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Värbamispäeval ilmutasid ukrainlased 
töö vastu suuremat huvi kui kohalikud
Töötukassa korraldatud vär-
bamispäeva Rakvere spordi-
keskuses külastas kordades 
rohkem Ukraina sõjapõgeni-
kest tööotsijaid kui kohalikke. 
Ankeete täideti ja võeti kaasa 
usinasti, lähiajal selekteeri-
vad tööandjad sobilikud kan-
didaadid. 

Katrin Uuspõld

Töötukassa Lääne-Virumaa tööand-
jate konsultant Antonina Vorontso-
va märkis, et nagu taolistel ettevõt-
mistel tavaks, on suurem osalejate 
hulk just esimesel tunnil. „Päeva 
jooksul käis suurusjärgus paarsada 
inimest. Paljud tööandjad on öel-
nud, et said rohkelt otsekontakte,“ 
rääkis Vorontsova. 

Ta selgitas, et tänavu otsustas 
töötukassa korraldada sarnaseid 
värbamispäevi üle Eesti, et viia kok-
ku tööandjaid ja tööotsijaid, sealhul-
gas Ukraina kodanikke, luues sil-
mast-silma kohtumisi. „Varasemad 
töömessid on olnud suuremad kui 
värbamispäev, messidel on olnud 
ka karjääriga seotud teemasid, siin 
on ainult otsesed tööpakkumised. 
Küll on värbamispäev paralleelselt 
virtuaalse töö- ja karjäärmessiga,“ 
selgitas Vorontsova.

Sofia ja Anna olid ühed ukrain-
lannadest, kes värbamispäeval töö-
pakkumisi uudistasid. Mõlemad 
naised on koos oma lastega Lää-
ne-Virumaale Uhtnasse jõudnud 
Lõuna-Ukrainast kolm nädalat taga-
si, nende mehed on kodumaal. 

Naised ütlesid, et on end sis-
se seadnud ja tunnevad turvaliselt 
ning on väga tänulikud eestlastele 
abi eest. „Lapsed käivad lasteaias 
ja lähevad sinna väga hea meelega, 
neile meeldib,“ rääkis kolme lapse 
ema Sofia. Naine kiitis väga vaba-
tahtlikku mentorit Svetat, kes nen-
dega värbamispäeval kaasas oli ja 
kes abistab nii ametkondadega suht-
lemisel kui siinseks eluks vajalike as-
jade hankimisel. 

Sofial on kõrgharidus kehalise 
kasvataja õpetajana, aga ta on end 
hiljuti koolitanud iluteenuste vald-
konnas ja plaanis avada Ukrainas 
oma salongi. „Iluteenused on praegu 
Ukrainas tulusamad ja seepärast ma 
seda ala õppisin ja tegutseda tahtsin. 
Samuti armastan ma sporti ja oli ka 
plaan veel kursustel käia, et hakata 
ka tegema treeninguid,“ rääkis So-
fia oma plaanidest, enne kui sõda 
algas.

Kuna nii Annal kui Sofial on 
väikesed lapsed, siis on ka oluline, 
et tööaeg oleks sobilik, nii väikeses 
kohas nagu Uhtna praegu sobilikku 
tööd ei leidu. „Praegu ei tahaks sealt 
mujale kolida, kuna lapsed on laste-
aiaga harjunud ja nende jaoks oleks 
uue kohaga harjumine jälle uus 
stress,“ arutles Sofia. Aga kui vaja, 
tuleb ka töö pärast elukohta vaheta-
da, arvas Anna. 

Leidub töid, kus keele-
oskus pole probleem
Cirkle K pakkus värbamispäeval toi-
duvalmistaja ja abiteenindaja tööd. 
„Need on need positsioonid, kus ei 
ole vaja rääkida eesti keeles ja sobi-
vad ka Ukraina sõjapõgenikele. Pal-
jud neist juba õpivad ka eesti keelt 

nii, et usun, et peagi ei ole see ka 
üldse probleemiks. Kellele meeldib 
rohkem toitu teha, see saab valida 
toiduvalmistaja ametikoha, kellele 
mitte, saab kaupa välja panna ja ai-
data koristustöödel,“ rääkis rääkis 
Cirkle K värbamisspetsialist Triin 
Nõmme. 

Ettevõttel on 60 teenindusjaama 
üle Eesti ja Nõmme sõnul ka ena-
mikes jaamades mõlemas ametis 
töötada saab, suuremates jaamades 
on see võimalik ka osalise tööajaga. 
„Üllatuslikult palju huvilisi käis päe-
va jooksul läbi, seda just ukrainlaste 
seas. Ja esitati palju küsimusi, oldi 
huvitatud,“ märkis Nõmme. 

