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„Kas siis selle maa keel laulu 
tuules ei või taevani tõustes 
üles igavust omale otsida?” on 
ilmselt üks enamtsiteeritud 
eesti luuletusi, manifest eesti 
keelele. Ja ilmekas näide keele 
muutumisest – igavusest on 
saanud igavik. Milline on tu-
levik?

Veebruari „Eesti Looduse” 
numbris arutleb Eesti Tea-
duste Akadeemia president 
Tarmo Soomere teadlaste 
vastutuse üle teaduse popula-
riseerijatena ja tõdeb, et Eesti 
on väiksuselt teine või kol-
mas maa, kus on olemas oma-
keelne teadusterminoloogia. 
Ent eesti keele kui teaduskee-
le tulevik ei ole roosiline – ai-
na sagedamini väljendatakse 
arvamust, et eesti keel kapsel-
dab teaduse ja kraadiõppes 
peaks üle minema inglise 
keelele.

See on ka teiste väikeste 
keelte mure – tulevad uued 
nähtused, kategooriad ja as-
jad, millel pole omakeelset ni-
me. Võimalikke lahendusi on 
kaks – luuakse uus omakeelne 

(nii on juurdunud sõnavaras-
se „taristu” ja „nutiseade”) või 
võetakse kasutusele teisest 
(enamasti inglise) keelest lae-
natud sõna.

Võiks ju arvata, et inglased 
on uhked ja õnnelikud oma 
keele laia leviku üle nii geo-
graafiliselt kui valdkondade-
üleselt, aga ei ole. Mida enam 
on inglise keele kui võõrkeele 
kõnelejaid, seda vaesemaks 
muutub keel. Säilib-levib ele-
mentaarne sõnavara, kuid 
kaovad väljendus- ja nüansi-
rikkus, isikupära ja mänguli-
sus. Kaob Queen’s English, mi-
da räägivad veel BBC uudis-
tejuhid ja asemele tuleb maa-
ilma enimkõneldud keel Bad 
English.

Keeleloomega tegeletakse 
endiselt, kuid sarnaselt inglise 
keelega eesti keel samal ajal 
vaesub. Kui kaovad asjad, 
kaovad ka neid tähistanud 
mõisted. Me teame veel, mis 
on regi, aga mis on sedelgas, 
valjad? Hiljuti sattus ajakir-
janduslikus artiklis ette oma-
dussõna „hillitsetud“. Ära-

tundmisrõõm oli suur – kõ-
nekeeles seda enam ei kuule.

Samal ajal toimub nähtuste 
ümbernimetamine, et neid 
muuta parketikõlbulikumaks. 
Jürgen Ligi kõnepruuk on 
„reljeefne“, selmet olla õel, 
üleolev, ründav. Või on siingi 
tegemist vana hea sõnamaa-
giaga (hunt ei ole hunt vaid 
võsavillem) uudsel viisil?

Selle tendentsi edasiaren-
dus on poliitkorrektsus. Nii 
nagu ilu on vaataja silmades, 
on tähendus ütleja-mõtleja 
arusaamas ja meeles. Minu 
jaoks ei ole sõna „neeger“ ne-
gatiivse alatooniga ja selle 
pealesunnitud asendamine 
„mustanahalisega“ on keele 
vaesestamine. Mõtleme kas-
või Pipi Pikksuka isa kurvale 
saatusele.

Emakeelepäeval korraldas 
Vikerraadio taas e-etteütluse 
võistluse. Algselt ühekordse 
projektina mõeldud ettevõt-
mine toimus tänavu juba 11. 
korda. Sellest on saanud tra-
ditsioon ja emakeelepäeva 
üks olulisemaid sündmusi. 

Kümne aasta jooksul on Vi-
kerraadiosse saadetud ligi 
30 000 etteütlust. Paljud koo-
lid on võtnud e-etteütluse 
emakeelepäeva tähistamise 
programmi, seda kirjutatakse 
üksi ja sõpruskonniti ka ette-
võtetes. E-etteütlus kandi-
deerib 2017. aasta keele-
auhinnale.

Mina kirjutan e-etteütlust 
sel aastal viiendat korda ja 
veatult pole kunagi pääse- 
nud – ikka lipsab tähelepane-
matusest, rumalusest või 
teadmatusest (jällegi – keel 
muutub!) sisse üks-kaks viga.

Õnneks on igas grammar 
nazi’s tasakaalustamiseks ka 
piisav annus elutervet anar-
hismi. Nii tavatseb Keeleins-
pektsiooni peadirektor Ilmar 
Tomusk õhtuti kolleegidele 
hüvastijätuks öelda: „Mina 
minen nüüd koju,” ja kollee-
gid vastavad: „Lähe, lähe!”.

Ene Kesler

Teatrikohvikus kõlas 
Juhan Viidingu looming

Kolmapäeva õhtul toimus Rakvere Teatrikoh-
vikus emakeelepäeva tähistemiseks luuleõhtu 
„Trammipeatuses Juhan Viiding Jüri Üdiga“, mis 
oli teine kohtumine RT luulesarjas Kuu kutse. 
Viidingu tekste lugesid näitlejanna Grete Jürgen-
son ja vanameister Toomas Suuman.

Luuleõhtul keskenduti Viidingu loomingule, 
mitte niivõrd eluloole. Kuid, nagu Grete Jürgen-
son ka koosviibimises alguses tõdes, ei saadud 
seejuures esimesest üle ega ümber.

On ju siiski luuletaja looming mõjutatud tema 
elusündmustest.

Nii näiteks loeti ette ka lõike Juhan Viidingu õe 
Mari Tarandi sulest ilmunud teosest „Ajapildi 
sees“. Muuhulgas võis kuulda väikese Juhani kir-
ju, mis emale pärast mõne koerustükiga hakkama 
saamist jäetud. Need tõid publikut täis Teatri-
kohvikus esile naerupahvakuid, nii nagu ka mit-
med ette kantud luuletused.

Tekst ja foto: Liisi Kanna

Emakeelest. Emotsionaalselt
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Läbi on viidud ideekon-
kurss, valminud eskiisprojekt 
ja osale pargile põhiprojekt. 
Sada tamme istutati Tamsalu 
parki 2017. aasta suvel, nende 
ümber paigaldati betoonist 
vanasõnadega vööd, mille 
ümber omakorda pingid.

Toetused
Park rajatakse Riigikantse-

lei toel – Eesti riik toetas seda 
170 000 euroga. Kuid rahas-
tajaid on veel, juba tehtud 
töödest toetas Kredex möö-
dunud aastal pargi keskel asu-
va hoone, nn Kukelossi osa-
list lammutamist 16 500 eu-
roga.

„Selleks aastaks on planee-
ritud ehi-
tustööd 
Tapa valla 
eelarvest 
182 000 
eurot, li-
sandub 
KIKi ra-
hastus 59 
400 eurot 
eksposit-
siooni loo-

miseks ja PRIA rahastus 19 
998 eurot rulapargi rajami-
seks,“ loetles kavandatavaid 
tegevusi endine Tamsalu val-
lavanem ja uue ühinemisjärg-
se Tapa valla abivallavanem 
Riho Tell.

„Võttes arvesse juba teosta-
tud ja käesolevaks aastaks ka-

vandatud investeeringuid, on 
kokku investeeringuid 
Tamsalu 100 tamme parki 
487 309 eurot. Sõltuvalt han-
gete tulemustest võib see 
summa muutuda, pigem kas-
vu suunas,“ jätkas ta.

Hanked
Selle nädala kolmapäeval 

oli Tapa vallavalitsuse istungi 
päevakorras kahe pargi raja-
misega seotud hanke kinnita-
mine – „Eesti lubjatööstuse 
ajalugu ning paekivi kasuta-

mise võimalusi tutvustava 
ekspositsiooni rajamine 
Tamsalu 100 tamme parki“ ja 
„Tamsalu 100 tamme pargi 
ehitustööd“, mille raames 
plaanitakse ehitada pargiteed 
koos valgustusega ja konser-
veerida Kukelossi müürid.

Tell nentis, et neist viimane 
tunnistati nurjunuks, kuna 
kõik kvalifitseerunud pakku-
mised ületasid eeldatavat 
maksumust. Ekspositsiooni 
hankele laekus üks pakkumi-
ne ja see tunnistati vasta-

vaks – edukaks osutus 
OÜ Geotrail KS.

Abivallavanema sõnul on 
Tamsalu 100 tamme park na-
gu Tallinna linn, mida pide-
valt ehitatakse. „Selleks aas-
taks kavandatud projektide 
elluviimine ei tähenda veel, et 
park saab lõplikult valmis,“ 
lausus ta.

Samas rõhutas abivallava-
nem, et park avatakse igal ju-
hul 1. juunil. „Valmidusaste 
sellel hetkel on iseküsimus,“ 
tõdes Tell.

UUDISED

MUST KROONIKA

1. juunil avatakse 
Tamsalu 100 tamme 
tammik, kus juba 
teostatud ja tänavu-
seks aastaks kavan-
datud investeeringud 
ulatuvad kokku ligi 
poole miljoni euroni.

Liisi Kanna

Riigikantselei algatusel on 
plaanis Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäeva puhul rajada igas-
se maakonda 100 tamme 
tammikud – pargid, alleed või 
tammesalud, kus igaühes kas-
vab sada 
tamme. 
Parkide 
rajamise ja 
hilisema 
hoolduse 
eest seisa-
vad hea 
omavalit-
sused.

Ettevõt-
mise esin-
duspark asub Tamsalus – sel-
line otsus tehti nii nimemaa-
gia kui Eesti keskse asukoha 
tõttu. Täpseks paigaks valiti 
Tamsalu valla, Riigikantselei 
ja Arhitektide Liidu koostöös 
välja Tamsalu linna keskel 
asuv Tartu-Tapa raudteest 
lääne poole jääv roheala.

LEITI MÜRSK
14. märtsil tehti kahju-
tuks Tapalt Karja põigus 
kaevetööde käigus leitud 
105-mm mürsk.

KEHALINE 
VÄÄRKOHTLEMINE
13. märtsil löödi Tamsa-
lus Koidu tänaval asuvas 
korteris 57aastast naist. 
Politseile on teo võima-
lik toimepanija teada.

TAHMAPÕLENG
10. märtsil kell 20.08 
kutsuti päästjad tahma-
põlengule Tapa linna 
E. Vilde tänavale. Teata-
ja sõnul oli kahekordse 
puumaja korstnast näha 
leeke. Päästjate saabudes 
põlengut küttesüsteemis 
enam ei olnud.

