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Vladislav Musakko 
(25) on see mees, kes 
peitub juba mõnda 
aega Kuulutaja Face-
booki- ja kodulehte 
ilmestanud videolu-
gude taga. Saagem 
siis tuttavaks, kes see 
noormees on ja milli-
seid põnevaid plaane 
peab.

Seidi Lamus-Tšistotin

Vladislav, kes sa oled ja kust 
tuled?

Olen täiesti tavaline Rakve-
re poiss. Siit pärit, käinud 
Rakveres lasteaias, pärast mi-
da panid vanemad mu Rakve-
re Reaalgümnaasiumisse, kus 
õppisin põhikooli ajal teatri- 
ja meediakallakuga klassis. 
Seal õppisime pigem teatriga 
seotut, aga huvitavaks läks 
gümnaasiumi osas, kui hak-
kasime päris meediat lähe-
malt uurima. Samal ajal toi-
musid koolis ümberehitused 
ja sain näha kuidas luuakse 
stuudio, kus hetkel toimetab 
Reaal TV.

Kus ja kuidas videotegemist 
õppisid?

Selle õppisin selgeks täiesti 
omal käel. Leian, et kes läheb 
kuhugi midagi õppima, on 
pigem suunatud seda tegema, 
aga kes õpib omal käel, on as-
jast ise ka huvitatud – moti-
vatsioon on suurem. Ma ei 
õppinud üldiseid asju, vaid 
lähtusin oma konkreetsest 

ülesandest, mida tahtsin vi-
deo juures paremaks teha, ja 
seda siis uurima asusingi. 
Pealegi iga ülesanne nõuab 
omapärast lahendust ning 
kõike korraga ära õppida pole 
võimalik.

Pärast Tallinna kolimist 
hakkasin tööle elektrikuna ja 
hiljem juba projektijuhina, 
kuid mingil hetkel tundsin, et 
see pole lihtsalt minu jaoks 
õige. Samal ajal hoidsin ikka 
silma peal meedial ja 
YouTube´i kanalitel, analüü-
sisin nähtut enda jaoks ning 
tundsin, et tahan siiski vi-
deonduse juurde naasta.

Tean, et sinu videosid võib 
näha Sõdurilehes. Kuidas 
see juhtus?

Kui olin just oma käe jälle 
soojaks saanud, läksin kaitse-
väkke aega teenima. Esimene 
päev oli minu jaoks kõike-
muutev, kui klassi astus tol 
ajal veel kapten Miil ja küsis 
70 mehelt, kas keegi oskab vi-
deot teha. 

Minu üllatuseks olin ainus, 
kes käe tõstis ning siis sain 
tead, mis on Staabi- ja Side-
pataljoni teavituskeskus. 
Kandideerisin sinna, läbisin 
küll tavalise sõduri baaskur-
suse ja nooremallohvitseri 
kursuse, aga edasi ootas põ-
nev väljaõpe, kuidas nullist 
teha uudis valmis nii, et see 
oleks igati tõsiseltvõetav 
meedia, kus on tähtis kvali-
teet ja kiirus.

Ka praktika pool oli ääre-
tult põnev, sest sain kasutada 
tipptasemel tehnikat. Mul 
ei olnud uudislugude arvul 
piirangut — sain harjutada 
nii palju kui jõudsin, mida 

ma ka tegin.

Mis sai pärast ajateenistust? 
Tulid kohe Rakverre tagasi?

Ei, olin veel mõnda aega 
Tallinnas ja töötasin kulleri-
na. Tahtsin koguda raha, et 
alustada oma ettevõttega. 
Töötasin meeletult, elasin 
sõbra juures ja kui nägin Rak-
vere üürihindasid, tuli otsus 
päris kiiresti – naasin kodu-
linna. Tegin ka siin elektriku-
tööd, kuid siis mõistsin, et 
kui tahan täielikult pühendu-
da oma ettevõtmisele, ei saa 
seda poole vinnaga teise töö 
kõrvalt teha. Sõprade arvates 
on see küll hullumeelsus alus-
tada nullist ilma muu sissetu-
lekuta, aga kui ei õnnestu, 
saan hiljem öelda, et olen vä-
hemalt proovinud.

Millised plaanid sul seoses 
videote tegemisega Rakve-
res on?

Tahaksingi toonitada seda, 
et ma ei tegele ainult video-
kunstiga, vaid rõhun meedia-
le tervikuna. Mind õpetati, 
kuidas teadlikult ümberkäia 
sotsiaalmeediaga.

Reformierakonna valimis-
kampaaniaga liitudes mõist-
sin, et saan mõjutada kohalik-

ku kogukonda. Selleks, et 
siinset elu ergutada, tuleb ha-
kata tõmbama kohalike ini-
meste tähelepanu, mis on 
praegu täiesti laiali hajunud. 
Teatakse, mis toimub välis-
maal või Harjumaal, aga ko-
halikust elust suurt ei miskit. 
Rakvere on küll väikene turg, 
aga tegelikult on olemas mee-
letult palju üritusi ja kohti, 
mida külastada ning teenu-
seid, mida tarbida.

Seni pole kedagi teist veel 
ees ja seepärast pean olema 
justkui matšeetega teerajaja. 
Olen see, kes loob visiooni, et 
siin saab teha uudiseid. Täna-
päeval on meedia tootmine ja 
selleks vajalik varustus nii-
võrd odavaks muutunud, et 
saan väga kvaliteetset teenust 
pakkuda.

Ergutan just ettevõtjaid – 
tore, kui neil on sotsiaalmee-
dia kanal, aga nad peaks küsi-
ma endilt, kuidas see levib 
inimesteni, kes neid veel ei 
tea. Vahet pole, kas tegemist 
on hea või halva äriplaaniga, 
kui tulevane klient neist veel 
ei tea, siis pole ju vahet, kui 
hea ideega tegemist on, sest 
see ei jõua kuhugi välja.

Sügisel võis sind näha juba 

valimisnimekirjas. Kas 
plaanid end poliitikaga jää-
davalt siduda?

Hetkel kuulun Rakvere lin-
navolikogu sotsiaalkomisjoni 
ja sügisel kandideerisin Re-
formierakonna Lääne-Viru-
maa piirkonna nimekirjas. 
Kõigepealt pean ma ennast 
inimestele läbi oma tegevuse 
tõestama, et suudan siinset 
elu paremaks muuta. Kui 
olen selle saavutanud, tahan 
alustada professionaalset po-
liitikukarjääri kohaliku oma-
valitsuse tasandil. Ma ei näe 
end Riigikogus istumas, aga 
kohalikku elu mõjutamas 
küll. 

Olen tõeline Rakvere pat-
rioot ja kui keegi ütleb mulle, 
et siin pole midagi teha, lähen 
kohe põlema. Kui sõber viis 
mind Tallinna vaatamisväär-
sustega tutvuma, milleks oli 
Telliskivilinnak, kus tühjades 
tööstushoonetes vanakraami 
müüakse, mõtlesin, et kas see 
ongi ajaviitmine.

Poliitikas olles tahan või-
malikult paljudest sündmus-
test osa võtta ja kajastada neid 
n-ö seestpoolt. Tahan tunne-
tada, kuidas see kõik meil 
töötab, sest inimesed muutu-
vad, aga põhimõtted jäävad 

Mees kaamera tagant
samaks.

Kas pärast ajateenistust ei 
tekkinud mõtet hoopis rii-
gitööle jääda?

Tekkis külla, aga kuna seal 
on tugev konkurents, mõist-
sin, et ma ei pruugi sinna 
pääseda, kuna puudub eriala-
ne haridus. Samas tean, et va-
jan ka piisavalt vabadust – ma 
ei saa aru, miks peaks tegema 
kaheksast viieni tööd. Kui on 
hetki, kui pole midagi teha, 
miks ei võiks teha omi asju? 
Samas, kui on palju tööd, kas 
siis saab asjad kell viis nurka 
visata ja minema jalutada? 
Kindlasti ei ole see meedia-
tööd silmas pidades jätku-
suutlik.

Nüüd oma asja ajades saan 
pühenduda sajaprotsendiliselt 
oma tööle – teen seda hinge-
ga ja mõtlen iga pisimagi de-
taili läbi.

Tean, et oled Kaitseliidu Vi-
ru maleva liige. Kas mili-
taarmaailm ikkagi tõmbab?

Kui Rakverre tagasi tulin, 
siis käed ikka sügelesid. Sain 
teada, et ka Kaitseliidul on 
olemas teavitusmeeskonnad 
ja nii ma avalduse ära tegingi. 
Lootsin leida tegelikult kahte 
asja: esiteks, inimesi väljast-
poolt oma tutvusringkonda, 
ja teiseks jätkata seda, mida 
olin ajateenistuses õppinud 
ning täiendada end. Ma ei tee 
seda raha eest, vaid mulle 
lihtsalt meeldib.

Saan inimestele edastada 
sündmusi sellisena, nagu 
need on, lisamata manipulat-
sioone. Soovin, et minu audi-
toorium usaldaks mind kui 
infoallikat.

Ka Kaitseliidu tegevusi ka-
jastades ei pea alati jätma 
muljet, et küll seal on hea. 
Märkasin, et kui näitad, mida 
sa teed ja inimesi, kes seda 
teevad ning  miks nad teevad 
seda tasuta, siis see lihtsalt in-
nustab teisi. Ma ei lisa vürtsi 
juurde, vaid näitangi inimesi, 
kes seal sees on – see on n-ö 
puhas viis, kuidas jõuda ini-
meste mõistuse ja südameni.

Vladislav Musakko.
Foto: erakogu
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Kesknädalal Virumaad kü-
lastanud ettevõtlus- ja info-
tehnoloogiaminister Urve 
Palo alustas visiiti Lääne-Vi-
rumaalt Lepnalt, kus tutvus 
AS OG Elektra kompleksiga.

Urve Palo  rääkis, et kuna 
tal oli Virumaale asja seoses 
kohtumisega Riigiametnike 
klubiga Jõhvis, siis otsustas ta 
rohkem ringi vaadata. Minis-
ter märkis, et tema esimeseks 
sooviks oli just nimelt AS OG 
Elektra kompleksiga tutvuda.

„Ma ei ole Oleg Grossiga 
niimoodi kohtunud ja tema 
ärimudelit lähemalt näinud,“ 
selgitas minister. „Tegu on ju 
Eesti mõistes väga suure töö-
andjaga ja oluline on ka see 
pool, et tegeletakse kogu ahe-
laga tootmisest müügini väl-
ja,“ põhjendas Palo oma huvi 
ettevõtte vastu.

Lisaks külasta minister Tu-
livee turismikeskust Ida-Vi-
rumaal Lüganuse vallas, mis 
on arendusteks EASist rahas-
tust saanud. „Kuna minu hal-
dusalasse kuulub ka turism, 
siis mõtlesin, et võiks kind-
lasti tutvuda ka mõne turis-
miettevõtte või -taluga. Meie 
allasutuseks olev EAS toetab 
ju ka tublisti turismisektorit – 
sellest ka mõte vaadata, kuhu 
EASi abi läinud on,“ sõnas 
Palo.

