did on valminud. Ja nagu üt-
les objektijuht, esmaspäevast 
algab juba seinaelementide 
montaaž. Nii et ehitus on 
hästi käivitunud,“ sõnas Mäe.

Juhatuse liige märkis, et 
Merco Ehitus on viimastel 
aastatel edukalt osalenud Ees-
ti haridustaristu ehitamisel. 
„Eelmisel aastal valmis Viim-
si Riigigümnaasium, nüüd 
ehitame Rakvere Ametikooli 
õpilaskodu. Riigi Kinnis-
vara on väga meeldiv koos-
tööpartner, sest meil on hea 
meel ehitada sellisele tellijale, 
kes huvitub tänapäevastest 
ehitusvõtetest, mudelpro-
jekteerimisest ja muudest in-
novatiivsetest lahendustest, 
mis teeb ehitustempo ladu-
samaks,“ lausus ehitusfirma 
esindaja.

Lisaks tõdes Mäe, et see 
ehitus on vastutusrikas, kuna 
Rakvere Ametikoolis koo-
litatakse ka ehitusmeistreid: 
„Nad hakkavad kindlasti te-
raselt jälgima, mida ja kuidas 
siin ehitusplatsil toimetatak-

se. Aga julgen omalt poolt 
lubada, et kõik saab olema pa-
rimas korras. Loodan, et on 
põhjust siin aasta lõpus kogu-
neda juba avamisüritusele.“

Ka Riigi Kinnisvara ASi ju-
hatuse esimees Kati Kusmin 
tõi esile kasutatavaid inno-
vatiivseid lahendusi, uue ja 
vana liitmist. „Siin saab olema 
ajaloolise Rakvere Õpetajate 
Seminari hoonega koos uus 
kaasaegne õpilaskodu hoone, 
mis vastab kõikidele täna-
päevastele tingimustele ning 
on energiatõhus liginull- 
energiahoone,“ sõnas Kus-
min. „Loodan, et sügiseks 
jõuame kvaliteetselt ja täht-
aegselt finišisse.“

Haridus- ja teadusminister 
Mailis Reps tabas n-ö kaks 
kärbest ühe hoobiga, osaledes 
riigigümnaasiumi lepingu all-
kirjastamise eel ka õpilaskodu 
nurgakivi panekul. Minister 
kiitis Rakvere Ametikooli te-
gevust tervikuna.

„Kutseharidus on Rakveres 
olnud mitte ainult hinnatud 
ja hea kvaliteediga, vaid ka 
üle vabariigi teed rajav. Ka 
seekord on heameel tõdeda, 
et Rakvere on ühena esimes-
test väga jõuliselt mitmete 
uuenduste elluviimist alusta-
nud,“ tunnustas Reps, tuues 
näiteks nii suurema tähele-
panu pööramise individuaal-

susele, laiapõhjalise õppekava 
kui eesti keele õppe toetami-
se.

Kahe kooli koostöö
Nurgakivi asetamise järel 
suundusid ministeeriumi ja 
Rakvere linna esindajad lin-
navalitsuse saali, et allkirjas-
tada leping riigigümnaasiumi 
rajamiseks Rakverre.

Kui kaks aastat tagasi sõl-
miti heade kavatsuste kokku-
lepe, millega mõlemad pooled 
kinnitasid valmisolekut kooli 
loomiseks, siis nüüd on täp-
sustunud nii maht, asukoht 
kui suunad.

„Loodetavasti sai kaua teh-
tud kaunikene ja Rakvere 
linnaruumi tuleb üks tõeliselt 
vägev asi, mis teenindab kogu 
maakonda,“ sõnas Rakvere 
linnapea Marko Torm.

Linnapea tõi ka esile tule-
vase riigigümnaasiumi oluli-
sust Rakvere ilmes toimuvate 
suurte muutuste juures. „Lin-
nas on praegu toimumas väga 
palju, millesse on panustanud 
ka mitmed inimesed – eelmi-
sed linnajuhid, volikogu liik-
med, spetsialistid, arhitektid. 
Kuidagi on läinud nii, et väga 
palju linna palet muutvaid 
otsuseid kulmineerub mingil 
kujul just selles valitsemis- 
tsüklis,“ märkis Torm.

Riigigümnaasiumi ehitu-

se osas räägitakse nüüd juba 
konkreetsetest kuupäevadest 
ning kool alustab tööd hil-
jemalt 1. septembril 2022. 
aastal. Riigigümnaasium ra-
jatakse kinnistule L. Koidula 
11b ning seal saavad olem 
õppekohad umbes 540 güm-
nasistile.

Haridus- ja teadusminister 
toonitas, et kuigi ehitusest 
on ehk kõige lihtsam rääki-
da, sest see on osa, mida kõik 
näevad, siis tegelikult tehak-
se ruumi programm ikkagi 
sisu järgi. „Kõigepealt tuleks 
kokku leppida sisu – mida me 
seekord tahame. Ja õnneks on 
nii palju vahvaid riigigüm-
naasiumeid ees, kelle koge-
mustest õppida,“ lausus Mai-
lis Reps.

Ka tõdes minister, et maa-
konna koolivõrku puudu-
tavad teemad on vaja alles 
põhjalikumalt läbi arutada. 
„Kuidas teiste omavalitsuste 
koolid riigigümnaasiumi-
ga suhestuvad, saavad nad 
siia kaasatud ja seetõttu oma 
koolis gümnaasiumiharidust 
ei anna või toimivad mingil 
moel filiaalidena – see tu-
leb alles läbi rääkida,“ märkis 
Reps, lisades, et riigigümnaa-
siumi ambitsioon on ju siiski 
laiem, kui olla ühe linna kesk-
kool.

Kuna Rakvere riigigüm-

naasiumi puhul ollakse konk-
reetse sisu planeerimisega al-
les täiesti alguses, siis avaldas 
minister lootust, et leitakse 
ka vähemalt mõni õppe osa, 
kus saab teha ühiseid õp-
pekavasid kutseharidusega. 
„See on kindlasti järgmise 
etapi märksõna, sest pidevalt 
kasvab nende noorte inimes-
te hulk, kes tahaksid min-
na gümnaasiumisse ja sinna 
juurde sooviksid õppida mi-
dagi praktilist,“ märkis Reps.

Teemat kommenteerides 
kinnitas Rakvere Ametikoo-
li direktor, et näeb samuti 
koostöö vajalikkust. „See, et 
oleme uues õpilaskodus näi-
nud ette majutuskohad ka 
tulevase riigigümnaasiumi 
õpilastele, on üks kõige liht-
sam ja väiksem asi. Olulisem 
on, et tulevased noored saak-
sid paralleelselt gümnaasiumi 
õpingutega endale ka mõne 
kutse kõrvale,“ arvas Rooba.

„Integreerimine peaks ole-
ma hästi tihe. Võimalusi, 
mida teha, on meeletult palju, 
küsimus on inimeste tahetes. 
Ametikooli juhtkonna poolt 
võin kinnitada – meil on val-
misolek ja tahe tulevase rii-
gigümnaasiumiga koostööd 
teha olemas,“ kinnitas ameti-
kooli direktor.

Rakveres jõuti oluliste verstapostideni
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Sel nädalal jookseb Rak-
vere Teatrikinos omapä-
rane põnevik „Meelera-
hu“, mille peaosades 
näeb kahte Oscari-
võitjat.

Tõnu Lilleorg

Idüllilisel saarel, mis näib 
asuvat kusagil Kariibi mere 
soojades vetes, elab kalalaeva 
kapten Dill (mängib Matthew 
McConaughey), kes korral-
dab oma laevaga turistidele 
kalastusretki. Ta koges sõdu-
rina välismissioonil osaledes 
sõjakoledusi ja elab nüüd üsna 
endassetõmbunult merekon-
teineris, mis asub rannaäärsel 
järsakul.

„Ma pole siiani missioonilt 
tegelikult tagasi tulnud,“ usal-
dab ta rummiklaasi taga kaas-
kalurile. Dilli laeva nimi on 
tõlkes „Meelerahu“ ja see nimi 
kätkeb endas kunstilist ku-
jundit, mille kaudu võib pea-
tegelaste kannatusi lahti mõ-
testada. On ju vajadus mee-
lerahu, heakskiidu ja lohutuse 
järele üldinimlik, eriti pärast 
traumaatilisi kogemusi.

Karen (Anne Hathaway) 
on Dilli endine abikaasa, kes 
saabub saarele abi otsima. 
Naine elab nüüd koos rikka ja 
vägivaldse mehega, kelle hir-
muvalitsuse haardest ta kogu 
hingest vabaneda soovib. Ka-
ren pakub Dillile palju raha 

Homme toimub Rak-
vere Gümnaasiumi 
fi lmifestivali fi naal
Rakvere Gümnaasiumi fil-
mifestival ootab kõiki suure-
maid ja väiksemaid filmihu-
vilisi juba sel laupäeval toi-
muvale finaalüritusele.

Selleaastasele festivalile 
esitati 32 filmi: 26 õpilas- 
ning 6 tudengikategoorias. 
Saadetud linateostest valis 
eelžürii välja kummagi kate-
gooria viis parimat lühifilmi, 
mis tulevad näitamisele fi-
naalõhtul.