Huvilisi jagus ka Haljala külje all 
patju ja tekke tootva Trendsetter 
Europe OÜ infolaua juurde, kus ot-
siti õmblejaid, seadmeoperaatorit, 
kvaliteediassistenti, tootearendus-
spetsialisti. „Võtaksime praegu tööle 
kolm kuni viis inimest,“ rääkis ette-
võtte personalijuht Jana Nurmela.

Tema sõnul neil juba paar uk-
rainlannat töötab ning ollakse ra-
hul. „Nad on väga kohusetundlikud 
õmblejad. Meie jaoks ei ole see võõ-
ras, oleme kasutanud võõrtööjõudu 
ja renditööjõudu, vene keelt kostab 
meil päris palju,“ märkis Nurmela.

SOL Baltics OÜ otsib puhastus-
teenindajad, pakkudes nii osalist kui 
täiskoormust, nii hommikuti kui 
õhtuti. „See töö sobib väga paljudele. 
Samuti ei ole meil keelenõuet, sobib 
ka Ukraina sõjapõgenikele,“ rääkis 
SOL Baltics OÜ värbamispartner 
Pilleriin Tammela, kes oli saanud 
päeva jooksul ka rohkelt töösoovija-
te kontakte. 

Kaja Vikkov, kes on ettevõtte 
töödejuhataja Tapal Kaitseväes, üt-
les, et kohe oleks neil seal pakkuda 
tööd viiele inimesele. 

Rakvere külje all maasikaid kas-
vatav Raadiko Talu värbas hooajaks 
lisatööjõudu. „Eesti tööotsija me 
leiame oma kanaleid pidi, värba-
mispäeval soovisime saada ukrain-
lastega kontakti ja ka saime,“ rääkis 
Kaarel Kilki. 

„Väetamine algab juba järgmisel 
nädalal,“ märkis Ergo Kilki. Lisaks 
on pakkuda hooajaliselt ka istutus- 
ja rohimistöid ja maasikakorjamist.

Kaitseressursside amet oli väljas 
mitmete tööpakkumistega, mis on 
tehtavad kodukontoris või Lää-
ne-Virumaal. „Riigikaitseliselt on 
meil plaan kasvada, eriti, mis puu-
dutab tegevväelasi. Täna otsime 
siin ennekõike toitlustuskompleksi 
töötajaid, aga ka laiemalt, sest Kait-
sevägi on väga suur tööandja, saame 
riiki kaitsta nii vormis kui vormita,“ 
rääkis Kaitseressursside ameti vär-
bamispartner Ott Mägi. „Neil ameti-
kohtadel, kus ei ole vaja keeleoskust 
ja kodakondsusnõuet, oleme oma 
uksed lahti teinud ka ukrainlastele 
ja on olnud päris suur huvi,“ nime-
tas ta. 

Mis puutub üldisesse olukor-
da tööturul, siis on see kolm aas-
tat lapsehoolduspuhkusel olnud ja 
kahe nädala eest tööpostile naasnud 
Mägi meelest palju muutnud. „Tä-
nasel päeval on seis pigem selline, 
et mitte tööandjad ei vali, vaid töö-
tajad valivad. Varem olid messid 
ka tööotsijate osas rohkearvuli-
semad, täna oleme ümber orien-
teerunud sihtotsingule,“ ütles Ott 
Mägi.

Ka OG Elektra infolauast võeti ja täideti mitmeid ankeete. Foto: Katrin Uuspõld

Põhja-Eesti maitsete aasta lõppes, 
Järvamaa maitsete aasta peagi algab

K olmapäeval lõpetati Anija 
mõisas pidulikult Põhja-Ees-
ti maitsete aasta ning anti üle 

sümboolne vineerist rändkahvel, 
mis liigub maikuus edasi Järvamaale 
tutvustama uue piirkonna toidukul-
tuuri.

Aasta toidupiirkonda sümboli-
seeriva rändkahvli vastu võtnud 
maaeluministeeriumi kantsler Tiina 
Saron märkis, et kõik senised toi-
dupiirkonnad on olnud oma nägu. 
Põhja-Eesti maitsete aasta projekti-
juhi Eha Paasi sõnul aitas toidupiir-
konnaks olemine tuua Põhja-Eesti 
piirkonna rohkem nähtavale ja kut-
sus kohalikke toiduettevõtjaid võr-
gustikuga liituma.

„Alustasime Põhja-Eesti maitsete 
aastat 54 ettevõtjaga. Nüüdseks on 
meiega liitunud juba 71 kohalikku 
väike- ja pereettevõtet, kes peavad 
oluliseks puhast kohalikku toorainet 
ja Põhja-Eesti toidupärimust,” sõnas 
Paas. Lisaks andis tähtis aasta põh-

just uusi traditsioone luua ja vanu 
elavdada. 

