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45 aastat tagasi, 29. märt-
sil 1974. aastal tegid Hii-
na talupojad ühe suure-
ma arheoloogilise avas-
tuse maailma ajaloos, 
kui leidsid juhuslikult 
enam kui paar tuhat 
aastat tagasi maha mae-
tud terrakotast valmis-
tatud sõdurite ja hobuste 
kujud.

Allan Espenberg

Nende kujukestega on ot-
seselt seotud Hiina esimene 
keiser Qin Shihuang (elas 
umbes 260–210 eKr), kes aas-
tatel 221–210 eKr valitsedes 
ühendas Hiina ühtseks riigiks 
ja pani aluse Qini dünastiale. 
Just Hiina esimese keisri mat-
mispaiga lähedusest Shaanxi 
provintsist Xi’ani linna lähis-
telt, umbes pooleteise kilo-
meetri kaugusel imperaatori 
hauakambrist on kõige roh-
kem terrakotasõdureid välja 
kaevatud.

Keisrit kaitsti 
ka surnuteriigis
Seejuures avastati keisri 
hauakamber täiesti juhusli-
kult 1974. aastal, kui Hiina 
talupojad sattusid kaevu sü-
vendamise käigus üliväär-
tuslikule leiule, märgates viie 
meetri sügavusel värviliseks 
võõbatud savist pead. Selleks 
osutus Vana-Hiina sõjamehe 
kuju täispikkuses. Talupojad 
haritud inimestena ei haka-
nud edasi kaevama või midagi 
lõhkuma, vaid teatasid imeli-
kust leiust arheoloogidele.

Teadlaste arvates ehitas 
umbes 700 000 töölist keisri 
mausoleumi umbes 38 aastat, 
kusjuures tuhatkond töölist 
oli ametis ainuüksi sõduri-
kujude valmistamisega. Ter-
rakotaarmee loodi enam kui 
2200 aastat tagasi ja savisõja-
meeste peamiseks ülesandeks 
oli kaitsta sajandite jooksul 
valitseja rahu teispoolsuses.

Qin Shihuangi võimsus põ-
hines eelkõige distsiplinee-
ritud ja hästi organiseeritud 
sõjaväel ning seetõttu eten-
daski armee olulist rolli valit-
seja eluloos ning seda otsus-
tati toonitada ka pärast mehe 
surma. Kõigi leitud figuuride 
vaade on suunatud itta ehk 
sinna, kus asusid Hiina esi-
mesele keisrile allunud kuus 
kuningriiki.

Enam kui 40 aasta jook-
sul on Qin Shihuangi haua-
kambri ümbruses läbi viidud 
hulgaliselt arheoloogilisi väl-
jakaevamisi ja tänaseks on lei-
tud üle kaheksa tuhande kä-
sitsi valmistatud sõdurikuju-
kese, millest igaühel võib tä-
heldada ainuomaseid jooni ja 
isegi näoilmet. See ongi huvi-
tav, et sõjameeste hulgas pole 
ühtki korduvat ehk teisega 
sarnanevat kuju. Juveliirse 
täpsusega valmistatud kujude 
hulgast ei suudetud leida isegi 
kaht ühesugust nägu.

Nii arvavadki paljud aja-
loolased, et savist kujud val-
mistati konkreetsete inimeste 
välimuse järgi ning võivad 
seetõttu olla lausa tolleaegse-
te sõjameeste portreekujutis-
teks. Usuti, et pärast sõduri 
surma kolib tema hing edasi 
savikujukesse.

Uusi sõdureid kaevati välja 
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TÄNA MAAILMAS
1974: Hiinas avastati 8000 terrakotasõdalast

Grupp terrakotast sõdalasi.
Foto: wikipedia.org

ühekaupa, misjärel pandi nad 
eraldi sarkofaagidesse, et väl-
tida nende pealispinna oksü-
deerumist niiskuse ja hapniku 
mõjul. Seejuures olid välja-
kaevamised kõigile soovija-
tele avatud – inimesed võisid 
käia kaevamiste kohas ja vaa-
data arheolooge töötamas.

Savist sõjameeste 
leidmine jätkub
Mitmest väljakaevamiskohast 
on praeguseks ajaks leitud tu-

handeid värvilisi savikujusid, 
mis kujutavad sõdureid, oh-
vitsere, piigimehi, mõõgame-
hi, vibukütte tegelikus suuru-
ses. Sõjameeste pikkus on 180 
kuni 200 sentimeetrit. Figuu-
rid kaeti erilise glasuuriga, 
mille peale kanti värv. Mehed 
on enamasti tumedate juuste, 
pruunide silmade ning roosa, 
rohelise või valge näoga.

Kui valdavalt leitakse sõ-
dureid, siis mõnikord on õn-
nestunud päevavalgele tuua 

ka mõni kindral, keda iseloo-
mustab eriline soomusrüü. 
Rännukolonnides oli ka sõja-
vankreid koos hobuste ja kaa-
rikujuhtidega ning selliseidki 
figuure on avastatud.

Kuna paljud kujud olid pu-
runenud tükkideks, siis tuli 
ükshaaval päid, jalgu ja käsi 
kokku sobitada ja erinevaid 
kehaosi kokku kleepida, et 
välja tuleks täissuuruses sõja-
mees. Ühe sõjamehe lappimi-
seks ja esialgse väljanägemise 
taastamiseks kulub vähemalt 
kümme päeva.

Terrakotaarmee sõdureid 
ja hobuseid valmistati Hiina 
erinevates piirkondades. Sel-
lisele järeldusele jõudis Hiina 
Botaanika Instituut, võrrel-
des kujukestelt pärinevat savi 
selle leviareaaliga. Nii tehti 
kindlaks, et hobuseid valmis-
tati vahetult keisri matuse-
paiga läheduses – tõenäoliselt 
seepärast, et umbes 200-ki-
logrammiseid hobukujusid 
oleks lihtsam transportida. 
Sõdurite kujud on kergemad 
– umbes 135 kilogrammi (aga 
on ka kuni 200-kilogram-
miseid sõdurikujusid) ning 
nende valmistamiskoht pole 
praeguseks veel üheselt selge.

Hiina esimese keisri matu-
sepaigast iidse pealinna Xi’ani 
lähedalt on aastate jooksul 
leitud hulgaliselt nii terrako-
tasõdalasi kui muid kujukesi 
ja esemeid. Seejuures tehakse 
uusi avastusi pidevalt ja ala-
tasa leitakse ka uusi terrako-
tasõdureid. Koos sõdalastega 
on avastatud relvi, sõjavank-
reid, savinõusid, pronksist 
nooli ja vibusid, teismelisi 
poisse kujutavaid figuure.

Viimane suurem terrako-

tasõdurite leid pärineb eel-
misest aastast, kui novembris 
teatati, et Shandongi provint-
sis kaevati välja umbes 2100 
aasta vanune miniarmee ehk 
kuulsa terrakotaarmee vä-
hendatud koopia. Kui suured 
kujud on enamasti ligi kahe 
meetri pikkused, siis mullu 
avastatud kujudel on pikkust 
21–31 sentimeetrit. Aga on 
ka 140 sentimeetri suuruseid 
kujusid, mis jäävad samuti 
kõvasti alla 1974. aastal avas-
tatud suurtele kujudele.

Uuringutega tehti kindlaks, 
et pisikujud on valmistatud 
umbes sajand pärast õiget 
terrakotaarmeed. Ka mini-
kujude hulgas on lisaks 300 
jalaväelasele veel ratsaväelasi, 
hobuseid, kaarikuid, vahitor-
ne, isegi muusikuid. Arheo-
loogide arvates oli miniarmee 
ülesandeks kaitsta teispoolsu-
ses noorelt surnud prints Liu 
Hongi, kes lahkus 110. aastal 
eKr järglasi jätmata.

Terrakotaarmee avastami-
ne 1974. aastal kuulutati 20. 
sajandi üheks tähtsamaks ar-
heoloogiliseks saavutuseks. 
Kujukeste suurearvulisuse ja 
erilisuse tõttu on seda sõja-
väge aeg-ajalt nimetatud ka 
kaheksandaks maailmaimeks. 
Kõigele lisaks on terrakota- 
armee Hiina üks turismimag-
neteid ning see kollektsioon 
asub terrakotasõdurite ja -ho-
buste muuseumis, mis avati 
1979. aastal. Senini avastatud 
sõjamehed on paigutatud Hii-
nas stabiilse temperatuuriga 
kaitsekupli alla, kuid aeg-ajalt 
viiakse osa neist ka välismaale 
näitustele.
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Tapa vallas on seatud 
eesmärgiks edendada 
loomemajandust ning te-
gevused selles suunas 
koguvad hoogu. Näiteks 
alustas äsja kohvikutesa-
ri „Tapa Vaksali kultuu-
rikohvik“.

Liisi Kanna

Kolmapäeva õhtul toimus 
Tapal Vaksali Trahteris esi-
mene kohvikuõhtu, mille 
teemaks oli disain, käsitöö 
ja ettevõtlus. Üritustesarja 
korraldab Tapa vallavalitsus 
koostöös MTÜga Loov Eesti.

Valla prioriteet
Tapa valla ettevõtlusspetsia-
list Marko Teiva rääkis, et 
koostöö Loov Eesti MTÜga 
sai alguse eelmisel aastal ning 
kultuurikohvik ei ole sugugi 
esimene ühine ettevõtmine. 
Näiteks korraldati möödunud 
novembris Lehtses ettevõt-
jatele inspiratsiooniüritus, 
samuti on huvilised Tapa val-
last saanud võtta osa väljasõi-
tudest Saaremaale ja Rapla-
maale.

„Loomemajandus on Tapa 
valla prioriteet. Tapa valla 
arengukavas on ka märgitud 
suundadeks, et oleks loome-
keskus Tapal ja Tamsalus. Ja 
kuna loomemajandust Eestis 
kureeribki MTÜ Loov Eesti, 
siis Tapa vald astus selle liik-
meks.“

Sel ajal ei olnud loomema-
janduskeskust lähemal kui 
Ida-Virumaal, praeguseks 
tegutsetakse ka Paides, mille 
toimepiirkonnaks on Järva-
maa.

Ka Tapa vallas korralda-

Möödub 100 aastat 
Asutava Kogu 
valimistest
Aprillis möödub 100 aas-
tat Eesti Vabariigi esime-
se rahvaesinduse kokku 
tulemisest. Asutava Kogu 
valimised toimusid 5.–7. 
aprillil 1919. aastal kõikjal 
Eestis üldise ja ühetaolise 
hääleõiguse alusel ning sa-
lajasel valimisel proport-
sionaalsuse põhimõttel. 
Valimisõigus oli mõlemast 
soost vähemalt 20aastastel 
kodanikel. Asutava Kogu 
põhiülesandeks oli põhi-
seaduse väljatöötamine ja 
vastuvõtmine – ja sellega 
tuldi edukalt ka toime.

Selle tähistamiseks süü-
datakse reedel, 5. aprillil 
austusküünlad kõikide 120 
Asutavasse Kogusse vali-
tud rahvasaadikute sünni-
kohas.

Haljala vallas Uuskü-
las on sündinud Asutava 
Kogu liige Jakob West-
holm. 5. aprillil avatakse 
Jakob Westholmi sünni-
kohas Uuskülas mälestus-
kivi. Samuti süüdatakse 
mälestusküünlad ja toimub 
ajaloo (veerand)tund. Mä-
lestustseremooniale ooda-
takse kõiki huvilisi.