Lõppvoor ise saab algu-
se 9. veebruaril kell 18 ning 
kestab orienteeruvalt kolm 
tundi. Finaali alustame ava-
sõuga ning õhtu jooksul 
tulevad näitamisele viis pa-
rimat õpilas- ja tudengikate-
gooria lühifilmi.

Noorte filmitegijate auta-
sustamine toimub mõlema 
kategooria lõpus. Vahepau-
si ajal saab külastaja nautida 
noort instrumentaalse muu-
sika produtsenti Jasperinot 
ja talendika Johanna Rannu 
kunstinäitust. Kohapealset 
melu aitab otseülekandega 
maailma viia Rockstick Pro-
duction ning ülekanne on 
nähtav Delfi ja Postimehe 
vahendusel.

„2019. aasta on muutusi 
täis: muutunud on meeskon-
na mõttemaailm, muutub 
saali ülesehitus ja muutumas 
on korraldajate koosseis,“ 
sõnas Rakvere Gümnaasiu-
mi filmifestivali üks peakor-
raldaja Mona-Liis Lipp.

Korraldajate sõnul ongi 
tänavuse festivali läbivaks 
teemaks julgus olla avatud 
muutustele. Publikut kutsu-
takse filmifestivalile, mõt-
lemaks, missugusest kastist 
nemad väljapoole tahavad. 
Et näha suuremat pilti, ko-
geda teistsugust lähenemist, 
leida uusi emotsioone. Kaste 
on tohutult palju ja mõõt-
matul hulgal, kuid julgus 
püüda ühest vabaneda on 
võidukäikude võidukäik.

„Festivali teemal on mitu 
allmõtet ja tähendust – miks 
mitte tõlkida, et pakime uue 
meeskonna kastist välja, an-
name neile kätte vabadust ja 
värskust täis valge paberile-
he ja palume neil täita selle 
meelepäraste värvidega,“ sel-
gitas filmifestivali teine pea-
korraldaja Eleriin Miilman.

Filmifestivali meeskonda 
koos hulga vabatahtlikega 
juhivad sel aastal viimast 
korda Eleriin Miilman ja 
Mona-Liis Lipp. „On suur 
rõõm, veel suurem au ja kü-
beke kurbust seista viimast 
korda rekordilise, pea 60liik-
melise tarmuka meeskonna 
ees,“ sõnas Miilman.

Finaalõhtul antakse tea-
tepulk üle uutele innukatele 
korraldajatele. „Hea meel on 
tõdeda, et filmifestival jät-
kub – uued peakorraldajad 
ja uus meeskond on valmis 
ning anname neile südame-
rahuga teatepulga edasi,“ li-
sas Lipp.

Kuulutaja

Kannatused kalalaeva pardal

selle eest, et meremees vägi-
vallatseja kalaretkele viiks ja 
siis üle parda haidele söögiks 
lükkaks.

Esmalt on Dill plaanile 
vastu, kuid asjaolu, et vägi-
valla all kannatab ka Dilli ja 
Kareni ühine poeg, kallutab 
teda nõustuma. „Me oleme 
mõlemad katki, kuid erineva-
test kohtadest,“ lausub Karen 
lähedushetkel Dillile. Eks-
kaasade plaan hakkab teos-
tuma, kuid tasapisi ilmnevad 
asjaolud, mis viivad tegelased 
täiesti uude olukorda.

Hollywoodis öeldakse, et 
keegi ei tea täpselt, milline 
film osutub edukaks. Nii ot-
sivad filmistuudiod pidevalt 
eduvalemit, katsetades aeg-
ajalt ka stsenaariumitega, mis 
sisaldavad vägagi ootamatuid 
ja omapäraseid arenguid. Siia 
kategooriasse võib asetada ka 
„Meelerahu“.

Linateos jõudis ekraani-

le jaanuari viimasel nädalal 
ja kriitikute arvamused sel-
le suhtes on olnud jahedad. 
Veebikülg Rotten Tomatoes 
on arvutanud seniilmunud 
arvustuste põhjal filmi õn-
nestumisprotsendiks vaid 23 
sajast võimalikust. Kriitikud 
leiavad, et ootamatu süžee on 
ebaveenev ja veider.

Siiski leidub filmis ka voo-
rusi. Matthew McConaug-
hey näitlejatööd rusutud, 
kuid visa mehe kehastamisel 
on huvitav jälgida. Näitleja 
on teinud rolli väliselt napis 
maneeris, mis puudutab mii-
mikat ja sõnalist väljendust. 
Kuid Dilli sisemine pinge, 
mis väljendub näiteks tema 
kinnisidees püüda kinni üks 
eriti suur tuunikala (kellele ta 
on andnud nimeks „Õiglus“), 
jõuab vaatamata välise väl-
jenduse nappusele ekraanile 
vägagi usutavalt.

Peaosalisi kehastavad Matthew McConaughey ja Anne Hathaway.
Foto: ACME Film
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Rakvere Teater
8.02 kl 19.00 Lendas üle käopesa Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Eili Neuhaus)
9.02 kl 16.00 Lendas üle käopesa venekeelse tõlke võimalus 
Rakvere Teatri suur maja
(lav. Eili Neuhaus)

Biore Tervisestuudio
18. veebruar kell 18 homöopaatia õpituba – Mirjam Hein-
loo
21. veebruar  tervendaja Volli vastuvõtt
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kiropraktik A. Grigorjani vas-
tuvõtt koos massaažiga
Teisipäeviti nõelravi terapeut Arina Grigorjani vastuvõtt
Neljapäeviti tervisliku seisundi testimine – E. Heinmets
Reedeti 2x kuus kaaniteraapia – V. Kudrjavtsev
Reg tel 5017960, info@biore.ee
Oleme avatud E–R 10–18, iga teine laup 10–14
Rakveres Laada 5

Rakvere kultuurisündmused
7. jaanuar–8. veebruar Birgit Vaarandi fotonäitus „Mitme-
palgeline meri“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
26. jaanuar–16. veebruar Rakvere linna aukodaniku Edith 
Kotka-Nymani mälestusnäitus Rakvere Galeriis
28. jaanuar–1. märts joonistusvõistluse näitus „Minu tule-
vane Rakvere jõulupuu“ Lääne-Virumaa Keskraamatuko-
gus
4.–9. veebruar Rakvere Gümnaasiumi filmifestival
10. veebruar kell 12 eakateklubi Hämariku pidu Rakvere 
Kultuurikeskuses
12. veebruar kell 12 keskpäevane talvemuusika kontsert 
Rakvere Muusikakoolis, tantsulugusid mängivad Virumaa 
muusika- ja kunstikoolide õpilased
13. veebruar kell 18 muusikatund Otsa kooliga Rakvere 
Eragümnaasiumis, esinevad keelpilli erialade õpilased
17. veebruar kell 16 „Karnevalist paastuni“ Rakvere Kul-
tuurikeskuses, karnevaliaja tantse ja laule 16. ja 17. sajandist 
esitab ajaloolise tantsu ansambel Fioretto koos sõpradega 
Tartust

„Kas te tunnete seda lipsu, 
härra Schaad? See on lips, 
mida on kägistamisel kasuta-
tud.“ Nõnda algab KaRakTeri 
uus lavaküpseks saanud eten-
dus „Sinihabe“.

Umbes aasta tagasi tuli Tiit 
Alte mõttele lavastada koh-
tulugu Max Frischi filmistse-
naariumi „Sinihabe“ põhjal. 
Tegelikult oli see soov juba 
ammu tema mõtetes elanud 
– nüüd otsustas ta idee teos-
tada. Kuigi teatritrupp Ka-
RakTer oli ennast juba tões-
tanud erinevate žanrite lava-
letoomisega, oli see liikmetele 
ometi paras katsumus.

Lavastuse peategelaseks on 
arst (mängib Ivo Leek), kellel 
on olnud kuus naist. Praegu-
ne kaasa, järjekorras seitsmes, 
kutsub teda hellitusnimega 
Sinihabe. Üks doktori naistest 
on aga tapetud ja nagu ikka 
saab esmaseks kahtlusaluseks 
tapetu endine mees Felix Sc-
haad.

Joosep Matjuse „Tuulte tahu-
tud maad“ on juba nimetatud 
sajandi loodusfilmiks. Mit-
me aasta vältel üles võetud 
linateoses näeb ainulaadseid 
kaadreid Eestimaa looma-
dest-lindudest ja paikadest 
– põhjarannikult, Lahemaa, 
Soomaa ja Matsalu rahvus-
pargist, Alam-Pedja ja Viki-
palu maastikukaitsealadelt.

Päikest on siin harva, roh-
kem ikka vihma, udu, lörtsi ja 
lund. Ja muidugi rabasid, soid 
ja järvi. Kõik on märg. Märg 
ei takista sellel maal olemast 
ilus. Tasane pind ei takista 
olemast metsik ja müstiline. 
Ainus märk tsivilisatsiooni 
olemasolust on heinarullid. 
Inimest ei ole. Ta on kaamera 
taga.