Räägiti 
probleemkohtadest

AS OG Elektrat tutvustas 
ministrile ettevõtte omanik 
Oleg Gross. Kohtumist alus-
tati vestlusringiga, millele 

OG Elektra panustab keskkonnahoiule

Minister Urve Palo väisas Virumaad

järgnes kompleksi eri osadega 
tutvumine. Kohe alguses le-
piti kokku, et räägitakse otse 
ja ausalt nii positiivsetel kui 
probleemsetel teemadel. Ju-
tuks tulid nii transpordivald-
kond, alkoholiaktsiis kui tu-
lumaksuvaba miinimumi 
suurus.

Viimasega seoses nentis 
Gross, et pooldab uut seadust. 
Samas toonitas ta, et oluline 
oleks arvestada ka regionaal-
sust – Ida-Virumaal ja Harju-
maal on tingimused väga eri-
nevad. Ettevõtja tõstatas ka 
integreerumise probleemi. 
„Lõimumine on läbikukku-
nud,“ tõdes Gross, kelle ette-
võtte selgeks sihiks on laiene-
da just Narva.

Ka minister Palo tunnistas 
probleemi, märkides, et lõi-
mumine peaks algama hari-
dusest, ent Narvas on olu-
kord eriti keeruline.

Laienemisplaanidest kõnel-
des tõusid esile ka asjaajamise 
ja bürokraatiaga seotud kit-

saskohad. „Väikestel ettevõ-
tetel on selles mõttes väga 
raske – suures on spetsiaalsed 
töötajad, kes ametnikega 
suhtlevad, aga väikeses ette-
võttes pead ise kõigega tege-
leda jõudma,“ sõnas Oleg 
Gross.

„Ka omavalitsusametnike 
mänguala on väga suur,“ jät-
kas ettevõtja, tuues omast ko-
gemusest ilmestuseks, et kui 
näiteks rahva surve kaupluse 
avamiseks on tugev, siis pin-
gutavad ka ametnikud väga, 
et protsessid kiiremini toi-
muks. „Rakveres on küll ette-
võtluskeskkond hea, Tartus 
näiteks aga üsna keeruline,“ 
tõdes Gross.

Ka minister Palo nentis: 
„Omavalitsuste teha on selles 
osas päris palju, kas ettevõtlus 
areneb ja kuidas.“

Ministri muljed
Pärast ringkäigu lõppu ning 

kehakinnitust OG Elektra 
kompleksi sööklas olid mi-

60% küte, 
ehitus, 
mööbel

20% pakend

20% ajalehed, 
kontoripaber, 

reklaam

9. aprillist enam 
Grossi Toidukaupade 
kliendilehti tarbijate 
postkastidesse kand-
ma ei hakata. Klien-
did sooduspakkumis-
te ülevaatest ilma ei 
jää, vaid saavad need 
kätte kõikidest Gros-
si Toidukaupade 
kauplustest.

Seidi Lamus-Tšistotin

Kliendilehe tiraaž oli seni 
300 000, millest kauplustesse 
jõudis 19 000 ja ülejäänud ot-
sepostiga tarbijateni. Ettevõte 
on otsustanud vähendada 
reklaamlehtede tiraaži kahe 
kolmandiku võrra ja jätta 
need klientidele kättesaada-
vaks vaid kauplustes.

Lisaks sellele, et vähenda-
takse trükimaterjalide mahtu, 
mis ei ole paberkandjal kesk-
konnasõbralik, väheneb ka 
üleüldine keskkonnareostus, 
mida tingib näiteks lehtede 
transport. Edaspidi saabub 
kliendileht kõikidesse Grossi 
Toidukaupade kauplustesse 

reedeti koos Kuulutajaga – 
sooduskampaania algab endi-
selt esmaspäeviti ja seega jääb 
piisavalt aega pakkumistega 
tutvumiseks.

Sooduspakkumised on ole-
mas nii kontserni kodulehel 

www.grossitoidukaubad.ee, 
Kuulutajas kui ka sotsiaal-
meedias. Samas ei välista et-
tevõte otsepostituse taasta-
mist juhul, kui tarbijad seda 
siiski nõuavad või ei ole veel 
valmis keskkonnasõbraliku-

maks süsteemiks.
Ettevõte on juba mõnda ae-

ga töötanud selle nimel, et 
vähendada pabermaterjalide 
tarbimist. Nii on näiteks ka-
dunud tavapärased kauba saa-
telehed, mis asendati elekt-

rooniliste vahenditega. Sa-
muti toimub pidev vanapabe-
rikäitlus, kus pappkastid ko-
gutakse kokku, pressitakse 
ning saadetakse taaskasutus-
se. Igakuiselt on selleks ma-
huks 100 tonni.

„Järgmiseks sammuks pabe-
rimajanduse vähendamisel on 
raamatupidamise arhiveeri-
mine digitaalseks,“ selgitas 
tulevikuplaane ettevõtte ju-
hatuse liige Gea Gross.

Grossi Toidukaupade 
kliendilehtede tootmiseks ku-
lus nädalas kolm tonni pabe-
rit – seega aastas jõudis tarbi-
jateni 156 tonni reklaam-
materjali, mille mahu pea 
kolmekordne vähenemine 
teeb keskkonnale vaid head.

Ka suve alguses pahameelt 
tekitanud Kuulutaja jaotami-
se ümberkorraldamine oli 
tingitud suurtest ülejääkidest. 
Triipkoodi lisamine lehele 
andis võimaluse saada parem 
ülevaade, kuidas leht tarbijani 
jõuab ning see omakorda 
lihtsustas jaotamise reguleeri-
mist. Lõppkokkuvõttes võitis 
sellest lugeja – lehed jõuavad 
nüüd sinna, kus nõudlus on 
suurem ja pole karta, et neid 
ka mitme kaupa muuks ots-
tarbeks poest kaasa haaratak-

se.
Kuulutaja jaotamisse tuleb 

veel üks muudatus, mida sel-
gitas ettevõtte omanik Oleg 
Gross: „Tulles vastu lugejate 
soovidele, on nüüdsest või-
malik ühe ostuga kauplusest 
kaasa saada kaks Kuulutajat. 
Tihtilugu küsitakse lehte just 
kodust mitte välja pääsevale 
naabrile või haigele sugulase-
le, ja nüüd me seda ka või-
maldame. Kindlasti muudab 
see paljude inimeste jaoks le-
he kättesaadavuse kerge-
maks.“

Eestis raiutakse tunnis tüh-
jaks viis hektarit ehk umbes 
viis jalgpalliväljakut metsa. 
Tunnis võetakse maha 1000 
suurt, 30 meetri kõrgust 
puud. Neist läheb 600 küt-
teks, ehituseks ja mööbliks 
ning 400 puust tehakse pabe-
rit ja pappi, millest omakorda 
200 puud kulub pakendiks, 
mis kohe ära visatakse ning 
200 puust tehtud paberist 
rändab 150 otsemaid prügi-
kasti, olgu siis ajalehena, kon-
toripaberina või reklaamina. 
Mis tähendab, et 88 protsenti 
pakke- ja pabermaterjaliks 
kuluvatest puudest visatakse 
kohe minema. 

nistri muljed igati positiivsed. 
„Mulle meeldib, et see on ko-
dumaine tootmine ja siin on 
kõik hästi läbi mõeldud. Siin 
tegeletakse sellega, et kogu 
aeg edasi areneda, mitte loor-
beritele puhkama jääda. Kaas-
ajastatakse tootmist – uued 
masinad ja seadmed,“ arvas 
Urve Palo.

Ta nentis, et Eestis on töö-
jõu nappus ning samas palga-
surve suur. „Kui ettevõtja in-
vesteerib seadmesse, mille tu-
lemusel ta saab tööl olevate 
inimeste palka tõsta, on see 
lõppkokkuvõttes kõigile ka-
sulik,“ jätkas minister.

„Näen järjest enam, et Eesti 
ettevõtjad mõtlevad sellele, 
kuidas nende toode või tee-
nus oleks suurema lisand-
väärtusega, et nad saaksid 
palgasurvele vastu tulla. Ka 
siin ettevõttes mõeldakse sel-
le peale.“

Minister Palo hindas kõr-
gelt ka töötajate heaolu muu-
de aspektidega arvestamist. 
„Korralikust palgast üksi 
kaasajal ei piisa, et motiveeri-
da inimest enda juures tööta-
ma – pead lisa pakkuma. Siin 
on näiteks võimalus pärast 
tööd taastuda – käia jõusaalis 
ja massaažis,“ tunnustas ta.

„Need on just need asjad, 
mida mina tahan ettevõtjatele 
südamele panna – meie kõige 
suurem väärtus on meie ini-
mesed ja peame selle ressursi-
ga väga hoolikalt ümber käi-
ma.“

Liisi Kanna

Kinnitati Käsmu 
sadama detailplaneering

Haljala vallavalitsus kinnitas viimatisel istungil Käsmu 
Majaka sadama detailplaneeringu. Vaidlused sadama raja-
mise üle on käinud juba neli aastat, detailplaneeringut on 
korduvalt algatatud ja lõpetatut – nüüd vastu võetud ver-
sioon on järjekorras kolmas.

Haljala vallavanem Leo Aadeli sõnul ei saa praegu veel 
siiski täie kindlusega väita, et uus sadam rajatakse, kuna vo-
likogu otsust detailplaneering kehtestada on võimalik vaid-
lustada.

„Seega ootame teavitamisest ära 30-päevase tähtaja,“ sel-
gitas vallavanem.

„Kui detailplaneering jõustub, esitab vallavalitsus voliko-
gule ettepaneku kuulutada välja hoonestusõiguse seadmi-
seks avalik konkurss, mille edukas pakkuja saab õiguse sada-
ma-ala väljaarendada ja rajatisi ehitada,“ lisas ta.

Kui kõik sujuvalt läheb, võidakse kopp maasse lüüa juba 
sel aastal. „Positiivsete arengute korral prognoosin ehitus-
tööde alustamiseks selle aasta sügist,“ ütles Aadel, lisades lõ-
petuseks, et peab keskkonna arendamist igal juhul paremaks 
kui paigalseisu.

Liisi Kanna

Käsmu sadama eskiis. 
Allikas: Haljala vallavalitsus

Vasakult AS OG Elektra omanik Oleg Gross, ettevõtlus- ja 
infotehnoloogiaminister Urve Palo ning ministri nõunik 
Kairit Pihlak vestlemas. 

Foto: Liisi Kanna
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Sel kevadel toimuvad kõi-
kides maakondades täiskasva-
nuhariduse koostöösemina-
rid, mille eesmärk on võrgus-
tike ja erinevate osapoolte 
omavahelise koostöö tõhus-
tamine.