Kuulutaja

Jakob Westholm
Foto: Haljala vallavalitsus

Colonna Heategevusfond 
koostöös Ida-Tallinna Kesk-
haigla Sünnitusmajaga kogus 
heategevuskampaania „Aita 
päästa elu“ käigus vastsündi-
nute toetuseks rekordilised 
90 680 eurot. Kogutud sum-
mast kasutati 30 000 eurot 
Ida-Tallinna Keskhaigla Sün-
nitusmajale sügavalt enne-
aegsete laste stabiliseerimis-
laua ostmiseks ning 45 000 
eurot jagati Rakvere, Lõu-
na-Eesti ja Kuressaare sünni-
tusosakondadele KTG-apa-
raatide soetamiseks.

2018. aasta lõpus läbi vii-
dud heategevuskampaania 
„Aita päästa elu“ eesmärk oli 
koguda raha Ida-Tallinna 
Keskhaigla Sünnitusmaja-
le sügavalt enneaegsete laste 
stabiliseerimislaua LifeStart 
ostmiseks. Ettevõtmine osu-
tus seni edukaimaks kinnis-
varafirma Colonna eestveda-
misel läbi viidud heategevus-
kampaaniaks – kokku anne-
tati laste toetuseks 90 680 eu-
rot, mida on oodatust enam 

kui kolm korda rohkem.
65 000 eurot annetasid sün-

nitusmajale Colonna heate-
gevuslikul galaõhtul osalenud 
eraisikud ning ettevõtted. 
Suurimad panustajad olid 
Colonna Heategevusfondi 
asutaja Roberto de Silvestri, 
Colonna investeerimisfirma 
kaasasutaja Andrea Agostino-
ne, mitmed ettevõtte investo-
rid ning külalised. Ülejäänud 
osa kogunes laiema meedia-
kampaania käigus.

Heategevuskampaania-
ga kogutud summast 30 000 
euro eest soetati Ida-Tallinna 
Keskhaigla Sünnitusmajale 
enneaegsete laste stabilisee-
rimislaud LifeStart, mis on 
esimene omataoline Eesti 
sünnitusmajades. Keskhaigla 
Sünnitusmaja neonatoloogia 
osakonna juhataja doktor Pil-
le Andressoni sõnul jõuab uus 
stabiliseerimislaud mobiilse 
seadmena nii sünnitustuppa 
kui ka operatsioonisaali, olles 
vajalik keerulise sünnilooga 
ja enneaegsete vastsündinute 

abistamisel.
„Stabiliseerimislaud on ai-

nulaadse disainilahendusega 
elustamisseadmetega varus-
tatud vastsündinu soojen-
dusvoodi, mis on kergesti 
paigutatav ema lähedale. See 
loob tingimused viivitada 
vastsündinu nabaväädi läbi-
lõikamisega ja aitab sügavalt 
enneaegsel beebil üsavälise 
eluga loomupäraselt kohane-
da, kuna laps saab platsentast 
veel mõnda aega hapniku-
rikast verd, et avaneks tema 
kopsud ja ta hakkaks iseseis-
valt hingama. Samal ajal on 
võimalik koheselt alustada 
abi vajava beebi hingamise ja 
südame töö toetamisega,“ sel-
gitas Andresson.

Lisaks stabiliseerimislaua 
soetamisele kinkis Colonna 
Heategevusfond 45 000 eurot 
Rakvere, Lõuna-Eesti ja Ku-
ressaare haigla sünnitusosa-
kondade toetuseks. Maa-
konnahaiglad kasutavad 15 
000-euroseid annetusi loote 
seisundi jälgimiseks mõel-

dud kardiotokograafide ehk 
KTG-aparaatide ostmiseks.

Uued aparaadid on haig-
latele väga vajalikud, kuna 
Rakvere haiglal on täna-
seni kasutuses olnud kaks 
KTG-aparaati vanusega 15 ja 
20 aastat, Kuressaare ja Lõu-
na-Eesti haiglal kummalgi 
vaid üks aparaat, mis on pide-
vas kasutuses.

Erinevate Eesti haiglate 
sünnitusosakondi koonda-
va Eestimaa Sünnitusmajade 
Toetusfondi tegevjuhi Raili 
Friedemanni sõnul on nad 
väga tänulikud ning rõõmsad, 
et tänu Colonna Heategevus-
fondile sai korraga abi kolm 
haiglat nendele ülivajaliku 
KTG-aparaadi soetamiseks: 
„Suur aitäh, et aitate alustada 
elu!“

Kirjeldatud seadmete ostust 
üle jääv summa suunatakse 
Colonna Heategevusfondi tu-
levaste heategevusprojektide 
katteks.

Kuulutaja

Rakvere haigla sünnitusosakond 
saab annetajate toel uue aparaadi

Tapal kogunesid loomemajanduse huvilised

tavad loomeüritused ei ole 
mõeldud sugugi kitsalt sel-
le omavalitsuse elanikele- 
ettevõtjatele. „Turundus on 
ju piiriülene – see, kus sul pa-
rasjagu pliiats, paber või haa-
mer käes on, ei olegi tähtis. 
Tänagi õhtul on siin inimesi 
nii Amblast, Väike-Maarjast, 
Kadrinast kui Kuusalu vallast. 
Nii saab ka Tapa tuntumaks,“ 
rääkis Teiva.

Isiklik suhtlus
Ettevõtlusspetsialist nentis, 
et ühtlasi liidavad niisugu-
sed kohtumised kogukonda. 
„Sotsiaalsest ettevõtlikkusest 
räägitaks palju, aga see siin 
on reaalsete tegudeni jõudmi-
ne – inimesed saavad kokku. 
Sotsialiseerumine on väga va-
jalik osa sellest tööst,“ selgitas 
Teiva loomemajandusalaste 
ürituste olulisust.

„Loomemajanduse vald-

kond on väga lai. Siingi võis 
kuulda, kes tegeleb mesindu-
sega, kes toiduga, kes villaga, 
kes paberiga. Eesti ja muidugi 
ka Tapa valla inimeste tege-
vusalad on väga rikkalikud, 
aga see ei paista välja. Avali-
kus teadvuses, pildis ja kirjas, 
on see valdkonda väga vähe 
esil, võiks märksa rohkem 
olla,“ arutles ettevõtlusspet-
sialist.

Toimumispaiga Vaksa-
li Trahter omanik, Lääne- 
Virumaal majutuse, toitlus-
tuse ja matkade korraldami-
sega tegelev pikaaegne ette-
võtja Ahto Neidek leidis, et 
seesugused kogunemised on 
kasulikud, sest teiste ettevõt-
jate tegemistega soovitakse 
ikka kursis olla. Tavapärane 
on jälgida Facebookist, kus ja 
millega keegi toimetab, kuid 
isiklik kohtumine on hoopis 
midagi muud.

„Kui inimesed räägivad 
ise, siis igal juhul selle va-
hetu suhtluse kaudu saad sa 
palju rohkem infot – hää-
lest, intonatsioonist, sajast 
muust asjast. Väga tähtis on 
näost-näkku kohtuda, eri-
ti sellise „kolkakülas“ elava 
inimese jaoks, nagu mina,“ 
tõi Neidek välja sotsiaalsete 
ürituste erilise olulisuse maal 
elavate inimeste jaoks.

Otsekontakti peab Ahto 
Neidek oluliseks ka oma pere- 
ettevõte, Õnnela külaliste-
maja ja Linnumäe loodusta-
lu kliendisuhtluses: „Mulle 
ei meeldi tüüppakkumised. 
Oleme 18 aastat selles vald-
konnas tegelenud ja lähene-
me kõigile klientidele indivi-
duaalselt.“

Avaõhtu külalised
Individuaalset lähenemist 
tõstis esile ka kohtumisõhtu 

esimene kõneleja Evelin Tei-
va, kes valmistab MTÜ Pabe-
rihaldjas nime all kaarte, kar-
bikesi ja muid dekoratiivseid 
esemeid. Evelin Teiva rääkis, 
kuidas tal võttis aega oma 
stiili leidmine ning vastutaht-
si ei tule loomingust midagi 
välja.

Ta peatus pikemalt ka enda 
toodete-teenuste turundami-
se teemal ning juhtis tähele-
panu enda brändi kaitsmise 
olulisusele.

Ka õhtu teise ettekande pi-
danud kunstiteaduste doktor, 
ehtekunstnik ja graafik Kärt 
Summatavet rääkis loomin-
gu kaitsmise vajadusest ja ju-
tustas, kuidas ta patenteeris 
omaleiutatud ehete valmista-
mise tehnika.

Kärt Summataveti võib pi-
dada Eesti loomemajanduse 
eestvedajaks. Just tema ju-
hendamisel viidi läbi projek-
tid „Käsitööga tööle“ ning ka 
Tallinna loomeinkubaatori 
idee on Summataveti algata-
tud. Lisaks neile teemadele 
peatus ehtekunstnik pikemalt 
rahvuslike motiivide ja vana-
de traditsioonide rollil loo-
memajanduses.

Esimese kohvikuõhtu kü-
lastajate arvu põhjal hindasid 
korraldajad selle kordaläinuks 
ning ees ootab veel vähemalt 
kolm samalaadset üritust. Li-
saks toimub 12. aprill samuti 
koostöös Loov Eestiga külas-
tusreis Tallinnasse, kus väisa-
takse Telliskivi Loomelinna-
kut, Eesti Kunstiakadeemiat, 
Meistrite Hoovi ja käsitöö-
messi. Ees ootab ka ringreis 
Hiiumaale.

Kui tihtilugu on üritustele registreerunuid rohkem, kui tegelikult kohale tuleb, siis seekord juhtus vastupidi. 
Osalemisest andis teada 22 inimest, osa võttis kohvikuõhtust aga üle 30 huvilise. Fotol ettekannet pidamas eh-
tekunstnik Kärt Summatavet.

Foto: Liisi Kanna
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PAKUN TÖÖD
• Motopood Rakveres pakub tööd 
müüjale-remondimehele. Töö sobib 
ka pensionärile. Tel 5648 6638

• Otsin ehitusmeest (korter pesemis-
võimaluse välja ehitamine) Roodeväl-
jal. Täpne info tel 5624 4605

• Otsin ettevõtet kanalisatsiooni ja 
veetrassi liitumiseks. Objekt Aseris. 
Tel 5624 4605

• Otsin ehitajat kahe välistrepi vii-
mistlemiseks ja plaatimiseks + kahe 
välisukse paigaldamiseks. Objekt 
Aseris. Tel 5624 4605 

• Rumner Grupp OÜ vajab üldehi-
tajaid. Tel 514 4940

• Põllumajandusettevõte Rakveres 
otsib oma väikesesse kollektiivi trak-
toristi, vajalik T ja soovituslik CE 
kategooria juhiluba, ning keevitusos-
kustega rasketehnika lukkseppa. CV 
saata kinguagro@kinguagro.ee või 
helistada telefonile 5656 8282

• Rakvere Piimaühistu otsib hooajaks 
TRAKTORISTI. Töökuulutuse leiab 
www.rpy.ee

• Otsime kogemustega bilansivõimelist 
RAAMATUPIDAJAT. Eesti ja inglise 
keele oskus vajalik, samuti juhilubade 
olemasolu. Sobib ka osaline tööaeg. CV 
ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 06. 
aprilliks: info@kreedit.ee. Tel 501 1044

• Eakate kodu Kundas pakub tööd 
hooldajale. Info tel 5343 4528

AUTOPESULA RAKVERES 

VÕTAB TÖÖLE 

kohusetundliku, õpivõimelise, 
eesti keelt rääkiva sõidukite 

sise- ja välis puhastaja-
rehvitehniku. Vajadusel 

väljaõpe kohapeal.