Inimene kaamera taga on 
Joosep Matjus. Ta on ka filmi 
idee autor ja režissöör. Ope-
raatoritena teevad kaastööd 
Atte ja Jan Henriksson. „Mil-
lises seisundis on loodusfilmi 
operaator? Meeled peavad 
olema ülierksad, peab olema 

ülikeskendunud, ülipühendu-
nud! Siis saavad võimalikuks 
täiesti intuitsiooni pealt kaa-
mera liigutused, mida ei saa 
millegagi seletada,“ arutleb 
Joosep Matjus.

Sellised intuitiivselt tabatud 
kaadrid on filmis hundikarja 
liikumine ja kotka jaht. „See 
film on hästi eriline. Seda ei 
anna kõrvutada ühegi BBC 
ega National Geographicu 
toodanguga. See on film meie 
enda kodumaa loodusest. See 
on midagi meile päris oma,“ 
ütleb režissöör.

See on panoraamfilm nel-
jast aastaajast. Lumetorm. 
Vesi. Jääarhitektuur. Põder. 
Raba. Kaks talveunest ärga-
nud pahast kährikut. Kot-
kas looma korjusega ja kaks 
varest, kes kannatamatult 
oma korda ootavad. Kurge-
de huiked on nukrad isegi 
kevadel. Õide puhkev ülane. 
Põdramullikas, keda ema tõr-
jub, sest tal on nüüd kaks va-
sikat. Mõistmatus ja suureks 
saamise valu. Kaks metssiga 

– kas nüüd rehabiliteeritud, 
et väärikasse filmi sattusid? 
Rukkirääk, keda paljud on 
kuulnud, aga üksikud näinud. 
Valged pilved liiguvad järjest 
kiiremini ega ole sellistena 
üldse sõbralikud. Põder. Väga 
käänuline jõgi. Miks ta otse 
ei voola? Graatsilised soo-
kured. Udu. Kuu. Müstika. 
Vesi, palju vett. Maalilise vä-
limusega jäälind. Refräänina 
põder. Nagu öeldud – päikest 
on vähe. Seda ebamaisemad 
on temast jäetud varjud, pee-
geldus vees ja lumel. Meie 
vapimaastikud – sood, rabad, 
liivakivipaljandid ja rändrah-
nudega rannad. Ja vaikus haa-
rab taas maa.

Loodusfilmi loomine on 
mängufilmist väga erinev – ei 
saa ju panna looma soovitud 
viisil liikuma ja võib võt-
ta üsna kaua aega – aastaid, 
kuni saadakse kaadrisse hetk 
või sündmus, mida tahetakse 
edasi anda. „Stsenaariumi kir-
jutades toetud eelnevale ko-
gemusele ja siis kasutad fan-

taasiat ja kujutad võimalikke 
stseene ette. Reaalsus on see, 
et pead lootma heale õnnele. 
Pigem juhtub midagi sellist, 
mida sa pole osanud arvata. 
Tõeliselt head ja ilusad kaad-
rid sünnivad juhuslikult,“ tõ-
deb filmimees.

Joosep Matjuse kohta öel-
dakse, et tema filmides ker-
kib väga selgelt esile inimese 
ja looduse, inimese ja looma 
suhe. Ta muretseb selle pä-
rast, et inimesed ei tunne 
enam loodust, ei tunne end 
selles kindlalt.

„Paljud inimesed ei tee va-
het mingil, kopral ja saarmal. 
Paljud ei tea, et meil elab 
jäälind. Loodust tundes oled 
sa rikkam, sul on ringi kõn-
dides huvitavam. Inimesed 
peaksid loodusfilme vaatama, 
sest need on väga harivad ja 
annavad erakordse võimalu-
se tundma õppida erinevaid 
eluvorme, see omakorda ai-
tab paremini mõtestada meie 
enda liigi tegevust ja olla em-
paatilisem keskkonna vastu. 

Mida tunned ja mõistad, seda 
ka kaitsed,“ ütleb ta.

Joosep Matjuse mõjutaja 
ning esimene õpetaja oli met-
sa- ja jahimehest vanaisa, kes 
viis noore mehe kokku Rein 
Maraniga. Algsest fotohuvist 
sai nii filmihuvi. Loogilist 
teed pidi jõudis Joosep Mat-
jus Balti filmi- ja meediakoo-
li. Ta on teinud operaatorina 
kaastööd Rein Marani, Riho 
Västriku, Vassili Sarana ja 
Oliver Goetzliga. Ta on filmi-
nud loodust Skandinaavias, 
Venemaal, Ameerikas ja Ka-
nadas. Ta on loodusfilmide 
„Vanamees ja põder” ning 
„Kajakateoreem” režissöör.

„Tuulte tahutud maa“ esili-
nastus 2018. aasta septembris 
ja seda käis kinodes vaatamas 
üle 41 000 inimese, tele-esi-
linastuse ja järelvaatamise-
ga lisandus 144 000. See oli 
jõulunädala vaadatuim saade. 
Loodusdokk ja vaadatuim?! 
See on üks ilus kurioosum.

Ene Kesler

KUHU MINNA

Doktor Schaadi üheks abikaasaks 
ja tunnistajaks Corinneks kehas-
tub Tanja Zalite.

Foto: Tarmo Truss

Ood märjale

KaRakTeri kohtusaaga

Etendus käsitleb tunnistajate 
vahendusel nende komplit-
seeritud suhteid kohtualu-
sega, kes mängib oma peas 
ikka ja jälle läbi kohtuprot-
sessi. Siit tuleneb ka etendu-
se keerulisus mõistmaks, mis 
toimub Schaadi peas, mis on 

reaalsus, mis mälestus koh-
tust ja mis ettekujutus. Huvi-
tavaks teeb etenduse ka koh-
tuprotsessi vaheldumine vi-
deolõikudega, mille tegemisel 
oli abiks noor filmihuviline 
Robin Täpp.

Et lavastus veelgi tõepära-
sem oleks, toimuvad etendu-
sed Viru Maakohtu Rakvere 
kohtumaja saalis. Kuna näi-
dendis on palju tegelasi, siis 
osaleb selles kogu KaRakTeri 
trupp ja lisaks abilised väljast-
poolt oma teatrit.

Esietendus toimus 7. veeb-
ruaril ning kokku antakse 
veebruaris seitse etendust. 
Lavastaja Tiit Alte sõnutsi on 
võimalik, et „Sinihabet“ män-
gitakse ka märtsis, aga see 
oleneb juba publiku huvist.

Kaido Piiroja



• Tegusa meeskonnaga on 
oodatud liituma kogemuste-
ga AUTOREMONDILUKK-
SEPP. Kelle peamisteks 
tööülesanneteks on sõiduau-
tode ja kaubikute hooldus 
ja remonttööd. Sealhulgas: 
mootorite- ja käigukastide 
hooldus, pidurite hooldus, 
hammasrihmade vahetus, 
sildade reguleerimine, rehvi-
tööd. Oled sobiv kandidaat, 
kui omad töökogemust auto-
remondilukksepana ja oma 
töös oled täpne, korrektne, 
kohusetundlik. Kui sul tek-
kis küsimus, siis võta julgelt 
ühendust telefonil 504 3030 

• Pakutakse tööd tornkraanaju-
hile. Tel 503 0673

• Otsime enda kollektiivi 
tehnilise taibuga treialit, 
puittoodete valmistamiseks. 
Pakutavad tööülesanded: 
puidutreipinkide seadista-
mine/hooldus, treitoodete 
valmistamine. Sobiv kandi-
taat: omab praktilisi teadmisi 
puidutööst, on algatusvõi-
meline ja täpne, valmisolek 
juurde õppeks kohapeal. Töö 
toimub ühes vahetuss kella 
8.00-16.30, asukoht Haljala 
vald, Vanamõisa küla. Kui 
tunned, et soovid huvitavat  ja 
tubast tööd ning saad hakka-
ma pakutud tööülesannetega, 
siis võta julgelt ühendust. CV 
palun saata info@valdepol.
ee  Lisainfot saab tel +372527 
4025

KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD
Sõiduautode avariiremondiga
tegelev ettevõtte Heimarus OÜ

otsib Kadrina töökotta

Lisainfo tel 552 1733
www.heimarus.ee

AUTOPESIJAT-
ABITÖÖLIST

Töö kirjeldus:  
sõiduautode väli- 
ja sisepuhastus,

remonditöökojas abitööd.
Nõudmised kandidaadile:

ausus, töökus ja 
kohusetundlikus,

füüsiline vastupidavus,
B-kategooria autojuhiload.

Töö sobiks ka naisterahvale.

MÄNNIKU TERAVILI OÜ 

otsib oma meeskonda 
seoses töömahu suurenemisega 

PÕLLUMAJANDUS-
MASINATE 

OPERAATOREID

Kasuks tuleb hea tehniline taip, ausus, 
vastutusvõime ja kohusetundlikkus. 
Pakume tööd kaasaegse tehnikaga, 

konkurentsivõimelist töötasu ja 
elamispinna võimalust kokkuleppel. 