VARGUS
Ajavahemikul 28. jaa-
nuar kuni 9. märts va-
rastati Rakveres Tulevi-
ku tänaval asuva korter- 
elamu keldriboksist eri-
nevaid esemeid, sealhul-
gas seljakott ja riideese-
med. Kahju on 1000 eu-
rot.

Tamsalu 100 tamme pargis tööd jätkub

„Tamsalu 100 tamme park 
on nagu Tallinna linn, mida 

pidevalt ehitatakse. Selleks 
aastaks kavandatud projek-
tide elluviimine ei tähenda 
veel, et park saab lõplikult 

valmis.“

Riho Tell, 
Tapa abivallavanem

Eesti Vabariigi 100. juubeliaastaks pühendatud 100 tammega tammikute projekti Tamsalus-
se rajatava esinduspargi arhitektuurikonkursi võitis Allianss Arhitektide töö „Sõnasalud“. 

Allikas: Tapa vallavalitsus

RAKVERE • NIINE 4A
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00
tel.:  53 031 718

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

NURGADIIVANVOODI 255*188*92

469€

DIIVANVOODI 

529€

NURGADIIVANVOODI 

139€

115*185
NURGADIIVANVOODI 252*182*102

499€

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD KUU LÕPUNI
VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB!

NURGADIIVANVOODI 315*265*85

649€79€

160*200
VOODI

78*78*73
LAUAD

35€39€

LASTETOA KOMPLEKT 
294*210*110

90*60*77

UUS KUU -
UUED HINNAD!

269€
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TÄNA MAAILMAS

MÕNE REAGA

Täna, 16. märtsil tä-
histatakse Lätis pal-
jude lätlaste jaoks 
olulist tähtpäeva, 
kuigi sellele on vasta-
seid nii Lätis kui ka 
mõnes välisriigis. Igal 
aastal korraldatakse 
sel päeval Riias või-
mas rongkäik, mille 
kohta esitab Vene-
maa alati protesti-
noodi.

Allan Espenberg

Tänast päeva kutsutakse 
Läti leegionäride päevaks ehk 
Läti Leegioni päevaks ja selle 
on asutanud organisatsioon 
Daugavas Vanagi (Daugava 
Kotkad ehk Daugava Kullid). 
Sel päeval meenutatakse ja 
leinatakse Läti Leegioni esi-
meses lahingus 1944. aasta 
märtsis osalenud ja hukkunud 
sõjamehi. Kuigi mälestuspäev 
kuulutati organisatsiooni 
poolt välja juba 1952. aastal, 
saadi seda esimest korda tä-
histada Läti territooriumil al-
les 1990. aastal, kui nõukogu-
de okupatsioon hakkas lõppe-
ma.

Läti Leegion moodustati 

1943. aastal ja selle koosseisu 
kuulusid peamiselt lätlased. 
Leegion koosnes kahest väe-
üksusest, milleks olid 15. Rel-
vagrenaderide SS-diviis (Läti 
1. jalaväediviis) ja 19. Relva- 
grenaderide SS-diviis (Läti 2. 
diviis). Kokku teenis Teise 
maailmasõja ajal Saksa relva-
jõududes 115 000 lätlast, kel-
lest umbes kolmandik langes 
lahingutandritel.

Mälestuspäeva kuupäevaks 
sai 16. märts seetõttu, et sel 
päeval 1944. aastal astusid Lä-
ti SS-väeosad esmakordselt 
lahingusse nõukogude vägede 
vastu Velikaja jõe ääres. Kui 
lahinguristsed said lätlased 
Leningradi lahingus, siis hil-
jem viis lahingutee neid 
Pihkva ja Novgorodi oblasti-
tesse ja Preisimaale. Samuti 
võideldi Läti territooriumil ja 
eeskätt Kuramaal.

Leegionäride päevast sai 
Lätis ametlik tähtpäev 1998. 
aastal ja seda hakati nimeta-
ma Läti sõdurite mälestus-
päevaks. Alguses marssisid 
koos leegionäridega ka Läti 
valitsuse liikmed, kuid hiljem 
hakkasid nad sellest üritusest 
eemale hoidma, mille põhju-
seks oli eelkõige Venemaa 
negatiivne suhtumine. Riikli-
kul tasemel tähistatigi päeva 
vaid kahel aastal, sest juba 
2000. aastal otsustas Läti par-
lament mitme surverühma 

10. märtsil Tallinnas 
peetud 2018. aasta 
Kaitseliidu võrkpalli 
meistrivõistlustel 
võitsid meistrikullad 
Viru maleva võrkpal-
lurid.

Seidi Lamus-Tšistotin

Viru maleva spordipealiku 
Sven Hõbemägi sõnul on tun-
ded ülevad, kuna see võit on 
nende jaoks ajalooline. Ni-
melt pole Viru malev kunagi 
jõudnud võrkpalli meistri-
võistlustel nelja parema 
sekka – alati on turniiri algu-
ses libastutud.

„Seekord võtsime eelmis-
test aastastest õppust ja võin 
öelda, et meie võistkond oli 
ühtlaselt tugev ja kuigi turniir 
oli pikk, ei lasknud me ennast 
uinutada ning näitasime ka fi-
naalis äärmiselt motiveeritud 
ja meeskondlikku mängu,“ li-
sas Hõbemägi.

Ka eelmisel aastal osalenud 
Evely Press kommenteeris 
võistluseelset ärevust: „Sel 
aastal oli võistkonna kokku-
saamine päris keeruline. Veel 

Vene ohvitserid inspekteerisid 
1. jalaväebrigaadi

Venemaa Föderatsiooni relvastuskontrollikeskuse dele-
gatsioon külastas teisipäeval Tapa linnakut, et Euroopa jul-
geoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE) Viini doku-
mendi täitmise raames inspekteerida 1. jalaväebrigaadi.

Relvastuskontrolli läbiviimise eesmärgiks on usalduse ja 
julgeoleku kindlustamine OSCE liikmesriikide vahel.

Hindamisvisiit algas briifinguga Tapa linnaku kohta, see-
järel vaadati sõjaväelinnakut ja tehnikaparki. Aruanne hin-
damisvisiidi tulemustest edastatakse kõigile OSCE liikmes-
maadele.

Eesti kaitseväe relvastuskontrolli inspektorid on möödu-
nud aastal inspekteerinud Valgevene relvajõude ning osale-
nud vaatlejatena õppusel Zapad, samuti on eestlased osa 
võtnud teiste NATO riikide juhitud inspektsioonidest.

Viini dokumendi raames võimaldavad Euroopa julgeole-
ku ja koostööorganisatsiooni liikmesriigid üksteisele üle-
vaate oma relvastusest ja isikkoosseisust ning lubavad tut-
vuda väeosade ja baasidega, samuti teavitavad kindlaksmää-
ratud korras sõjalistest õppustest, kus osaleb teatud arv la-
hingutehnikat või sõjaväelasi. OSCEsse kuulub 57 riiki Eu-
roopast, Kesk-Aasiast ja Põhja-Ameerikast.

Kuulutaja

Viru malev on Kaitseliidu 
meister võrkpallis

Viru maleva võrkpallivõistkond. 
Foto: erakogu 

nädal enne võistlust olid mi-
nul kahtlused, kas laupäeva 
hommikul 7.30 istub meid ik-
ka vähemalt kuus inimest 
bussi, et Tallinna poole sõit-
ma hakata.“

Viru malev loositi viiesesse 
alagruppi koos mulluse võit-

ja, Sakala malevaga. Viru ma-
lev võitis oma alagrupi ja sealt 
edasi mängiti juba poolfinaa-
lis üle Tartu malev ning fi-
naalis Pärnu malev. Virukad 
loovutasid kogu turniiri väl-
tel vastastele vaid ühe geimi 
ja sedagi esimeses alagrupi-

mängus 2017. aasta meistrile, 
Sakala malevale.

„Läksime esimestele män-
gudele vastu üsna vabalt, et 
lihtsalt oma mängu mängida. 
Kokkumängu polnud me en-
ne ju harjutanud. Esimene 
vastane Sakala sai meilt ühe 
geimi,“ jagas Press mängu-
muljeid.

Kokku osales turniiril 13 
malevat üle Eesti. Teise koha 
saavutas Pärnu ja kolmanda 
koha 2016. aasta meister Val-
ga malev. Viru maleva võist-
konnas mängisid Mehis 
Täpp, Tõnu Rummo, Margus 
Ojamets, Markus Puusaar, 
Mario Kang, Sven Hõbemägi, 
Evely Press ja Kairi Press.

Järgmiseks sportlikuks väl-
jakutseks on 7. aprillil Viljan-
di maakonnas toimuvad Kait-
seliidu 2018. aasta meistri-
võistlused sõjalises kolme-
võistlustluses, mille aladeks 
on laskmine, granaadivise ja 
jooksukross.

„Viru maleva tugevuseks on 
alati olnud head laskjad – eks 
paistab, kuidas seekord õn-
nestub. Teen malevlastele 
üleskutse osaleda, aga kuidas 
läheb, ei oska kunagi ette en-
nustada,“ sõnas spordipealik 
Sven Hõbemägi.

Vene Föderatsiooni relvastuskontroll Tapa linnakus. 
Foto: Marina Loštšina

Täna on Läti leegionäride mälestuspäev

nõudmisel selle päeva riiklike 
tähtpäevade nimistust kustu-
tada. Seejärel sai 16. märtsist 
mitteametlik mälestuspäev, 
mil Läti Leegioni veteranid ja 
nende toetajad mälestavad 
lätlasi, kes võitlesid Teise 
maailmasõja ajal Kolmanda 
Reichi relvajõudude koossei-
sus.

Kõige suuremad mälestus-
üritused toimuvad tavaliselt 
Riias ja Tukumsi piirkonnas, 
kus asub leegionäride ven-
naskalmistu. Viimastel aasta-
tel on Riias marssima tulnud 
umbes paar tuhat inimest. 
Riia rongkäigust on osa võt-
nud ka leedukaid ja eestlasi 
ning Läti lippude kõrval leh-
vitatakse ka Eesti ja Leedu rii-
gilippe. Samuti peetakse seda 
päeva teistes Läti linnades ja 
asulates.

Sageli toimub Riias Vaba-
dussamba juures 16. märtsil 
kähmlusi ja kokkupõrkeid 

endiste leegionäride ja nende 
toetajate ning venemeelsete 
natsionalistide vahel, keda 
peab lahutamas käima polit-
sei. Tihti arreteeritakse ka 
inimesi, kes paistavad silma 
erilise vägivaldsuse või läti-
vastasusega. Nii on trellide 
taha pistetud isegi Riia linna-
duuma venelastest saadikuid. 
Mõnikord on Riia ja teiste 
linnade linnavolikogud keela-
nud sõjaveteranide marsi 
korraldamise, kuid sellele 
vaatamata on need siiski aset 
leidnud.