Tel 322 3744

EGESTEN OÜEGESTEN OÜ

REHVITEHNIKUT REHVITEHNIKUT 
JAJA  
AUTOREMONDI-AUTOREMONDI-
LUKKSEPPALUKKSEPPA

otsib kollektiiviotsib kollektiivi

Tel 516 5094 (Kristo) või  Tel 516 5094 (Kristo) või  
personal@egesten.eepersonal@egesten.ee

OÜ RESTAURE

otsib oma meeskonda 
kogemustega

EHITUSTÖÖLISI
Ehitus- ja 

restaureerimistööd 
Lääne-Virumaal.

Pakume konkurentsi- 
võimelist palka. 

Info tel 508 9202
valmar@restaure.ee

• Vajatakse voodihaigele hooldajat 
(naine), sobib noorpensionärile. 
Töötasu kokkuleppel teile vastu-
võetav. Tel 5852 8509

• Pakume kohe tööd Rakveres ko-
dukoristajale-hooldajale mõned 
päevad nädalas, soovitav üksik 
naine, mitte suitsetaja, terve (ma-
jutus võimalus). Tel 554 6490, kiire!

• Võtan tööle välitrasside ehitaja ja 
ekskavaatorijuhi. Tel 514 3783

• Vajatakse ketassaeraami juhti (ööbi-
mise võimalus). Tel 504 6111

• 14aastane poiss otsib suveks tööd. 
Tel 5557 1071

• 2 ehitusmeest otsivad tööd. Ma-
jade renoveerimine, vundamendid, 
juurdeehitused, üldehitus, terrassid, 
fassaadid, vee ja kanalisatsioon süs-
teemid, vannitoad, lammutus ja prü-
givedu, betoonitööd, akende- ja uste 
vahetus. NB! Hinnapakkumised tasuta: 
ehitusabi24@online.ee. Tel 5619 9994

• Kojamees otsib tööd, pakkumised 
tel 5462 2293

• Naisterahvas otsib kergemat või 
osalise tööajaga tööd, võib ka õhtuti. 
Tel 5838 2480

• Naine otsib tööd vanainimese hool-
dajana ööpäeva ringselt. Kursused 
tehtud. Tel 5606 3934

• Kogemusega valvur otsib linnas 
tööd. Tel 5858 1371

OTSIN TÖÖD

Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liit (VIROL) kutsub üles esi-
tama kandidaate üleriigilise 
tunnustussüsteemi „Eestimaa 
õpib ja tänab“ konkursile, 
mille eesmärk on tunnustada 
ja tutvustada üldsusele ha-
ridustöötajate tegevust, sel-
gitada tehtud töö tulemuste 
põhjal välja maakonna hari-
dustöötajaid, kes on oma töös 
saavutanud väljapaistvaid tu-
lemusi ja pälvinud kolleegide, 
õpilaste ning lastevanemate 
lugupidamise.

VIROLi tegevdirekto-
ri Sven Hõbemägi sõnul on 
maakondlik konkurss seotud 
üleriigilise konkursiga. Lau-
reaadid valitakse 13 üleriigi-
lises ja 3 maakondlikus kate-
goorias. Hõbemägi sõnul on 
sellel aastal maakondlikult ja 
üleriigiliselt üks kattuv kate-
gooria – elutöö.

„Kuna üleriigilise elutöö-
preemia eesmärk on tunnus-
tada riiklikult silmapaistnud 

haridustöötajaid, siis meie 
soov on tõsta esile maakonna 
tasandil pikaajaliselt haridus-
se panustanud inimesi ning 
seega saab sellesse kategoo-
riasse kandidaate esitada nii 
üleriigiliselt kui ka maakond-
likult,“ selgitas tegevdirektor.

Sel aastal on üheks Aasta 
Õpetaja konkursi kategoo-
riaks aasta kool, mille ees-
märk on näidata kooli loovas 
ja lõbusas võtmes, kus tegut-
setakse ühiselt ka õppetöö 
väliselt, hinnatakse koostööd 
ning kus valitsevad üksteist 
toetavad suhted. Eesti parim 
üldhariduskool selgub žürii 
ja rahvahääletuse tulemusel 
ning kuulutatakse välja 31. 
mail Terevisiooni erisaates.

Kandidaate üleriigiliselt 
tunnustatud kategooriatesse 
saab esitada 18. aprillini Ha-
ridus- ja Teadusministeeriu-
mi veebilehel aadressil www.
hm.ee/gala, kust leiab ka tun-
nustamisstatuudid.

VIROLi moodustatud maa-
kondlik komisjon valib igasse 
kategooriasse (välja arvatud 
aasta õppejõud, riiklik elu-
tööpreemia ja aasta kool) 
esitatud kandidaatide seast 
ühe, kes esitatakse üleriigili-
sele komisjonile. „Ühtlasi on 
komisjoni esitatud kandidaat 
ka laureaat vastavas kategoo-
rias Lääne-Virumaal,“ selgitas 
Hõbemägi.

Komisjoni kuuluvad 
VIROL hariduskomisjoni, 
Lääne-Virumaa Haridus-
töötajate Liidu, Lääne-Viru 
Koolijuhtide Ühenduse, Lää-
ne-Viru Haridusjuhtide Lii-
du, Lääne-Virumaa Alusha-
riduse Juhtide Liidu, Lääne- 
Virumaa Õpilasesinduse ning 
maakondlike ainesektsiooni-
de esindaja.

Kandidaate maakondlikes-
se täiendavatesse kategooria-
tesse saab esitada samuti 18. 
aprillini ning seda saab teha 
aadressil www.virol.ee.

Eelmise aasta tunnustusüritus Targas Majas.
Foto: arhiiv

Kutsutakse tunnustama 
haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Lugeja küsib: 
Otsisin pikalt tööd ja leidsin lõpuks internetist hea pakku-
mise. Kohapeal selgus, et tegemist on Eestis tegutseva töö-
vahendusbürooga, mis intervjueerib siin inimesi, aga tule-
vane tööandja on hoopis välismaine ettevõte. Minu käest 
küsiti 50 eurot, et nad edastaksid minu CV võimalikule so-
bivale tööandajale. Kas nii on õige?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, 
Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja ennetuse ja nõustamise alal.

Tööturuteenuste osutamise reegleid reguleerib Eestis töö-
turuteenuste ja -toetuste seadus (TTOS). Seaduse kohaselt 
on töövahendus töö ja töötaja kokkuviimiseks vajaliku info 
vahendamine. Töö vahendamise eest ei tohi tööotsijalt raha 
küsida (TTOS § 391).

Sellist teenust võivad pakkuda ka eraettevõtted, kui nad 
on enne tegevuse alustamist esitanud majandustegevustea-
te majandustegevuse registrile https://mtr.mkm.ee/. Iga 
inimene saab ka ise registrist kontrollida, milliste tegevuste 
kohta on ettevõte teate esitanud.

Töövahenduse eest tasu nõudmine tööotsijalt on keela-
tud. Järelevalvet selle nõude rikkumise üle teeb alates sel-
le aasta 20. jaanuarist Tööinspektsioon. Inspektsioon võib 
kontrollida ettevõtte majandustegevusega seoses kahte asja: 
kas ettevõtja on täitnud oma kohuse ja esitanud majandus-
tegevusteate töövahenduse ja/või tööjõu rendiga tegelemi-
se kohta ning kas ettevõtja on küsinud töövahenduse eest 
tööotsijalt raha või renditööjõu vahenduse puhul renditöö-
tajalt raha renditööle suunamise eest.

Tööinspektor võib seega nõuda tööd või renditööjõudu 
vahendavalt ettevõttelt teate esitamist majandustegevuse 
registrile. Kui inspektor tuvastab, et töövahenduse eest on 
inimestelt tasu nõutud, võib ta keelata töö või renditööjõu 
vahendamisega seotud majandustegevuse. Sellist keeldu 
saab rakendada kuni üheks aastaks.

Kui teie käest küsiti töövahenduse eest raha, on teil õigus 
see tagasi nõuda ning teavitada Tööinspektsiooni e-kirjaga 
aadressil vihje@ti.ee või infotelefonil 640 6000.

TÖÖINSPEKTSIOON ANNAB NÕU

Üleriigiliselt 
tunnustatud 
kategooriad
• aasta lasteaiaõpetaja
• aasta klassiõpetaja
• aasta klassijuhataja
• aasta põhikooli aineõpetaja
• aasta gümnaasiumiõpetaja
• aasta kutseõppeasutuse 

õpetaja
• aasta õppejõud
• aasta tugispetsialist
• aasta õppeasutuse juht
• aasta haridustegu
• aasta hariduse sõber
• elutööpreemia
• aasta kool

Maakondlikud 
täiendavad 
kategooriad
• Lääne-Virumaa 

noor õpetaja
• Lääne-Virumaa 

hariduspere
• elutöö auhind
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LOGISTIKA ERIALA ÕPETAJAT
Eeldame,

Pakume Sulle

Sinu töö eesmärk on

Lisainfo:

et Sul on kvalifikatsioonile vastav haridus ja/või
erialane töökogemus ettevõttes, hea arvuti kasutamise oskus,
hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus,
korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

võimalust asuda omandama õpetaja
kvalifikatsiooni, kaasaegset töökeskkonda, erialast
täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, puhkust 56 päeva.

õppekava täitmine ja õppekvaliteedi
tagamine, teooria- ja praktikatundide andmine, õppeprotsessi
planeerimine ja juhtimine, õpilaste juhendamine, tema arengu ja
motivatsiooni toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja
hindamine ning tagasiside andmine.

töö tegemise kohad on Rakvere ja Väike-Maarja.

Tööle asumise aeg: Tööaeg:
Asukoht: Kontaktisik:
Aadress:

21.08.2019 täistööaeg
Rakvere Raili Sirgmets
Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil 56461112
Avaldus ja CV saata e-posti aadressile

kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 10.04.2019

Rakvere Ametikool
ootab oma kollektiivi

Lisainfo: Dzintra Kalm, 5334 0040

Töösoov saada aadressile personal@ogelktra.ee
või CV Keskuse kaudu www.cvkeskus.ee

Pagaritsehh võtab tööle

Pealattu ja logistikaosakonda võetakse tööle

• PAKKIJAID ABITÖÖLISI
LATTU TRANSPORTTÖÖLISI

AUTOJUHT-EKSPEDIITOR
LAOTÖÖSPETSIALIST

(kauba
ladustamine, ladude korrashoid)

•

•
•

•

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee

www.grossitoidukaubad.ee

Kui oled aus ja kohusetundlik, siis tule
meie sõbralikku töökollektiivi!

Kus on Sinu

reklaam?

Dicro Eesti OÜ asub ja on Soome
ettevõtte tütarfirma, kelle põhitegevuseks

on elektroonikatoodete valmistamine.