Teabepäevade käigus an-
takse ülevaade täiskasvanu-
haridusest riigi ja maakonna 
tasandil. Loovagentuur Za-
vod BBDO tutvustab eelseis-
vat vabariiklikku täiskasva-
nuhariduse teavituskampaa-
niat.

Lääne-Virumaa piirkondlik 
koostööseminar toimus 14. 
märtsil Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus, kus osa-
les üle 40 inimese üle maa-
konna.

Kohal oli VIROLi arendus-
spetsialist, kes oli üheks sõ-
numiviijaks maakonda laie-
malt. Loomulikult osalesid 
lasteaiajuhid, kes korraldavad 
lastevanemate teabepäevi ja 
lasteaias erinevaid koolitusi. 
Lisaks viibisid seminaril 
Noorte Tugila spetsialistid, 
kes igapäevaselt puutuvad 

kokku noortega, seal hulgas 
ka nendega, keda on vaja õi-
gele rajale suunata, ning töö-
tukassa esindajad, kes samuti 
aitavad inimesi nende töö- ja 
koolitusvaldkondade osas.

Kohale olid tulnud erineva-
te haridustöötajate esindajad 
linnavalitsusest ning loomu-
likult raamatukogu töötajad, 
kes pakuvad erinevaid aktiiv-
seid enesetäiendamise võima-
lusi: koolitusi, seminare, kor-
raldavad teabepäevi jne. Se-
minaril osalesid ka Rajaleidja 
keskuse töötajad, kes samuti 
tegelevad nõustamisega ning 
organiseerivad erinevaid tu-
girühmade õhtuid lastevane-
matele, korraldavad kohalikul 
ja maakonna tasandil semina-
re, koolitusi.

Teabepäeva üheks eesmär-
giks oli teadvustada elukest-
vat õpet kui üht möödapääs-
matut ja samas edasiviivat 
jõudu igapäeva elus. Areng ja 
liikumine on saanud meie elu 
lahutamatuks osaks ning tänu 
aktiivsetele tegijatele on toi-
munud mõnedki muutused.

Kohalik täiskasvanud õppi-
ja nädala (TÕN) koordinaa-
tor Tiiu Säbel andis ülevaate 
2017. aasta koordinaatori 
tööst ja mida on maakonnas 
selle aja jooksul ette võetud. 
Märkimisväärsena tõi ta välja 
ühepäevase projekti „Õpi ja 
tööta Lääne-Virumaal“, kus 
õpibuss koos spetsialistidega 
(Rajaleidja, Töötukassa, Rak-
vere Täiskasvanute Gümnaa-
sium, Juhan Kunderi Selts jt) 
tutvustasid raamatukogudes, 
lasteaedades ja tööandjate 
juures, mida need organisat-
sioonid pakuvad, et aidata 
inimestel tööturul paremini 
hakkama saada.

Vaadati üle ka tunnustused, 
mida iga-aastaselt TÕNi raa-
mes välja antakse – häbenema 
ei pidanud, sest näiteks aasta 
õppija nominente oli üheksa.

Sel aastal oodatakse samuti, 
et igast maakonnast leitaks 
üles need tublid inimesed ja 
organisatsioonid, kes vääri-
vad tunnustamist. Siinkohal 
korraldajate poolne üleskut-
se: mõtle, võibolla leidub sinu 

kodukohas, töökohas selliseid 
inimesi, keda võiks tunnusta-
da? Või on sinu enda tööand-
ja või mõni sinu piirkonna 
tööandja, kes väärib esiletõst-
mist?

Sellel aastal valitakse tubli-
sid järgmistes kategooriates: 
aasta õppija, aasta õppija rah-
va lemmik, aasta koolitaja, 
aasta õpitegu, aasta õppija-
sõbralik tööandja. Tunnusta-
mine kuulutatakse välja 15. 
aprillil ning nominentide esi-
tamise tähtaeg on 15. mai. 
Täpsemat infot saab TÕNi 
koordinaator Tiiu Säbelilt, 
tiiu.sabel@rajaleidja.ee või 
kodulehelt www.andras.ee.

Seminaripäev lõppes aju- 
rünnakuga, kus ühiselt otsiti 
tõhusamaid koostööpunkte 
ning kuidas edasi tegutseda, 
et tihendada võrgustiku tööd. 
Ühiselt leiti, et koostöös pei-
tub jõud ning info jagamine 
erinevatel tasanditel on edasi-
viivaks jõuks.

Kuulutaja

Eesti Vabariigi 100. sünni-
päev on küll läbi, kuid juube-
liaasta kestab. Veel on võima-
lus Kodanikuühiskonna Siht-
kapitalist (KÜSK) taotleda 
toetust EV100 kingitustest 
teavitamiseks.

Taotlusvoor on avatud nii 
kodanikuühendustele, koha-
liku omavalitsuse asutustele 
kui ettevõtetele. Toetatakse 

kingituste ja sündmuste tea-
vitustegevusi ja jäädvustami-
si. Taotlusi saab esitada kuni 
12. aprillini.

Toetust saab küsida näiteks 
avamissündmusteks, objekti-
de puhul nende märgistami-
seks, reklaamiks meediapildis 
ning videoklippide, krooni-
kate ja trükiste tootmiseks. 
Samuti toetatakse teavituste-

gevustega seotud tööjõukulu-
sid.

Eelmise taotlusvooru vastu 
oli huvi väga suur ja hoogu 
anti juurde nii suurematele 
kui väiksematele algatustele. 
Näiteks toetati tookord Vil-
jandi pärimusmuusika festi-
vali, tänavakunstifestivali 
Rural Urban Art Põlvamaal 
ning näituse „Minu koduko-

ha 100 kunstiteost Eestile“ 
avamist.

Lisainfot taotlemisest ja 
toetustest saad lugeda KÜSKi 
kodulehelt aadressil www.
kysk.ee/taotlusvoorud/
ev100-tt18.

Kuulutaja

EV100 kingutustest 
teavitamiseks antakse toetust

Peeti täiskasvanuhariduse 
piirkondlikku koostööseminari
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Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

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

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

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

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

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

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

TÖÖ

Ettevõte võtab tööle 
katuse- ja ehitusmehi!

CV palume saata 
e-mailile 

argrupp@hotmail.com
Lisainfo tel 5686 3083

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

PAKUME TÖÖD 
HAKKEVEOKI 

JUHTIDELE 
Info tel 506 7437

Põllumajanduse  evõte 
Lääne-Virumaal pakub tööd 

traktoris  dele. 
Helista ja räägime läbi. 

Tel 5308 7181

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?
Sisesta nüüd kuulutus

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutus ilmub nii 
portaalis kui 
paberlehes.

Vinni päevakeskusesse 
vajatakse kord nädalas 

juuksurit.
Täpsem info tel 
509 9565 või 

paevakeskus@vinnivald.ee

Pakume tööd 
puhastusteenindajatele 

Rakvere Spordihallis. 
Töö on osalise tööajaga ja  

graafi ku alusel 
(varahommikust lõunani).

Tel 5259495

• Alates aprillist saavad tööd 
kogemustega metsaistutajad. 
Eelregistreerimine tööle tel 
5360 0003

• Otsin oma mesilasse abilist, 
40-50 aastast naisterahvast, peab 
omama juhiluba. Tel 503 1849

• Otsime paindlikku lapsehoidjat. 
Töö sobib ka pensionärile. Ideaalis 
võiks leida kellegi, kes elaks Piiral 
või selle lähistel. Tasu kokkulep-
pel! Tel 527 1819

• Raum OÜ otsib järkamissae 
operaatorit, töö vahetustega ja 
õhtusesse vahetusse tootmis-
töölist tõstukijuhti.  Asukoht 
Rakvere Tootmise 6. Tel 515 
6342

• Otsin ehitustöölist välitöödele 
Soome. Tel 529 9241

• Pakun tööd käsipesulas autode 
pesijale Rakveres. Väljaõpe koha-
peal. Töö E-R 9-17. Palk vastavalt 
tulemusele. Kandideerimiseks 
saada CV martin@kindle.ee

• SOL pakub tööd Rakvere Põhja-
keskuse Rimi puhastusteeninda-
jale. Tööaeg on graafi ku alusel kell 
15.00-23.00. Graafi k kokkuleppel. 
Töötasu 4,20 €/h, bruto. Lisainfo 
tel 674 7399 või 5868 0138

• SOL Baltics pakub tööd Tapa 
Kaitseväe objektil puhastustee-
nindajatele (Loode tn 35, Tapa).

Tööaeg E-R. Töötasu alates 3,60 
€ tunnis. Siseruumide koristus, 
kontor, duširuumid, wc-d, garaaž. 
Lisainfo telefonil 674 7399 või 
5332 5299

• Duo Takso pakub tööd takso-
juhtidele. Tel 528 2659

• Pakume tööd CE-kategooria 
veokijuhile eestisisestele vedu-
dele. Tel 516 5212

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

• Vanem mees (55-aastane) otsib 
tööd (0,5 kohta). Tel 5843 1019
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Rakvere Teater
03.04 kl 19.00 Lendas üle käopesa, venekeelse tõlke võim-
laus, Rakvere Teatri suur maja (lav. Eili Neuhaus)

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
aprillikuu üritused
4. aprill kell 9 juristi nõustamine (vajalik etteregistreerimi-
ne tel 601 5122)
6. aprill kell 18 Allergia ja Astma ühingu koostöökohtumi-
ne Järvamaa Allergia- ja Astmaseltsiga Villa Theresas, oma-
osalus 5 eurot, vajalik etteregistreerimine
10. aprill kell 10 Koja üldkoosolek (ühingute juhid)
10. aprill kell 11 infopäev „Puue kui paradoks, intellekti-
puudega inimeste tööst eilsest homseni“, räägib Tauno 
Toompuu
11. aprill kell 13 Rakvere LIÜ üldkoosolek ja arutelu Targa 
Maja konverentsiruumis nr 114
13. aprill kell 9 maniküür (vajalik etteregistreerimine)
16. aprill kell 13 Südamehaigete ühingu loeng „Kevad liiklu-
ses“ koostöös Maanteeametiga, Targa Maja konverentsi-
ruum nr 114, oodatud on kõik huvilised, ette registreerida 
11. aprilliks
17. aprill kell 14 Afaasia ühingu kõnetreening Sotsiaalkes-
kuses
18. aprill kell 13 Diabeedi ja Parkinsoni seltsingute ühisüri-
tus Targa Maja konverentsiruumis nr114, loeng „Kuidas 
iseendaga paremini toime tulla?“, lektor Anu Joonuks
20. aprill kell 14 MTÜ Hea Tervis „Selja tervishoid“ ja te-
raapia, lektor Anne Tipner-Torn, Tark Maja ruun nr 114, 
registreerimine Maie Tamm, tel 5358 5989, maie.
tamm.001@gmail.com
21. aprill kell 11 Allergia ja Astma Ühingu ekskursioon Tal-
linna, külastame KGB muuseumi, Mustamäe Apollo kino 
(omaosalus)
29. aprill kell 12 MTÜ Hea Tervis – Rakvere Tarvase käi-
misepäev, registreerimine Maie Tamm, tel 5358 5989
30. aprill kell 13 Vaegkuuljate ühingu teabepäev Targa ma-
ja konverentsiriim nr114
Info tel 5342 9043