Suhtumises Läti Leegioni 
pole jõudnud üksmeelele isegi 
Läti ajaloolased, sest leegio-
näre on nimetatud nii kurja-
tegijateks, ohvriteks kui kan-
gelasteks. Nii on Kārlis Kan-
gerise arvates ebaõiglane ni-
metada leegionäre kurjategi-
jateks, sest nad olid sunnivii-
siliselt mobiliseeritud ja ei 
osalenud inimsusvastaste ku-

ritegude sooritamisel. Anto-
nijs Zunda on aga öelnud, et 
leegionärid ei võidelnud mit-
te Läti, vaid Hitleri eest, kuigi 
oma südames olid nad Läti 
iseseisvuse pooldajad. Profes-
sori Vita Zelče arvates olid 
leegionärid aga sõjaohvrid, 
millist seisukohta jagab ka 
Läti valitsus.

Riia eelmine linnapea Jānis 
Birks on soovitanud selgitada 
noortele inimestele 16. märtsi 
kuupäeva olulisust. „Läti riigi 
vaenlased püüavad üha sage-
damini moonutada ajaloolisi 
fakte 16. märtsi kohta ja seos-
tada Läti leegionäre Saksa 
okupatsioonirežiimi natside-
ga. Seetõttu on eluliselt vaja-
lik selgitada ajalugu, et noor-
sooga ei oleks võimalik mani-
puleerida,” rääkis Birks.

Seevastu Riia praegune lin-
napea, venelane Nils Ušakovs 
on Läti leegionäride mäles-
tuspäeva suhtunud väga ne-
gatiivselt ja püüdnud selle 
toimumist igati takistada. „16. 
märtsi üritust on viimastel 
aastatel saatnud selle osalejate 
ja antifašistide vahelised kok-
kupõrked. Keelu peapõhju-
seks on julgeolekuoht,” rääkis 
Ušakovs näiteks 2010. aastal.

Venemaa välisministee-
rium teeb iga aasta märtsis 
avalduse ja neab leegionäride 
marssi maapõhja. Nii on ni-
metatud lätlaste märtsirong-

käiku amoraalseks, lubama-
tuks, küüniliseks jne. „Ainult 
väärastunud loogikaga saab 
iseloomustada olukorda, kui 
leegionärid marsivad Läti 
pealinnas ja politsei kasutab 
antifašistide vastu jõudu,” 
räägiti Venemaa avalduses 
näiteks 2005. aastal.

Koos Venemaaga on lee-
gionäride päeva vastu protes-
teerinud ka Euroopa Parla-
menti kuuluv venemeelne 
Läti poliitik Tatjana Ždanok, 
kelle sõnutsi on leegionärid 
politsei kaitse all olevad fašis-
tid.

Läti rahvusväeosade loo-
mist pealt näinud Arturs Silg-
ailis on kirjutanud Läti Lee-
gionist põhjaliku raamatu, 
mis 2008. aastal ilmus ka eesti 
keeles. Autor ütleb raamatu 
eessõnas: „Suur osa lääne-
maailmast ei mõista siiani, 
miks Balti rahvad – antud ju-
hul siis lätlased – Teises maa-
ilmasõjas aktiivselt Saksa sõ-
javäkke astusid. Veelgi üllata-
vama mulje jätab Läti valmis-
olek Saksamaad toetada seo-
ses asjaoluga, et varem pol-
nud lätlased suhtunud saks-
lastesse sugugi mitte poole-
hoiuga... Kuid ainult ühest 
okupatsiooniaastast Lätis 
(1940–1941) piisas selleks, et 
need (suhted) drastiliselt tei-
seneksid.”
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Läinud laupäeval toi-
mus ajaloolisel Pikal 
tänaval majas num-
ber 29 Juhan Kunderi 
Seltsi avatud uste 
tund. Peale seltsi liik-
mete lõid üritusel 
kaasa ka Lääne-Viru-
maa Keskraamatuko-
gus emakeelepäevale 
pühendatud kultuuri-
seltside ettekande-
koosolekust osavõt-
jad.

Ülle Kask

Juhan Kunderi Seltsi juha-
taja Maia Simkin rääkis koh-
vilauas külalistele, et 1992. 
aastal, mil seltsid hakkasid 
pärast Eesti taasiseseisvumist 
uuesti tegutsema, tuli kokku 
grupp haritlasi ja kultuurite-
gelasi.

„Asutati kultuuri- ja hari-
dusselts, mis sai nime kirjani-
ku ning koolimehe Juhan 
Kunderi järgi, kes sündis küll 
Viljandimaal, aga oma töö-
aastad veetis Rakveres,” kõ-
neles Simkin.

Pika tänava majas number 
29 on olnud seitse kooli, aga 
esimene oli Rakvere Elemen-
taarkool, kus Juhan Kunder 

poisslapsi õpetas. Ta võttis 
poisid sappa ja läks Vallimäe-
le kive teistpidi pöörama, et 
näidata, missugune on elu ki-
vide all. Ta ei õpetanud lapsi 
jooniste ja raamatute järgi, 
vaid otse loodusest, pannes 
nõnda aluse õuesõppele.

Seltsil on hetkel liikmeid 
38, aga peagi on kümme ini-
mest juurde tulemas. „Peami-
selt on naised, keda kutsutak-
se Kunderi pruutideks,” nalja-
tas Maia, lisades, et siiamaani 
on kaks aktiivset meest ka 
kollektiivis.

Ta tõstis esile tuntumaid 
seltsi liikmeid ja linnakoda-
nikke-arvamusliidreid. Näi-
teks Odette Kirss on Rakvere 
Muuseumi vanemteadur, kel-
le sulest on ilmunud mitu 
raamatut linna ajaloost ja kes 
on väga põhjalikult uurinud 
ka Juhan Kunderit ning te-
maga seotud inimeste elu ja 
tegevust. Taimi Parve aga on 
tuntud keskkonnaaktivist.

Rahvakooli kursused
„Meie probleem on kahjuks 

see, et noori seltsis pole, me 
ei suuda 20aastaseid köita,” 
tõdes Simkin. „Et seltsi raha-
kotti täita, tegutseb meil ka 
rahvakool, kus õpetatakse 
peamiselt inglise keelt, aga 
gruppide täitumiseks on  tege-
letud ka eesti, soome, rootsi 
ja hispaania keele õpetamise-
ga.”

putunnistus antakse, vastas 
Simkin, et rahvakoolil on ole-
mas nii haridusministeeriumi 
litsents kui ka koolitusluba. 
„Nägime selle nimel 10 aastat 
tagasi vaeva, kulutasime mi-
nisteeriumi uksi nii, et meie 
jalajäljed on siiamaani seal, ai-
nult ministeerium on teise 
koha peal.”

Maja vajaks rahasüsti
„Pika tänava vana maja on 

väga raskes olukorras, eriti 
väljast vaadates,” muretses 
seltsi juhataja. „Kui on miinus 
20 kraadi, peab kraanist vesi 
kogu aeg nirisema, muidu lä-
heb jäässe.”

Linnavalitsus on igal aastal 

Kunderi Selts muretseb oma maja tuleviku pärast

Kunderi Seltsi juhataja Maia Simkin (keskel), liikmed Kaja Altermann (paremal) ja Iia Müür 
(vasakul) uudistavad seltsi tegevuse 25. aastapäevale pühendatud näitust. 

Foto: Ülle Kask

Suur osa on rahvakoolis lil-
leseadel ja aiakujundusel. Kä-
sitöömeistrid õpetavad 
moodsaid stiile ja tehnikaid. 
Kaja Altermann viib läbi 
psühholoogiakursuseid. Koos 
Raivo Riimiga on nad läbi 
viinud ka käitumise- ja etike-
tiõpet ning suhtlemispsühho-

loogiat. „Pakume erinevaid 
koolitusi, kui leiame õpetajad 
ja huviliste grupid täituvad,” 
nentis seltsi juhataja. „Meil on 
olnud ka puunikerdamist ja 
keraamikat, kirjakunsti ja 
nahkehistööd.”

Küsimuse peale, kas kur-
suste läbimisel ka korralik lõ-

majandustegevust jõudumöö-
da toetanud, aga MTÜsid on 
ju linnas palju ning oleme tä-
nulikud ka pisku eest,” tõdes 
Simkin, kelle sõnul on seltsil 
linnavalitsusega head suhted.

Vana ja väärikas muinsus-
kaitse all olev hoone on ära 
teeninud, et ta korda tehakse 
just üldsusele kasutamiseks, 
sest siin elas ja töötas Juhan 
Kunder ning maja on Rakve-
re Gümnaasiumi eelkäija. 
Räägitakse, et selle maja kül-
jes lehvis Rakvere linna esi-
mene sini-must-valge lipp. 
Väärtust omab ka see, et ku-
nagi ostsid entusiastlikud 
Rakvere õpetajad oma EVPde 
eest teise korruse ära ja kinki-
sid selle seltsile puhtast mis-
sioonitundest, säilitamaks va-
na maja kui hariduse templit.

Varem on seltsi siseruumi-
de korda tegemiseks taotletud 
vahendeid Ettevõtluse Aren-
damise Sihtasutusest, Kohali-
ku omaalgatuse programmist 
ja Muinsuskaitselt. Ka vä-
lisfassaadi korrastamiseks 
loodab Kunderi Selts saada 
abi ja vahendeid Muinsus-
kaitse fondidest.

Kunderi Seltsi juhatus on 
seisukohal, et maja käekäigu 
eest võideldakse nii kaua, ku-
ni jaksu on. Kui jõud raugeb, 
tuleb maja maha müüa.

„Ehk juhtub siis tulema kul-
tuurihuviline ärimees, kes 
oleks huvitatud majast kui 
Rakvere hariduspärli säilita-
misest,” oli Kunderi Seltsi ju-
hataja Maia Simkin optimist-
lik ja rõhutas, et „meie kas 
oleme siin või mitte kusagil. 
Selles majas on Juhan Kunde-
ri vaim. Öösel on kuulda, kui-
das ta kõnnib mööda treppi 
üles ja läheb alla tagasi. Seltsi 
asukohaks me kusagil mujal 
teisi ruume ei soovi.”