Rakveres

Töö sobib sulle, kui:

Meie poolt:

Kandideerimiseks saada CV e-posti
aadressile: dicro.eesti@dicro.ee

• sul on hea silmanägemine
• oled täpne ja kohusetundlik

• väljaõpe kohapeal
• tööpäev  8.00-16.30
• soodustusi

Dicro Eesti OÜ kutsub tööle

Tööülesandeks on kaablitoodete ja
juhtmesarjade valmistamine

ELEKTROONIKATÖÖTAJAID



TOOMAS KALLI ESTRAADIKAVA

Kahekümnes erinevas rollis

ANNE PALUVER, PILLE PÜRG, 
MAIT TRINK

Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.

1. aprill 19.00

Haljala
Rahvamaja
ESIETENDUS!
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KUHU MINNA ARVUSTUS

Valgus. Matrix. Krõbisev sisi-
konda kratsiv heli.
„Siin ta siis on...“
„Siin ta siis on.“

Olen nimme puhastanud 
meeled, lasknud end tühjaks, 
eelarvamusteta. Lihtsalt vas-
tuvõtja. Ostnud küll kava, ent 
jätnud selle avamata. Pärasti-
seks.

Mulle meeldib avada raa-
matut ja avastada seda nagu 
tundmata maad. Tasapisi. 
Nõnda alustan seda tükkigi — 
pisitasa avastades. Kuigi pisi-
tasa pole võimalik.

Valgus. Matrix. Krõbisev sisi-
konda kratsiv heli.
„Siin ta siis on...“
„Siin ta siis on.“

Pimestavad põrgulikud pro-
žektorid otse näkku. Aiman 
— põrgu vist. Või..?
Ülekuulamistoa mööblita 
ruum, potentsiaalseteks pii-
nariistadeks vaid valgustid. 
Ja Teised. Pikapeale muidugi 
selgub, kes tegelik piinaja iga-
ühele on.

Nõnda algab 15. veebruaril 
Rakvere teatri väikeses saalis 
esietendunud Jean-Paul Sart-
re’i „Kinnine kohus“. Valgus-
tus on kohati valus, ent lum-
mav läbi tüki — aitüma, Roo-
met Villau. Tuleb tunnistada, 
et hakkasin suisa ootama 
järgmist valgusekärgatust või 
-pladinat, mis potentsiaalselt 
ette võinuks tulla. Kooskõlas 
ugalase Katre Sulase video- ja 
Tanel Kadalipu muusikalise 
kujundusega. Viimane kratsis 

Neli näitlejat 
kratsivad sisemust ja hinge

Osades astusid üles Jaune Kimmel (fotol), Anneli Rahkema, Peeter Rästas 
ning Tiina Mälberg.

Foto: Heikki Leis

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
Aprillikuu üritused:
1. aprill kell 10–14 vaegkuuljate nõustamine (kõik ajad on broneeri-
tud)
3. aprill kell 9 õigusnõustamine, vajalik ette registreerida
3. aprill kell 17 PIK juhatuse koosolek
7. aprill kell 10 Allergia ja Astma ühingu väljasõit Toila Spaasse tervi-
sepäevale, vajalik ette registreerimine, omaosalus liikmetele 15 eurot, 
tasuda 2. aprilliks
8. aprill kell 13 Südamehaigete ühingu südamekuu üritus Rakvere 
linnavalitsuse ruumis nr 114, loeng „Minu süda ja südame tervis“, lek-
tor Olga Pihlak
9. aprill kell 9 Südamehaigete ühingu „Südamekuu mõõtmised“ – ve-
resuhkur, üldkolesterool, kehakoostis, vererõhk. Omaosalus ühingu-
liikmetele 2 eurot, mitteliikmetele 5 eurot. Vajalik ette registreerida 
tel 5164 349, Piret Lulla. Mõõtmised toimuvad koja ruumis Tallinna 
tn 29
10. aprill kell 13 Rakvere Liikumispuudega Inimeste Ühingu info-
päev Rakvere linnavalitsuse ruumis nr 114, külaliseks Eesti Liikumis-
puudega Inimeste Liidu tegevjuht Lili Tiri, toimub arutelu
12. aprill kell 9 maniküür
14. aprill kell 11 Reumaühingu loeng „Tervislikud eluviisid“, lektor 
Sven Hõbemägi, üritus toimub koja ruumis
16. aprill kell 14 Afaasia ühingu kõnetreening Sotsiaalkeskuses
26. aprill kell 9 maniküür
26. aprill kell 17 reisimuljeid Nepali mägedest jagab Eesti Puuetega 
Inimeste Fondi juht Eero Kiipli, üritus toimub koja ruumis ja mõel-
dud ainult ühingute juhtidele
27. aprill kell 11 Reumaühingu „Põletikuliste luu ja liigeshaiguste in-
fopäev“ Sushi Tigeri koolitusruumis Tallinna tn 12, vajalik ette regist-
reerida tel 5569 6179, Elle Pohlak
29. aprill kell 13 Vaegkuuljate ühingu infopäev Rakvere linnavalitsu-
ses saalis, ruum nr 114
Info tel 534 29043

Lääne-Virumaa Südamehaigete südamekuu üritused
8. aprill kell 13 Südamehaigete ühingu loeng „Minu süda ja südame 
tervis“ Rakvere linnavalitsuse ruumis nr 114, lektor Olga Pihlak
9. aprill kell 11 „Südamekuu mõõtmised“, vajalik ette registreerida tel 
516 4349, Piret Lulla. Mõõdame: veresuhkrut, üldkolesterooli, keha-
koostist, vererõhku. Omaosalus ühingu liikmetele 2 eurot ja mitteliik-
metele 5 eurot
Südamekuu projekti rahastab Rakvere linn.
Info tel 5342 9043

Lääne-Viru Pensionäride Liit
21. mail on Kohtla-Järvel kolme linna sõpruskohtumine (ekskursioo-
nid ja taidlus). Omaosalus 3 eurot

Suvised reisid:
10. juuni Ida-Virumaa – Iisaku vaatetorn ja kirik, Illuka mõis, Vask-
narva ja Kuremäe Klooster. Hind 39 eurot
20. juuni Järvakandi klaasimuuseum, Purku huumorimuuseum, 
Mukri raba. Hind 41 eurot
26.–28. juuni Leedu loodus ja maitsed – Palanga, laevasõit Nemuna-
se deltas, lindude rõngastamiskeskus, Ida-Preisi linn Silute, Klaipeda. 
Hind 210 eurot
12. juuli Maarjamäe memoriaal, ajalookeskus ja filmimuuseum, Lai-
doneri muuseum ja Viimsi vabaõhumuuseum. Hind 47 eurot
16. juuli Motospordimuuseum, Nurga Puukooli arbureetum, Laitse 
loss ja Laitse Graniitvilla skulptuuriaed. Hind 58 eurot
19.–21. juuli Ruhnu. Hind pensionärile 179 eurot, täishind 189 eurot
30.–31. juuli Läti – Rundale loss, Bauska, Jelgava, Mezotne palee, Ele-
ja mõis. Hind 150 eurot
Kõikidel reisidel on sissepääsupiletid, ekskursioonid ja söögid hinnas.

Teater „Estonia“ etendused pensionäridele:
10. oktoober ooper „Figaro pulm“ Pilet 19 eurot + sõit
13. november ooper „Tütarlaps kuldsest läänest“ Pilet 19 eurot + sõit

Kõikidele üritustele toimub kirjapanek büroos Veski 4. Büroo avatud 
teisipäeviti 10–14.
Ootame tasuma ka liikmemaksu. Tel 53438408, Maret

Rakvere Teater
29.03 kl 19.00 Lendas üle käopesa venekeelse tõlke võimalus Rakvere 
Teatri suur maja
(lav. Eili Neuhaus)
29.03 kl 19.00 Ükssarvikute farm Rakvere Teatri väike maja (lav. Ur-
mas Lennuk)
30.03 kl 19.00 Hullemast hullem Rakvere Teatri suur maja (lav. Elina 
Purde)
30.03 kl 19.00 LA H US Rakvere Teatri väike maja (lav. Üllar Saare-
mäe)

Rakvere kultuurisündmused
5. märts–6. aprill Kertu Sillaste ja Gerda Märtensi illustratsioonikur-
suste õpilaste näitus „Pildid jutustavad“ Lääne-Virumaa Keskraamatu-
kogus
25. märts–7. aprill Virumaa trofeenäitus 2019 Rohuaia Lasteaias
25. märts–13. aprill Benita Vommi mälestusnäitus Rakvere Galeriis
30. märts kell 19 Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkestri 
kontsert „Laulupeo pärlid“ Rakvere linnavalitsuse valges saalis
3. aprill kell 18 Tanel Joametsa klaveriõhtu Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus
6. aprill kell 16 „Rakvere Renessanss“ Rakvere Kultuurikeskuses, esi-
nevad ajaloolise tantsu ansamblid Vento del tempo (Peterburi), Saltat-
riculi (Tartu), Fioretto (Rakvere)

küll tugevalt sisikonda, kui 
vaja, kuid mitte kõrva.

Olen nõus lavastaja Vallo 
Kirsiga: „Minu jaoks on Rak-
vere teatri geneetilises koo-
dis üks faktor, mis sisaldab 
endas täielikku unikaalsust 
Eesti teatripildis — hulljul-
gust, piiride kompimist, iga 
hinna eest end ületada taht-
mist, kiirelt kohanedes ajas ja 
ruumis.“ Neh, on seekordki 
õnnestunud. Kahju ainult, et 
nõnda lühike tükk on. Lõp-
peb teine ju siis, kui põnevus 

vähemalt minu jaoks kõrg-
punktis on. Psühholoogiline 
laeng on suur ja süütenöör 
säriseb.

Nõnda olnud ka proovides. 
Kirs: „Etenduse tegemine oli 
kohati nagu Ameerika mäed.“ 
Küll lennati kõrgelt, et siis 
kõrgelt kukkuda ja lavalau-
dadele maha istuda, sest eda-
si ei osatud kuidagi minna. 
Kuniks Jaune Kimmel oma 
sädeleva energiaga (vaban-
dust, Vallo, kui seda väljendit 
valesti mäletan) teisedki jäl-

le liikuma tõmbas. Ent, nagu 
lavastaja tunnistab: „Rakvere 
teater on alati mu jaoks väga 
turvaline — siin on loodud 
väga tugev tugisüsteem. Kui 
hakkad kukkuma, siis alati on 
käsi, mis pannakse alla.“

Nägin kunagi Kaukaasias ter-
vist parandamas viibides und. 
Sõitsin vankriga. Tee mustas 
ussidest. [---] Järgmisel päeval 
seletas üks Suhhumi tark mulle 
unenäo lahti. [---] Aga kui uss 
minust mööda lendas, tähenda-
vat see, et minul olla võimalus 
kurjusest pöörduda. (Kavas 
tsiteeritud Anton Hansen 
Tammsaare meenutus Krim-
mist.)

Tükk koputab inimeste süda-
metunnistusele. Mäletate ju 
seda ütlust — tee teistele seda, 
mida tahad, et sulle tehtaks? 
Kolm karakterit lõpuks lausa 
klohmivad üksteise paremini 
tundmise uksele, abistajaks 
võluvalt robotlik teener. Nii 
mõndagi käriseb ja kärssab, 
teeseldud läikelu alt paotub 
tõrvane tegelikkus. Enese 
lahkamine on (põrgulikult) 
valus. Ent võib hakata meel-
dimagi.