Rakvere kultuurisündmused 
21. märts-12. mai Andro Kööpi isikunäitus „Suhted“ Rakve-
re Teatris
9.-31. märts näitus „Sümbolite arhitekt Kotli“ Lääne-Viru-
maa Keskraamatukogus
20. märts-14. aprill Margit Kaare portreenäitus „Eluuni„ 
Rakvere Galeriis
30. märts kell 20 Jesper Parve, Eero Spriit ja Margus Vaher: 
„Mida mehed tegelikult tahavad? Rakvere eri!“ Buena Vista 
Sofa Clubis
2.-30. aprill Karola Ainsare isikunäitus Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus
3. aprill kell 17.30 Rein Veidemann „Elu kirjanduses ja kir-
jandusega“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
3. aprill kell 19 VAT Teatri etendus „Faust“ Rakvere Teatris
4. aprill kell 20 Indrek Taalmaa komöödia „Parimad palad 
vol 2“ Buena Vista Sofa Clubis
5. aprill kell 14 infopäev kodustele noortele lastevanematele 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
7. aprill kell 10 Töötukassa Töömess Rakvere Spordihallis
7. aprill kell 16 Rakvere Renessanss Rakvere Rahvamajas. 
Esinevad Vento del Tempo (Peterburi) ja Saltatriculi (Tar-
tu), lisaks Otsa Kooli noored muusikud. Ekaterina Smol-
nyakova (Peterburi) juhendamisel õpitakse üks rühmatants 
ning peo lõpetab suur ühistantsimine.
7. aprill kell 21 kevadpidu koos ansambliga „Heldene Aeg“ 
Buena Vista Sofa Clubis
8. aprill kell 12 eakateseltsi „Hämarik“ pidu Rakvere Rahva-
majas, esineb huumoritrupp Pajustist
8. aprill kell 17 komöödiaetendus „Igaühele oma“ Rakvere 
Rahvamajas

Biore
3., 10., 17. , 24. aprill nõelravi, Arina Grigorjani vastuvõtt – 
25 eurot
5., 12., 19., 26. aprill tervise testimine, gluteeni- laktoosi-
tundlikkuse määramine, Eve Heinmetsa vastuvõtt – 30 eu-
rot
17. aprill ortopeedi vastuvõtt, jalalaba uuring, sisetaldade 
määramine – 10 eurot
26. aprill sõltuvusevastased kõrvanõelad, dr Mihkel Veski-
mägi vastuvõtt – 25 eurot
Kiropraktika-seljaabi igal esmaspäeval, kolmapäeval – 40 
eurot, lapsed ja pensionärid 35 eurot

8. aprillil alustab Karakter 
teater Rakveres Eesti ringrei-
si oma menuka komöödiaga 
„Igaühele oma“. Ray Cooney 
komöödia keskmes on polii-
tik, kelle valed ja varjamised 
muudavad isegi armukolm-
nurga ümarjooneks.

 Eesti tuntud seriaalidest ar-
mastatud näitleja Tarvo Sõ-
mer mängib hittkomöödias 
Briti siseministri asetäitjat 
Richard Willeyt. Lavastus 
räägib sellest, kuidas Richard 
saabub töökohustuste tõttu 
oma naise Pamelaga Londoni 
kuulsasse Westminsteri ho-
telli. Tegelikult plaanib aga 
Richard sooritada väikese 
kõrvalhüppe peaministri sek-
retäriga. Nagu elus ikka, ei 
kulge kõik aga sugugi plaani-
päraselt.

„Kuna häid komöödiaid po-
le kunagi liiga palju, siis pak-
kusin komöödia tegemise 
idee välja trupi lavastajale Tiit 
Altele, kes leidis ka sobiva 
teksti. Karakteri trupis on 
küll 20 näitlejat, kuid üheks 
peaosaliseks kutsusime Tarvo 
Sõmeri Rakvere Teatrist, mis 
osutus igas mõttes õnnestu-
miseks. Lisaks heale rollisoo-
ritusele andis Tarvoga tööta-
mine palju juurde ka trupile,“ 
meenutas lavastaja Aavo 
Soots lavastuse sünnilugu.

Tarvo Sõmer ja Riina Vaher komöödiaetenduses „Igaühele 
oma“. 

Foto: Karakter

Karakter teater läheb Cooney 
komöödiaga ringreisile

Tarvo Sõmer rääkis, et Ka-
rakteriga on ta varemgi koos-
tööd teinud ja põhjendas oma 
kaasalöömist järgmiselt: „Ku-
nagi küsiti Voldemar Pansolt, 
et mis vahe on professionaal-
sel näitlejal ja harrastusnäitle-
jal? Panso vastas: „Professio-
naalset näitlejat ei saa kuidagi 
lavale, aga harrastusnäitlejat 
ei saa kuidagi lavalt ära.“ Kui-
gi selles ütlemises on ilmselt 
ka üksjagu tõtt, pole kahtlust-
ki, et Karakteri näitlejad on 
oma suhtumiselt väga profes-
sionaalsed ja asjaolude teist-
sugusel kokkulangemisel 
oleks mitmedki nendest või-
nud ka kutselises teatris läbi 
lüüa.“

Kuigi prooviperioodil oli 
palju tööd nii kärpimise kui 
prooviaja leidmisega, meenu-
tas näitleja esietendust siiski 
rõõmuga: „Publiku vastuvõtt 
ja tagasiside ületas kõik minu 
ootused. Loen seda etendust 
kindlasti suureks kordamine-
kuks. Eriline tänu ja kiitus 
muidugi Ivo Leegile, kes ko-
gu tükki hiilgavalt veab. Saan 
aru, et peaaegu samamoodi 
nagu Karakteritki.“

Ivo Leek ise kommenteeris 
oma rolli aga järgnevalt: „Mi-
nu tegelane selles etenduses, 
George Pidgen, on härra 
Willey erasekretär. Ta on vii-
sakas, aus ja lojaalne noor-
mees. Emaga koos elamine on 

ta lihtsalt pisut eluvõõraks 
muutnud. Peategelane paneb 
George’i väga keerulisse olu-
korda, mille tõttu seni aus 
noormees on sunnitud vale-
tama. Vale hakkab aga veere-
ma nagu lumepall ja seda pea-
tada pole enam kellegi või-
muses.“

2017. aastal esietendunud 
komöödiast kujunes menukas 
näidend, mis naerutas inimesi 
pisarateni ja tekitas palju kõ-
neainet . Seetõttu võttis Ka-
rakter vastu otsuse teha sel 
aastal Eesti ringsõit, et viia 
nalja ja naeru inimesteni ka 
väljaspool Virumaad.

Karakter teater sai tänavu 
viie aastaseks. Selle ajaga on 
mängitud palju erinevaid la-
vastusi külajantidest klassiku-
te teosteni. Näitetrupi liikme-
test on välja kasvanud nii la-
vastajaid kui ka kunstnikke. 
Sel aastal võideti koostöös 
leedu lavastajaga Üleriigilisel 
Harrastusteatrite festivalil 
peaauhind grand prix lavastu-
sega „Mida talle öelda ehk Ti-
gu“.

„Igaühele oma“ mängitakse 
Virumaal 8. aprillil Rakveres 
ja 29. aprillil Kundas. Pileteid 
saab Rakvere Teatri kassast.

Kaido Piiroja
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Rakveret oma kodu-
linnaks pidav oboe-
mängija astub täna 
õhtul üles ETV otse-
saate „Klassikatä-
hed“ finaalis.

Tõnu Lilleorg

Senist kogemust saates 
peab neiu väga ägedaks ja 
uudseks. „See on avardanud 
silmaringi ja andnud koge-
musi nii pillimängus, kui suu-
re tähelepanu all olemisest,“ 
lausus Ingely.

„Alguses ma üldse ei loot-
nud, et võiksin finaali pääse-
da, see tuli üsna ootamatult. 
Läksin konkursile eesmärgiga 
näidata inimestele, mis pill on 
oboe ja pole vahet, kui kauge-
le jõuan. Nüüd on nii hästi 
läinud, et tuleb saate lõpuni 
pingutada,“ rääkis oboemän-
gija.

Kõige põnevamaks ülesan-
deks seni peab ta saadet ala-
pealkirjaga „Raamist välja“, 
kus tuli teha koostööd teise 

Selleaastane Tallinn Music 
Week (TMW), ühendatud 
muusika-ja linnakultuuri fes-
tival, toimub ajavahemikus 
2.-8. aprill. Ettevõtmise 
numbrid on suured: osaleb li-
gi 250 artisti 30 riigist, üle 
Tallinna saab neid näha 30 
erinevas esinemiskohas.

Telliskivi Loomelinnakus 
toimunud pressiüritusel rää-
giti TMW 10!-st lähemalt ja 
nüüdseks on teada ka kõik 
sellel esinevad artistid ja 
muusikakollektiivid. Piltli-
kult ja natuke üldistavalt öel-

des põimub mitmekesine Eu-
roopa muusika Vene uue 
kooli muusikaga.

Rohkem alternatiiv/indie-
muusikale rõhuv TMW pole 
siiski raskema roki sõpru 
täiesti unustanud. Seekord 
leiab nimistust näiteks Battle 
Beast nimelise kollektiivi 
Soomest, kes silma paistnud 
küllaltki bravuurikate esine-
mistega ja mõnusatest rokk-
meloodiatest pungil albumi-
tega.

„Natuke psühhedeelne tun-
ne on siin olla! Eesti sai 100, 

Tallinn Music Week 10. Sel 
aastal tuleb üks suur suur tä-
histamine!“ mainis lõbusta-
tult oma sõnavõtus TMW 
juht, alati säravsilmne Helen 
Sildna.

Peomeeleolusid täis TMW 
10! avakontsert toimub 5. ap-
rillil Vene Kultuurikeskuses 
ja hiljuti liitus sellega Eesti 
Laulu võitja, võrratu hääle-
materjaliga Elina Netshajeva. 
Kontsertidele lisaks on 
TMW huvitavamaks ettevõt-
miseks veel 8. aprillil aset lei-
dev disainiturg.

Üha laiemaks paisuv TMW 
on aldis eriüritustelegi. Löök-
lauseks on tänavu „Nar-
va-Tallinn-Viru Ring“. Kõiki 
selle üksikasju esialgu veel ei 

paljastata, kuid nn Station 
Narva toimub kolmel päeval 
21.-23. september.

Ülo Külm

Ingely Laivile tuli „Klassikatähtede“ fi naalipääs ootamatusena

Puust puhkpill oboe on Ingely Laivi instrumendiks. 
Foto: Kroot Tarkmeel

TMW põimib Euroopa ja Vene uue kooli muusika

kunstiliigi esindajaga ning 
helindada filmi. „Selliseid asju 
muidu kunagi ei tee, nüüd tu-
li avaramalt mõelda ja esitus-
se loomingulisust lisada,“ lau-
sus neiu.