Kuulutaja reede, 16. märts 20186 TÖÖ

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?
Sisesta nüüd kuulutus

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutus ilmub nii 
portaalis kui 
paberlehes.

• Alates aprillist saavad tööd 
kogemustega metsaistu-
tajad. Eelregistreerimine 
tööle tel 5360 0003

• Pakume tööd metallpuur-
pingi operaatorile Kundas. 
Tel 506 2604

• Farm Harjumaal otsib ko-
gemustega LÜPSJAT. Töötasu 
konkurentsivõimeline. Elamis-
pind farmist 200 m kaugusel. 
Rohkem infot tel 510 8866

• Ettevõte Kundas pakub 
tööd keevitajale. Tel 506 
2604

• Pakume tööd CE-kategooria 
veokijuhile eestisisestele ve-
dudele. Tel 516 5212

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

Põllumajanduse  evõte 
Lääne-Virumaal pakub tööd 

traktoris  dele. 
Helista ja räägime läbi. 

Tel 5308 7181

PAKUME TÖÖD 
HAKKEVEOKI 

JUHTIDELE 
Info tel 506 7437

• Pakume tööd lehtme-
talli painutuspingi (CNC 
juhtimisega) operaatorile 
Kundas. Tel 506 2604

• Aasia restoran Bamboo 
Garden Rakveres võtab töö-
le kohusetundliku köögi 
abitöötaja. CV paluksime 
saata: bamboogarden@hot.
ee või lisainfo tel 5354 4464, 
5802 8769 

• M.K. Reis-X OÜ pakub 
tööd bussijuhile Kiviõli ja 
Rakvere piirkonda. Täien-
dav info tel 502 5996

• Voyage OÜ võtab tööle osali-
se tööajaga bussijuhi Haljala 
(sobib pensionärile). Info tel 
509 2583

• Pakun tööd noorpensio-
närile, kellel oleks olemas 
B-kategooria juhiload. Väli-
müük, kohapeal abistamine, 
tasu kokkuleppel. Võiks asuda 
Rakveres või selle lähiümbru-
ses. Tel 528 5416

• Kui soovid lisa teenida, siis 
tule meile lapsehoidjaks/ko-
duabiliseks. Töö sobiks hästi 
hakkajale pensionärile - oleks 
lastele nagu vanaema. Ideaalis 
võiks leida kellegi, kes elaks 
Linnuriigis või selle lähistel, 
kuna tööaeg oleks hommikuti 
paar tundi ja ka siis, kui lapsed 
tõbised ja lasteaeda minna ei 
saa. Tel 516 5085

• Otsin lapsehoidjat 1,2 aas-
tasele elavale ja aktiivsele 
tüdrukule. Lapsehoidjat vaja-
me nädalapäeviti mõne tunni 
kaupa ning kohati ka näda-
lavahetusel. Asume Rakve-
re lähedal. Võimalik hilisem 
pikaajaline koostöö. Lisainfo 
telefonil 5657 6680 või liisi.
leitsmann@mail.ee

• Pakun tööd isoleerijale. Töö 
sisu: ventilatsiooni isolatsioon, 
jahutuse isolatsioonitööd, 
kütte- ja vee isolatsioonitööd, 
plekitööd. Palk hea! Helista 
510 4954 või kirjuta isoler.iso-
latsioon@gmail.com

• Vajatakse kaubaaluse val-
mistajat, tükitöö, sobib ka osa-
lise tööajaga. Asukoht Kloodi. 
Tel 503 6867

• Vanem proua otsib tööd (0,5 
kohta). Tel 5801 5321

• Naispensionär otsib tööd 
poole kohaga. Tel 5808 5260
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Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

Töö toimub kahes vahetuses
(1. vahetus 06.00-14.30 ja 2. vahetus 14.30-23.00).

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

• Hea töö eest head tasu ning töötajatele mõeldud soodustusi
• Väljaõpet kogenud töötaja juhendamisel
• Kindlat ja pikaajalist töökohta
• Tasuta transporti tööle ja koju suundadel

> Kiviõli (Püssi, Rannu) - Kunda - Haljala
> Kiviõli - Erra - Sonda - Ulvi - Rakvere - Haljala
> Tamsalu - Kiltsi - Väike-Maarja - Veltsi - Haljala
> Tapa - Kadrina - Aaspere - Haljala
> Vergi - Kavastu - Haljala

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Rakvere mnt 23A, Haljala alevik, 
Lääne-Virumaa

AS Farmi Piimatööstus on 100% kodumaisele kapitalile kuuluv värskest kvaliteetsest kodumaisest toorainest Farmi

piimatooteid valmistav ettevõte. Meie tooteportfellis on Eesti esimene hapukoorega kodujuust ja koorene jogurt,

esimene kodumaine kreeka-tüüpi jogurt – Eesti Parim Piimatoode 2014 ja Eesti Parim Toiduaine 2014 ning pudelijoogid,

Farmi Köögi toorjuust – Eesti Parim Piimatoode 2011, hapendatud täispiim- Eesti Parim Piimatoode 2016 ja Farmi skyr

Eesti Parim Toit Tervisele 2017. Farmi soovib ka edaspidi olla innovatiivne ja uudne - tule ja muuda koos meiega Eesti

piimatoodete turgu!

AS Farmi Piimatööstus (Annikvere tootmine) pakub tööd

Põhiülesanne:

Nõudmised kandidaadile:

Omalt poolt pakume:

Lisainfo:

uustude valmistamisel piima kuumtöötlemine, juustu valmistamine ja

pakendamine vastavalt kinnitatud juhenditele ja retseptidele

• ausus, täpsus, kohusetundlikkus

• valmisolek meeskonnatööks

• kehtiv tervisetõend

• soovitav: piimandusalane haridus või eelnev töökogemus piimanduses

• mitmekesist ja vastutusrikast tööd kaasaegses pidevalt arenevas piimatööstuses

• kaasaegseid töötingimusi ja töövahendeid

• omatöötaja soodustusi

• töö graafiku alusel

• töö tegemise koht: Annikvere küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa

• väljaõpe toimub kohapeal

• vajadusel pakume kohapeal majutust

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 01.04.2018 aadressil mare.raja@farmi.ee

PIIMATOODETE VALMISTAJALE

• j

AS Farmi Piimatööstus on 100% kodumaisele kapitalile kuuluv värskest kvaliteetsest kodumaisest toorainest Farmi

piimatooteid valmistav ettevõte. Meie tooteportfellis on Eesti esimene hapukoorega kodujuust ja koorene jogurt,

esimene kodumaine kreeka-tüüpi jogurt – Eesti Parim Piimatoode 2014 ja Eesti Parim Toiduaine 2014 ning pudelijoogid,

Farmi Köögi toorjuust – Eesti Parim Piimatoode 2011, hapendatud täispiim- Eesti Parim Piimatoode 2016 ja Farmi skyr

Eesti Parim Toit Tervisele 2017. Farmi soovib ka edaspidi olla innovatiivne ja uudne - tule ja muuda koos meiega Eesti

piimatoodete turgu!

AS Farmi Piimatööstus (Annikvere tootmine) pakub tööd

Põhiülesanne:

Nõudmised kandidaadile:

Omalt poolt pakume:

Lisainfo:

osalemine juustu valmistamisel, pakendamisel ning tootmisega seotud vajalikes protsessides

• ausus, täpsus, kohusetundlikkus

• valmisolek meeskonnatööks

• kehtiv tervisetõend

• mitmekesist ja vastutusrikast tööd kaasaegses pidevalt arenevas piimatööstuses

• omatöötaja soodustusi

• tasuta transport marsruudil: Väike-Maarja, Rakvere, Annikvere, Rakvere, Väike-Maarja

• töö graafiku alusel

• töö tegemise koht: Annikvere küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 01.04.2018 aadressil mare.raja@farmi.ee

TOOTMISTÖÖLISELE

•
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Auto eelsoojendi müük, 
paigaldus, remont

Autoelektroonika remont , 
e lektr i tööd

Diagnost ika

Autovalveseadmed

Haakekonksude müük 
ja paigaldus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11, Rakvere

Tel 505 2065

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST

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 
AUTOLAMMUTUSKINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

tel: 5554 5501

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23

51,7 m2, 25,7m2 , 
14,8 m2

I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2,  I korrus

TURU KAUBAMAJA 
LAADA 16, RAKVERE

87 m2, II korrus

5 €/m5 €/m22

VÄIKEMAARJA 

48 m2, II korrus

PAASIKU 2A, 
TALLINN
28,9 m2

JÄRVAKANDI, TURU 1

14,9 m2 ja 80,9 m2 
I korrus
NB! Pindade suurus 
on muudetav!

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

• Tahad investeerida tulevikku? 
Osta kõigi mugavustega 1toaline 
korter Rakvere kesklinnas järel-
maksuga. Tel 5554 0490

• Müüa Rakvere kesklinnas Lai tn 5 
2toaline korter (38,2m2), toad läbi 
maja, 1/3, aknad vahetatud, van-
nituba koos wc-ga remonditud, 
keskkütte süsteem renoveeritud. 
Tel 5645 2786

• Müüa 2toaline korter Rakveres, 
L. Koidula 11. Majal on värskelt 
teostatud renoveerimine. Vaheta-
tud vee- ja kanalisatsioonitorud, 
radiaatorid koos torustikuga, 
ventilatsioonisüsteem ning pai-
galdatud kolmekordse paketiga 
aknad. Aknast ilus vaade pargile. 
Tel 5346 0655

• Müüa 2toaline kõigi mugavus-
tega korter, 2/4, Tapa kesklinnas, 
otse omanikult. Päikseline maja 
pool, plastaknad, metalluks, la-
minaatparkett, väga soe, jääb alles 
mööbel ja tehnika. Tel 558 9315

• Müüa 2toaline ahjuküttega kor-
ter Väike-Maarja alevis, I korrus. 
Tel 5838 8964

• Müüa korter Roelas. Korter 
asub Järve tn 4 Roela. Tegemist 
ümberehitatud korteriga, algselt 
oli 2 tuba + köök, siis nüüd on 2 
tuba + köök/elutuba. Majas toimiv 
korteriühistu, tehtud tööd majas: 
püstaku kanalisatsiooni remont, 
katus vahetatud. Hind 4999 €. Tel 
514 1153  ja +358 40189 1061

• Müüa 2toaline korter I korrusel. 
Ida-Virumaa, Kohtla-Järve, Iidla, 
Ahtme mnt. 71. Hind 4500 €, sobib 
ka äripinnaks. Tel 5841 9203