Dramaturg Tõnis Parksepp 
(osundan umbes): „Kui põr-
gu on kõik teised, siis sellises 
põrgus tahaks mina olla.“

Aga kui uss minust mööda len-
das, tähendavat see, et minul 
olla võimalus kurjusest pöördu-
da...

Suokass
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Täna jõuab kinodesse 
romantiline komöödia 
„Gloria Bell“, mille nimi-
tegelaseks on 50ndates 
lahutatud naine, kes 
püüdleb vapralt õnne 
poole.

Tõnu Lilleorg

Gloria (mängib Julianne 
Moore) on omandanud kõrge 
meisterlikkuse oma ärkvel-
oleku aja sisustamisel. Lisaks 
tööle kindlustusfirmas saa-
dab naine häälsõnumeid oma 
täiskasvanud lastele, kes küll 
ei näi eriti soovivat temaga 
suhelda. Autoroolis laulab ta 
kaasa romantilistele laulude-
le. Ning kui ta tütrega esimest 
korda joogatrenni läheb, seal 
treenerilt tunnustava patsu-
tuse teenib, kraamib naine 
välja sigareti, sest tunneb, et 
on selle välja teeninud. Kuigi 
kirjade järgi on ta tubakatar-
bimise maha jätnud.

Hilisõhtutel seab Gloria sa-
geli sammud tantsubaari, kus 
külastajateks on tema eakaas-
lased, kõik rõõmsalt 80ndate 
diskorütmis õõtsumas. Baa-
ris tutvub Gloria Arnoldiga 
(John Turturro). Mees näib 
huvitava kaaslasena, kuna on 
ette võtnud oma elu täiema-

Kontserdisarja „150 aastat 
esimesest laulupeost“ raames 
toimub Rakvere Linnavalit-
suse valges saalis 30. märtsil 
kell 19 kontsert „Laulupeo 
pärlid“. Rasmus Puuri ju-
hatusel tulevad ettekandele 
laulupeo kullafondi lau-
lud keelpilliorkestri seades. 
Muusikat esitab 23liikme-
line Vanalinna Hariduskol-
leegiumi Muusikakooli õpi-
lastest koosnev keelpillior-
kester. Noored muusikud on 

vanuses 13–19 aastat.
Kontserdil „Laulupeo pär-

lid“ kõlavad Rasmus Puuri 
seadetes kõigil kõrvus he-
lisevad koorilaulud, mida 
tunneme hästi just laulupi-
dudelt. Kavas on nii klas-
sikud Miina Härma, Mart 
Saar, Aleksander Läte kui ka 
kaasaja heliloojad Ester Mägi 
ning Tõnu Kõrvits.

Tegijad ise annavad soo-
vituseks kontserdikülalisele: 
„Kui tavaliselt oleme harju-

nud neid laule kuulama tä-
helepanuga tekstidel, siis sel 
korral pöörame oma pilgud 
ja kõrvad ainult muusika-
le. Nii võivad ammutuntud 
laulud meid juubelilaulupeo 
eel ootamatult ning värskelt 
(taas)üllatada.“

Kontsert on kõigile tasuta 
ning võimalik on teha or-
kestrile annetus.

Kuulutaja

Rasmus Puur toob 
laulupeo pärlid Rakverre

Eneseavastusteekond 
diskomuusika saatel

hulise uuendamise, mis algas 
kehakaalu vähendamisega. 
Tantsusõprade vahel puhkeb 
kirg ja tekivad tunded.

Gloria kutsub Arnoldi isegi 
oma poja sünnipäevale. Peol 
on kohal ka Gloria eksmees, 
keda mängib teleseriaalidest 
„Kuni surm meid lahutab“ ja 
„Üksikvanemad“ tuntud hiig-
lasekasvu Brad Garrett. Eks- 
abikaasade vahel tekib soe 
kontakt, kui kraamitakse välja 
vanad fotod kaheksakümnen-
datest, millel kujutatud sünd-
mustest jutustavad nad pojale 
ja tütrele naljakaid lugusid.

Arnold laseb aga peolauast 
märkamatult jalga. See pa-

Õnneotsingud avavad Gloriale uue 
perspektiivi.

Foto: ACME Film

handab Gloriat väga ja ta ot-
sustab mehega suhted katkes-
tada. Kuid Arnold on visa ja 
saab veel kord võimaluse end 
tõestada.

Film näitab nauditavalt, 
kuidas elus suuremat tähen-
duslikkust otsides ongi või-
malik see leida ja kuidas küp-
ses eas inimene võib leida uut 
sisemist vabadust ning enese-
usaldust. Linaloo jutustamise 
viisi juures on põnev, kuidas 
igapäevaelu tasand vaheldub 
tähenduslike minisündmuste-
ga ja õieti ei saa arugi, kuidas 
see kõik järjestub.

Gloria elab läbi sügavaid 
tundeid, mille kutsub osali-
selt esile afäär Arnoldiga ja 
kokkuvõttes ta mingil moel 
transpordib oma kaheksa-
kümnendatel tekkinud ootu-
sed ja soovid tänasesse päeva. 
Vahepeal oli ta nendega kon-
takti suures osas kaotanud.

Filmis kuuleb palju head 
kaheksakümnendate muusi-
kat, nagu näiteks „Love Is In 
the Air“, „No More Lonely 
Nights“ ja „Gloria“. Viimasest 
on omal ajal samanimelise ka-
veri teinud Mait Maltis. Tänu 
filmis kuuldavatele muusi-
kapaladele saab „Gloria Belli“ 
võrrelda ABBA hittidel põhi-
neva „Mamma Mia“ heatuju-
filmidega.

Biore Tervisestuudio
29. märts kaaniteraapia
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kiropraktik A. Grigorjani vastuvõtt 
koos massaažiga
Teisipäeviti nõelravi terapeut Arina Grigorjani vastuvõtt
Neljapäeviti tervisliku seisundi testimine – E. Heinmets
Reedeti 2x kuus kaaniteraapia – V. Kudrjavtsev
Reg tel 5017960, info@biore.ee
Oleme avatud E–R 10–18, iga teine laup 10–14
Rakveres Laada 5
 
Gustavi Maja
31. märts alustab Hatha jooga õpetaja 200 h kursus
4. aprill loeng-praktikum „Jooga tähendus ja ajalugu“
5. aprill kevad doTerra eeterlike õlidega
16. aprill allergiad, päike ja putukad – esmaabi eeterlike õlidega
23. aprill Mai Agate Väljataga loeng „Karma“
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu
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metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Oleme ainuke ettevõte Baltikumis 
kes saab pakkuda naturaalset mas-
siivpalki kliendisõbralike hinda-
dega. Kasutame ainult kvaliteetset 
aeglaselt kasvavat metsa. Ehita-
me Teile ökoloogilise unistuste 
maja! https://www.woodhouses.
ee, https://www.facebook.com/
Wood-houses, info@woodhouses.
ee. Tel 5666 6012

• Müüa 1toaline keskküttega korter I 
korrusel Sõmerul. Tel 5887 1954

• Müüa Kundas 1toaline keskküttega 
korter, III korrus. Hind 4000 €. Info 
tel 518 9064

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

• Müüa 1toaline korter Vao külas. Va-
jab kapitaalremonti, 27,8 m2, II korrus, 
uus uks. Hind 1500 €. Tel 5381 0931

• Müüa Väike-Maarjas 1toaline kõigi 
mugavustega korter, I korrus, sood-
salt. Tel 523 0428

• Müüa Tapa linnas 1toaline korter, 
I korrus, osaliselt möbleeritud. Sobib 
hästi pensionärile. Hind 15 500 €. Tel 
511 0478

• Müüa Rakveres remonti vajav 2toali-
ne ahjuküttega korter, II korrus + ve-
randa. Tel 555 0233, 5663 6045, õhtuti

• Müüa Kundas 2toaline keskküttega 
korter, avatud köök, III korrus. Hind 
11  000 € koos sisustusega. Info tel 
518 9064

• Müüa Rakveres 3toaline puu- ja 
elektrikütte võimalusega  korter II 
korrus, WC ja vann koos, oma boiler, 
koridoris lukustatav panipaik ja rõdu, 
kuuriboks, toidupood ja bussipeatus 
300 m kaugusel, võimalik kohe sisse 
kolida. Hind 26 900€, info tel 5330 4937

• Müüa 3toaline korter Kundas, Koidu 
tänav, II korrus. Tasuta parkimine. 
Hind 16 400 €. Tel 5627 7034

• Soovite kodu looduslikult kau-
nis kohas, siis ootab Viitnal suur 
3toaline rõduga (75,6 m2) korter 
(II korrus). Tule alusta sisetöödega 
oma maitse ja soovide järgi. Hind 
5500 €. Info tel 5558 3716

• Kadrinas müüa 3toaline osaliselt 
möbleeritud ja kodutehnikaga korter, 
üldpinnaga 59,3 m2, 3/3. Korteril hea 
planeering, toad eraldi. Lasteaed 50 
m kaugusel ja kool 300 m kaugusel. 
Tel 5552 7644

• Müüa hea planeeringuga 4toaline 
korter Huljal, täismöbleeritud ja ko-
dutehnikaga, toad eraldatud, köögil 
juures 2 sahvrit/panipaika. Korter asub 
uues elamus, maja soojustatud, III 
korrus. Korteriga kaasas 2 keldriboksi, 
võimalus aiamaa kasutamiseks. Korte-
ri müügihind 35 000 €. Korteril olemas 
hindamisakt. Tel 5624 4767

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

• Müüa Roelas kõigi mugavustega 
4toaline korter üldpindalaga 79 m2. 
Kokkuleppel üüri võimalus. Info tel 
505 1902

• Müüa renoveerimist vajav maja Rak-
veres. Tel 5814 3285

• Müüa 2-kordne heas korras maja, 
250 m2, Rakvere linnas, krunt 1198 m2, 
kesklinna lähedal, vaikses piirkonnas. 
Tel 5347 7882

• Müüa maja Viru-Nigula vallas, Aseri 
lähedal otse omanikult. Tel 5624 4605

• Müüa väike maja Järvamaal, Koerus. 
Tel 504 5560

• Müüa Tõrmas 1ha elamumaa, otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Müüa Viru-Nigulas elamumaa, Vas-
tal (elamumaa 646m2). Tel 5624 4605

• Müüa Viru-Nigula vallas, Unukse kü-
las, elamumaa (5464m2). Tel 5624 4605

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

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

• Soov osta/üürida Kundas 1-2toalise 
korteri, max II korrusel. Eelistatud 
mitte remonti vajav. Tel 5823 8664

• Ostetakse Tapa linnas 1-3toaline 
korter. Kõik pakkumised on oodatud. 
Tel 511 0478

• Ostan garaaži Rakvere linnas. Tel 
5687 6617

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

• Ostan elumaja rajamise eesmärgil 
elamukrundi Rakveres. Võime teha ka 
nii, et mõõdame Teie suuremast krun-
dist välja eraldi osa, mille ostaksin. 
Ajan asjad Teie eest korda ja maksan 
õiglase hinna. Müügiks võib pakkuda 
ka suure krundiga lammutusväärset 
maja või heas korras elamiskõlblikku 
maja valmimisajaga enne 1950 või 
alates 2005. Helistage 5153 162 või 
kirjutage koduruum@gmail.com. He-
listage julgelt - kasutuseta seisva maa 
müük on tark otsus, kui saate seeläbi 
oma elujärge parandada!