Võta julgelt ühendust telefonil 504 2073
või e-mailil: alari.manniku@gmail.com

• Otsime lapsehoidjat/abilist 
oma 5- ja 6-aastasele silmarõõ-
mule. Lapsed käivad lasteaias, 
aga kuna emme ja issi peavad 
varakult tööle minema, siis otsi-
me kedagi kes lapsed hommikul 
valmis sätiks ja lasteaeda viiks. 
Juhtub ka seda, et lapsed jäävad 
tõbiseks. Siis on tore koos hoid-
jaga koos kodus midagi ette võt-
ta. Kui arvad, et see pakkumine 
sobib sulle või soovid rohkem 
infot, siis helista tel 516 5085

• Aaspere Eakate Kodu pakub 
tööd hooldajale. Lisainfo tel 554 
4290 või info@eakatekodu.ee

• Pakun kohe tööd Rakveres 
tugiisikule, soovitav üksik 
korralik naine Rakverest või 
lähiümbrusest (väljaõppe 
võimalus). Tel 554 6490, kiire!

• Helsinkist 150 km kaugusel 
Toijalas asuv laut otsib oma 
meeskonda pikema töösuhte 
eesmärgil kohusetundlikku, 
töötahtelist lüpsjat. Peamisteks 
ülesanneteks on töö loomadega, 
lüpsmine. Nõutav eelnev koge-
mus lüpsjana. Vanuseks 45-55 
eluaastat. Omalt poolt pakume 
väljaõpet kohapeal, motiveerivat 
töötasu, sõbralikku ja abivalmis 
kollektiivi. Lisainfo tel +3585 
0550 6577

• Tööpakkumine kokale või koka 
abile ja klienditeenindajale. 
Tapa sõjaväelinnakus paiknev 
kohvik otsib oma kollektiivi kah-
te tublit inimest teenindamaks 
maailma parimaid sõdureid!
Kui oled töökas, kohusetundlik, 
rõõmsameelne ning otsid uusi 
väljakutseid ning põnevat ja mit-
mekülgset tööd siis tule ja pane 
ennast proovile kokana, koka 
abina või klienditeenindajana.
Töö on vahetustega ja graafi ku 
alusel. Töötasu koosneb põhi-

palgast ja tulemustasust ning 
jääb vahemikku 700-1000 € bru-
to. Ootame sinu CV-d: Aneira@
mail.ee

• Otsin tööd väiksemas kollek-
tiivis, ootan pakkumisi. Tel 5192 
7135

• Otsin tööd ehitusvaldkonnas 
Rakveres ja selle lähiümbruses 
(korterite remont, tapeetimine, 
parkett, värvimine, majade ehi-
tus jne). Hinnad kokkuleppel. 
Tel 522 4604

• Kutsume teid veebruaris 
algavatele hispaania keele 
kursustele. Tunnid neljapäe-
viti Rakvere Kultuurikeskuses 
(Kreutzwaldi 2, Rakvere). Info 
ja registreerimine a.s.wes-
man@gmail.com

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus 20 tundi vajadusel jätkame 
algajatele, taasalustajatele ja 
kesktasemele, Tsentrumis Koi-
dula 1 alates E 11.02, T 12.02 ja 
N 14.02 kella 18-19.30. Hind 60 
€ sisaldab õppematerjale. Reg 
tel 5566 1419

www.kuulutaja.ee
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Lugeja küsib: 
Ettevõttes koostatakse puh-
kuste ajakava ning tööandja 
palus kõik puhkusepäevad 
lisada graafikusse. Kui ma 
asusin tööle eelmisel aastal 
10. augustil, siis mitu põhi-
puhkuse päeva ma sel aastal 
kasutada saan? Kas ma ikka 
pean kõik puhkusepäevad, 
sealhulgas eelmisest aastas 
jäänud puhkamata päevad 
lisama puhkuste graafikusse? 
Ma sooviksin ühe osa puh-
kusest jätta n-ö varuks, sest 
ei ole päris kindel, millal ma 
puhata tahaks.

Vastab Kaire Saarep, 
Tööinspektsiooni nõus-
tamistalituse juhataja.
Tööandjal on õigus iga ka-
lendriaasta alguses koostada 
puhkuste ajakava, et ta saaks 
planeerida, millal töötajad 
puhkuse tõttu töölt eemal 
on. Seetõttu märgitakse puh-
kuste ajakavasse põhipuh-
kus ja kasutamata puhkus. 
See tähendab, et puhkuste 
ajakavva tuleb märkida nii 
käesoleva aasta kui eelmisest 
aastast jäänud kasutamata 
põhipuhkus. Kui te ei soovi 
kogu puhkust puhkuste aja-

kavasse märkida, siis selleks 
tuleb tööandjaga saavuta-
da kokkulepe. Kui tööandja 
teie ettepanekuga ei nõustu, 
tuleb lisada ajakavasse kogu 
puhkus. Poolte kokkuleppel 
saab puhkuste ajakava aasta 
keskel muuta. Puhkuste aja-
kava koostatakse töölepingu 
seaduse kohaselt hiljemaks 
31. märtsiks.

Kui te asusite tööle 10. 
augustil 2018 ning põhipuh-
kust ei kasutanud, siis 2019. 
aastal saate te puhata 11 põ-
hipuhkuse päeva 2018. aasta 
eest (valem on järgmine: 28 

(väljateenitavate põhipuh-
kuse päevade arv kalend-
riaastas) / 365 × 144 (kalend-
ripäevade arv 10. augustist 
31. detsembrini) = 11,05) ja 
28 kalendripäeva 2019. aasta 
eest ehk kokku 39 kalendri-
päeva. Kui teile on määratud 
osaline või puuduv töövõi-
me, siis on teil 2019. aastal 
õigus puhata vastavalt 14 (35 
/ 365 × 144 = 13,81) kalend-
ripäeva 2018. aasta eest + 35 
kalendripäeva 2019. aasta 
eest = 59 kalendripäeva.

TÖÖINSPEKTSIOON ANNAB NÕU

Lugeja küsib: 
Kuulsin, et tänu seaduse-
muudatusele ei pea tööandja 
enam tühiseid tööõnnetusi 
uurima. Mis selles osas täp-
semalt muutus?

Vastab Rein Reisberg, 
Tööinspektsiooni töö-
keskkonna konsultant.
Ükski tööõnnetus pole tühi-
ne. Aasta algusest hakkasid 
tõesti kehtima muudatused 
töötervishoiu ja tööohutuse 
seaduses ning määruses, mis 

reguleerivad tööõnnetuste 
uurimist. Muutumatuks aga 
jäi põhimõte, et tööandja 
peab uurima kõiki toimunud 
tööõnnetusi.

Küll on vähenenud töö-
andja kohustused, mis on 
seotud kergete tööõnnetus-
tega, millega ei kaasnenud 
kannatanu ajutist töövõime-
tust ehk rahvakeeli haigusle-
hele jäämist. Kui selline õn-
netus juhtus, võib tööandja 
otsustada uurimise viisi ja 
toimingute üle. Määruses 

on toimingute loetelu, mida 
uurijal tuleb üldjuhul tööõn-
netuse asjaolude ja põhjuste 
väljaselgitamiseks teha. Ker-
ge, töövõimetust mitte põh-
justanud tööõnnetuse pu-
hul saab tööandja otsustada, 
milliseid toiminguid on õn-
netuse asjaolude ja põhjuste 
väljaselgitamiseks vaja teha 
ja milliseid mitte.

Selliste tööõnnetuste pu-
hul ei ole tööõnnetuse rapor-
ti koostamine ning kannata-
nule ja Tööinspektsioonile 

esitamine kohustuslik. Kuid 
ka need tööõnnetused peab 
tööandja ettevõttesiseselt re-
gistreerima ning tegema uu-
rimise tulemused teatavaks 
mitte ainult kannatanule 
vaid ka töökeskkonnaspet-
sialistile, töökeskkonnanõu-
kogule, töökeskkonnavo-
linikule ja teistele töötajate 
esindajatele.

Uuest aastast jõustunud 
seadusemuudatuste kohta 
saab lugeda Tööinspektsioo-
ni kodulehelt.
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Sirje Puura pidas 6. veeb-
ruaril 70. juubelisünni-
päeva. Teeme sel puhul 
väikese tagasivaate pri-
madonna karjääri algus-
ajale.

Marvi Taggo

Rahvusooper Estonia tähis-
tab oma kauaaegse opereti- 
ja ooperisolisti sünnipäeva 
15. veebruaril Pál Ábrahámi 
operetiga „Savoy ball“. Kuidas 
jõudis aga primadonna lava-
laudadele?

Sirje Puura sai oma tulerist-
sed operetis ja siis loodeti, et 
ta jääb operetile truuks. Jäigi! 
Kuid toona teati Sirjest veel 
vähe.

Lavastaja Sulev Nõmmik 
aga juba nägi noores artistis 
kõige olulisemat – kõike seda, 
mida on vaja opereti jaoks: 
„Sirje Puural on see „püha 
kolmainus“: loomulik teksti 
andmine, vokaal ja hea lavali-
ne liikumine.“

Sirje teatritee oli siis veel al-
guses. Ka tema lemmikroll on 
pärit karjääri algusajast, mil 
Sirje oli Tallinna Konserva-
tooriumi üliõpilane ja Georg 
Ots lavastas Konservatooriu-
mi ooperistuudios Giacomo 
Puccini „Madame Butterflyd“. 
Ooperi nimiroll jäigi Sirje 
lemmikrolliks.