• Müüa 3toaline korter Arknal. 
Hind 22  000 €. Tel 520 9713 või 
522 8375

• Müüa 3toaline ahjuküttega 
korter Sallas, vajab remonti. Või 
vahetada kuni 1000 € maksva 
ülevaatusega auto vastu. Tel 5820 
1898

• Müüa maja Lääne-Virumaal otse 
omanikult. Tel 5343 3667

• Müüa suur maja Vinni vallas 
Viru-Kabala külas. 2 korrust, 
puurkaev õues, olemas elektri-
ühendus, vajab remonti. Hind 
10 000 €. Tel 516 5212

• Müüa kahekorruseline remonti 
vajav maja Väike-Maarja vallas. 
Hind 17 999 €. Tel 5374 3571

• Müüa maja Järvamaal Koerus. 
Tel 504 5560

• Müüa elamumaa 1 ha Männi-
metsas Rakvere vallas, Karivärava 
külas. Maatulundusmaa 9,8 HK 
Selja jõe ääres, Raatma külas. Aia-
maa Rakvere äärelinnas, müüa või 
anda rendile. Tel 5668 3756

• Müüa elamumaa Paatnal, krunt 
1,5 ha. Lisainfo: lokaalne vesi, 
Rakvere lähedal, vaid ca 2 km 
kaugusel ootab uut omanikku ela-
mumaa. Kommunikatsioonidest 
olemas puurkaev. Elektri alajaam 
kõrval kinnistul, asukoht on hea 
oma unistuste kodu rajamiseks! 
Kinnistul kasvamas suured kased, 
mis teevad asukoha mõnusalt hu-
baseks. Kinnistuni pinnatud tee! 
Helista ja läheme vaatama! Hind 
12 000 €. Tel 5627 7089

• Müüa Kadrinas elamumaa. Tel 
514 3781

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

• Soovin osta maja Väike-Maarja 
vallas Rakke alevis. Tel 5332 3806

• Ostan garaaži Pagusoole või 
Ussimäele. Tel 5823 3780

• Maagia kv ostab või võtab müü-
ki kinnisvara. Tel 5855 0720, 
www.maagiakv.ee

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

• Müüa või rendile anda Moel 
asuv remonti vajav tootmishoo-
ne 5000 m2 koos 3 h maaga. Tel 
5342 7120

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. 
I korrus, 40 + 20 m2. Värskelt 
renoveeritud, konditsioneer. Tel 
5648 6638

• Soovin üürida kiiresti Rakveres 
3toalist ahjuküttega korterit, 
otse omanikult, asjaga kiire! Tel 
5566 1803

• Soovin üürida 3toalise korteri 
Rakveres pikemaks ajaks, kodu-
loomi ei oma. Tel 5672 2717

• Pere soovib üürida maja Rak-
veres, hilisema ostusooviga. Tel 
5308 1705

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

• Üürile anda möbleeritud 1toa-
line kõigi mugavustega alles re-
monditud korter Rakveres, maja 
renoveeritud. Hind 210 € + kom-
munaalmaksud. Tel 520 6145

• Üürile anda 1toaline möblee-
ritud kõigi mugavustega korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5664 8911

• Anda üürile 1toaline puukütte-
ga korter Kunderi tn. Tel 511 0286

• Anda üürile 1toaline korter Velt-
sis otse omanikult (möbleeritud). 
Tel 512 2025

• Üürile anda 2toaline korter 
Tapa kesklinnas, I korrus. Üür 200 
€ kuus. Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Anda üürile 3toaline korter 
Ubjas otse omanikult. Tel 512 2025

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Variant 1,8T 
12/1998. a, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, kliimaau-
tomaatik, kesklukk, 4 x el.aknad, 
talverehvidel, korralik, äsja läbi-
nud tehnilise ülevaatuse 12/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Opel Vectra CD 1,8i 
05/2000. a, 85kW, punane, ben-
siin, laugpära, konditsioneer, 
kesklukk puldist, 2 x el.aknad, 
veokonks, korralik, läbinud tehni-
lise ülevaatuse 05/2018, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 
1,4TDI 01/2005 .a, 55kW, turbo-

diisel, hõbedane, universaalkere, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, tume salong, pl.soojen-
dus, korralik, superökonoomne, 
kõigest 4l/100km kohta! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Avensis 1,8, ben-
siin, manuaal, universaal. Läbisõit 
206  500 km ja aasta 2003/12. Tel 
5838 8964

• Müüa Volkswagen Bora 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, hõbe-
dane, sedaan, konditsioneer, 4 x 
el.aknad, kesklukk puldist, tume 
salong, roosteta, mõlkideta, korra-
lik, ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 02/2006. a, 74kW turbodii-
sel, helehall metallik, universaal, 
kliima, 4 x el.aknad, kesklukk 
puldist, uuem salong, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, äsja läbinud 
tehn.ülevaatuse 02/2019, superö-
konoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5850 5151

• Müüa Volkswagen Golf 4 Va-
riant 1,6i 05/2004. a, 77kW ben-
siin, tumesinine metallik, univer-
saal, konditsioneer, 4 x el.aknad, 
kesklukk puldist, talverehvidel, 
veokonks, roosteta, mõlkideta, 
korralik, kehtiv ülevaatus 05/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat 1,9TDI 
04/2003. a, 74kW, turbodiisel, tu-
mesinine, sedaan, konditsioneer, 
kesklukk puldist, 2 x el.aknad, 
veokonks, väga heas tehnilises 
korras, kehtiv ülevaatus, superö-
konoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa ime armas väike põrni-
kas Volkswagen New Beetle 2,0, 
85kW, 1999. a, kere väga sile ja ilma 
roosteta, mõlke ei esine, klaasid 
ja tuled terved. Vahetatud: sidur, 
mootori rihmad 25 000 km tagasi. 
Istu sisse ja sõida, topelt võtmed 
ja hooldusraamat kaasa. Auto on 
2 uksega põrnikas, 4 istekohta, 
värvus punane. Hind 2300 €, üle-
vaatus 04/2019. Tel 5809 6086

• Autode kokkuost igas teh-
nilises seisus, ARKist kustu-
tamine, vajadusel lammutus-
tõendi väljastamine. Tallinn 
ja lähiümbrus, kuni 50 km. 
Töötame nädalavahetuseta! Tel 
5823 8310

• Ostame igas seisukorras sõi-
dukeid, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 56123431 ja 
saate teada palju me teie auto eest 
pakume! Lääne-Virumaal tuleme 
kohale 1h jooksul!

• Ostan kasutusena jäänud sõi-
duauto või kaubiku, võib vajada 
remonti. Tel 512 7543   bar500@
hot.ee

• Ostan kõiki marke ja igas seisu-
korras sõiduautosi, asukoht ei ole 
määrav. Tel 5365 4085, skampus@
online.ee
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• Veoteenus (kraanaga mudel, 
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 
517 5480

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

• Kolimisteenus kiire ja mugav. 
Tel 5646 7038

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

TEENUSED

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana 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

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

Veo- ja tõsteteenus (kasti mõõdud 
6,2x2,5, tõstejõud 2,5 tonni).

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Settekaevude tühjendamine 
7-kuupmeetrise mahutiga Vinni 
vallas ja lähiümbruses. Võimalik 
sõlmida perioodilisi teenuse osu-
tamise lepinguid. Hind kokkulep-
pel. Tel 513 7633

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevudetüh-
jendamist. Veo- ja tõste-teenus. 
Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930

• Sillaxer OÜ annab rendile 
järeleveetava korvtõstuki. 
Tõstekõrgus 10 m. Töötab elekt-
ri pealt. Tel 521 8832

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso 
Transport OÜ. Tel 5667 5947 
www.rakso.ee

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45x9,0 m), kraa-
na, 0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

• Veoteenused 7-päeva näda-
las Ford Transit kaubikuga 
teile vajalikus suunas, sõbralike 
kokkuleppe hindadega. Kaubik 
asub Rakveres. Tel 5646 3518

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Santehnilised tööd, külmunud 
torustiku sulatus, veoteenus 
multilift kallurautoga. Tel 514 
3783

• Teostame kõiki lammutustöid. 
Tel 5330 5970

•Lammutustöö. Transporttee-
nus. Tel 56856320

• Katusetööd, fassaaditööd, 
siseviimistlus, korterite re-
mont, plaatimine, üldehitus, 
vundamentide ehitus ja soo-
justamine, saunade ehitus, 
terrasside ehitus. fi nestbuil-
ders@gmail.com. Tel 5662 6483

• Valmistan uksi ja aknaid. Tel 
5349 6065

• Paigaldame aknaid ja uksi, 
teeme ka akende ja uste remonti, 
hooldust, reguleerimist ja pake-
tivahetust. Tel 5307 8178

• JAXMAR GRUPP OÜ pakub 
disainbetooni müüki ja pai-
galdust. Küsi lisa tel 522 0447, 
janek447@gmail.com

• Teostame korterite, eramute 
ehitus ja remonttöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 5394 6666

• Ehitus- ja remonditööd, toru- ja 
san.tehnilised tööd, siseviimist-
lustööd, plaatimine, tapeetimine, 
värvimine, parketipaigaldus. Tel 
518 7979

• Teostame lamekatuste ja viilka-
tuste ehitustöid ning ka katuste 
remonttöid. www.melsen.ee . Tel 
5845 5717

• Teostame ehitustöid ja vannitu-
bade remonti. Tel 5656 4031

• Üldehitustööd, müüritööd, 
vannitubade ehitus, terasside 
ehitus, torutööd, tänavakivide 
paigaldus, parklate ehitus, 
äärekivide paigaldus. Tel 5673 
4632

• Teostame üldehitustöid nii 
korteritele kui eramajadele. Tel 
5668 4415

• Pakume laias valikus üldehi-
tustöid nii eramute, paarisma-
jade, rida- ja korterelamute kui 
viilhallide ehituseks ja reno-
veerimiseks. Müüritööd, ka-
tusetööd, ehituspuusepatööd, 
vundamendi rajamine, akende 
ja uste paigaldus jpm. fassaadi 
tööd. Tel 5558 8357. E-mail: 
info@rolux.ee

• Üldehitustööd: puukuurid, ga-
raažid, saunad. Tel 5685 6320

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, keskküttesüs-
teemid. Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5646 6958

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

• Teostame ehitus -ja remondi-
töid ja renoveerime vannituba-
sid. Tel 5656 4031

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

• Automaatikatiib- ja liug-
väravatele. Tõstuksed, tõkke-
puud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont. Tel 557 
4792

• Elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja re-
mont. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teostame elektritöid fi rma-
dele ja eraisikutele. Tel 5616 
9810