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

www.kuulutaja.ee

• Soovin üürida garaaži või laoruumi 
pikemaks ajaks Rakveres, sõiduauto/
maasturi hoiustamiseks ja remonti-
miseks. Vajalik 220V elektriühendus. 
Tel 5837 0716, Silver

• Võtan Rakveres rendile laoruumi 
(200-300 m2). Vajalik vee ja elektri 
olemasolu. Seisukord pole oluline, 
pigem sobib mõni vanem ja soodsam. 
Tel 5691 4853

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

• Üürile anda 1toaline (38,5 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, Pikk 37, I 
korrus. Hind 200 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Anda üürile Sõmerul 1toaline kesk-
küttega korter. Tel 513 7604

• Anda üürile sisustatud 1toaline kõigi 
mugavustega korter Sõmerul renovee-
ritud majas. Tel 523 4376

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline 
pliidiküttega korter, vannituba puu-
dub. Üür 100 € kuus. Info tel 511 0478

• Anda üürile 2toaline mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 
6829

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega möbleeritud korter Rakvere 
kesklinnas. Üür 250 €+ KÜ arve. Info 
tel 501 1478

• Üürile anda 2toaline (61,3 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, Pikk 37, II 
korrus. Hind 220 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline ilma mugavus-
teta korter Rakveres. Tel 5558 7544

• Anda üürile otse omanikult Roode-
väljal möbleeritud 2toaline korter. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. Üüri 
hind 100 € + elekter, vesi. Info tel 527 
0058

• Anda üürile Ubjas 3toaline korter. 
Osaliselt möbleeritud. Tel 5624 4605

• www.toonklaas.ee

• Müüa 2 autot 1 hinnaga (1400 €): 
Nissan Primera, universaal (remonti 
vajav) ja Honda Civic Aerostar (korra-
lik). Tel 5565 4047

• Müüa korralik BMW 523i, 1998. a, 
hind1350 €. Samas müüa väga heas 
korras Ford Focus, 2005. a, 1,6, ben-
siin, hind 2500 €. Tel 5809 6086

• Müüa Fiat Stilo Actual 1,9JTD 
03/2005. a, 85kW, turbodiisel, 3 ust, 
hall metallik, täiuslik hooldusraamat, 
läbisõit kõigest 128  000 km, auto 
on uueväärne, konditsioneer, püsi-
kiirusehoidja, el.aknad, valuveljed, 
konks, ülevaatus tehtud 11/2019,su-
perökonoomne, haruldus, soodsalt 
kõigest-1990 €! Rakvere. Tel 5903 7780

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

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

• Müüa Land Rover Freel 1,8, bensiin, 
manuaal, 1998. a, 4x4, ÜV tehtud, õli ei 
võta, normaalne auto maal ja metsas. 
Tel 511 3414

• Müüa Mitsubishi Outlander 2,4, 
bensiin, 2005. a, 118kW, automaat, 
4x4, ÜV 2020. Tule ja tingi. Tel 511 3414 

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

• Müüa Opel Astra Station Wagon 1,8i 
06/2006. a, 92kW, bensiin, universaal, 
kirsipunane metallik, uuem mudel, 
täiuslik hooldusraamat, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, el.aknad, mõlki-
deta, korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Škoda Fabia, 2007. a, diisel, 
väga heas korras, universaal. Hind 
2690 €. Tel 5340 7805

• Müüa Toyota Avensis  2.0D4D 
08/2003. a, 85kW, uuem mudel, se-
daan, tumebeež metallik, turbodiisel, 
konditsioneer, el.aknad, veokonks jne, 
kehtiv ülevaatus 09/2019, roosteta, 
mõlkideta, korralik, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

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

• Müüa mootori  remonti  vajav 
Volkswagen Golf 4. Hind 300 €. Tel 
5649 1828

• Müüa motoplokk MP1, paigaldatud 
OHV 4 takti bensiini mootor, uus. 
Samas müüa auto järelhaagis Zubrjo-
nok, töökorras ja dokumendid olemas. 
Tel 5890 2050

kuulutused.kuulutaja.ee
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• Müüa mootorsaan Buraan koos 
saaniga. Tel 518 9518

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

• Müüa Volvo V70 1996. a, 2,4, 96kW, 
turbo diisel, mahtuniversaal, tumesi-
nine metallik. Palju lisasid. Äsja tehtud 
täielik hooldus. Tehniline ülevaatus 
04/2020. Eestis üks omanik. Läbisõit 
290 000 km. Hind 2700 €. Tel 506 8999

• Müüa sõitev 013. Tel 5558 5956

• Müüa kasutatud suverehvid   Con-
tinenthal 195/65R15-väga korralikud, 
205/55R16 ja valuvelgedel suverehvid 
soodsalt: Volvo S40/V40 00-04, Opel 
Astra/Vectra 05-08 205/55R16, Mit-
subishi Lancer 04-07 plekkvelgedel 
suverehvid 195/60R15, VW Golf 4 
plekkvelgedel suverehvid 195/65R15, 
Toyota Corolla Verso 2005-2008 2,2D 
130kW valuveljed suverehvidel. Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa suverehvid velgedel k.a. Ø 
98, p.v. 107, 4 tk, hind kokku 50 €. Tel 
5593 1834

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

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956

• Ostan igas seisukorras autosid. Pak-
kuda võib romusid, avariilisi, seisnud, 
heas korras jne. Romud kustutan 
arvelt. Sobivusel tulen kohe järgi. Tel 
5357 7108

• Ostan MB või BMW kuni 1993. a. Tel 
5592 9942

• Ostan erinevaid sõidukeid nii töö-
korras kui ka seisvaid või avariilisi. 
Oma pakkumise tegemiseks helista 
tel 5364 7252

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

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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
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VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

TEENUSED

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

• Sõiduautode remont ja hooldus, 
summuti remont, Rakvere. Tel 5620 
2164

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

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

METALLITÖÖD
 ● Alltöövõtt
 ● Teostame metallitöid ka 

vastavalt Kliendi joonistele
 ● Roostevaba-, alumiiniumi 

keevitus  (vajadusel välja-
sõidud kliendi juurde)

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

FRONTAALLAADURITE, KAH-
VELTÕSTUKITE HOOLDUS 
REMONT, DIAGNOSTIKA JA 
VARUOSAD
(väljasõidud klientide juurde)

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

Tel 5698 0253, 5631 3965
Info.cormet@gmail.com
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15

CORMET OÜ
• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Tule vaheta rehvid meil! Rehvi-
vahetuse hinnakiri: plekkvelg 25 €, 
valuvelg 30 €, maastur/kaubik 35 
€. Uute rehvide ja velgede müük- 
parimad hinnad! Lisaks tegeleme: 
autode remont ja hooldus, auto-
varuosade ja lisaseadmete müük, 
tulede poleerimine, veakoodide 
lugemine, konditsioneeri täitmine. 
Broneeri aeg tel 5332 2938 või tba-
utoremont@gmail.com. Aadress: 
Kalda 62, Järva-Jaani, Järva vald

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

• Veoteenus väikekaubik Peugeot 
Partneriga, võimalik ka lisada väike 
haagis. Tel 5633 9288

• 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

• 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

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

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

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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

Veo-  ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

 ● Kallurveod
 ● Multilift konteinerite rent 
(10 m3, 15 m3, 20 m3)

 ● Täitepinnase müük

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

Nool 30 m
Tõstevõime kuni 40 t

www.peritex.ee
Tel 5348 3288

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Rõngaste vahetami-
ne. Tel 5840 0240  

• Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehi-
tus, kaevetööd, santehnilised tööd. 
Tel 514 3783

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

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

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Tel 56938220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• Firma teostab katuse-, fassaadi- 
ja üldehitustöid. Tel 5553 0770

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

• Ehitus, remont, siseviimistlus (sau-
nad, pesuruumid, majad). Tel 504 5560

• Aitan remondi-ja ehitustööga. Plaa-
timine. Tel 526 0804

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

• Õppinud mees, heade riistadega ja 
pikaaegse kogemusega teeb ehitus- ja 
remonditöid nii eramutes kui korteri-
tes. Kui vaja vahetab ukselukke ja teeb 
ka santehnilisi töid. Helistage, tulen 
appi tel 5664 4827

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

• Teostame kõiki lammutustöid. Tel 
5330 5970

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

• Teeme kõiki lammutustöid, hin-
nad soodsad. Tel 5606 3678

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

• Pleki kantimine: valmistame plekke 
vastavalt kliendi soovile. Automaat-
pink - kõik detailid õige kraadi ja 
mõõduga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

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

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

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

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

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

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

• Antiikkrohv, kindakrohv. Tel 5897 
9293, Janek. ehmesoy@gmail.com

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, müürid. Tel 5552 8487

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

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa 
hinnaga immutatud puidust piirded. 
Tehtud töödele arve ja garantii. www.
kodupuit.ee Tel 5888 9999

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru Kütte-
süsteemid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• 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

• Teen erinevaid elektritöid, nii suuri 
kui väikseid. Hind sõltub tööst. Helis-
tage tel 529 3571

• Elektritööd. Tel 5349 5632

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid 
sise- ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
Fassaadiplaatide müük 

ja paigaldus
Akende ja uste paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286
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MUUD TEENUSED

• Kümblustünni rent. 24 h/55 €, 
tagatis 150 €, transport 0.40 €/km. 
Alates 48 tunnist 45 €/ ööpäev. 
Puud 3 €/40 l. Tel 5854 5348

• Soovin küttepuude saagimis- lõh-
kumis teenust või rentida haluma-
sinat. 3m sanglepp 24 tm, Piiral. Tel 
506 8196

• Teritan automaatpingil kreissaage, 
höövliterasid 0-800 mm, kirveid, kiime, 
kääre, peitleid. Tel 5391 1667

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

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

• Pakume halumasina teenust. Tel 
525 5981

• Teeme KÜ keldrite puhastustöid, 
hinnad kokkuleppel. Tel 5606 3678

• Professionaalne viljapuude ja hek-
kide lõikus. Tel 507 3463, Hallan

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

• 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

• 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

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

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

VENTILATSIOON
Materjali ja seadmete müük. 

Valikus metall- ja plastiktooted. 
Transport.

Teostame ventilatsioonitöid 
eramajades, tööstushoonetes, 

korrusmajades. 
Plastikventilatsioon on just 
ideaalne renoveeritavasse 

hoonesse.

Kontakt tel 507 1194 
fleienvent@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 €

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

• MAALRITÖÖD
• KROHVITÖÖD
• REMONTTÖÖD
• TREPIKODADE 

RENOVEERIMINE

Teostame töid eraisikutele, 
kui ka KÜ-dele kogu 

Lääne-Virumaal.