„Algatasime täiesti uue ürituse – 
avatud triiphoonete ja aedade päeva, 
millega jätkame ka sellel aastal. Kõik 
on septembri esimesel nädalavahe-
tusel oodatud külastama Põhja-Eesti 
aedu, verandasid ja kasvuhooneid 
ning nautima hooajalist omakasva-
tatud toitu. Värske hingamise sai ka 
traditsiooniline Lahemaa restora-

nide nädal, kuhu kaasasime lõppe-
nud aastal suurema ringi restorane 
kogu Põhja-Eestist ehk Viimsist 
Väike-Maarjani. Kohalikku toitu 
sai nautida erinevates atmosfäärides 
mõisarestoranist kõrtsini. Restora-
nide nädal toimub ka saabuval sügi-
sel, täpne teave on meie kodulehel.“

Põhja-Eesti maitsete aasta lõ-
pusündmusena nägi ilmavalgust 
ka Põhja-Eesti toiduraamat, mille 

koostasid Ene Lill ja Arno Kannike. 
Põhja-Eesti toidupiirkonna tun-

nuslause on „Paepealsed maitsed“, 
kuna piirkond asub paepealsel ran-
namaal, kus paas on näha ja käega 
katsuda. Põhja-Eestis olulised toidu-
ained on aegade vältel olnud kartul, 
oder, kala ja viin. Lisaks on kujun-
danud Põhja-Eesti toidukultuuri 
kaunite mõisate olemasolu; suurima 
panuse maitsete aasta elluviimises-
se andsid oma tegevustega Sagadi, 
Palmse ja Anija mõis. Pärimuse ko-
haselt muudavad piirkonna eriliseks 
ka suveköögid ja triiphooned. 19. 
sajandil hakati mõisate juurde raja-
ma seoses aianduse osatähtsuse tõu-
suga arvukalt kasvuhooneid, vane-
ma nimetusega triiphooneid (saksa 
Treibhaus). Lisaks eksootilisemate 
taimede kasvatamisele nauditi seal 
ka sügistalviseid kohvijoomisi. Sel-
lest kujunes ka maitsete aasta üks 
kesksemaid märksõnu.

Kuulutaja

Põhja-Eesti 
maitsete 
aasta pro-
jektijuht Eha 
Paas andis 
sümboolse 
kahvli üle 
maaelumi-
nisteeriumi 
kantsler Tiina 
Saronile. 
Foto: Tiit 
Mõtus 
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MÕNE REAGA

Einar Vallbaum on Põhja-Eesti Ühis-
transpordikeskuse juhatuse uus esimees
Märtsi lõpus toimunud Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse üldkoosole-
kul valiti uus juhatus neljaks aastaks. Uue koosseisuga liitus kaks uut lii-
get ning vanast koosseisust jätkab kuus. Uude juhatusse kuuluvad Vladi-
mir Arhipov, Andres Harjo, Mikk Lõhmus, Andrei Novikov, Herkki Olo, 
Timo Suslov, Einar Vallbaum, Demis Voss. Esimesel koosolekul valisid 
juhatuse liikmed enda seast esimeheks Einar Valbaumi.

„Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus peab arenema ja suurenema. Kind-
lasti peaksime koostööd tegema Ida-Virumaaga. Inimeste liikumine jääb 
suuresti seisma, sest piiriülesed ühendused ei toimi. Viimane näide oli 
see, et Mustveest kadus buss, millega Rakverre sai. Seepärast pikendasime 
Tudu liini,“ rääkis Einar Vallbaum ja lisas, et näeb tulevikus koostööd li-
saks Ida-Virule kui Järvamaaga. 

Katrin Uuspõld

Rongisõidute arv on 
Eestis tõusnud kolmandiku võrra 
Aasta esimese kolme kuuga teenindas Elron 1,5 miljonit reisijat, mis on 
30% enam kui aasta tagasi. Enim tehti aasta esimese kolme kuuga sõite 
Tallinna-Paldiski, Tallinna-Riisipere-Turba ja Tallinna-Tartu liinidel. 
Sõitude arv kasvas eranditult kõikidel liinidel, kõige kiirem oli kasv Tal-
linna-Tartu liinil.

„Aasta alguses võisime prognoosida, et reisijate arv rongides hakkab 
taas kasvama, kuid juba märtsis jõudis reisijate arv rongides kohati juba 
pandeemiaeelsele tasemele,“ kommenteeris Elroni müügi- ja arendusjuht 
Ronnie Kongo. 

Elroni hinnangul on sõitjate arvu kasvule rongides mõju avaldanud nii 
kõrged kütusehinnad kui ka koroonapiirangute lõppemine, mis reisijaid 
pannud eelistama taas rongiliiklust. 