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• ADRANUS OÜ teeb korstna-
pühkimistöid, paigaldab moo-
dulkorstnaid, korstnahülsse, 
kaminaid ja pelletkaminaid, 
samuti teeme müüritistöid. Pea-
mine tööpiirkond on Lääne- ja 
Ida-Virumaa, vajadusel pakume 
teenust üle Eesti. Tel 5345 7446

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsia-
list, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 
6786, Jaama pst. 5 Rakvere, 
www.küttesalong.ee

• Teen kindakrohvi (korst-
nad, soojamüürid, seinad jne). 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

• 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

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

TORUTÖÖD
Vee- ja kanalisatsiooni-

torude sulatamine

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

M E T A L L I T Ö Ö D

Betoonpõrandate 
planetaarne 

lihvimine. 
Betoonpõrandate 
hooldus ja remont 

Tel. 529 2781 
info@epoporand.ee 
www.epoporand.eep pp p
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.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

sül

V

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

TALVINE 
TÜHJENDUSMÜÜK

*LASTE ATV, KROSSIKAD, 
kiiver (55 €) detsembris ostjale 
tasuta kaasa  
*MOPEED 795 € 
(järelmaksuga 26,30€/kuus)

MOPEEDI MOOTORID
50CC, 72CC, 110CC, 125CC. 
Hinnaga 245€.
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 • Vaata ka Kuldne 
Börs - mopeedid; rollerid; ATV-d

MOPEEDID, ROLLERID, ATVD,
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
ENDUURO  VARUOSAD

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15, 
P  suletud 

Tel 506 9814

Kuulutused
 veebis: 

kuulutused.kuulutaja.ee

 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

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

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
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154 KVALITEETSED 
PUUKÜTTEGA 

SAUNAKERISED. 
Vaata lisaks:

www.kadrinametallikoda.ee
Info tel 5648 3985

KODU

KÜTTEPUUD

OST

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

 ☼ igakuine raamatu-
pidamine

 ☼ palgaarvestus, maksu-
arvestus, TSD

 ☼ majandusaasta aruande 
koostamine

 ☼ raamatupidamise kor-
rastamine

 ☼ konsultatsioon

15 aastat kogemust

Võta ühendust:
rito.raamatupidamine@

gmail.com

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤  Reoveepaak ide  ja 
septikute müük ning 
paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes, kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 

voodrivahetus, soojustamine, 
terrasside ehitus, san.tehnili-

sed tööd. Hinnad head. 
Tel 5373 4876

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Felix bänd, parim ja soodne. Tel 
5559 3419

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuu-
sika igale peole! Tel 5185 318, ka-
levband.kalev@gmail.com

• Ansambel, õhtujuht alates 200 
€. Tel 5190 1697

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

• Linna parim pakkumi-
ne!!!Interneti püsiühendus 
+ telepilt täiesti hullumeelse 
hinnaga al. 5 eurost. Levib lin-
nas ja maal. Sobib kokku Elioni 
digiboksidega. Ära muretse, kui 
Sul aparatuuri ei ole, me an-
name Sulle need tasuta!!! Uuri 
lähemalt: www.telestar.ee või 
helista tel 5552 5432

• TV- ja sat.seadmete müük, pai-
galdus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee

• TV-antennid, digi-, SAT-TV-
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 515 
2235, 325 2179 OÜ Mart Tali Kau-
bandus

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

• Klassikaline massaaž ja kupud. 
Hind alates 7 €. Tel 5567 7800

• Kogenud kinnisvara maak-
ler võtab müüki teie kinnis-
vara: majad, korterid ja maad. 
Tel 5664 2161

• Viljapuude kevadine hooldus, 
noorenduslõikus. Heino. Tel 514 
3787

• HRLD Finants OÜ pakub raama-
tupidamis- ja nõustamisteenust, 
ka majandusaasta aruannete 
koostamine. Suhtlus kliendiga 
e-maili ja telefoni teel või kliendi-
kohtumistel Rakveres ja Tallinnas. 
kati.nouakas@tktk.ee. Tel 525 8477

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900–1970. Tel 5616 5761

• Uued kaarkasvuhooned pa-
rimate hindadega 3x4m, 3x6m, 
3x8m. Hind alates 299 €. Trans-
pordi võimalus, kiire tarne. Info 
ja tellimine tel 5673 0411

• Müüa pelletikatel Everclean 
50 täies komplektis, pelle-
tipõleti PV 50 B 25-50 kW, 
pelletimahuti 730 l. Eksplua-
tatsioonis olnud 2 aastat. Info 
tel 505 2060

• Müüa töökorras puidu frees-
pink. Tel 5349 6065

• Müüa 2-kohaline hobusaan. 
Hind soodne. Tel 5349 6065

• Müüa nõukaaegseid raamatuid 
(300 tk). Tel 5386 9012

• Müüa odavalt uus Itaalia vee-
pump NOCCHI. Tel 5386 9012

• Müüa külmkapp, mikrolainea-
hi ja alumiiniumradiaator (25 
ribi). Hind on soodne. Tel 5817 
4022 

• Müüa kasutatud mööblit, kuna 
elukoha muutus (mööbel asub 
Tapal). Tel 5330 4564

• Müüa väike venekeelse šriftiga 
masin. Tel 5808 5260

• Müüa naiste- ja meeste rah-
varõivad nr. 48, noorukile nr. 44. 
Rahvarõivaste käise- ja tanuti-
kandite mustrilehed, vöökirjade 
niplispitsi ja seeliku triibustiku 
skeemid ja juhendid. Tel 5668 3756

• Ostan kristall- ja portselan-
nõusid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5564 0325

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seismajäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja -tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

• Vanavara huviline ostab ma-
japidamises olevat vanavara: 
mööbel, tööriistad, jalgrattad, 
võrrid, mootorrattad, kristallnõud, 
garaaži tarvikud, hobutarvikud, 
märgid jpm. Aus ja meeldiv tee-
nindus! Tel 507 9984

• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 5031849

• Ostan vana või vanaaegse üm-
marguse laua, lahtikäiv, 6 tooli, 
väiksema puhveti või kummuti 
ja muud mööblit. Tel 503 1849

•Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, puurpingi, saunaahju, 
pliidiplaadi ja –ukse. Tel 503 1849

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, val-
mistatud Vene 1/43 mudelautosid 
ja Norma mänguautosid. Tel 529 
1288

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900 – 1970. Tel 5616 5761

• Ostan tsaariaegseid ja eelmise 
Eesti Vabariigi aegseid vanu post-
kaarte ja fotosid. Pakkuda võib ka 
muud vanavara. Tel 5812 8287

• Soovin osta lihakaste (piimakas-
te) 600 mm, 400 mm, 150 mm. Info 
tel 5351 7414 või 505 9151

• Ostan vanema merevaigust kae-
lakee kollaste või kirjute kuulidega 
(maksan 800 € ja suuremad ka 
rohkem) ja muid vanemaid naiste 
ehteid - sõled, prossid, sõrmused, 
käevõrud jne. Võib pakkuda karpi-
dega lusikaid, nõusid, vaase jne. 
ALATI aus kauplemine ja maksan 
hea hinna. Tel 5639 7329 

• OSTAN veneaegseid ja vane-
maid rahasid, tehnikaajakirju, 
raamatuid, medaleid, orde-
neid, rinnamärke, dokumente, 
fotosid, kellasid, fototehnikat, 
raadio, portsigari, habemenuge, 
taskunuge, jahitarbeid (sarvi ja 
trofeesid) ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2.50 €/kott ja kasel 3.00 
€/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa 3-m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

• Aastaringselt halupuud 30-55 
cm. Halupuud autol laotult koos 
kohale toomisega. Hind sisaldab 
transporti. Helistage ja küsige, mil-
line kogus ja halupuu teid huvitab. 
Tel 503 0311

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

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

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud. Metsakuiv kuusk, lepp, 
sanglepp ja kask. Tel 5192 4320

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5569 
1610

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Hind al. 35 €/rm, transpordi 
võimalus. Pikkused al 25–60 
cm. Tel 5045 632

• Müüa kuivi küttepuid, 37 cm 
pikad. Hind 40 €/rm, kohale too-
misega. Tel 5830 8438

• Müüa kuivi kütteklotse võr-
gus. Tel 5863 6813

• Pliidipuud! Lepp, pikkus 30 cm. 
Pakitud võrkkottidesse, 40 liitrit/2 
€. Materjal seisnud peenpalgina 3 
aastat, kuid kuna otse õuest pa-
kitud, siis vajab enne kütmist 3-4 
päeva toatemperatuuri. Transport. 
Tel 501 2326
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REHVID: 
175/65R14 al 28,50 €; 
195/65R15 al 37,50 €; 
205/55R16 al 39,00 €, 
225/45R17 al 46,50 €

        /Sassi rehvid
5662 3963  

• Ostan väiksema (1-2 hektarit) 
metsakinnistu, võib pakkuda ka 
raiutud kinnistut. Tel 5562 2919

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 35 €/rm 

+ transport. 

Tel 5043 246

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

EHITUS

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

E  evõte müüb ehitus-
likku saematerjali ja 

puidust kaubaaluseid, 
asume Väike-Maarjas. 
Transport kokkuleppel. 

Tel 515 0268

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

nende omas kodus. 
Täpsem info telefonil 5371 2433 
                või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

TUTVUS

MUU

Loe 
kuulutusi ka

kuulutused.
kuulutaja.ee

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise ja nelikanthööveldu-
se teenus. Info telefonil 5089 
215 tööpäevadel 8.30-17.00, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa toidukartulit “Laura”, 
“Arielle”, “Vinetta”. 0,30 €/kg, vedu. 
Vahemetsa talu. Tel 520 2036

• Müüa toidukartulit „Laura“. 
Asume 3 km Rakverest. Tel 5334 
5348

• Müüa Kungla talu kartulit „Lau-
ra“ ja „Gala“. Rakvere vald. Tel 
5141338

• Mesi otse mesinikult! Klaaspur-
gis 900 g/6,5 €, toiduplast ämber 
1kg/7€. Rakvere piires kohale too-
mine tasuta. Rohkem infot : www.
meemeistrimesi.ee. Tel 5396 7664

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Tel 5354 
3002 või 505 9151

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

• Tapamaja müüb emise liha-
kehasid kohale toomisega. Tel 
5351 7414

• Soovin osta väikese koera väi-
keseid kutsikaid. Tel 5560 9715

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa odavalt kassile wc, kott ja 
maja. Tel 5333 1403

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Anderi Äris Rakveres Pikk 
tn.6  müüme vana mööblit , 
valgusteid, kupleid vanadele 
lampidele, portselani, maale, 
vinüülplaate ja palju muud. 
www.facebook.com/anderipood. 
Tel 5664 4436

Meeste- ja naistejuuksur
Turukaubamaja 

II korrusel!
Avatud E-R 9-17

          L 9-14

Kehtib pensionäri soodustus

Kulmude keemiline värvimine 4 €

Silmade keemiline värvimine 4 €

Tule uudistama!
Tel 526 9069

• Härrad maarajoonidest, olete 
oodatud Tallinnasse külla. Teid 
võtab vastu kena daam, kelle juu-
res saab ka ööbida. Tel 5890 1302

• Korralik nooruslik 60-aastane 
mees Lääne-Virumaalt soovib 
tutvuda püsisuhte eesmärgil 40-
50 aastase naisega, kes on enesest 
hooliv ja südamlik, kes ei suitseta 
ega liialda alkoholiga ning on vaba 
eelmisest suhtest. Tel 5696 3005

• www.toonklaas.ee

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

• N Õ U A N D E L I I N
tel 900 5020. Kui elumure vae-
vab ja vajad hingeabi, anna-
me soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutavatele 
küsimustele. Kõne hind 0,97 
eurot/min. 