Lapsepõlvest
Kuue aastaselt hakkas Sirje 
käima tuttpõlvikud jalas Tar-
tu Vanemuise teatri juures 
balletiringis, nii nagu väike-
sed tüdrukud ikka.

„Meid oli kaks rühma, va-
nemad ja nooremad. Mina 
kuulusin nooremasse. Kuna 
tantsijaid oli piisavalt, siis la-
vastas Vanemuise balletitant-
sija Ernst Raiste lasteballeti 
„Lumivalgeke ja 7 pöialpois-
si“. See lavastus ei kuulunud 
teatri repertuaari, vaid käisi-
me esinemas mööda Eestit, 
peamiselt Tartu maakonnas. 
Tore on meenutada, et sellest 
balletiseltskonnast on täna-
seks saanud arste, õpetajaid, 
kultuuriinimesi jne,“ rääkis 

Lauljanna Sirje Puura – 70!

Puura toonasele tagasi vaada-
tes.

„Sai ka tantsitud ooperis 
„Aida“ ja tänu sellele on isegi 
ooperi meessolistide laulu-
partiid peas. Mulle tundub-
ki, et teatris sai rohkem aega 
veedetud kui koolis. Sealt on 
pärit ka kiindumus operetti ja 
ooperisse,“ arvas lauljanna.

„Siis tuli aeg, kus sai juba 
telekast lindistada Estonia 
teatri „Mam’zelle Nitouche’i“, 
kus olid peaosades Helgi Sal-
lo, Voldemar Kuslap, Endel 
Pärn. Super! Kõik laulud olid 
peas! Nii see läks!“ jätkas ta.

Pärast konservatooriumi
Pärast konservatooriumi oli 
Estonias Puura esimeseks 
rolliks Rose-Marie Rudolf 
Frimli operetis „Rose-Marie“, 
samas rollis asutus üles ka 
Helgi Sallo.

„Kartsin, et hakkan teda 
alateadlikult jäljendama. 

Püüdsin leida kõiges ennast, 
mitte kopeerida. Ja ma ar-
van, et see õnnestus mul. Ro-
se-Marie oli raske, kuid väga 
meelitav ülesanne,“ rääkis 
primadonna.

Teatris on omamoodi kin-
nismõte: pahatihti on nii, et 
osatäitjad, kelle tutvus algab 
samast rollist, on justkui ri-
vaalid. Aga erand kinnitas 
reeglit. Sirjest ja Helgist said 
head kolleegid. Helgi istus 
Sirje etenduste ajal saalis ja 
hiljem peeti ühiselt aru ühe 
või teise rolli üle.

Kui Sirje Puura mängis 
Moskva lavastaja Georgi An-
simovi lavastatud Isaak Du-
najevski operetis „Kaks ke-
vadpäeva“ kaksikrolli, oli la-
vastaja arvamus kokkuvõtvalt 
lühike ja täpne: „Tavaliselt 
mõtleb ilusa häälega lauljatar, 
et selles kogu meisterlikkus 
ongi – ilusti laulda. Aga Sir-
je Puura on heas mõttes sel-

le reegli vastane. Tema teeb 
tööd kõiki oma näitlejavõi-
meid appi võttes. Ta mõtleb 
ise. Ja see on suur pluss.“

Tähtsad rollid
„Kui kaksikroll „Kahes kevad-
päevas“ oli sportlik etteval-
mistus, siis „Boheemi“ Mimi 
andis lootust laulda „Pajatsite“ 
Neddat. Järgnev roll Francis 
Poulenci lühiooperis „Inim-
hääl“, oli mulle kui noorele 
lauljale lausa eksperimendiks. 
Mono-ooperis on ju ainult 
üks osatäitja, kes peab publi-
kut köitma ja ooperit vedama 
ligikaudu 45 minutit,“ rääkis 
primadonna.

Lavastaja Boris Tõnismäe 
oli mõnda aega mõtisklenud, 
kui õige riskiks? Lavastaja-
na teadis Tõnismäe, et Sirje 
Puurat on näitlejana võimalik 
kohandada erinevatesse si-
tuatsioonidesse. See oligi üks 
põhjus, miks lauljannale usal-
dati „Inimhääles“ osa. Ja risk 
õigustas end.

On ju vana tõde, et teater 
on koht, kus vahest usaldu-
se võitmine polegi nii raske, 
kui hiljem selle hoidmine. 
Korraks võib ka mõne nipiga 
publikut ära võrgutada, kuid 
Sirje Puura puhul oli juba va-
rakult selge, et tegemist on 
teatriinimese, särava lavakuju 
ja töörügajaga.

Sirje Puura ja Hendrik Krumm 1977. aastal ooperis „Boheem“ Mimi ning 

Rudolfina.

Allikas: Rahvusooper Estonia arhiiv
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• Müüa 1toaline korter Rakvere kesk-
linnas, III korrus. Tel 5894 2895

• Müüa 1toaline korter Raskvere 
kesklinnas, Võidu 53, I korrus, 32 m2. 
Tel 5834 5638

• Müüa korter Kundas, II korrus, re-
monti vajav. Hind 3500 €. Tel 5196 1234

• Müüa 1toaline korter Tapa kesklin-
nas, Hommiku pst 2, I korrus, maja 
värskelt renoveeritud, maja ees auto-
parkla. Tel 5612 8286

• Müüa Rakvere kesklinnas V korrusel 
asuv väga hea planeeringuga 2toaline 
korter. Konditsioneer. Vajab värsken-
damist. Hind 39 000 €. Tel 526 8753

• Müüa 2toaline korter (46,2 m2), I 
korrusel, Vinnis. Heas seisukorras, 
korteriomand, ehitusaasta 1977, 1/5, 
2 tuba, 1 magamistuba, 1 WC, betoon-
seinad, keskküte, kaabel-TV, telefon, 
internet, turvauks, trepikoda lukus, 
vannituba, dušš, WC eraldi, kelder, 
parkett, boiler, parkimine hoovis. 
Korteri aknad on maja lõunapoolsel 
küljel. Välja ostetud oma parkimise 
koht. Asub Vinni keskuses, 500 m 
kaugusel asuvad: raamatukogu, spor-
dikompleks, kauplus, terviserajad 
ja tervisekeskus. Lasteaed on 200 m 
kaugusel, kooli 1 km, Rakveresse 8 km. 
Hind 19 800 €. Tel 558 7451, 528 7370

• 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 Haljalas renoveeritud majas 
3toaline korter, III korrus, koos sisus-
tusega. Toad ei ole läbikäidavad ja on 
väga soojad. Korter vajab osaliselt re-
monti. Vajadusel saab kohe sisse kolida.
https://www.soov.ee/10014274-3-toa-
line-korter-haljalas/details.html. Tel 
5373 6388

• Müüa 3toaline korter koos garaažiga 
Väike-Maarjas, Põhja 13 a. Majas on 
toimiv korteriühistu. Korterit köetakse 
õhksoojuspumbaga. Soe vesi boilerist. 
WCs- ja dušširuumis on põrandaküte. 
Välisseinad kõik soojustatud. Põ-
randad enamus soojustatud, elutoa 
ja köögipõrand veel soojustamata. 
Garaaž on renoveeritud. Uus bituu-
menkatus, juhtmestik ja valgustid. On 
olemas voolumõõtja ja kanal. Korterit 
saab osta ka ilma garaažita, siis on hind 
18 500 €. Tel 5565 8241

• Müüa (ka järelmaksuga) või üürile 
anda (tagatisraha nõue) Tapal 85% 
renoveeritud eriplaneeringuga korter 
3 tuba + köök, dušš-wc koos, koridori 
vaheuks ja ühes toas veel teisaldatav 
dušinurk - köök, eraldi + wc pikas ko-
ridoris, mis võimaldab kasutada kahe 
1toalise eraldi korterina, 2/3 ,STV-tv, 
oma ahikeskküte + õhksoojuspump + 
konditsioneer, möbleeritud , 5 minuti 
tee rongipeatuseni ja poodi. Võimalik 
välja ehitada veel pööningukorter ja 
keldris suur saun, mõlemad a 70 ruut-
meetrit. Üür 100 € korter + maksud. Va-
hetus variandid väiksema korteri vastu 
või midagi muud huvitavat. e-mail: 
aautod@gmail.com. Tel 5648 8989

• 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

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

• Ostan ahiküttega korteri Rakveres. 
Korteri seisund pole tähtis. Tel 518 
1324, helistada iga päev 11-20

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

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

• Ostan garaaži Rakvere, Mulla täna-
vale. Tel 5648 6638

• Ostan garaaži Rakvere linnas. Tel 
5687 6617

• Ostan Rakvere garaažiboksi. Nõutav 
elektri olemasolu. Maksan mõistliku 
hinna. Tel 523 7370

• Ostan elamumaa Sõmerul. Tel 5854 
5348

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

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

• Vahetada Põdrusel olev maja 3toali-
se korteri vastu. Tel 5663 4099

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Soovin võtta pikemaks ajaks üürile 
Rakvere linnas või selle lähiümbruses 
2- või 3-toalise korteri. Võiks olla 
renoveeritud, ei pea olema ilmtingi-
mata möbleeritud. Kütteks elekter- või 
keskküte, ahjuküttega korter ei sobi. 
Pakkumiste korral helistada tel 5323 
9691, Marina.