„Märtsi lõpus tihendasime Tallinna ja Tartu vahelist rongiliiklust – 
reisijad on sõiduplaani uuendused hästi vastu võtnud. Paljud reisijad on 
alustanud liikumisharjumuste muutmisega ja hakanud senisest enam ühis-
transporti kasutama. Rong on autosõidule vaieldamatult kõige parem al-
ternatiiv,“ märkis Kongo ja lisas, et meie ühise elukeskkonna vaatest oleks 
väga suur mõju juba sellel, kui seni üksnes autot kasutanud reisijad valiks 
kord nädalaski mõne teise liikumisviisi. 

Kuulutaja

Tobia külas vaagiti kriisi mitme nurga pealt
OG Elektra värskelt valminud 
sündmuskeskuses Rakvere 
vallas Tobia külas peetud Lää-
ne-Viru arengukonverentsil 
„Kriis loob homse“ kõlas muu-
hulgas mõte, et kriis on või-
malus. 

Katrin Uuspõld

Kui Tallinna tehnikakõrgkooli rek-
tor Enno Lend umbes poole aasta 
eest käis välja mõtte korraldada 
konverents Tallinnast väljaspool, 
Lääne-Virumaal, et saada kontakti 
siinsete ettevõtjatega, siis oli para-
jasti „poolteist kriisi käsil“, nagu ta 
tabavalt väljendas. Vahepealse ajaga 
paraku kriise lisandus. „Kriis loob 
homse siis, kui tuleme toime muu-
tuste juhtimisega,“ märkis Lend.

Moderaator Marko Reikopi küsi-
musele, kas kriis on meil käes, vastas 
transiidi- ja majandusekspert Raivo 
Vare, et kriis on meil juba tükk aega 
käes. Pandeemiakriisile on lisandu-
nud energia- ja inflatsiooniteemad, 
sõda Ukrainas ja migratsioonikriis. 

„Kriisiseisund on normaalne sei-
sund,“ ütles Vare ja rõhutas, et kriisi 
korral tuleb teha plaane ja stsenaa-
riumeid tegutsemiseks.

Ta tõi välja, et Eestile vajalikud 
plaanid on riigikaitse, migratsiooni 
ja majanduse valdkonnas. Vare tä-
heldas, et investoritel on tekkinud 
edasilükkamise fenomen. „Mul on 
natuke deja-vu tunne. 90ndate kesk-
paigas vaadati meid kui Venemaa 
külje all olevat kahtlast kohta. Nüüd 
on sama olukord,“ rääkis Vare ning 
viitas, et võti on selles, et me ei tohi 
oma praeguseks saavutatud head 
mainet ära rikkuda. „Tuleb olla pi-
devalt pildil,“ leidis Vare.

Küsimusele, kas sõda võib ka Ees-
tisse üle kanduda, vastas Raivo Vare 
eitavalt. „Aga ohutunne peab ole-
ma,“ rõhutas ta ja lisas, et pingeteks 
ja pingete kasvuks tuleb meil valmis 
olla. 

Venemaast lahti lõikamise akt-
sioonid avaldavad mõju meie ma-
jandusele, Vare tõi välja, et järsult 

on kukkunud kaubaveod, löögi on 
saanud väetised ja metallid, hinnad 
on üles läinud ning asendustarni-
jaid ei ole igale poole kiiresti leitud. 
„Tekkinud on eelis omamaisele,“ üt-
les Vare ja viitas, et rahvusvahelistes 
tarneahelates algas regionaliseeri-
misprotsess juba enne Ukraina sõda. 

Põllumees peab 
olema paindlik
Maaeluministeeriumi teadus- ja 
arendusnõunik Argo Peepson tõi 
välja toidujulgeoleku tähtsuse. 
Tema sõnul suudab Eesti end liha-
ga varustada, kala püütakse rohkem 
kui ise tarbime, kuid köögiviljaga 
varustamises lood nii head ei ole. 

Lääne-Virumaa põllumajandu-
settevõtja Jaak Läänemetsa sõnul 
on praegu igal tehtud otsusel kal-
lim hinnalipik. „Kui varem maksis 
lämmastikväetise tonn 200 eurot, 
siis nüüd 1200 eurot,“ tõi ta näiteks. 
Asendist ja kliimast tulenevalt peab 
ta Eestis mõistlikuks segapõlluma-
jandust ehk looma- ja põllukultuu-
ride kasvatamise kombineerimist. 
Põllumeestel on võetud suund roh-
kem talivilja külvata kui varem. „Pea 
pool külvipinnast on talivilja all,“ 
märkis Läänemets ja põhjendas, et 
nõnda on tulusam ja ka keskkonna 

seisukohalt mõistlikum, sest mida 
vähem seisab põld nö musta mul-
lana, seda parem. „Põllumees peab 
olema paindlik – kohandub ilmas-
tiku ja poliitikaga. Põhiline on ellu 
jääda,“ ütles Jaak Läänemets.