KATARIINA
KELDER

Tauri 
Anni

Kevadtööd 
tahavad tegemist. 

Ära raiska aega!
Telli Kuulutaja 
endale KOJU!

Internetist 
tellimine.ee
või telefonil

617 7717

KATUSEPLEKK
al 5 €/m2
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Loe kuulutusi ka 

kuulutaja.ee

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 15. märts 2018
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Petersell kg 10,00

Kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Punapeet kg 0,80 1,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Redis punt 1,00

Salat kg 4,00

Tomat (Poola) kg 4,50

Kurk, pikk (Poola) kg 3,00

Kurk, poolpikk 
(Poola)

kg 3,80

Õunad (Eesti) kg 1,50

Jõhvikad liiter 5,00

Hapukapsas kg 1,50

Kuivatatud õunad kg 8,00

Metspähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 4,50

Seemned 
lindudele 5kg

kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, L 
kella 10st

liiter 0,67

Turul veel müügil:
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* igal laupäeval saunavihad ja luuad

Laupäeval, 17. märtsil turul 
Saaremaa lambavillast lõnga müük!

HINNAD RAKVERE TURUL

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Mis tulema peab, see tuleb, 
kellel saab otsa aeg, see läheb, 
minnes võtab ta lambist tule ja 
süütab taevase tähe.  

Avaldame kaastunnet lähedastele 
AINO JALAKU

kaotuse puhul. Marek, Seeda ja Kristi. 
Ärasaatmine toimub P, 18.03 kell 12.00 

Viru-Jaagupi kabelis
ÄÄÄÄÄÄÄ

Avaldame sügavat kaastunnet 
Luisale perega kalli ema 
STANISLAVA KOLGO

kaotuse puhul.

Kolleegid Liilia ja Kaie

Mida teeksid sina, kui 
jääksid mitmeks tun-
niks arhiivi kinni, selt-
siks vanad kohvrid, 
kirjutusmasin, gram-
mofon ja lugematul 
hulgal kirjalikke ma-
terjale?

Katarina Tomps

9. märtsil Rakvere Teat-
ri väikeses majas esietendu-
nud lavastuses just nii juh-
tuski – Üllar Saaremäe lavas-
tatud ja Liisi Rohumäe kirju-
tatud näidendi „La h us“ pea-
tegelased jäävad arhiivi lõksu 
ja see osutub õnnetuse asemel 
nende õnnistuseks.

Peeter (Toomas Suuman) 
on lennanud Torontosse oma 
isa matustele, teda ootab seal 
poolõde Anna (Tiina Mäl-
berg) ja hulk sugulasi, keda ta 
ei ole kunagi kohanud. Peet-
ril ja Annal on nende ühisest 
isast mõlemal oma mälestu-
sed – ühe lood leiavad aset 
Eestis, teisel Kanadas. Õde ja 
vend pole ammu kohtunud, 
nad on terve elu elanud lahus 
lähedaseks saamata.

Kui mõlemad tegelased on 
mõistnud, et arhiiviuks ei 
avane, leiab Peeter, et parim 
on lihtsalt istuda ja ooda-
ta, õde see-eest, nagu naised 
ikka, alustab meeleheitliku 
kontsaklõbina saatel mööda 
arhiivi jooksmist, et võima-
likku telefonilevi või teist väl-
japääsu leida. Lavakujunduse 
moodustavadki kuus peaaegu 
maast laeni ulatuvat arhiivi-
riiulit, täis pappkaste ja üksi-
kuid isiklikke esemeid.

Kes on arhiivides käinud, 
teab, kuidas juba sealne õhk-

Võiks öelda, et eelnevalt 
täiesti tundmatu suurus – 
„suure lombi tagant“ (USA) 
tulev muusikakollektiiv, mil-
lest varem ei teadnud mitte 
mõhkugi. Ometi on nad pilt-
likult öeldes tegevad juba üle 
viieteistkümne aasta, alates 
2002.

MGMT alustaladeks on 

Andrew VanWyngarden 
(põhivokaal, kitarr, klahvpil-
lid, bass, trummid) ja Benja-
min Goldwasser (laul, klahv-
pillid, kitarr, löökriistad), 
kontsertidel ja plaatidelgi ka-
sutatakse abiks lisajõude. Kui 
lüürika eest on vastutav And-
rew, siis muusika ise on neil 
koos komponeeritud.

Muide, huvitav fakt – enne 
bändi lõplikku formeerimist 
eksperimenteerisid nad liht-
salt müraroki ja elektrooni-
kaga!

Esimese albumiga, lahedas-
ti pealkirjastatud „Oracular 
Spectacular“, said nad maha 
alles aastal 2007. Tegelikult 
pole MGMT üldse plaadi-
rindel kuigi aktiivne olnud, 
praegune „LDA“ on nende 
neljas stuudioalbum, kusjuu-
res sellest eelmine omanime-
line ilmus koguni viis aastat 
tagasi.

Millega veebruaris turule 
toodud värske album siis sil-
ma paistab? Eelkõige sellega, 
et on kaunis „catchy“, kergesti 
meeldejäävate lugudega, mõ-
nusate meloodiatega, ideaalne 
muusikaline seltsiline selliste 
väiksemate tähtsündmuste, 
firmapidude juurde näiteks.

Otseselt „Little Dark Age“ 
nüüd muidugi tantsumuu-
sika kah pole, kuid jah, lahe 
tujutõstev sulam süntpopist, 

elektropopist ja psühhedeel-
sest popist.

Üllataval kombel on siit 
eraldi välja pudistatud juba 
neli singlit, neist „Little Dark 
Age“ ja „Me And Michael“ 
on kindlasti kõige etemad. 
Ütleks isegi nii, et nimiloole 
ülejäänud materjali seast vää-
rilist pole, tegemist on tõe-
poolest põneva rütmiga pul-
seeriva efektse looga.

Ah jaa. Tagasihoidlikult 
plaadiümbriselt leiab nendegi 
puhul eelhoiatuse bändimees-
te halva kõnepruugi kohta. 
Ning tõsi, loost „When You 
Die“ lendleb tõepoolest üks 
teatud väga rumal sõna läbi.

Kokkuvõtteks: ambitsioo-
nikas töö igal juhul, ärgitab 
kindlasti huvi ka nende va-
rasema loominguga tutvumi-
seks. Hindeks pistaks seitse 
palli kümnest ja sirgeldaks 
sinna isegi plussmärgigi otsa.

Ülo Külm

ARVUSTUS
MGMT, „Little Dark Age“
Columbia Records

Küllastunud lahus

Rakvere Teatri uuslavastuses mängivad (vasakult) Toomas 
Suuman, Grete Jürgenson, Tiina Mälberg ja Imre Õunapuu. 

Foto: Siim Vahur

Küllastunud lahus 
on maksimaalse 

kontsentratsiooniga 
lahus, milles rohkem 
pole võimalik ainet 

lahustada.

kond paneb jutustama möö-
dunud aja lugusid. Lavastu-
ses leiavad samuti aset kaks 
paralleelset lugu – üks neist 
on Anna ja Peetri oma, tei-
ne kanadaeestlaste kirjutatud 
ja räägitud lood noormehe 
(Imre Õunapuu) ja neiu (Gre-
te Jürgenson) 
esituses.

Jürgensoni 
ja Õunapuu te-
gelased kõne-
levad nii eesti 
luuletajate kui 
väljarännanud 
eestlaste suu läbi. Näidendi 
dokumentaalse osa kirjutas 
Rohumäe Torontos viibides 
ja sealsete eestlastega ves-
teldes või arhiivilugusid lu-
gedes. Neiu ja noormehega 
koos liigub aeg – põgenetak-
se, kohanetakse uue ühiskon-

naga, seistakse silmitsi kul-
tuurišokiga, sõidetakse külla 
Eesti sugulastele ja peetakse 
kontsert-aktusega kodumaa 
50ndat sünnipäeva 1968. aas-
tal.

Neiu ja noormehe ilmumi-
sed seovad lavastuse tervi-

kuks, elusta-
vad halli arhii-
vi ja kibedaid 
õe-venna suh-
teid. Näitleja-
tena on mõle-
mad tegelas-
paarid hästi 

kokkusobivad, seda enam, et 
neiu ja noormehe rollis ole-
vad näitlejad toovad meelde 
tõsiasja, et paljud väljarända-
jad olidki tol ajal väga noored.

Mälbergi mängitud Anna 
on üheaegselt seesmiselt hab-
ras ja tugev, tema eesti keele 

aktsent ei lase unustada, et 
naine on üles kasvanud Kana-
das. Suumanni tegelane Pee-
ter näib konkreetne ja ratsio-
naalne mees, tema avanemine 
toimub alles loo lõpupoole. 
Anna ja Peetri läbisaamine 
jõuab arhiivis muutuda nagu 
sõit Ameerika mägedel.

Selgub, et õe ja venna toi-
metused üle ookeani võivad 
üksteist rohkem mõjutada, 
kui nad arvata oskasid. Aja-
kirjanik Anna tahab kadunud 
isast raamatu avaldada, polii-
tik Peetri jaoks oleks see aga 
katastroof nii isiklikel kui po-
liitilistel põhjustel. Mälestusi 
on oluline hoida ja luua, kuid 
vahel on parem, kui need jää-
vad avalikkuse ette tooma-
ta. Lavastuses on lood, mis 
on paika pandud ümbritseva 
korra, mitte isiklike soovide 
ajel. Need rännud puuduta-
vad paljusid Eesti peresid, ka 
neid eestlasi, kes jäid.