• Soovin üürida 3toalist ahjuküttega 
korterit Rakveres otse omanikult, 
asjaga kiire. Tel 5353 8655

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

• Üürile anda tuba ilma köögita, hind 
120 €. Tel 5662 1987

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

• Üürile anda 1toaline (38,5 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, I korrus. Hind 
200 € kuus. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile 1toaline korter (18 m2). 
Pliit ja soemüür. Vesi ja kanal sees aga 
puuduvad lahendused seal otsas. Hind 
75 € +kommunaalkulud. Tel 5678 2859

• Üürile anda 1toaline korter (20 m2). 
Just tehtud remont. Sees köök, pliit, 
pesumasin. Hind 150 € + kommunaal-
kulud. Tel 5678 2859

• Üürile anda 2toaline (61,3 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, II korrus. 
Hind 220 € kuus. Tel 503 4972, info@
ko.ee

• Üürile anda kauplus 100-180 m2 + 
ladu tasuta kauba peale, Tapa kesklin-
nas. I korrus, eraldi sissepääs, olemas 
olmeruumid, valveseadmed, internet. 
(Vabaneb 01.03.2019). Tel 503 9645

• Kasutatud autode müük. Hinnad 
750-12  000 €. Kastani pst 4. Rakvere. 
Tule vaatama. Tika Auto OÜ. Tel 501 
1427

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4, 2004. a, 1,9 (74kW), 
universaal, diisel, manuaal. Hind 2999 
€. Tel 5554 6203

• 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 Jumper 2,8, HDI, 
107kW, 2004. a, ÜV 01/2020. a. 
MB 200, 2,0 D, 55kW, 1996. a, ÜV 
11/2019. a. Tel 5342 5932

• Müüa Ford Galaxy, 1998. a, bensiin, 
2,3 (107kW), sõidukorras. Vajab vähest 
nokitsemist, manuaal, värvus tumero-
heline. Hind 450 €. Tel 5593 1834

• Müüa Mazda 4x4, B2500 DT, traktor 
T25. Tel 5345 7458

• Müüa Mazda 6, 2006. a, 2,0TDI, 
105kW, 219 000 km, väga heas korras, 
ÜV 12/2019, roosteta, põhi tehtud. Tel 
5806 1081, 5333 8400

• Müüa Nissan Primera, 1998. a, 1,6, 
R4, 73kW. Läbisõit 228 000 km. Auto 
on sõidukorras , liikluskindlustus ja 
tehnoülevaatus 12.2019. Hind 500 €, 
võimalik tingida! Helistada tel 506 8999

• Müüa Volkswagen Passat, 2004. a, 
bensiin, 2,0, 96kW, sedaan, väga heas 
korras. Hind 2700 €.

Tel 5340 7805

• Müüa Volkswagen Polo, 2005. a, 
auto on heas korras ja rooste puudub. 
Tel 517 4193

• Müüa Volvo XC60, 2,4D, 2009. a, väga 
heas korras. Tel 502 8156

• Müüa sõidukorras Buraan. Tel 518 
9518

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

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

• 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

• Sõiduautode kokkuost Ida-Virumaal. 
Sõiduautode ja väikebusside kok-
kuost. Tuleme kohale, hindame teie 
auto ning sobivusel ostame ja vormis-
tame kohapeal. Sõidukid võivad olla 
ka pisikese rikkega. Kokkuostu tel 5819 
0200 või kirjuta autohoov@gmail.com. 
Vastame ka nädalavahetusel

• Ostan igasuguses seisukorras sõi-
dukeid. Võib julgelt pakkuda heas 
korras, remontivajavaid, seisnud jne 
sõidukeid. Sobivusel tulen kohe järgi. 
Tel 5357 7108

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid, Lää-
ne-Virumaal tulen kohale 1h jooksul. 
Helista 5309 2650 ja saate teada palju 
teie sõiduki eest pakume!

• Ostan Volga (GAZ 21 või GAZ 24). 
Tel 5565 0465

• Ostan korraliku 04, 05 plekke. Tel 
524 6891

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956

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

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

66Ah 520A 47.10 €
78Ah  680A 59.50 €
98Ah 720A 73.20 €

Ja veel palju erinevaid akusid 
heade hindadega

Agroparts OÜ, Rägavere tee 38, 
Rakvere Tel 526 0545

Wiru Auto OÜ • Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 • Tel 511 9569, Tanel Raudla

tanel.raudla@wiruauto.ee • www.wiruauto.ee 

Nissan Tiida, 08/2007a. 1.6 (81kw), 
bensiin, manuaal, punane met. Sn: 
134 885km. 

Hind: 3490.-

Audi A6, 12/2006a. 2.4 (130kW), 
bensiin, automaat, tumesinine met. 
Sn: 183 735km. 

Hind: 4390.-

Mercedes-Benz B 180, 05/2008a. 2.0 
(80Kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 144 555km. 

Hind: 5490.-

Nissan Juke, 12/2011a. 1.6 (86kw), 
bensiin, automaat, hall met. Sn: 
145 544km. 

Hind: 6990.-

Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 
(77kw), diisel, automaat, valge. Sn: 
230 600km. 

Hind: 6990.-

Nissan Pulsar Tekna, 10/2014a. 1.5 
(81kw), diisel, manuaal, valge met. 
Sn: 116 940km. 

Hind: 10 990.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, manuaal. 
Sn: 34 720km. 

Hind: 10 990.-

Škoda Octavia ,  09/2016a. 1.2 
(63kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 64 740km. 

Hind: 12 490.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 11 600km. 

Hind: 12 990.-

Peugeot 2008 Active, 05/2018a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, valge met. 
Sn: 325km. 

Hind: 14 490.-

N i s s a n  M i c r a  N- C o n n e c t a , 
05/2017a. 0.9 (66kw), bensiin, ma-
nuaal, sinine met. Sn: 3500km. 

Hind: 15 450.-

Skoda Octavia ,  01/2016a. 1.6 
(81kw), diisel, manuaal, sinine met. 
Sn: 61 900km. 

Hind: 15 990.-

Nissan Navara ,  11/2015a. 2.5 
(106kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 111 828km. 

Hind: 16 990.-

Ni s s a n  X-T r a i l  A c e n t a  4 x 4 , 
11/2014a. 1.6 (96kw), diisel, ma-
nuaal, valge met. Sn: 78 830km. 

Hind: 17 790.-

Nissan X-Trail Acenta Vision Pack, 
09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, ma-
nuaal, must met. Sn: 25 760km. 

Hind: 19 490.-

Nissan X-Trail Acenta, 09/2015a. 1.6 
(96kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 56 454km. 

Hind: 19 490.-

Honda CR-V, 01/2016a. 2.0 (114kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 
72 058km. 

Hind: 19 490.-

Nissan X-Trail Tekna, 02/2016a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 99 952km. 

Hind: 19 990.-

Nissan Qashqai Tekna+, 09/2017a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 10 500km. 

Hind: 19 990.-

Toyota RAV4, 02/2016a. 2.0 (112kw), 
bensiin, automaat, tumepruun met. 
Sn: 48 125km. 

Hind: 21 490.-

Nissan X-Trail ,  08/2017a. 1.6 
(120kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 46 980km. 

Hind: 21 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 05/2018a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 6900km. 

Hind: 22 790.-

Nissan Qashqai Tekna Design Pack 
19, 02/2018a. 1.6 (120kw), bensiin, 
manuaal, must met. Sn: 10 430km. 

Hind: 23 990.-

Nissan X-Trail Tekna, 11/2017a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 9500km. 

Hind: 26 990.-

Nissan X-Trail Tekna 4x4, 01/2018a. 
2.0 (130kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 7800km. 

Hind: 31 990.-

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta
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VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

TEENUSED

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• 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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

• Väikebussirent koos juhiga. Sõi-
dud seltskondadele kuni 8 inimest. 
Küsi pakkumist! Tel 5805 5211

• Bobcat minilaaduri rent juhiga ja 
ilma. (lumekoristus). Tel 5559 8765

• 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

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

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

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Info tel 504 0118

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

Veo-  ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

Pakume 

lümelükkamis-
teenust

Koristame lund 
traktori ja autoga.

Helista 5827 1622 
ja leiame sulle sobiva 

lahenduse!