Aasta põllumees 2020 Kaja Piir-
feld nimetas, et piimandussektoris 
on arengukohaks väärindamisvõi-
malus. „Tulevikus ei ole toit enam 
ainult toit, olulisemaks muutub, mis 
on selle taga ja sees,“ leidis ta. 

Elu väljaspool Tallinna
Tartu ülikooli inimgeograafia tea-
dur Ingmar Pastak nimetas, et ala-
tes 2016. aastast rännatakse Eestisse 
rohkem sisse teistest Ida-Euroopa 
riikidest aga tagasi tulevad ka vahe-
peal Soomes elanud eestlased. Töö-
jõurände puhul on Eestis ülemvõim 
Tallinna käes, teistesse linnadesse, 
ka Rakverre, tullakse tööle aga üm-
berkaudsetest kohtadest. 

„Kõik omavalitsused näevad vae-
va, et neile elama tuldaks,“ nentis 
Rakvere linnapea Triin Varek. Rak-
vere puhul on tema hinnangul sel-
leks hea elukeskkond olemas, kuid 
napib elamumaad noortele peredele 
ning vabasid elamispindu. 

Tallinna tehnikakõrgkooli arhi-
tektuuri õppejõud Toivo Tammik 

nimetas, et oli äsja rääkinud Rakve-
re endise linnarhitekti Oliver Alve-
riga sellest, et Rakveres on ellu vii-
dud hullumeelsed projektid. „Üheski 
linnas ei ole nii palju võimsaid ku-
jundeid kui Rakveres,“ rääkis Tam-
mik ja viitas tarva kujule, linnusele. 
„Rahu ja tasakaalu pakuvad väik-
sem linn ja maakoht rohkem,“ ütles 
ta.

Meta Advisory tööandja turun-
duse ekspert Ann Hiiemaa sõnul on 
omavalitsustel kõige olulisem kõne-
tada neid, kes hakkavad peret looma 
ja hindavad rahulikku keskkonda, 
sest nemad on valmis Tallinnast ko-
lima väiksematesse linnadesse, kus 
vahemaad on väikesed, keskkond 
rahulikum ja on võimalik rohkem 
keskenduda oma perele.

Mis puutub töövõimalustesse, 
siis Hiiemaa sõnul on tööjõukriis 
ülemaailmne ning pärast covidit on 
muutunud ka inimeste ootused töö-
andjale ning sissetuleku suurus ei 
ole enam kõige tähtsam. „Inimesed 
ootavad eelkõige tasakaalu, et saak-
sid tegeleda nii töö- kui eraeluga,“ 
tõi ta välja. 

Arengukonverentsi korraldas 
Tallinna tehnikakõrgkool koostöös 
Lääne-Virumaa omavalitsuste lii-
duga.

Transiidi- ja majandusekspert Raivo Vare sõnul on kriisiolukorras vaja teha plaane ning mitmeid stsenaariume. Foto: Martin Lätt

Kuulutaja reede, 22. aprill 2022 3



TASUB TEADA Kuulutaja reede, 22. aprill 20224
TÄNA MAAILMAS

1370: pandi nurgakivi 
kurikuulsale Bastille’ kindlusele
Täna 652 aastat tagasi, 22. 
aprillil 1370. aastal hakati Pa-
riisis ehitama uut kindlust, 
mis sai hiljem Prantsuse revo-
lutsiooni sümboliks ja on 
nüüdseks kui kurjuse kants 
lammutatud. See oli Bastille’ 
kindlus.

Allan Espenberg

Prantsusmaa ja Inglismaa vahel pee-
tud Saja-aastase sõja haripunktis, 
22. aprillil 1370 pandi Prantsusmaa 
kuninga Charles V Targa käsul esi-
mene kivi Bastille’i kindluse vunda-
menti. See kindlus pidi oma paksude 
müüridega kaitsma Pariisi inglaste 
rünnakute eest.

Prantsuskeelset sõna „bastille“ ehk 
„kindlustus“ hakati järk-järgult ka-
sutama kindluse nimetusena. Bastil-
le oli massiivne nelinurkne hoone. 
Linna kohal kõrgus kaheksa üle 30 
meetri kõrgust torni, mida ühenda-
sid võrdse kõrgusega müürid, millel 
oli paksust kolm meetrit. Bastille’d 
ümbritses vallikraav, mille laius oli 
25 meetrit ja sügavus 8 meetrit ning 
mille ületamiseks olid ette nähtud 
tõstesillad. Kõik see kokku oli veel 
ümbritsetud müüriga, millel oli ai-
nult üks värav.