Finaalis toimub võitja väl-
jaselgitamine sarnaselt seniste 
saadetega – oma punktid an-

nab kolmeliikmeline žürii, 
millele liidetakse telefonihää-
letuse tulemused. Žürii põhi-
liikmete Ivari Ilja ja Juhan 
Trallaga liitub finaalsaates 
maailmakuulus dirigent Kris-
tiina Poska.

Otsustavas lõpusaates tuleb 
esitada kolm lugu: üks, mis 

iseloomustab mängijat, tei-
seks tantsuline pala ja kol-
mandaks eesti autori teos. In-
gely valis ennast iseloomusta-
vaks looks Benjamin Britteni 
teose „Paan“, mis kuulub 
oboerepertuaari hittide sek-
ka. „Selles teoses on vabadust 
ja ta seondub loodusega. Loo-
dus on mulle alati lähedane ja 
tähtis olnud,“ selgitas neiu loo 
valikut.

„Ükskõik, kes finaalis või-
dab, olen väga rahul, et nii 
kaugele jõudsin,“ lausus In-
gely ja tunnistas, et finaal te-
kitab ärevust ning sunnib 
hoolega lugusid harjutama. 
„Teised kaks finalisti on väga 
tugevad. Me kõik kolmekesi 
saame teha ERSOga soolo-
kontserdi, mis on suur au-
hind,“ rääkis ta. Kontserdid 
Eesti esiorkestriga toimuvad 
järgmisel nädalal Tallinnas ja 
Tartus.

Ingely Laiv lubas, et hakkab 
pärast saate lõppu otsima 
edasisi esinemisvõimalusi 
Eestis ja miks mitte ka Rakve-
res. Ingely on muusik, kellele 
meeldib publikule esineda. 

„Mida rohkem publikut on, 
seda parem. Olen korra and-
nud kontserti, kus saalis istus 
üks inimene, aga isegi siis oli 
tore mängida,“ rääkis neiu.

Veebruaris omandas ta ba-
kalaureuse kraadi Karlshruhe 
Muusikaülikoolis ning plaa-
nib sügisel õpinguid jätkata. 
Tulevikus liituks Ingely Laiv 
meeleldi mõne hea orkestriga 
ja ta on valmis asuma tööle ka 
õpetajana.

Oboed mängiti väga palju 
barokkajastul, mil instrument 
oli viiuliga võrreldav soolo-
pill. Orkestris kuulub oboe 
puupuhkpillirühma kõrvuti 
flöödiga ja omab väga tähtsat 
rolli.

„Sageli on armastusega seo-
tud laulvad teemad oboele 
kirjutatud. Ta on selline 
melanhoolne, pisut kurblik 
pill,“ rääkis Ingely. Tema sõ-
nul on instrumendil tugev lä-
bitungiv kõla, mille tõttu ka-
sutavad orkestrandid enne 
esinemist just oboemängija 
puhutud a-nooti oma pillide 
häälestamiseks.
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Auto eelsoojendi müük, 
paigaldus, remont

Autoelektroonika remont , 
e lektr i tööd

Diagnost ika

Autovalveseadmed

Haakekonksude müük 
ja paigaldus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11, Rakvere

Tel 505 2065

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST
OST

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUSKINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

TEENUSED

• Müüa Rakveres Kunderi 4, 1toa-
line ahjuküttega korralikult reno-
veeritud korter (23,6m2), värske 
remont, köögimööbel, wc duši-
ruumiga, pakettaknad, kelder, 
kuur. Madalad kommunaalmak-
sud (20€). Hind 28 000 €. Tel 5664 
4088

• Müüa mugavustega 1toaline 
remonti vajav korter renoveerita-
vas majas Side tänaval, 5/3. Hind 
18 700 €. Tel 5664 4088

• Müüa 1toaline korter (44 m2) 
Arknal. Tel 5686 7065

• Müüa 1toaline  keskküttega 
korter Kunda linnas. Korter vajab 
kapitaalremonti. Hind on kokku-
leppel. Täpsem info tel 5342 7845

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

• Müüa 2toaline ahjuküttega kor-
ter Rakvere kesklinna, Spordi tn 
13, II korrusel, renoveeritud. Hind 
30 000 €. Tel 5551 8091

• Müüa Haljalas 2toaline (48 m2) 
renoveeritud mugavustega korter 
2/3. Tel 5661 4819

• Müüa Tapa kesklinnas 2toaline 
korter, I korrus, möbleeritud. 
Sobib hästi pensionärile või ka 
üürile andmiseks. Hind 13 500 €, 
kiire ostu korral saab tingida. Tel 
511 0478

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

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

• Müüa Paide kesklinnas 2toaline 
kõigi mugavustega korter, II kor-
rus, 42 m2. Tel 5341 3861

• Müüa 2toaline korter I korrusel. 
Ida-Virumaa, Kohtla-Järve, Iidla, 
Ahtme mnt. 71. Hind 4500 €, sobib 
ka äripinnaks. Tel 5814 9203

• Müüa renoveeritud 3toaline 
(57,7 m2) korter Rakverest 8 km 
kaugusel Pajusti alevikus. Hind 27 
800 €. Tel 511 0478

• Müüa 3toaline korter Tamsalus 
alles renoveeritud majas. Üldpind 
67,4m2, mööbel hinna sees. Või-
malus tingida. Tel 5340 1595

• Müüa Simunas keskmises sei-
sukorras 4toaline korter. Korteril 
on omaette keskküttesüsteem 
puitkatlaga. Korteril on kaks keld-
riboksi ja garaaž! Hind 10  000 €. 
Rohkem infot telefonil 5344 9019

• Müüa väiksem maja suure aiaga 
kesklinnas või vahetada 2toalise 
kõigi mugavustega korteri vastu 
I-II korrus. Tel 5692 1940

• Müüa remonti vajav talumaja 
Rakverest 3 km. Maad 9000 m2, 
männimets, vesi, elekter, 32 a. Tel 
5694 6444

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

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

• Müüa maja Järvamaal Koerus. 
Tel 504 5560

• Müüa krunt 1240 m2 Rakveres. 
Tel 557 0990

• Müüa elamumaad Rakverest 3 
km. Krunt 10 000 m2, männimets. 
Tel 5694 6444

• Müüa Sõmerul elamumaa 1240 
m2, otse omanikult. Tel 564 1380

• Müüa renoveeritud garaaž Ussi-
mäel. Tel 5625 6916

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

• Ostan 1toalise kõigi muga-
vustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

• Ostan või üürin 1-2toalise korte-
ri Rakveres või lähiümbruses otse 
omanikult. Tel 525 2799

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

• Soovin osta otse omanikult 
2-3toalise korteri Rakvere 
linnas. Tel 5348 3117

• Ostetakse Tapa linnas 2-4toaline 
korter. Kõik pakkumised on ooda-
tud. Tel 5697 5317

• Ostan 3-4toalise korteri Lai 
14 majas, võib vajada remonti. 
Tel 5886 9698

• Ostan maja  Rakvere linnas 
(krundi suurus vähemalt 1000 
m2). Võib pakkuda nii heas korras, 
kui ka remonti vajavat maja. Pak-
kumised koos hinnasooviga teha 
e-posti aadressile roheniit@gmail.
com või tel 521 2146

• Ostan maakodu, vana taluhoo-
ne/kinnistu (elektri olemasolu, 
võib vajada remonti) looduskaunis 
privaatses asukohas. Tel 5199 1609

• Ostan maja Haljala ümbruses. 
Võib olla remonti vajav. Tel 5552 
7229

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

• Ostan garaaži Rakveres, ootan 
kõiki pakkumisi! Tel 5340 3775

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

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

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

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

• Soovin üürida ruumi, ruume 
kontoriks. Võib olla ka näiteks 
pool majast, 2toaline ahjuküttega 
korter. Oodatud vaid 1. korruse 
pakkumised. Ootame pakkumisi! 
Tel 5881 7143

• Soovin üürida 2toalise möb-
leeritud korteri Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5815 2702

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

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

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

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

• Anda üürile 1toaline möbleeri-
tud korter Uhtnas otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile möbleeritud 1toali-
ne korter Veltsis, otse omanikult. 
Tel 5624 4605

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

• Anda üürile 2toaline korter 
Loksal. Tel 5624 4605

• Anda üürile 3toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5192 4190

• Anda üürile 3toaline korter 
Ubjas. Tel 5624 4605

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Variant 1,8T 
12/1998. a, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, kliima, kesk-
lukk, 4 x el.aknad, korralik, läbinud 
tehnilise ülevaatuse 12/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere 
59037780

• Müüa Audi A6 1,8 turbo, 110kW, 
1997. a. Tel 535 23418, helistada 
õhtuti.

• Müüa Citroen Berlingo 1,9 
diisel, 51kW, 2003. a. Hind 1000 €. 
Tel 5552 2305

• Müüa Ford Focus Chia 1,6 74kW, 
2002. a, 177  000 km, universaal, 
kliima, 4 x el.aknad, puldiga kesk-
lukk, veokonks, kehtiv ülevaatus, 
suverehvid, talverehvid. Tel 5694 
9062

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 
1,4TDI 01/2005. a, 55kW, turbo-
diisel, hõbedane, universaalkere, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, tume salong, pl.soojen-
dus, korralik, superökonoomne, 
kõigest 4l/100km kohta! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa VAZ 21061, 1983. a ja 
Moskvitš 2715011 kaubik (piru-
kas) 1990. a. Tel 5357 8162

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

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

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

• Müüa Volkswagen Passat 1,9TDI 
04/2003, 74kW, turbodiisel, tu-
mesinine, sedaan, konditsioneer, 
kesklukk puldist, 2 x el.aknad, 
veokonks, väga heas tehnilises 
korras, kehtiv ülevaatus 09/2018, 
superökonoomne, soodsalt! Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa remonti vajav traktor 
T-40. Hind kokkuleppel. Tel 524 
7073

• BMW X3 AEZ alumiinium veljed 
kummidega Pirelli. R17 235/55. 
Kummid ühtlaselt kulunud 60 
mm. Veljed nagu uued. Hind 290 
€. Tel 5805 6822

• Müüa sõidukorras mootorsaan 
Buran. Tel 518 9518

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

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

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

• Ostan kõiki marke ja igas seisu-
korras sõiduautosi, asukoht ei ole 
määrav. Tel 5365 4085, skampus@
online.ee

• Ostan auto kuni 1500 €, võib 
vajada remonti. Tel 504 0457

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autode keretööd ja värvimi-
ne. Tel 504 0457

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Remondime autode ja trak-
torite startereid ning gene-
raatoreid. Saadaval uued ja 
vahetusfondist. Tel 526 0545

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

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused
VIHMAVEERENNID

ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID JA 

LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ
www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

TORUTÖÖD
Vee- ja kanalisatsiooni-

torude sulatamine

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

M E T A L L I T Ö Ö D

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

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

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

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

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 
517 5480

• Veoteenused 7-päeva näda-
las teile vajalikus suunas sõb-
ralike kokkuleppe hindadega. 
Kaubik asub Rakveres. Tel 5646 
3518. Facebookist leiate meid 
lehelt - Kasutatud mööbel ja 
kodusisustuskaup - pakume 
kaubaks mitmesugust tarvilik-
ku majapidamiskraami erine-
vatest aastakäikudest Soomest 
ja Baierimaalt. Kõik teie kõned, 
sõnumid ja kommentaarid on 
iga päev väga oodatud. Teeme 
head kaupa!