Ehmes OÜ
Tel 5897 9293, Janek
ehmesoy@gmail.com

ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

• Viljapuude kevadine noorendus ja 
hoolduslõikus. Tel 514 3787, Heino

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

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

• Ansambel, õhtujuhtimine. Sisustame 
teie õhtu. Üle Eesti. Tel 5190 1697

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885 

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

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

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

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

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga
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OST

KODU

KÜTTEPUUD

• Uued kaarkasvuhooned pari-
mate hindadega 3x4; 3x6; 3x8m. 
Transport koju, kiire tarne. Info ja 
tellimine. Tel 5673 0411

• Müüa 4 lehte kasvuhoone kattema-
terjali (6 mm kihtplastik) 6 m x 2,1 m 
(lehemõõt). Tel 523 2215

• Maja tühjendusmüük: müüa tu-
mesinine nurgadiivan, puidust voodi 
, lahtikäiv tugitool-voodi, jalgrattaid 
(nõukogude aegsed), vokk ja palju 
muud. Info tel 506 1565 , helistada 
peale kella 16.00 tööpäevadel, laupäe-
val-pühapäeval 10.00-15.00

• Müüa saag Husqvarna 137 ja võsa-
saag Stihl PS 250, koos murutrimme-
riga. Tel 5787 5371

• Müüa soodsalt garaaži tööriistu ja 
tarvikuid ning 3 vanaaegset katelt, 
erinevad suurused. Tel 5787 5371

• Müüa suur kogus vähekasutatud 
kvaliteetriided (naistele, meeste-
le, lastele) jalatsid, tekstiili, ehteid, 
käekotte (0,50 €/kg ). Samas müüa 
kassaaparaat, mannekeen jpm. Kaup 
asub Rakvere lähedal. Huvi korral võta 
ühendust tel +372 528 6147. Transpor-
di võimalus olemas.

• Müüa riiulitega riidekapp kirsivärvi 
L 600 K 1700 S 500, hind 25 €, TV alus 
kahe sahtliga L 600 K 350 P 1600, hind 
25 €, must riiul astmetega kahe ukse-
ga P 2330 K 1730 S 300, hind 20 €. Tel 
5385 8485

• Müüa avar külmkapp ja lahtikäiv 
voodi. Hind 85 €/tk. Tasuta transport 
Rakvere piires. Tel 5377 3120

• Müüa pehme suur mängukaru (1,90 
m). Hind 90 €. Tel 513 0783

• Müüa täispuidust kirjutuslaud, väga 
korralik. Hind 50 €. Tel 513 0783

• Müüa klaver RIGA, heas seisukorras, 
soodsalt, hea valik noorele klaveriõpi-
lasele. Tel 511 0478

• Müüa Belville lego klotsid, suur 
kogus. Hind 80 €. Tel 513 0783

• Müüa püstol Astra Falcon, jahipüss 
(12 kaliiber) ja tööstuslik nahaõmb-
lusmasin. Tel 5672 7600

• Müüa toimiv Viasat (komplekt), 
võib ka koos televiisoriga LG 32 tolli. 
Tel 5787 5731

• Müüa inva-abivahend 2-koha-
line, ühe laadimisega ca 70 km ja 
laadimisaeg ca 2tundi, liikumiskii-
rus ca 20 km/h. Hind 1490 €. Info 
tel 5657 2760

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

V

RAAMATU- 
PIDAMISTEENUS

Rohkem infot:
wwww.ingliteteraapia.weebly.
com/raamatupidamine.html

tel. 5455 1595

• igakuine 
raamatupidamine

• palgaarvestus, 
maksuarvestus,

• töötajate maksete 
deklareerimine

• majandusaasta 
aruande
koostamine

• konsultatsioon
• töö-/praktika 

võimalus

• Müüa arvutilaud ja nahast arvuti-
tool. Tel 5663 0677

• Müüa raamatud I, II Eesti Vaba-
dussõda ja teisi vanu raamatuid. Tel 
5663 1557

• Müüa karmoška. Tel 5302 0065

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

5
k 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

*LASTE ATV=FERRARI 
(punane, kõige rohkem 
ostetud), KROSSIKAD, KIIV
RID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

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

Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

MOPEEDID 795 €, 
ROLLERID, ATVD
suure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, 
JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

Hiina rollerite, mopeedide, 
atv-de remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

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

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

• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. 
Tühjendusostud majapidamiste lik-
videerimisel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri, Pikk 7, 
Rakvere. Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

• 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 vana tehnika kirjandust, võib 
ka pakkuda tehnikat (mootorrattad, 
võrrid, autod jne). Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

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

• Ostan nõukogudeaegsed fotoapa-
raadid ja objektiivid. Tel 5853 2215  

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan mesilas inventari, meevurr 
ja mesilasvaha 6-8 €/kg. Tel 503 1849

• Ostan soodsalt mesilaspere. Tel 
5565 0465

• Ostan silikaattellist. Tel 5646 9294

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, 
fotosid, albumeid, koos fotodega, 
markidega ümbrikke. Ka kollektsiooni-
dena. Teemad – linnavaated, pulmad, 
matused, inimesed, pühadekaardid, 
sõjaväelased jm. Täiskirjutused hinda 
maha ei võta. AITA TALLETADA AJA-
LUGU! Tel 5857 3749

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

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

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Müüa kuivi küttepuid, luudasid. Tel 
5829 9439

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

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

KVALITEETNE 
KÜTTEPUU

al 39 €/rm
toores lepp

al 55 €/rm
kuiv lepp

Rohkem infot: tel 5556 0240 
www.viruhalud.ee

Kaubale saate ka 
meie lattu ise järgi tulla. 
Asume Rakvere vallas, 

Paatna külas.

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5665 4087

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

Info ja tellimine tel 5556 0240
Koduleht: www.viruhalud.ee

Hind koos transpordiga. 
Pakis12 briketti. 

Min tarnitav kogus 48 pakki.

kasebriketti 
1,98  EUR pakk.

Rakvere Kütteladu 
müüb

PUITBRIKETTI
alates 160 €/alus.

10 kg pakk 
alates 1,80 €

Narva 17, Rakvere
E-R 8.30-16, L 9-12
www.algaveod.ee
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PÕLLUMAJANDUS

VANAVARA

TEATED

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

EHITUS

METS

• Müüa ehituslikku saematerjali 
(lauad, prussid) ja puitmaterjali tisle-
ritöödeks. Tel 504 6111

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

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

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

• Müüa kuuseistikud. Tel 5398 1891

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

• Müüa HOBUSESÕNNIKUT. Pee-
nestatud ja pakendatud (60 l). Kohale 
toomisega. Tel 520 1570

• Ära anda tasuta hobusesõnnikut. Ise 
järele tulemisega ja peale laadimisega, 
Kadrina vald. Tel 5886 2421

• Müüa traktor T25 ja Jumz kopp, 
paberitega. Tel 5695 9345

• Müüa T25 A, 1991. a, heas korras. 
Tel 5330 1620

• Ostan traktori T-25, T-40, T-40AM. 
Tel 5687 5845

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. 

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Ostame:
• Virnastatud võsa
• Kasvavat võsa
• Raiejäätmeid

Vajadusel lõikusest hakkimiseni!

Gryn Grupp OÜ
+372 513 1240

info@gryngrupp.ee
www.gryngrupp.ee

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

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

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

• Alessandra Moetäika/Kirbu-
turg. Oleme kesklinnas asuv mõ-
nus Kirbuturg. Too oma kodus 
seisvad riided/jalanõud/kosmee-
tika jne meie juurde müüki ja 
teeni lisaraha. Asume Tsentrumi 
ostukeskuse 2. korrusel, rendinädal 
on 12 €. Lisainfo telefonil 5618 4223

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
veres, Laada 14 – müügil aiatööva-
hendeid (murutrimmer, oksakäärid, 
murukäärid)

• Kaotatud 20. märtsil Rakveres auto 
võti-pult (Mercedes), võis kukkuda 
ka taksosse. Leidjale vaevatasu 100 €. 
Tel 5393 3560

• Head inimesed palun annetage 
taastusraviks, olen pensionär, 
väga haige, vajan hädasti raha 
taastusraviks ja ravimite ostmi-
seks, olen tänulik iga annetatud 
euro eest, minu kontonumber on 
EE024204278649535007 Arvin 
Uutma, kiire!

• Olen 57aastane vallaline mees. 
Soovin tutvuda ausa üksiku naisega 
vanuses 53-59 aastat Lääne-Viru-
maalt, Rakverest või selle ligidalt. Tel 
5617 1721

• Üksik töötu pensionär soovib tutvu-
da 45-50 aastase naisega Lääne-Viru-
maalt. Tel 5616 8574

• 68aastane mees otsib sõpra/kaaslast, 
ausat, üksikut naist Rakverest 60+. Tel 
5462 2293

ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD 
Kui tahad juua, on see sinu asi, 
kui soovid elada kainelt, on see 

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554  7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

Müüa Rakveres

VAHTRAMAHLA 
JA KASEMAHLA

(ettetellimisega)

Mahl on naturaalne 
ja kevadine 

vitamiinipomm! 

Koju toomine 
alates 5-liitrist!

Tel 5300 3606 
Rakveres, Sushi Tiger koolitusruu-

mis, Tallinna tn 12 III-korrus
Kuidas liigesehaigust ära tunda ja 
millal võiks arsti poole pöörduda.

Luutiheduse mõõtmise vajadusest
Mida võiks teada ja järgida/jälgida, 
kui liigesehaigus on diagnoositud

Põletikulised liigeshaigused – diag-
noosimine ja tänapäevane ravi”

Psoriaasi ja psoriaatilise atriidiga 
patsiendi toimetulek

Tööalane ja sotsiaalne 
rehabilitatsioon

Registreerimine kuni 22.aprill 
või kuni kohtade täitumiseni!

laaneviru@reumaliit.ee 
või 5569 5179 Elle

Põletikuliste luu- ja 
liigeshaiguste infopäev

27.aprill 2019, 
kell 9.30 - 15.45

• 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. 

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutuse tekst 

on võimalik 

sisestada ka 

veebikeskkonnas.

Kuulutus ilmub 

nii interne  s 

kui ka 

paberlehes. 
Tuleviku 6

T-R 10-17 • L 10-14

MÜÜA HULGI RIIDEID 
0,90 €/tk. Peab vähemalt 

10 asja korraga ostma.

Lasteriided kilekotitäis 5 €.

Kauplus SELENA 

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID
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HINNAD RAKVERE TURUL

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60
Till kg 10,00
Roheline sibul kg 6,00 7,00
Petersell kg 8,00
Mugulsibul kg 2,00
Porgand kg 1,50
Kaalikas kg 1,00
Peet kg 1,00
Kapsas kg 0,50
Salatikurk (imp.) kg 3,00 3,50
Vaarikatomat (imp.) kg 5,00 5,50
Redis punt 1,00
Maasikad 500g karp 3,00
Õunad kg 1,50
Sarapuupähklid (import) kg 5,00
Kreekapähklid (import) kg 5,00
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)

29. märts 2019. Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

Märtsis sai alguse menu-
seriaali „Kättemaksu-
kontor“ uus hooaeg, kus 
uue osatäitjana lööb kaa-
sa noor näitleja Kristjan 
Lüüs.

Tõnu Lilleorg

Lüüs kehastab politseiuurija 
Sander Pronksi, kes on pea-
linna saabunud Narvast ja on 
tänaste kahekümneste põlv-
konna täisvereline esindaja. 
Ta on vilunud nutitelefoni 
käsitseja, sööb ainult taime-
toitu ja ilmutab vahest oma-
pärast huumorimeelt. Tema 
paarimees Tiit Marvel, keda 
mängib Tarvo Sõmer, peab 
uut kolleegi kohati lausa 
veidrikuks.