Kindluse rajamisega oli otseselt 
seotud Hugues Aubriot, kes oli omal 
ajal saanud kuulsaks Dijoni linna 
ehitamise ja heakorrastamisega. 
Kuningas kutsus provintsiametniku 
pealinna, pakkudes talle Pariisi lin-
napea ametikohta, ja tellis temalt ka 
Bastille’i ehitamise. Just Aubriot oli 
see mees, kes legendi järgi asetas 22. 
aprillil esimese kivi Bastille’ kindluse 
vundamenti. 

Muide, mõni aeg hiljem sai Aub-
riot’st väidetavalt ka Bastille’ esime-
ne vang. 1380. aasta antisemiitlike 
rahutuste ajal asus Aubriot kaitsma 
juute, viis läbi märatsejate arre-
teerimisi ja organiseeris rüüstatud 
vara tagastamist. Nende tegudega 
sattus ta nii rahva kui katoliku ki-
riku viha alla. Tema üle mõisteti 
kohut mitmete süüdistuste alusel 
(ketserlus, sodoomia, väljapressi-
mine) ning hoolimata Burgundia 
hertsogi toetusest mõisteti ta süü-
di ja vangistati tema enda ehitatud 
Bastille’sse. Peatselt ta siiski vabas-
tati ja ta lahkus seejärel Pariisist 
Burgundiasse. 

Bastille oli tõeline kants ja seda 
peeti üheks maailma hirmuära-
tavamaks kindluseks, seda ehita-
ti peaaegu kaks sajandit. Bastille 
oli tõeliselt vallutamatu kindlus, 
mille värav avati Saja-aastase sõja 
ajal, kui Prantsuse monarhid võt-
sid siin vastu kõrgeid külalisi. Juba 
Charles V valitsemisajal leidsid sel-
les kindlustatud lossis varjupaiga 
rahvaülestõusude või kodusõda-
de eest kuningad ja teised kõrged 
aadlikud. 

Kuid aja jooksul kaotas kindlus 
järk-järgult oma sõjalise tähenduse 
ja jäi sellest lõplikult ilma Henri IV 
ajal 17. sajandi alguses. Monarhid 
kasutasid lossi sageli vangistuspai-
gana selliste inimeste jaoks, kes neile 
ei meeldinud või neile vastupanu 
osutasid. 

Kuulsaid vange oli sadu
Kardinal Richelieu ajal sai Bastille’ 
kindlusest tavaline riigivangla, kuhu 
17. sajandil vangistati salakäskudega  
enamasti poliitvange. Kongid asusid 
iga torni viiel korrusel. Kartseritena 
olid kasutusel keldris asuvad rõsked 
kasematid, kus hoiti agressiivseid 
või põgenemiskatselt tabatud vange. 
Torni katusealune tuba toimis sa-
muti vangide karistuspaigana: talvel 
oli seal väga külm, suvel tuli kanna-
tada suurt palavust.

Bastille’sse viidi vangistusse kõiki 
inimesi, olenemata nende seisusest. 
Siin on kinni hoitud palju tuntud 
ja kõrge päritoluga inimesi. Nii on 
Bastille’ vangikongides istunud ra-
handusminister Nicolas Fouquet, 
marssal François de Bassompierre, 
kardinal Richelieu, markii de Sade, 
krahv de Mirabeau, krahv Cagliost-
ro, hertsog de Nemours, krahvinna 
de Lamotte, Luxembourgi hertsog ja 
paljud teised aadlikud. Aga kirjanik-
ku Voltaire’i hoiti kindluses vangis-
tuses koguni kaks korda. Teda süü-
distati kuningat naeruvääristavate 
värsside kirjutamises. 

Bastille’ kuulsate vangide hulgas 
oli ka raudmaski salapärane omanik, 
kelle nime ja päritolu pole siiani tea-
da saadud. Isegi mõned raamatud on 
pälvinud selle au, et neid on Bastille’ 
kuulsas kindluses vangis hoitud. Sel-
liseks oli näiteks Prantsuse entsük-
lopeedia.

Kuid Bastille’ valvurite palkami-
ne ja kindluse ülalpidamine nõudis 
väga märkimisväärset personali ja 

läks riigile üsna kalliks maksma. Sa-
mal ajal langes vangide arv järsult, 
kuna 18. sajandi teisel poolel lakkas 
kuninga allkirjaga salakirjade kasu-
tamise praktika. Louis XVI majan-
dusminister Jacques Necker, kes oli 
Vincennes’i vangla juba sulgenud, 
kavatses Bastille’ga sama teha, kuid 
ei jõudnud. 