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

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

• KCK Teemant OÜ teostab teemant 
puurimistöid (ventilatsiooniavad, 
toruavad, kaabliavad jne). Tellimiseks 
võta ühendust info@kckteemant.eu  
või helista tel 517 4192

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

• 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

• Katuseehitus. Ehitushooaeg on 
vaikselt kätte jõudmas, oled mõelnud 
katuse vahetuse peale, siis loed õiget 
kuulutust, tegeleme katuste ehitusega, 
vana maha ja uus peale. Helista meile 
ning lepime kokku hinna ja aja, bro-
neeri töö aegsasti, kuna ajad täituvad 
ruttu. Tel 5668 4415

• Teostame ehitustöid: sisetööd, 
saunad, puitkonstruktsioonid, 
puitfassaadid, majakarbid, vunda-
mendid. Tel 5646 0674

• Ehitustööd. Väikefi rma teeb sise- ja 
välisehitustöid. Teeme ka lumekoris-
tustöid. Tel 5806 8378

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

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

• Teostame kõiki lammutustöid. Tel 
5330 5970

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

• Teeme kõiki lammutustöid, 
samas teeme KÜ keldrite puhas-
tustöid. Tel 5606 3678

• Põrandatööd. Parkett-ja laudpõ-
randate paigaldamine, lihvimine, 
lakkimine ja õlitamine. Tel 5829 2584

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

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

• Üldehitus, siseviimistlus, torutööd. 
Tel 506 9683

• 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

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

• Pleki kantimis teenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, kõik 
erikujulised ja standardplekid. Tel 
553 9330

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• 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

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983

• 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

Maja Elekter OÜ

• Välielektritööd
• Siseelektritööd
• Käiduteenuse 

osutamine
• Lülimine kuni 20 kV 

elektripaigaldistes

Tel 5646 8092
koduelekter@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 €

TREPIKODADE RENOVEERIMINE
MAALRITÖÖD, KROHVITÖÖD

REMONTTÖÖD KÜ-DELE
Teostame töid 

kogu Lääne-Virumaal
Tel 5897 9293, Janek
ehmesoy@gmail.com

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus 
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
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• 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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

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

torude sulatus

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

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

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

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

• Kodulehekülgede ja e-poodide 
remont, hooldus ja valmistami-
ne. Helista tel 5822 9489 või vaata 
http://www.disain24.ee

• Keldrite-, pööningute-, kuu-
ride-, puhastamine   ja prahi ära 
vedu. Tel 5553 0770 

• 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

• Teostame lumekoristust katustelt. 
Ohutu, kiire ning kvaliteetne jää- ja 
lumekoristus katustelt, vajadusel ka 
äravedu. LVR Invest OÜ. Tel 551 0076

• Pakun lumekoristust. Tel 5377 
9973, 332 2144

• Lumekoristus ja jääpurikate 
eemaldus. Tel 5553 0770

• Katuste puhastamine lumest. 
Hind kokkuleppel. Tel 5395 0222, 
5555 0532

• Lumelükkamine katustelt. Puhas-
tame teie katused lumest ennem, kui 
on hilja. Tel 5304 0689

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

• Teen koduhooldust naisele, Rak-
veres ja selle ümbruses. Tel 5345 6667

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

• 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

• 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

MUUD TEENUSED • 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

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

• Annan matemaatika järele aitamise 
tunde põhikooli ja gümnaasiumi õpi-
lastele. Kalvi, tel 5565 2707Varalaen

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

* 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

info@tarvaprojekt.ee
Tel 5600 4248, 

504 7426

LUMELÜKKAMINE 
KATUSTELT

siis helista 5553 0770

Kui vajad abi 
MAJAPIDAMISTÖÖDEL

olgu see puudetassimise, 
lumelükkamine, koristamine 
või mingis muus asjas, kas 

või poes käik,

Tekstiilipesur
Rakveres
Rendi või 
telli teenus

5385 5691
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• Müüa täispuidust voodi mad-
ratsile 160x200. Asukoht Rakvere. 
Hind 50 €. Kokkuleppel ka trans-
pordi võimalus. Tel 5688 8797

• Müün heas korras kaasaegse köögi-
komplekti: köögilaud 120 cm x 70 cm 
+ 4 tooli. Tel 5814 0356

• Müüa käsitsi kootud sokid/kindad 
10 €, koeravillast 16-20 €. Tel 5645 1242

• Müüa duurkannel (Harpeleik) – 
„Zither“, 7 tuuriga. Kaasas kohver, 3 
komplekti tagavara keeli ja võti. Hind 
250 €. Tel 5656 8908

• Müüa iPhone 5, 5S ja 6. Tel 5196 1234

KODU

OST

METS

KÜTTEPUUD

EHITUS

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

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%

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

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

• Ostan nõukogudeaegse fotoaparaadi 
ja objektiivid. Tel 5853 2215

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

• Ostan küttepuu ülejäägid (maja 
müügi või majapidamise likvideerimi-
sel), ka väiksema koguse. Tel 5801 9086

• 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 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

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

• 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

KUIVAD 

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5695 5572

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

SOODSALT

Võidu 2c, Rakvere

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdule. 
Tel 553 9330

Ettevõte müüb 
ehituslikku saematerjali 

(prussid ka 6m, 
kuivad lauad).

Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine, 

transpordi võimalus.
Info tel 515 0258 

või 520 6369

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

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. 

• 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

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 metsaraie-
teenust. 

Tel 5665 4087
info@pohjapuit.ee

Ostame:
• Virnastatud võsa
• Kasvavat võsa
• Raiejäätmeid

Vajadusel lõikusest hakkimiseni!

Gryn Grupp OÜ
+372 513 1240

info@gryngrupp.ee
www.gryngrupp.ee

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

• 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

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

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

• Müüa T25 ja JUMZ kopp. Tel 569 
59345

• 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

• Kadunud saksa jahiterjer, rea-
geerib nimele  JOOSU. Noor ja 
sõbralik koer kadus Tapa-Kadrina 
kandis, Lääne-Virus. Leidjale või 
leiuni viiva info eest väär LEIUTA-
SU! Tel 5628 9831

• 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!

www.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

TUTVUS

MUU

MATUS

• Lasteriiete e-pood www.moek-
ratt.ee

• 57aastane sale mees tutvub noorema 
saleda naisega. Tel 5348 9906

• Pensionär üksik mees tutvub kor-
raliku naisega, soovitav üksik kena, 
sale, 172 cm pikk, materiaalselt 
kindlustatud, mitte suitsetaja, kes 
oleks hea perenaine ja tantsupart-
ner Rakveres. Tel 554 6490

• www.toonklaas.ee

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

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

Juuksur - tel 506 8485
Otsime tööle 

naistejuuksurit , mani-
küüri/pediküüri tegijat,

ripsmetehnikut, 
massööri.
Tel 5897 9293

Sirje Ilutuba
Lai 3 A (Piibeleht)

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

Beauty Stuudio
Ilusalongi kliendipäev

15.02.2019 
kell 12.00-17.00

• Püsimeigitehniku 

näidistööd kohapeal

• Mitmed erinevad 

sooduskupongid 

teenustele nt. püsimeik,

geelküüned, juuksuri-

teenused 

• Hinnaüllatused 

toodetele 

• TASUTA kehakoostise 

mõõtmine

Jakobsoni 11, Rakvere

+372 5697 4197

www.facebook.com

/beautystuudio

Kunagi kord lõpeb kõik, 
ka siis, kui raske on uskuda.

Kallid: 
Kalle, Anneli, Annika, Alari 
ja Allan peredega, avaldame 
südamlikku kaastunnet kalli 

abikaasa ja ema

MILVI LUKKENI
kaotuse puhul.

Maila, Svetlana, 
Kaire, Kermo, 

Kertu, Gerli 
ja Merle peredega.

Hinnad turul 7. veebruaril 2019

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 7,00

Petersell kg 8,00

Mugulsibul kg 2,00

Küüslauk  kg 8,00

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Kõrvits kg 0,80

Õunad (Meelis, Tellissaar) kg 1,50

Jõhvikad liiter 6,00

Sarapuupähklid (import) kg 5,00

Kreekapähklid (import) kg 5,00

Kreekapähklid, puhastatud kg 11,00

Mesi 700g purk 5,50 6,00

Seemned lindudele 5kg kott 5,00

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul müügil: 
tööstuskaup – riided ja jalanõud

saunavihad ja luuad (igal laupäeval)
Saaremaa lõnga müük turul laupäeval, 16. veebruaril!

Kuulutuse tekst on 
võimalik sisestada ka 

veebikeskkonnas.
Kuulutus ilmub nii 
interne  s kui ka 

paberlehes. 

TÄNA MAAILMAS

Täna 81 aastat tagasi kir-
jutasid ajalehed, kuidas 
Nõukogude Liidu piiri-
valvurid röövisid Peipsi 
järvelt kaks Eesti piiri-
valvurit, toimetasid nad 
oma riigi territooriumi-
le ja tapsid seal.

Allan Espenberg

Ajaleht Uus Eesti avaldas sel-
le juhtumi puhul artikli peal-
kirjaga „Eesti piirivalvurid 
viidi väevõimuga N.-Vene 
territooriumile ja surmati 
seal kuulipildujaist“. Ka tei-
sed Eesti ajalehed pöörasid 
traagilisele kuritööle suurt 
tähelepanu, pannes oma 
esilehelugudele pealkirjaks 
näiteks „Ärev vahejuhtum 
piiril“, „Selgitatakse Peipsil 
tapmist“, „Venelased surma-

sid kaks Eesti piirivalvurit ja 
nende küüdimehe“, „Eesti pii-
rivalvurite tapmine Peipsil“, 
„Peipsil surmati kaks Eesti 
piirivalvurit“ jne.