Kristjan, milline 
on Sander Pronks?

Ta oli paar aastat tagasi 
„Kättemaksukontori“ kahes 
osas ja on vahepeal edasi ela-
nud. Ta oli uurija Narvas, 
selline natuke karm ja äkiline 
ning ka veidi naistemees, käis 
hästi riides ja oli saanud pä-
randuse.

Nüüd toodi Pronks Tal-
linnasse üle ja need äsjamai-
nitud asjad oleksid jäänud 
nagu teise ellu. Nüüd on ta 
veendunud vegan. Ta tege-

leb kogu aeg telefoniga, kas 
rullib või mängib seal, mis on 
iseloomulik tänapäeva noor-
tele. Kontorielus on Sander 
Pronks pigem lumehelbeke. 
Tiit Marveli perspektiivist on 
ta natuke veider poiss, täiesti 
teine generatsioon.

Aga ees ootavad mõned 
stseenid, kus tema äkilisus 
lööb välja. Näiteks kui ta lä-
heb vahistamise käigus liiale, 
hakkab käsi väänama, nii et 
paarimehel tuleb teda tagasi 
hoida, et rahu-rahu, sa pole 
enam Narvas.

Nii et ta käitub 
vastavalt olukorrale?

Jaa, Sander Pronks satub 
eriilmelistesse olukordadesse, 
kus ta avaneb. Näiteks ühes 
osas röövitakse tegelaskuju 
ära, vahel läheb ta aga muud-
moodi seiklema. Palju osa-
leb ta ülekuulamisstseenides. 
Olen öelnud stsenaristidele, 
et mul on nimede peale kehv 
mälu, aga ikka kirjutatakse 
mulle ühte lausesse kokku 
kolm suvalist nime. Ja need 
on ju „Kättemaksukontori“ 
nimed, mis kõlavad imeli-
kult ja pole nagu üldse päris- 
inimeste omad. Siis sa pured 
neid ja tunned, et voh, kui 
tore! (naerab)

Kas sinu elustiilis on ka 
midagi tänapäeva noortele 

„Kättemaksukontori“ uustulnukas Kristjan Lüüs: 
näitlemine teeb mind õnnelikuks

omast?
Ehk tõesti, suviti sõidan 

näiteks elektrirulaga. Mul 
pole probleeme millegi söö-
misega, siiski eelistan võima-
lusel taimetoitu. Kui on või-
malik valida sealiha ja kanali-
ha vahel, siis valin kana, sest 
selle kasvatamine on kesk-
konnale vähem kurnav.

Millised olid su ootused 
enne esimesi võttepäevi?

Eks mul ole sarjas suured 
sussid täita, kuid ma ei ole 
sellele niimoodi lähenenud, 
sest muidu mõtleksin selle 
„suureks kolliks“ enda jaoks. 
Varem olen ma näinud üksi-
kuid osi.

Teha on seda sarja väga 
lahe, sest neil inimestel on 
mingid asjad käpas ja mina 
olen neile nagu pahvak värs-
ket õhku. Näitlejad ja võtte-
meeskonna liikmed on seal 
kõik sellised püstijalakoomi-
kud, pidevalt käib võtteplatsil 
killurebimine, igaühel tuleb 
mingi oma nali. Vahel peab 
režissöör ütlema, et aitab, 
teeme nüüd tööd ka. Võt-
teplatsi vaimukustest jõuab 
teleekraanile ainult väike osa. 
Kogu meeskond töötab hästi 
kokku justkui masin.

Mida ütled koostöö kohta 
Tarvo Sõmeriga, kes män-
gib sinu paarimees Tiit 
Marvelit?

Ta võttis mind kohe omaks, 
ta on nii sõbralik tüüp, täielik 
mõmmi noh! Kui on olnud 
raskem võttepäev, siis ta aitab 
ja on toeks. Ma kujutan ette, 
et ta on naiste lemmik. Mitte 
ses mõttes, et „Hei, ma olen 
ilus poiss!“, vaid et ta ongi nii 
mõnus ja tore ja reaalne. Ta 
mängib oma rolli väga mõ-
nusa muhedusega. Meil on 
olnud ka sama õpetaja teatri-
koolis – Kalju Komissarov.

Sõmer lisab oma rolliga 
kogu seriaalile vajalikku 
värvi.

Jaa, ta esindab lolle uurijaid 
võrdluses nutikate peatege-
lannadega – ta loob nii head 
vastandumist ja keerab oma-
poolse vindi ka asjale peale.

Kas oled oma esitust tele-
kast vaadanud?

Esimest osa vaadates oli 
küll tunne, et jumal, ma oleks 
võinud ikka niipalju paremini 
mängida. Eriti, kui ma nägin 
sarja juubelihooaja osas, kui-
das Märt Avandi ja Ott Sepp 
panid. Tüübid mängivad nii 
avatult, seda on lihtsalt lust 
vaadata! Ma saan aru, et see 
tuleb ajaga ja kokkumängu 
kogemusega. Ma oleks taht-
nud näha end ka nii mängi-
mas.

Oled löönud kaasa palju-
des seriaalides ja filmides, 
kas sind tuntakse tänaval 
ära?

Kui olin „Kättemaksukon-
tori“ kahes osas kaks aastat 
tagasi, siis pärast seda üks-
kord talvel sõitsin kelgumäest 
alla ja kaugemal olid paar last. 
Ja siis üks tüdruk jooksis mul-
le järgi ning küsis, et kas ma 
olin seal osas kunagi? Mõtle-
sin, et issand jumal! Kuidas 
neil sellised asjad saavad mee-
les olla?!

Vahel trollis juhtub, et 
mõni laps seisab mu ees ja 
näitab näpuga ning ütleb 
emale, et see on ju see tüüp. 
Ja siis ma seisan seal ja teen, 
et ei pane tähele. Nüüd tänu 
osalemisele „Kättemaksukon-
toris“ tullakse tänaval juurde 
ja palutakse endaga foto jaoks 
poseerida. Ma saan aru, et 
lapse jaoks on suur asi minna 
telekas nähtud onu juurde ja 
temalt pilti küsida.

Kuidas sellesse suhtud?
See on pigem tore, minu 

jaoks ei ole see tüütu. Ma 
saan aru, et mõned staarid 
Eestis mõtlevad, et nad ei saa 
nii palju palka, et sellist ahis-
tamist taluda. Kui ma panen 
end tõesti laialt tuntud näit-
leja olukorda, siis tegelikult 
vaadatakse sind igal hetkel, 
sa ei saa vabalt olla. Nii võib 
väga krampi minna ja raske 
olla. Mina olen võtnud seisu-
koha, et mul on suva.

Said näitlejadiplomi 
Viljandi Kultuuriakadee-

miast neli aastat tagasi, 
kuidas sul läinud on?

Olen vabakutseline ja Tartu 
väiketeatris Must Kast pro-
jektide peal, aitan neid nii 
palju, kui saan. Olen Tartust 
pärit, kuid kuna abiellusin ja 
abikaasa sai sisse lavakasse, 
kolisime Tallinnasse.

Mul on väga vedanud, olen 
saanud pidevalt midagi teha, 
isegi kui see on ainult õhtu-
juhtimine. Aga ikka võtan 
vastu, isegi kui tegu on väi-
kese sutsuga. Sul on tööd, sul 
on raha, saad midagi teha ja 
siis tekib olukord, et järsku sa 
oled igal pool. Mulle on öel-
dud, et kuhu telekanalile ka ei 
klõpsaks, ikka olen seal, kas-
või mõnes reklaamis.

Mängisid filmis „Võta või 
jäta“ ehitusmeest. Algul 
oli ta Soomes, kus hakkas 
külm, siis põrutas Aust-
raaliasse – temast jäi mul-
je, et tänaste noorte jaoks 
on terve maailm kodu?

Mul on tunne, et see natuke 
nii ongi. Igal pool räägitakse 
ju, et vaata oma südame sisse 
ja sa võidki teha seda, mida 
igatsed ja minna sinna, kuhu 
soovid. Maailm on üsna lah-
ti ja pigem jääb tegutsemine 
enda julguse taha.

Kui suureks võimalustest 
kinnihaarajaks sa ennast 
pead?

Mulle meeldib spontaansus. 
Muidugi, mida vanemaks ma 
jään, seda konservatiivsemaks 
muutun. Olen juba 28, vahest 
mõtlen, kuhu see aeg on läi-
nud, sisimas tunnen end ikka 
noorena.

Tunned, et sul läheb hästi?
Ma tõesti tunnen, et olen 

õnnega koos, et mul on olnud 
need võimalused ja ma olen 
saanud teha nii noorena ja nii 
palju. Mulle tõesti meeldib 
seda tööd teha.

On sul olnud lemmiknäit-
lejaid, eeskujusid?

Ma imetlen väga paljusid 
näitlejaid, ka praegu. Kuid 
mul pole olnud lemmiknäit-
lejaid. Täna ma oskan märga-

ta näitlejate head tööd mingis 
olukorras, mingis rollis. Ins-
pireerivat kunsti on ümber-
ringi tohutult.

Kuidas puhkad?
See on iga kord erinev. 

Olen aru saanud, et kõige 
tähtsam on saada mõtted mu-
jale. Muidu ketrad kodus töö-
mõtteid, analüüsid ja teed asju 
edasi. Vahel on tähtis panna 
tööasjad plaksti ühte karpi 
kinni. Hakkan tegelema hoo-
pis millegi muuga ja olen sel-
les hetkes täiesti kohal.

Sul oli etteaste Eesti Laulu 
finaalis hiiglasliku tele-
publiku ees, kas valmistu-
sid eriliselt?

Eesti Laulu sutsakaks ma 
väga palju ei valmistunud. 
Ehk kunagi oleksin põdenud 
rohkem, et selline koht, nii 
palju inimesi ja mis saab, kui 
midagi valesti läheb. Oleksin 
hakanud ketrama neid sund-
mõtteid. Aga mis mõttega ma 
muretsen? Tuleb nii nagu tu-
leb, teen nii nagu teen. Nagu 
Andrus Vaarik ütleb: „Häbi 
kaob, raha jääb.“ Mitte, et 
kõige eest alati palka maks-
taks.

Ettevalmistus teatud tööde 
jaoks on muidugi vajalik, olen 
õppinud, kuidas olla vormis. 
Näiteks praegu on saabumas 
mu uues lavastuses „Ööpiltni-
kud“ stressirikas periood, kus 
esietenduse kuupäev ligineb 
kiiresti ja ikka on siit-sealt 
veel vaja mõni asi paremaks 
teha. Siis tuleb osata välja 
hingata ja leida endale kerge 
ümberlülitus.

Kristjan Lüüs koos uute kolleegidega, kes mängivad eradetektiive – vasakult Ragne Veensalu, Kadri Rämmeld 
ja Elina Reinold.

Foto: TV3
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Ostes Oma Põrsast vähemalt veerand siga,

saad TASUTA 2 kg SEAHAKKLIHA!

Pildil

tükeldatud

esimene

veerand

*2,45 €/kg

2,40 €/kg

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

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!

teksapood!

Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus, tel 322 3965

teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

- %90KOGU KAUP

lõpumüük
KUNI 6. APRILLINI
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