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

• Veo- ja kolimisteenus kaubiku-
ga. Tel 506 1547

• Transpordi- ja hüdrotõstetee-
nus 4,5 t kandevõimega veokiga 
(kallur). Tel 5363 6990

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Kolimisteenus kiire ja mugav. 
Tel 5646 7038

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• A-TORU Santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Teostame kõiki lammutustöid. 
Tel 5330 5970

•Lammutustöö. Transporttee-
nus. Tel 56856320

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

• Valmistame tellimisel puidust 
soome tehnoloogial kaheraamilisi 
aknaid (MSE ja MSU). Valmistame 
tellimisel puidust sisse- ja välis-
uksi. Valmistame vastavalt kliendi 
soovile, erinevad mõõdud ja vär-
vitoonid. Valmistame ka mööblit, 
erinevatega profi ilidega liistusid 
ja aknalaudu. Restaureerime 
vanu aknaid ja uksi. Täpsem 
info: viru.aknad@gmail.com. Meie 
veebileht: www.viruaknad.ee. Tel 
5615 7538

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

• Ettevõtte teostab terrasside ke-
vadist hooldust ja uute terrasside 
ehitust. Tel 5628 3528

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

• Teostame töid alates remont-
töödest kuni uusehitisteni. Tööde 
korrektne teostus tagab tellija 
rahulolu. Üldehitustööd, vanni-
toaremont, sauna ehitus/remont, 
köögiremont, mööblipaigaldus, 
plaatimine, siseviimistlus, maal-
ritööd, tapeetimine, elektritööd, 
torutööd, terasside paadisillad, 
fassaadi tööd. Tel 5557 8781

• Ehitusteenus: katusetööd, 
fassaadide ehitus, siseviimist-
lus, korterite remont, plaatimi-
ne, üldehitustööd, vundamen-
tide ehitus ja soojustamine, 
saunade ehitus, terrasside ehi-
tus. fi nestbuilders@gmail.com. 
Tel 5662 6483

• Ehitusettevõte pakub erinevaid 
ehitusteenuseid. Ehitame puit-
maju, fassaade, katuseid, terrasse 
ja juurdeehitusi. Tel 521 0053, 
e-mail: greco@greco.ee

• ETTEVÕTE TEOSTAB EHI-
TUS-, VIIMISTLUS- JA RENO-
VEERIMISTÖID. Üldehitustööd, 
renoveerimistööd, katusetööd, 
fassaaditööd, siseviimistlustööd 
(k. a märgruumide niiskustõkked, 
plaatimistööd). Tel 5628 3528

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

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

• Kaks naist teevad siseviimistlus-
töid. Tel 5386 5906

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont. Rõngaste 
vahetamine ja kaevupealsete 
ehitus. Tel 5840 0240

• Puurkaevude rajamine ja 
puhastamine. Vee- ja kanali-
satsioonitorustike, septikute 
ja süvaveepumpade paigal-
dus. Maaküttesüsteemide 
rajamine. Tel 502 1279, 526 
9604,  www.puurkaevumeist-
rid.ee

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

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

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

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

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

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

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5646 6958

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru 
Küttesüsteemid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Kodumasinate remont ja pai-
galdus (külmkappide, pesumasi-
nate, nõudepesumasinate, mikro-
laineahjude jne.) Teenus võimalik 
ka kodukutsel. Tel 5648 7258

• Ettevõte pakub kontori- ja ko-
dukoristust, suurpuhastust ning 
ehitusjärgset koristust. Tel 5628 
3528

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

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

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

• Teen kindakrohvi (korst-
nad, soojamüürid, seinad jne). 
www.kenriko.ee Tel 508 3305
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sül

V

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

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

Tel 506 9814

 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

KODU

Kuuluta Kuulutajas!
Info kuulutus@kuulutaja.ee

32 25 093

OST

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

 ☼ igakuine raamatu-
pidamine

 ☼ palgaarvestus, maksu-
arvestus, TSD

 ☼ majandusaasta aruande 
koostamine

 ☼ raamatupidamise kor-
rastamine

 ☼ konsultatsioon

15 aastat kogemust

Võta ühendust:
rito.raamatupidamine@

gmail.com

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

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

voodrivahetus, soojustamine, 
terrasside ehitus, san.tehnili-

sed tööd. Hinnad head. 
Tel 5373 4876

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 ehitus ja 
katusetöid.

Kõik ehitusest!
Tel 5668 5343, 

5686 3083

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Müüa uus 
täiskomplektne 9 x 10 m 
näitushall  Maamessil
koos betoonplokkidest alusega
Hind 9500 €+km

Ja väike hall 3,5 x 6 m. 
Hind 1900 €+km

Lisainfo: 
info@technoland.ee
5345 7458
Haljala tee 5, Tõrremäe
Rakvere vald

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375
• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Felix bänd, parim ja soodne. Tel 
5559 3419

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

• Ansambel, õhtujuht alates 200 
€. Tel 5190 1697

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

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

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

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

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

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

• Professionaalne viljapuude ja 
hekkide lõikus. Tel 507 3463

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

• Hoian lapsi Rakveres eramajas, 
alates 1. eluaastast, ööpäevaring-
selt (v.a laupäeval). Oman laste 
hoidmise kogemust, kõnekeel on 
vene keel. Tel 5357 3614

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

• Ära anda riidekapp. Tel 5344 
4992

• Müüa televiisor Sony (20 €). Tel 
5660 3463

• Müüa aaloe, kokkuleppel kõrgus 
95-100 cm (ca 60 cm). Tel 5590 
7276

• Soodsalt müüa lahtikäiv diivan 
ja tugitool, tumeroheline ja väga 
heas korras. Tel 558 8429

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

• Müüa 100 rohelist kasutamata 
klaasplokki Laekveres. Tel 511 
1385

• Uued kaarkasvuhooned 
parimate hindadega:  3x4 m, 
3x6 m, 3x8 m. Hind alates 299 
€. Transpordi võimalus, kiire 
tarne. Info ja tellimine tel 5673 
0411

• Anda üürile püügiload kutseli-
sele kalurile (2 õngejada, 8 võrku, 
2 mõrda). Tel 5624 4605

• Anda ära kasvava kadaka ma-
terjal Aseri lähistel. Tel 5624 4605

• Soodsalt müüa vasktoru, läbi-
mõõduga 14 mm x 4000 mm, 5 tk. 
Tel 558 8429

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan Eesti Vabariigi kullast ja 
hõbedast meene- ning juubeli-
münte (1992-2018). Lisaks võib 
pakkuda ilusaid krooni paberra-
hasid. Maksan hästi! Tel 5590 6683

• Ostan kaubaaluseid: Eur, Fin 
ja märgistamata. Tel 5552 2789

• Ostan soomekelgu. Tel 5192 
8284

• Ostan Lääne-Virumaalt heas kor-
ras nõukogudeaegse nurgadiivani 
„EVA”. Tel 5657 6680
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TALVINE 
TÜHJENDUSMÜÜK

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

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

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

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

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

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

LOOMAD

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

KÜTTEPUUD

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 35 €/rm 

+ transport. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

EHITUS

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

PÕLLUMAJANDUS

VANAVARA

TEATED

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

Kauplus Selena Tuleviku 6. 
Ootab teid kõiki lõpumüügile, 

kõik kaubad -50%, võimalik osta 
kotiga 10-15 kg. T-R 10-15, L 10-14

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

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

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

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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5569 
1610

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

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

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

• Pliidipuud! Lepp, pikkus 30 cm. 
Pakitud võrkkottidesse, 40 liitrit/2 
€. Materjal seisnud peenpalgina 3 
aastat, kuid kuna otse õuest pa-
kitud, siis vajab enne kütmist 3-4 
päeva toatemperatuuri. Transport. 
Tel 501 2326

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

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

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

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

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

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

• Mesi otse omanikult! Mesi 
klaaspurgis 900 g, hind 6,50 €. 
Rakveres kohale toomine ta-
suta. Rohkem infot www.mee-
meistrimesi.ee. Tel 53967664

• Müüa hobusesõnnikut. Peenes-
tatud ja pakendatud (60 l). Kohale 
toomisega. Tel 520 1570

• Müüa 10 suurt rulli varjualust 
heina Haljala vallas. Tel 5656 1475

• Müüa traktor T-16 kabiini, kasti 
ja roolivõimuga, heas korras, dok. 
olemas. Hind 2000 €. Tel 5558 5956

• Ostan kaks kitsetalle. Tel 5395 
0313

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

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

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

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

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

• Käsitööpood: kudumid, hee-
geldused, punutised, postkaar-
did, keraamika. Olete oodatud! 
Tsentrum, II korrus. Koidula 1, 
Rakvere. Info ja tellimine tel 
5671 7720

• Naiskingsepp Rägavere tee 20. E, 
T, N kell 8-15, K 11-18. Töö kiire ja 
korralik. Tel 5559 3019

• Taakasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14 müügil kevad-
mantlid, joped ja jakid. Leidub ka 
suuri numbreid

• LADU NÄPIL MÜÜB: broi-
leri poolkoib 1.25 €/kg, bro-
ileri koib 1.25 €/kg, broileri 
kints seljata 1.50 €/kg, seakeel 
3 €/kg, hõbeheik 2.80 €/kg, 
skumbria 2.60 €/kg. Info tel 
32 20 722

• Elektritarvete kaupluses LAI 
3A  suur LED-prožektorite 
soodusmüük. Hinnad all kuni 
50%! Soodsaimad LED-valgus-
tid alates 4.90 €

KATARIINA
KELDER

TANTSUÕHTU

CompacttCoCCommpacmmpacctComCommC pp tapppacccctttttccccttcoCCCCCoo pppoooCCoCoCC aammmmmmppCCCCCCCCCCC
07.04 kell 21.001.00kelll 21 044 ke 00012111 00044 eelllekk4 ek 1111007.07 0007.7.0 04.04040777 4400000000077000000 00444 1 00kelll 214 04 k 0011 011444 k 2lleel 1k 2004000040440444444000000

Pilet 3 €
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Avaldame sügavat kaastunnet Rittale ja tema
perekonnale armsa ema

LIIDA KUZNETSOVA

kaotuse puhul.