Jõle surm
Mõrvatöö pandi toime 8. 
veebruaril 1938. aastal. Kui 
Eesti esindajad sündmuskoh-
ta jõudsid, nägid nad kahe 
piirivalvuri ja küüdimehe lai-
pu, mis lebasid Venemaa ter-
ritooriumil poole kilomeetri 
kaugusel meie piirist. Piiri-
valvurite laibad asusid jääl 15 
meetri kaugusel teineteisest. 
Nendest samal kaugusel ida 
poole asus küüdimehe regi, 
sealsamas olid ka küüdimehe 
ja tema hobuse surnukehad. 
Ühel piirivalvuril leiti kehast 
hiljem 11, teisel 7 ja küüdi-
mehel 8 kuulihaava.

Laipade asukohast veel um-
bes kaks kilomeetrit lõuna 
poole olid selgesti näha üle 

piiri tulnud vene mootor-
saani jäljed. Eesti esindajad 
nõudsid sõidukite jälgede lä-
hemat uurimist, kuid venela-
sed seda ei lubanud. Eestlasi 
ei lubatud ka üle riigipiiri, et 
nad saaksid kõigi asjaoludega 
tutvuda.

Jälgede järgi otsustades 
oli venelaste mootorsaan 
sõitnud üle piiri kuni 4 kilo-
meetri kaugusele Eesti terri-
tooriumile. Sealt pöördusid 
mootorsaani jäljed üle piiri 
Venemaale tagasi ning sinna 
läksid ka küüdimehe reejäl-
jed. Piirissaare kalurid, kes 
kalastasid järvel paar kilo-
meetrit allpool, nägid moo-
torsaani sõitmist Eesti alale 
ja ühe veoki äraviimist. Peale 
selle oli Venemaa poolt kuul-
dud kaht kuulipildujavalan-
gut.

Piirissaarlastele jäi mulje, et 
mootorsaani poolt äraviidud 
veok kuulus meie patrulli-

le. Nendest tähelepanekutest 
järeldati, et Venemaa poolt 
Eesti alale tulnud mootor-
saan jõudis arvatavasti meie 
patrulli juurde siis, kui see oli 
oma kontrollkäigu piiri ääres 
lõpetanud ja hakkas minema 
tagasi kordonisse.

Kolme mehe surma selgi-
tati vene piirivalvurite poolt 
nii, nagu oleksid eestlased 
meelega ja salaja üle riigipii-
ri läinud, misjärel ei jäänud 
nõukogude piirivalvuritel 
muud üle, kui piiririkkujad 
maha lasta. Eesti ajalehtede 
kajastuste kohaselt pole see 
versioon kuigi usutav ja seda 
mitmel põhjusel. Kuna vahe-
juhtum leidis aset umbes kella 
16 paiku ehk valgel ajal, siis 
langeb ära oletus, et Eesti pii-
rivalvurid võisid eksikombel 
üle riigipiiri minna. Pealegi 
olid mõlemad piirivalvurid 
väga kogenud mehed, kes po-
leks ka pimedal ajal üle piiri 

1938: nõukogude piirivalvurid tapsid Eesti piirivalvureid
eksinud.

Samas tunnistasid venela-
sed hiljem, et nende mootor-
saan olevat järvel eksikombel 
Eesti territooriumile sat-
tunud, kuid pärast eksituse 
märkamist olevat koheselt 
tagasi pööratud. See olevat 
nende arvates olnud pisi-
ke eksimus, kuid venelased 
raiusid nagu rauda, et Eesti 
piirivalvurid olevat sihilikult 
läinud üle piirijoone ja haka-
nud seal tulistama vene pii-
rivalvureid. Nii nad olevatki 
tulevahetuses surma saanud.

Seda versiooni eestlased 
ei uskunud, sest surnuke-
hade lahkamisel leiti, et neil 
olid murdunud mitmed roi-
ded ning mõranenud jala- ja 
käeluud. See tõestas, et neid 
oldi enne tapmist pekstud ja 
piinatud. Eesti uurimiskomis-
jon tegi ka kindlaks, et meie 
piirivalvurid olid enne tape-
tud ja alles siis asetati surnu-
kehade kõrvale püssid ja pad-
runikestad.

Traagilise ja verise piirival-
vejuhtumi vastu tunti suurt 
huvi ka välismaal. Näiteks 
avaldas Helsingi suur ajaleht 
Uus Suomi põhjaliku aruande 
aset leidnud mõrvatööst. Te-
gelikult rääkisid kõik Soome 
ajalehed pikalt ja laialt Ees-
ti piirivalvurite surmast. Ka 
Riia ajalehed jutustasid oma 
lugejatele vahejuhtumist.

Venelased andsid laibad 
Eesti piirivalvele üle alles 11. 
veebruaril ja 16. veebruaril 
sängitati piirivalvurid mul-
da Tartu sõjaväekalmistule. 
Hukkunud eestlasi olid saat-
ma tulnud kümned tuhanded 
inimesed. Ajalehed kirjutasid, 
et lõpplaulu „Õnnista ja hoia“ 
laulmise järel lõppes matmis-
talitus, kuid rahvahulk seisis 
veel kaua vaikses leinas üm-
ber haua.

Kes olid mõrvatud?
Mõlemad tapetud piiri-
valvurid – Alatskivi juures 
Peipsi rannikul asuva Nina 
kordoni ülem veltveebel 
Artur Pungas ja kapral Vol-
demar Kaio –  olid noored 
mehed, kel mõlemal oli alg-
haridus. Esimene neist oli 
34-, teine 35aastane. Ning 
mõlemad olid perekonna-
inimesed, kellel kummalgi 
jäid leinajatena maha abikaa-
sad koos kolme alaealise lap-
sega. Seega jäi korraga isata 
kuus last, kellest vanim oli 
7aastane ja noorim pooletei-
sene.

Koos piirivalvuritega sur-
ma saanud küüdimees oli ko-
halik elanik ja eraisik – rah-
vuselt venelane, 23aastane 
Vassili Eva, kes teenis endale 
ülalpidamist juhusliku töö-
ga hobusemehena. Ta oli 
poissmees ning teda jäid lei-
nama ema, õde ja vend. See-
ga saab öelda, et nõukogude 
piirivalvurid tapsid eestlaste 
kõrval ka ühe omaenda kaas-
maalase, mis oli arvatavasti 
vajalik selleks, et ühtki tun-
nistajat ellu ei jääks. Hiljem 
venelased väitsid, et pidasid 
ka küüdimeest piirivalvuriks.
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RAKVERE   • NIINE 4A   • tel:  +372 53 031 718
• E-R: 10.00-19.00   •
• L-P: 10.00-16.00   •

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

N 5 
kummut
N 5 
kummut

DUET-3
kummut
DUET-3
kummut

499€175€

532€

162€

799€

187€118€ 99€

246€

35€

228€899€

SÕBRAKUUL on meil mööbel

väga SÕBRALIKE hindadega! KOSTER-1   arvutilaud KOSTER-1   arvutilaud 

ROZALIA  köök ROZALIA  köök 

OZYRIS  riidekapp OZYRIS  riidekapp 

OLIMP M-08 sektsioonOLIMP M-08 sektsioon

150*58*210

170*

60*43*100
95*40*84

229*97
(140*200)

270*190*72 (150*222)

188*85*90 (120*188) 

195*85 (80*180) m
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ti210*100*154 203*95*75

250*188*108 (129*188) 255*190 (126*182)
60

*4
5*

75

20
0*

40
*1

70

PANAMA diivanvoodi PANAMA diivanvoodi 

UVE NarivoodiUVE Narivoodi SAMI
puitvoodi 
SAMI
puitvoodi 

ARTEKS  kušett ARTEKS  kušett GOROD lastevoodi  GOROD lastevoodi  

NEVADA  diivanvoodi NEVADA  diivanvoodi 

VEGAS
diivanvoodi 

VEGAS
diivanvoodi 

diivanvoodi diivanvoodi 

239€
AL.95€223€

diivanvoodi diivanvoodi 
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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

Seahakkliha 2,35 €/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 €

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L P

- 9-16

, suletud

TAGAKAMBRI
KANGALAAT

8.-9. veebruaril ja
11.-12. veebruaril

Kaupluse A&E Kangad
Rakveres L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

*
*

*
*

RÕIVAKANGAD 1-3
KARDINAKANGAD 1-4

MÖÖBLIRIIDED 4-5
220 ja 240cm laiad

VOODIPESUKANGAD 3-4

€/m

€/m

€/m

€/m

Külasta meie salongi Jaama pst 5, Rakvere
Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com

Koduleht: www.küttesalong.ee

Ideest teostuseni!

Järelmaksu

võimalus!

Kaasajasta oma

küttesüsteem

ja muuda see

keskkonna-

sõbralikuks

NÜÜD ON JUBA AEG

HAKATA MÕTLEMA

JÄRGMISELE

KÜTTEPERIOODILE!
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