Anna ja Peetri suhted on 
nagu küllastunud lahus, neid 
ei ole võimalik enam rohkem 
lahku ajada, ainult liita. La-
vastus on segu fiktsioonist ja 
päris elulugudest, esitades nii 
suhete kontraste kui eestlaste 
harmoonilisi koos kulgemisi.

Lavastusega käib kaasas 
(kava)leht Eesti Elu, mis on 
Kanadas välja antav eesti-
keelne ajaleht. Huvitav on 
lugeda kodumaiseid uudiseid 
nii kaugel ilmuvast trükisest. 
Mitmed artiklid toetavad 
lavastusest välja koorunud 
teemasid, samuti asjaolu, et 
„La h us“ on kingitus meie rii-
gi 100. aastapäevaks. Loodan, 
et paljud pered on nende aas-
tatega taaskohtunud ja ühi-
seid mälestusi loonud, mida 
kunagi arhiivimaterjalidest 
lugeda võime.
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MÕNE REAGAKUHU MINNA

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
24. märts kell 11 Eesti Põletikulise Soolehai-
guse Seltsi infopäev Villa Theresas. Etteregist-
reerimine aadressil www.ibd.ee, omaosalus 5 
eurot MTÜ Põletikulise Seltsi arveldusarvele 
EE531010220245226228 (makse selgitus: osa-
leja nimi/nimed, Rakvere infopäeva osalustasu, 
24.03.2018). Tule ja võta sõber või toetaja kaasa!
Info Janek Kapper tel 5646 8816, Helmi Urbalu 
tel 5342 9043

Rakvere Teater
16.03 kl 12.00 Päästame ema Rakvere Teatri väi-
ke maja (lav. Karl Koppelmaa)
16.03 kl 19.00 Küllus Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Filipp Los)
17.03 kl 16.00 Lahus Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Üllar Saaremäe)
17.03 kl 19.00 Ausammas Rakvere Teatri suur 
maja (lav. Filipp Los)
22.03 kl 19.00 Gravitatsioon Rakvere Teatri väi-
ke maja (lav. Raivo Trass)
23.03 kl 19.00 Hullemast hullem Rakvere Teatri 
suur maja (lav. Elina Purde)

Lääne-Viru Pensionäride Liit 
Alustame registreerimist 2018. aasta reisidele:
15. juuni Pandivere (Muuga, Mädapea, Neeruti, 
Kiltsi mõisad) hind 49 eurot;
19. juuni Lääne-Lahemaa (Kolga, Näkiallika, 
Leesi) hind 49 eurot;
27. juuni Märjamaa, Vana-Vigala, Velise hind 35 
eurot;
2-4. juuli Ruhnu saar hind 176 eurot;
11-12. juuli Hiiumaa (Reigi, Tahkuna, Kassari, 
Kärdla jt.) hind 90 eurot;
1. august Lääne-Harjumaa (Saue, Kumna, Vääna 
mõis, Eesti Mootorspordi Muuseum) hind 57 eu-
rot;
21-22. august Läti Cesis hind 118 eurot.
Büroo on avatud teisipäeviti 10-14 aadressil Ves-
ki 4.
Ootame tasuma liikmemaksu.
Teated Eve 5133220

Rakvere kultuurisündmused
14. veebruar-24. märts Nicolas Bouvy fotonäitus 
„Teekond pilvedesse“ Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus
15. veebruar-20. märts Lylian Meisteri tekstiili-
näitus „Möödanik+“ Rakvere Teatrigaleriis
20. veebruar-17. märts portreenäitus „Meie, vi-
rulased!“ Rakvere Galeriis, näitus on pühendatud 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale
9.-31. märts näitus „Sümbolite arhitekt Kotli“ 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
16. märts kell 21 Jamaica öö Buena Vista Sofa 
Clubis
17. märts kell 13 Eesti jalgpalli esiliiga: Rakvere 
JK vs Keila JK Rakvere kunstmurustaadionil
18. märts kell 19 etendus „Grace & Glorie“ Rak-
vere Teatris
20. märts kell 19 muusikaviktoriin Rakvere 
Teatrikohvikus
20. ja 21. märts kell 19 Tallinna Linnateatri eten-
dus „Köster“ Rakvere Teatris
20. märts-14. aprill Margit Kaare portreenäitus 
„Elu uni“ Rakvere Galeriis, näituse avamine 20. 
märtsil kell 17
21. märts-12. mai Andro Kööpi isikunäitus „Suh-
ted“ Rakvere Teatris, avamine 21. märts kell 
17.17
23. ja 24. märts kell 20 Comedy Estonia esitleb: 
Ari Matti Mustonen „Savage“ Rakvere Rahvama-
jas
25. märts kell 18 etendus „Armastuse pantvan-
gid“/„Заложники любви“ Rakvere Teatris, eten-
dus on vene keeles
24. märts kell 22 Jazzukohvik: Alexey Kruglov ja 
Jaak Sooäär Quartet Rakvere Teatrikohvikus
25. märts kell 19 etendus „Siuru õhtu 100“ Rak-
vere Teatri väikses saalis
28. märts kell 19 VAT Teatri etendus „Leedi 
Macbeth“ Rakvere Teatris
29. märts kell 20 Imre Õunapuu autorikontsert 
Rakvere Teatrikohvikus
30. märts kell 20 Jesper Parve, Eero Spriit ja 
Margus Vaher: „Mida mehed tegelikult tahavad? 
Rakvere eri!“ Buena Vista Sofa Clubis 

Viru-Jaagupis kõlavad 
lood põneva ajalooga kandlel

Laupäeval toimub Vi-
ru-Jaagupi endises koo-
limajas pärimuskultuu-
ripäev – kandlepäev, mis 
on pühendatud kunagise 
kandlemeistri Walter 
Raudkivi mälestusele, kes 
elas ja tegutses Viru-Jaa-
gupis.

Raudkivi pidas 
1930ndatel Viru-Jaagupis 
poodi ja meisterdas veel 
ka kandleid ning juhtis siinset rahvapilliansamblit. Tema 
Viru-Jaagupis valmistatud erilise ajalooga kannel jõudis vii-
maks eelmisel kevadel Ameerikast tagasi koju, sedakorda 
Viru-Jaagupi muuseumi eksponaadiks.

Küüditamislaine ajal jõudis Raudkivi tänu headele ini-
mestele põgenedes päästa oma pere elud. Viimasel hetkel 
haaras ta kaasa ka oma kätega meisterdatud 35keelelise 
kandle. Imekombel jõudis tema kannel läbi Saksamaa põge-
nikelaagrite koos Raudkivi perega Ameerikasse Baltimore’i 
linna. Seal jätkas kandlemeister oma pillimänguharrastust. 
Ta oskas mängida veel 11 erineval muusikainstrumendil.

Eestist Ameerikasse reisinud Raudkivi kannel sai eesku-
juks, mille järgi kohalik kandlemeister Gottlieb Peets val-
mistas Ameerikas pille. Nende kannelde järele oli nõudlus 
nii väliseestlaste kui ka kohalike seas, kes osalesid sealsetel 
kandlefestivalidel.

Üks vanameistri enda valmistatud koopia on annetatud 
Eesti Rahva Muuseumile eksponaadiks. Originaalkandle 
toimetas Ameerikast Eestisse aga Indiana Ülikooli emeriit-
professor ja kahes kohalikus rahvamuusikaansamblis kan-
nelt mängiv Ain Haas.

Raudkivi seiklusrikka looga pilli pani pärimuskultuuri-
päevaks häälde kandleasjatundja Heino Jäger. Kandlepäeval 
räägitakse Valter Raudkivist, tema lapsepõlvest, noorusajast 
ja muusikuks kujunemisest. Esinevad tuntud rahvamuusik 
ja kandlemängu pedagoog Tuule Kann Tallinnast, kand-
leasjatundja Heino Jäger Ida-Virumaalt ja kandlemeister 
Mihkel Soon Lõuna-Eestist.

Vinni vallas Põlula kooliski on kandlemäng au sees – seal-
sed noored kanneldajad esitavad õpetaja Merje Kallipi ju-
hendamisel selgeks õpitud palu endavalmistatud kanneldel.

Kell 12 Viru-Jaagupi endises koolimajas algaval pärimus-
kultuuripäeval saab kuulata ehedat kandlemängu ja täienda-
da oma teadmisi kandlemängu kujunemisloost Eestimaal. 
Lisaks võib vaadata väljapanekut erinevatest väike, duur- 
ja rahvakanneldest ning fotonäitust Viru-Jaagupi ajaloost. 
Kandlepäev toimub Eesti Vabariik 100 raames ja on tasuta.

Ülle Rajamart

Raudkivi kannel.
Foto: Hilje Pakkanen
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Kampaania sealiha 2,89 €/kg

Oma Põrsa Vaala Keskuse lihapoest
leiad laias valikus kiiresti valmivaid

snitsleid, kotlete ja lihalõike.
Lisaks pakume maitsvaid Ühistu

Eesti Lihatööstuse sinke ja vorste.

Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

TEHNOÜLEVAATUS
• sõidu ja veoautod-
• mootorrattad
• haagised
• traktorid
• sõidumeerikute

taatlemine (eelregistreerimisega)

Lepna tee 1, Rakvere, Egesten OÜ
Tel 5559 5857, 5348 8919, 325 8924

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 €

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

rakvere@glasaken.ee
tel: 601 4195
mob: 5373 1614

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
kvaliteetsed Nordic seeria välisuksed

Värvimine,
peitsimine,
lakkimine

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage, võsalõikureid, ja

murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.

Soodsate hindadega müügil uued STIGA saed, lumepuhurid, lumesahad ja

lumeketid (STIGA ja ALPINA murutraktoritele) ning talviselt soodsate

hindadega murutraktorid, muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid ja

akutooted.

Vaata ka lisa www.saed.ee

Asume Rakvere vald Sireli tee 3 (Tapa teeristis)

Tel 503 7729, 322 4174

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 17.03 kell 8.00
• algab 7.04 kell 10.00

• algab 26.03 kell 18.00
• algab 16.03 kell 18.00
• algab 2.05 kell 18.00

• algab 3.04 kell 18.00

Lõppastme koolitus Rakvere libedarajal
Veoauto- ja bussijuhi ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus
D-kategooria koolitus
T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

(35 ja 70h)

(buss)

(traktor)
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