Revolutsioon lammutas 
kindlusvangla
Prantsuse revolutsiooni alguses 14. 
juulil 1789 vallutasid revolutsio-
näärid kindluse kiiresti. Bastille’d 
kaitses umbes sada inimest, kuid 
lahingute käigus kaotas garnison 
surnutena vaid kaks inimest. Rün-
naku ajal tahtis komandant kindluse 
õhku lasta, kuid ohvitserid ei luba-
nud tal seda enesetapusammu teha. 
Kuigi kindlust oleks võidud edukalt 
kaitsta, ei tahtnud sõdurid peaaegu 
relvastamata rahvamassi pihta tu-
listada ning ohvitserid pidid revo-
lutsionääridega läbi rääkima. Gar-
nison andis alla pärast seda, kui üks 
mässuliste juhtidest lubas, et ühelegi 
kindluse kaitsjale viga ei tehta. Hil-
jem aga tappis vihane rahvahulk 
nii Bastille’ komandandi kui kõik 
ohvitserid. 

1790. aastal anti 954 aktiivsele 
Bastille’ tormirünnakus osalejale 
„Bastille’ võitja“ tiitel ning autasus-
tatustest oli vanim 72-aastane ja 
noorim 8-aastane poiss, kes ühena 
esimestest ronis kindluse torni. 

Peatselt jõudsid revolutsionäärid 
arusaamisele, et kurikuulus vangla 
tuleb maamunalt kaotada. Kolme 
aasta jooksul lammutas enam kui 
800 töölist Bastille’i kindlust. Kuna-
gise kindluse ja vangla kohale, mida 
otsustati mitte taastada, paigaldati 
„Nüüdsest siin tantsitakse“ (Ici on 
danse) ning sellest ajast alates on 
selles paigas peetud pidusid. Aga 
praegustele inimestele meenutavad 
Bastille’ kindlust sillutisele laotud 
vangla kontuurid. 

Praegu asub lammutatud kindlu-
se endises asukohas väljak Place de 
la Bastille, kus tosinkond tänavat ja 
puiesteed ristuvad Pariisi metrooga. 
Väljaku keskel kõrgub Juulisammas 
(Colonne de Juillet) – monument 
kõigile vabaduse eest oma elu and-
nud ohvritele. Aga Bastille’ vallu-
tamise päeva, 14. juulit tähistatakse 
igal aastal Prantsusmaa rahvuspü-
hana.
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Valter Soosalu: kultuur on tihti sõnastaja rollis
Muusik Valter Soosalu on kolm aas-
tat mänginud harpejjit – see on 
võrdlemisi uus pill, loodud alles aas-
tal 2007 USAs. Oma välimuselt 
meenutab see veidi kannelt, oma-
dustelt aga asetseb elektrikitarri ja 
klahvpillide vahel – pillil on 24 bassi- 
ja kitarrikeelt, aga mängutehnika 
sarnaneb pigem klahvpillimängule. 

Katrin Uuspõld

Valter Soosalu, Te avastasite selle pilli 
juhuslikult Youtube´st. Ostsite harpej-
ji nagu põrsa kotis ja õppisite ise selle 
võimalusi tundma. Tegite mängimisest 
koduvideosid ja neid märkas ka USA 
harpejji tootjafirma Marcodi Musical 
Products ning valis Teid aasta pärast 
oma uueks esindusartistiks. Kuidas 
esindamine on läinud?

See on väike perefirma, koostöö on ol-
nud soe, sõbralik ja kodune. Hetkekski ei ole 
olnud kalki business’i maiku. See teeb minu 
jaoks koostöö sümpaatseks. 

Kui suur osa ajast läheb harpejjiga tege-
lemisele?

Mida aeg edasi, seda rohkem. Mulle pa-
kub see palju rõõmu. Ei olnud ju päris täp-
selt teada, mida temaga teha saab enne kui 
ma ta kätte sain. Mõnevõrra ülllatav on see 
tohutu võimaluste hulk, mida pill mängijale 
annab ja ka see, kui palju see inimestele päri-
selt meeldib ja huvi pakub. 

Kui tullakse Teie kontserdile, siis kas 
teadlikult uut pilli kuulama või inime-
sed lihtsalt kohapeal üllatuvad?

On erinevaid põhjuseid. Aga kindlasti on 
uudisväärtuse või huvi element praegu ole-
mas. Kui ma harpejjit mängin, näevad ini-
mesed seda enamasti esimest korda. 

Teistpidi oleks minu eesmärk selle peal 
mitte liugu lasta ehk mitte liialt toetuda 
uudsusele, vaid omalt poolt püüda arendada 
selle pilli mängutehnikaid ja kirjutada uut 
muusikat spetsiaalselt harpejjile. Üks asi on 
vaatamine, aga muusika on ikkagi kuulami-
se kunst. Tekkinud helid peavad olema köit-
vad, siis hakkab ka see pill teistsugust huvi 
tekitama. 