Perekond Masljukova

p

LIID

k

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Möödunud laupäeval 
jagati teistkordselt 
ihaldatud Eesti Fil-
mi-ja Teleauhindu. Na-
gu aasta tagasi, nii toi-
mus EFTA 2018 pidu-
lik auhinnagala see-
kordki Nordea Kont-
serdimajas, mis mõis-
tagi olulise sündmuse 
puhul oli nooblist fil-
mi-ja telerahvast pun-
gil.

Ülo Külm

Vahetult enne gala algust 
õnnestus „kinni püüda“ Riigi-
kogu esimees, härra Eiki Nes-
tor ning temalt lühikommen-
taar võtta. „EFTAst arvan 
hästi. See üritus on just tegija-
tele tähtis. Viimane eesti film, 
mida ise vaatamas käisin, oli 
„November“. Mulle meeldis,“ 
sõnas ta.

Eesti filmi-ja teleauhindu 
jagati seekord ühtekokku väl-
ja viie võrra rohkem kui eel-
misel aastal – koguni 29, poo-
led neist filmi- ja pooled te-
levaldkonnas. Kandideerisid 
2017. aasta saated ja filmid. 

Muusikalised vahepalad
Nagu esimeselgi EFTAl, oli 

peol kaunis vähe muusikalisi 
vahepalu. 

Esimeses osas ilmus kor-
raks lavale Jüri Pootsmann, 
suhteliselt värske palaga, mis 
räägib „vihmapiiskadest vas-
tupeegelduvast päikesest“. 
Korralik stiilne esitus, taus-
taplaani visuaalne sigri-migri 
sinna ilmestamiseks juurde.

Teises pooles toimetas es-
malt asjalik elektroonilise 
muusika duo, sujuvalt si-
ni-must-valge muusikamaail-
ma kõrgustesse sammuv nal-
jaka nimega Pür Müdd.

Hoopis põnevamaks kuju-
nes aga „maestro Cashi“ alias 
Tommy Cashi lavaline taid-
lemine. Istus noorhärra, tea 
kas esmakordselt või mitte, 
mürtsti klaveri taha, män-
gis minuti jooksul efektse 
helivalli välja ja kukkus siis 
harjumuspäraselt räppima. 
Tundus, et tegemist oli tema 
värskeima looga.

Galale lõpp-punkti panemi-
se au jäi siiski metallimeestele. 
Muidugi närviliselt vihiseva-
tes valguskiirtes vingelt vib-
reeriv Metsatöll – dekoreeri-
valt eelnevalt lavale tassitud 
pottides podisev elav tuli – ja 
nende tuttavamast tuttav bra-
vuurikas „Merehunt“.

Saatejuhi säramine
„Tervikuna tundus ikkagi 

liiga pikk. Ning milleks see 
kolmveerantunnine vaheaeg? 
Asi pidanuks palju kompakt-
sem olema!“ kurjustas EFTAl 
tuntud piltnik.

„Sõu ise oli väga äge. Marta 
Laan lausa säras saatejuhina ja 
oh need sekkapistetud natuke 
nilbed helimehe naljad! Igav 
ei hakanud mul küll kordagi,“ 
leidis vastupidiselt neljaküm-
nendates daam, kes filmi-ja 
telemaastikul orienteerumi-
sega vist kunagi hätta ei jää.

Reportaaž: kodumaise fi lmi-ja 
telemaastiku tähtede paraad

VALIKULISELT EFTA VÕITJAID:
Parim meesnäitleja televisioonis – Mait 
Malmsten („ENSV“)
Parim teleseriaal – „Siberi võmm“
Parim erisaade – „Inglite aeg“
Parim meesnäitleja fi lmis – Tõnu Kark (pea-
osa „Rohelised kassid“)
Parim fi lmistsenarist – Sulev Keedus („Me-
hetapja süütu vari“)
Parim animafi lm – „Manivald“

Tele- ja filmikategooriaid 
hinnati mõlemal juhul kahes 
voorus ekspertžürii poolt, nn 
superžürii langetas lõplikud 
otsused.

Ülekanne kolmes 
suurimas telekanalis

Filmi-ja teletegijate ühtsust 
rõhutati galal õige mitmel 
korral. Ühtse rindena te-
gutsesid seekord ainult selle 
ürituse ülekandmise raames 
ka kolm konkureerivat Eesti 
suurimat telekanalit: ETV, 
Kanal2 ja TV3. Otselülitust 
gala teisest poolest kanti es-
makordselt üle üheaegselt.

„November“ võidutses
Võimas film? Selle must-

valge mängufilmi puhul läk-
sid kinodes linastumise aegu 
vähemalt vaatajate arvamu-
sed kardinaalselt lahku. Kes 
kiitis taevani, kes kirtsutas 
nina ja kirus maapõhja.

Nüüd kandideeris film ja 
selle tegemisega seotu koguni 
kümnes kategoorias ning viis 
neist võidu põhjendatult või 
vähem kaheksas!

Kusjuures loomulikult ka 
selles kõige tähtsamas, vii-
masena välja kuulutatud pa-
rima mängufilmi kategoorias. 
Täiendavalt näiteid Novemb-
ri edu(loo) juurde: parim 
filmihelilooja – poolakas 
Jacaszek, parim filmirežis- 
söör – Rainer Sarnet, parim 
naisnäitleja filmis – Rea Lest.

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

• 56 aastane sale mees, kes ei 
suitseta, tutvub noorema saleda 
naisega. Tel 5348 9906

• 65-aastane naine soovib head 
sõpra. Ei ole vaja sinu rikkust, vaid 
sinu ausust ja head südant. Kunagi 
pole hilja. Tel 5675 1139

• Tutvun 60-70 aastase mehega 
sõpruse eesmärgil, vajalik auto. 
Tore, kui olete kasvult pikem. Tel 
5894 5712

TUTVUS

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Kevadtööd 
tahavad 

tegemist. 
Ära raiska 

aega!
Telli 

Kuulutaja 
endale 
KOJU!

Internetist 
tellimine.ee
või telefonil

617 7717
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TÄNA MAAILMAS

Emakeelepäeval väisas 
Rakveret tuntud aja-
loolane ja poliitik Kül-
lo Arjakas, kes pidas 
loengu Eesti omariik-
luse esimestest idee-
dest, mis ilmunud trü-
kisõnas, kusjuures 
ühed jäljed viivad ko-
guni Prantsusmaa pea-
linna Pariisi.

Ülle Kask

Küllo Arjakas arutles, kel-
lel meie vaar-vaarisadel või 
vaar-vanaemadel võis tulla 
pähe mõte, et väikesel rahva-
killukesel siin Läänemere ja 
Peipsi järve vahel võiks tekki-
da oma riik.

„Loomulikult ei saa me seda 
mitte kunagi teada,” tõdes ta. 
„Aga teadaolevalt kõige esi-
mest, siiski küll kaudset trü-
kiallikat peame minema ot-
sima ruumiliselt Eestist õige 
kaugele ja ajas tagasi aastasse 
1855. Kohaks on Pariis.”

Prantsuse ajakirjaniku 
teos „Baltikum”

Arjakas rääkis, et 1855. aas-
tal ilmus Pariisis ajakirjaniku 
Louis-Antoine Leouzon Le 
Duc’i reisiraamat „Baltikum”.

Mees reisis Rootsist Soo-
me ja tuli laevaga üle lahe 
Tallinna, otsides porfüüri, 
punakat ränilaadset purske-
kivimit. Prantslased tahtsid 
sellest valmistada Napoleon 

Bonaparte’i säilmetele sarko-
faagi.

Le Duc’i raamatus on pea-
tükk „Reval”, milles prants-
lane kirjeldab Tallinna kui 
väikest linna, kus kirikud on 
madalad ja hooned enamasti 
ühe-kahekorruselised puu-
majad. Ta ei teadnud mitte 
midagi Eesti ajaloost ega saa-
nudki sellest midagi teada, 
sest baltisaksa ajalookirjutus 
oli tollal veel lapsekingades.

„Sellele vaatamata tuleb 
tema läbinägelikku võimet 
tunnustada,” rõhutas Arja-
kas, „sest Le Duc avaldas oma 
raamatus mõtte, et Eestimaa, 
Liivimaa ja Kuramaa kuber-
mangu rahvad kas saavad ta-
gasi oma muistse iseseisvuse 
või need rahvad transformee-
ruvad moskoviitluse assimi-
latsioonikatlas. Seda võib pi-
dada ilmselt kõige esimeseks, 
küll väga kaudseks, aga ikkagi 
just trükisõnas jäädvustatud 
mõtteks vabast Eestist.”

Küllo Arjakas hakkas 
1990ndate lõpus raamatut ot-
sima, aga siis ei õnnestunud 
tal seda veel leida.

„Umbes kümme aastat ta-
gasi käis Tallinna Linnaar-
hiivis külas prantslaste de-
legatsioon. Ma rääkisin seda 
lugu ja nad sattusid suurde 
vaimustusse. Ühe arhivaari 
abikaasa töötas kõrgel ame-
tipostil Prantsuse Telekomis 
ja lubas „mobiliseerida“ mitu 
inimest, kes hakkavad harul-
dast raamatut otsima,“ kõne-
les ajaloolane.

„Läks kolm-neli kuud möö-

Täna, 30. märtsil on suur 
reede. Käesoleval sajandil 
saab seda liikuvat püha tähis-
tada 30. märtsil veel vaid ka-
hel korral: 2029. ja 2040. aas-
tal ning järgmine kord satub 
suur reede 30. märtsile alles 
2108. aastal. Eelmisel sajan-
dil saadi suurt reedet pidada 
aga 30. märtsil koguni neljal 
korral: 1923., 1934., 1945. ja 
1956. aastal. Aga kuidas suh-
tusid eestlased sellesse pühas-
se esimesel iseseisvusajal?

1923. aasta veebruaris oli 
pidulikult tähistatud Eesti 
Vabariigi viiendat sünni-
päeva ja veidi enam kui kuu 
aega hiljem peeti üht tähtsa-
mat usupüha – suurt reedet. 
Sel puhul oli märtsilõpu aja-
lehtedes hulgaliselt asutuste, 
organisatsioonide ja äride 
õnnesoove pidupäevaks: ini-
mestele sooviti rõõmsat li-
havõtteaega või lihtsalt häid 
pühi.

Ajalehes Waba Maa ilmu-
nud artiklis „Kevadepühad – 
nooruse jõu pühad” kirjutati: 
„Rahvahulkade rõõmuhõisete 
saatel libisevad kevadepühad 
üle maa. Uudishimulikult 
püüab neile mullapinnalt väi-
ke sinililleke vastu vaadata ja 
lõo otsib juba oma paremaid 
noote kevadise rõõmu või-

dulauluks. Kevad on revo-
lutsiooni aeg looduses, on 
vabaduse võidukäigu rõõmu-
püha.”

Ajalehes Sakala ilmus 30. 
märtsil 1923. aastal samu-
ti mõtisklus kevadpühadest, 
milleks ju ülestõusmispühi 
ehk lihavõtteid peetakse. Sel-
les jutustati: „Kevad on ja ke-
vadpühad. Suured imed sün-
nivad. Aeg on rännata mööda 
orge ja mägesid, mööda luhti, 
metsi ning mööda veteääri ja 
heljuda kevadpäikese valgu-
ses ja soojuses. Aeg on avada 
südamed kevade päikesekiir-
tele, et nad meie südamed 
teeksid õrnaks nagu lapsesü-
da, et seal tõuseks uus elu, elu 
armastusele, headusele, iga-
vestele väärtustele.”

Ajalehes Vaba Eesti ilmu-
nud Mihkel Lülli religioo-
niaineline artikkel „Ülestõus-
mise pühiks” algab sõnadega: 
„Meie pühitseme Kristuse 
surma ja ülestõusmise mäles-
tuseks suurt reedet ja kevad-
pühi. Kristus oli inimene nii-
sama kui kõik inimesed.”

Seejärel selgitab autor Kris-
tuse ülestõusmisega seotud 
probleeme ja tõdeb lõpe-
tuseks: „Inimene peab üles 
tõusma. Ja kui meie sureme, 
siis tõuseb elu meie haudadel 

kui noor rohi, õied ja särav 
looduseilu rõõmurikkal ke-
vadel, nii on igavene õiguse 
hääl inimkonna elus. Sureb 
ihu, variseb mulda kannataja 
keha, aga tema kannatus tõe 
eest tiivustab tuleviku võit-
lust.”

Kui ajaleht Edasi, Venemaa 
Kommunistliku Partei Pe-
terburi Eesti osakonna hää-
lekandja, ei kirjutanud 1923. 
aasta 30. märtsi numbris suu-
rest reedest ja lihavõttepü-
hadest ridagi, siis 30. märtsil 
1934 oli Edasi pühendanud 
sellele temaatikale terve le-
hekülje. Initsiaali A. S. taha 
peitunud autor oli kirjutanud 
pika artikli ja pannud selle-
le pealkirjaks „Lihavõtted on 
orjusaja jäänused”.

A. S. räägib pikalt ja laialt 
sellest, et pärast Venemaa ok-
toobrirevolutsiooni on kätte 
jõudnud suurte ajalooliste 
sündmuste ajajärk. „Need, kes 
enne ägasid kõige jõhkrama 
kurnamise all, võtsid enam-
laste juhtimisel võimu oma 
kätte ja ehitavad oma elu nii 
ümber, nagu seda nõuavad 
töötavate hulkade enda hu-
vid. Ehitavad nii, et kunagi ei 
oleks ühel inimesel võimalik 
kurnata teist, et kaotada klas-
sid, mis selle kurnamise eel-

duseks on,” kirjutab autor.
Erilist viha tunneb artikli 

kirjutaja usumeeste ja kiriku-
pühade vastu, sest ta tooni-
tab: „Sel ajal, kui kogu maa-
ilma imperialistlik kodanlus 
end selleks ette valmistab, 
et oma seakärssa nõukogu-
de kapsaaeda pista, püüavad 
kurnajateklassi jäänused ka 
siin selleks pinda ette valmis-
tada. Selleks kasutatakse kõi-
gepealt igasuguseid usupühi, 
kui kõige paremat aega igasu-
guse sotsialistlikule ehitusele 
vaenuliku agitatsiooni viimi-
seks hulkadesse. Niisugusteks 
pühadeks on ka lihavõtted.”

Eesti on artiklis kajastamist 
leidnud järgmise lause näol: 
„Valges Eestis kuulutasid pa-
pid faschis’e otsekohe jumala 
tööriistadeks, samal ajal käi-
sid need papid ise kõrtsides 
joomas ja vägistamas.” Seejä-
rel teatab autor, kuidas kur-
najateklass koos usumeestega 
püüavad kolhoosidesse puge-
da ja seal kahju teha. Ta teab, 
et nad varastavad kolhoosist 
piimasaadusi, segavad tuhka 
linaseemnetesse, puistavad 
tinapulbrit hobustele kõrva, 
kõrvetavad herneseemneid 
niivõrd, et nad ei idane jne.

Allan Espenberg

1923 ja 1934: mida arvasid eestlased tänasest usupühast?

Eesti iseseisvuse mõte ja kauge Pariis

Küllo Arjakas Lääne-Virumaa Keskraamatukogus kõnelemas. 
Foto: Lääne-Virumaa Keskraamatukogu

da ja arhiivi tuli väikene saa-
detis. Tegin selle lahti ja seal 
oligi Le Duc’i raamat. Nii et 
läbiviidud otsinguid tuleb 
tunnustada, arvestades, et 
Prantsusmaal on olnud ikka 
tuhandeid kirjastusi ja kõik-
võimalikke reisikirju, on aja 
jooksul avaldatud ilmselt 
sadu- ja sadu tuhandeid.”

Gümnasisti 
Andres Dido luuletus

„Edasi oleks loogiline kü-
simus, kes oli esimene eesti 
mees, kes on sama mõtte kir-
jasõnas jäädvustanud,” jätkas 
Arjakas ajaloo radadel seikle-
mist. „See mees, Andres Tiido 
ehk Dido, sündis täpselt sa-
mal, 1855. aastal, mil prants-
lane Le Duc Pariisis oma rei-
sikirja „Baltikum” avaldas.”

Andres Dido sündis Viljan-
dimaal, Helme kihelkonnas, 
ühes esimeses veidi jõukama-
le järjele jõudnud Mulgimaa 

taluperes. Pärast küla- ning 
kihelkonnakooli lõpetamist 
läks poiss edasi õppima Tartu 
gümnaasiumisse.

„Tänapäeval on see igati 
loogiline haridustee, aga sel 
ajal, 1880ndate alguses, oli 
gümnaasiumi jõudmine suur 
saavutus, sest õppemaks, 
toit ja elamine võõras linnas 
oli väga kallis. Võib arvata, 
et tollal õppis umbes sada-
kond eesti poissi erinevates 
gümnaasiumites, mitte suurt 
rohkem,” selgitas ajaloolane 
tausta.

Augustis 1882 Andres Dido 
arreteeriti. Gümnaasiumi õp-
pur oli äratanud Tartus polit-
sei tähelepanu, sest talle saa-
deti kirju ja kirjandust Šveit-
sist. Sel ajal oli taoline kirja-
vahetus äärmiselt haruldane 
ja ilmselt äratas postkontori 
juhataja tähelepanu, kes igaks 
juhuks teatas politseile, sest 
Lääne-Euroopast võisid tulla 

revolutsioonilised või anar-
histlikud ideed.

Läbiotsimise käigus võe-
ti Didolt ära mitmesuguseid 
materjale ja kirju, sealhul-
gas ka Prantsuse ajaloolase 
Francois Auguste Mignet 
raamat „Prantsuse revolut-
siooni ajalugu“. Leiti ka üks 
luuletus, mille pealkiri oli 
„Eesti sõalaul”. Selles on järg-
mised read: „Nüid orja unest 
ärkame/Ja ühes sõtta tõtta-
me/Sest priius läigib meie 
eel/Ja Eesti vabatriigi peal.”

„Võib arvata, et Andres 
Dido on esimene Eesti mees, 
kes ei ole mitte ainult unista-
nud Eesti riigist, vaid ka selle 
mõtte paberile pannud,” nen-
tis Arjakas.

Nii on Dido omal moel üks 
esimesi eestlasi, kes poliitilis-
tel põhjustel arreteeriti. Ta 
saadeti Venemaale Kaasa-
nisse kaheks aastaks asumi-
sele. Eestisse tagasi tulles ta 
siin tööd ei leidnud ja siirdus 
1885. aastal Lääne-Euroo-
passe, elades kõige pikemalt 
Prantsusmaal.

„Vaene hulkur ja pagula-
ne Pariisis, kes teenis elatist 
peamiselt keeletundide and-
misega,” iseloomustas Arjakas 
Didot, „aga mehel oli elus kõ-
vasti õnne, sest ta suri augus-
tis 1921 ja jõudis ära näha aja, 
mil Eestist sai iseseisev riik, 
ning päeva, mil Prantsusmaa 
tunnustas Eestit.”

Dido saatis tsaariajal Eesti 
ajalehtedele Pariisist artikleid, 
kajastades sealset kultuurielu 
ja poliitikat. Jaanuari lõpus 

1921 kirjutas ta Päevalehe-
le saadetud artiklis: „Nüüd, 
kui see kõige suurem rõõm 
mu elus mulle osaks saanud, 
võin ma rahus surra“. Võimas 
Prantsusmaa, suure kultuu-
riga maa, suurte valdustega 
koloniaalriik ja Esimese maa-
ilmasõja võitjariik, see maa 
tunnustas nüüd väikest Ees-
tit.

Dido tervis oli sel ajal kehv 
ja nii tõid Eesti esindajad Pa-
riisis selle tähtsa sõnumi tema 
haigevoodi juurde.

„Andres Dido on veel selle 
poolest eriline mees, et ta on 
üks neist harvaesinevaist juh-
tumitest, kellel on veel surma 
järel ka õnne,” märkis Arja-
kas. „Kõlab küll imelikult, aga 
ometi see on nii.“

Ajaloolane kõneles, et 
Andres Dido haud Pariisis 
Pantin´i kalmistul säilis läbi 
aastakümnete tänu väliseest-
lastele, kes tasusid hauaplatsi 
eest maksu. 1970ndate lõpus 
ja 1980ndatel elas Pariisis 
eestlasi vähe ja neil polnud ka 
väga palju raha.

Nii arutati omavahel, et nad 
peaksid vist loobuma Dido 
hauast, kuna keegi ei tahtnud 
enam arveid maksta. Teised 
jälle ütlesid, et Dido hauda tu-
leb hoida ja hooldada ning nii 
vaesed nad ka pole.

Õnneks jõuti ära oodata 
aasta 1991, Eesti riigi taasta-
mine ning Eesti saatkonna 
avamine Pariisis. 1998. aas-
tal tehti Andres Dido haual 
esmased korrastustööd, 
hauaplaat renoveeriti 2005.
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Seahakkliha 2,59 €/kg

Oma Põrsa Vaala Keskuse lihapoest
leiad peale laia ja rikkaliku valiku

sealiha ka saslõkki, grillkoote,
erinevaid grill- ja saslõkivorste

Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

Kaupluses A&E Kangad Rakveres
L. Koidula tn 2

UUS SUUR VALIK
kauneid kardinakangaid,

mööbliriideid ja
voodipesukangaid!

Avatud E-R 9.00-18.00, L 9.00-15.00
Tel. 555 15 607

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage, võsalõikureid, ja
murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.

Soodsate hindadega müügil uued STIGA saed, lumepuhurid, lumesahad ja
lumeketid (STIGA ja ALPINA murutraktoritele) ning talviselt soodsate
hindadega murutraktorid, muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid ja

akutooted.

Vaata ka lisa www.saed.ee
Asume Rakvere vald Sireli tee 3 (Tapa teeristis)

Tel 503 7729, 322 4174
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