Olete mänginud teiste artistide loomin-
gut harpejjil, aga olete ka ekstra loonud 
selle pilli jaoks palu?

Jah, hetkel veel vähe, aga see protsess on 
alanud. Mul lihtsalt oli vaja aega, et enese-
kindlust koguda. Siiani ma ei tunne, et os-
kaksin harpejji peal väga palju teha. Klaverit 
olen mänginud 25 aastat, harpejjit kolm aas-
tat ehk minu väljendusvabadus ja sõnavara 
on klahvpillidel märksa suurem, harpejji 
peal on ta piiratud sellega, mida ma olen 
harjutanud. Minu reageerimiskiirus on har-

pejjil veel suhteliselt aeglane, seepärast olen 
ma võtnud eelisjärjekorras ette muusikat, 
mis on juba olemas. Siis ma vähemalt juba 
tean, mida pilli peal otsin. Nüüdseks on aga 
juba mõned vajalikud liigutused sõrmedes ja 
aeg paras, et hakata uue originaalmuusikaga 
pihta. Ka tuleval kontserdil on juba mõned 
uued lood kavas. Ühtlasi pole harpejjile palju 
arranžeeringuid kirjutatud ehk kõik, mida 
ma mängin, olen ise pilli peal üles otsinud ja 
seadnud.

Kui palju praegu maailmas üldse har-

pejjimängijaid on?
Pille on maailmas alla tuhande. Tean, et 

ühe meesterahva omanduses on 15 harpejjit, 
ta peab kooli. Mängijate hulk jääb seega vei-
di alla instrumentide arvu. Küll on omaette 
küsimus, kui palju on silmapaistvaid mängi-
jaid - nende hulk on tõesti väike. 

Et hakata üldse harpejjit mängima, 
võiks olla mingi muusikaline põhi all, 
klaveri või kitarrimänguoskus. Esi-
mese pillina harpejjit õppida vist ei ole 
mõtet?

Aga miks mitte? Mul on selle kohta ala-
ti üks vastus: see tundub peen ja keeruline, 
aga ainult selle tõttu, et on inimestele uus. 
Kui tavakuulaja vaatab saksofonimängijat, 
siis ega ta aru ju ei saa, mida see saksofoni-
mängija teeb, lihtsalt saksofon ei tundu tal-
le enam hirmutav, sest ta on harjunud seda 
nägema. Harpejjit on tõeliselt lihtne õppida, 
eriti siis, kui sul on juba mingigi muusikali-
ne põhi all, aga hea õpetajaga oleks võimalik 
ka nullist pihta hakata. 

Ja mis on tema boonus haridusest rää-
kides: ühehäälsete pillide mängijad õpivad 
üldklaverit, kui sa õpid näiteks flööti, siis sa 
pead kindlasti ka klaveritunnis käima. Põh-
jus on selles, et klaveriakorde mängides õpid 
paremini mõistma harmooniat ja muusika 
struktuure laiemalt. Harpejjiga saab mängi-
da sisuliselt samu faktuure ehk klaveri ole-
masolu seal kõrval ei paistagi hädavajalik. 
Harpejji peal ei ole veel välja töötatud muu-
sikaharidust, puudub metoodika, sellepärast 
on ehk lihtsam, kui osatakse juba eelnevalt 
mõnd pilli mängida.

Kui keegi tahaks minu juures 
õppida, siis ma eelistaksin, et 
tal oleks juba mingil määral 
muusikaline haridus, et me juba 
teaksime, mida harpejji pealt 
otsida tahame. 

Kas keegi on juba tulnud sellise soovi-
ga?

Mõtteid on käinud, aga harpejji kooli mul 
veel avatud ei ole! Üldiselt on kõige levinum 
variant see, kui keegi on endale tellinud har-
pejji, selle kätte saanud ja tahab esimesi nõu-
andeid. Siis ma tunni-paar olen inimestele 
andnud.

Mitu harpejjit Eestisse on jõudnud?
Kolm. Kaks kuuluvad mulle ja üks on 

veel. 

Paljud noored hakkavad õhinal mõn-
da pilli õppima, aga üsna ruttu selgub, 
et on vaja distsipliini ja kõvasti pingu-
tamist. Mida ütlete neile noortele, kes 
näevad ka Teid esinemas ja mõtlevad, et 
oh, kui äge, ma tahaks ka! Mis hind selle 
eest tuleb maksta? Või saab ka kuidagi 
lihtsamalt, mänguliselt ja lustlikult pil-
limänguoskust omandada?

Oleks muidugi parem! Kindlasti peaks 
olema see võimalik, aga ma ei ole seda ise 
väga kogenud. Selge on see, et ükskõik mis 
alal olla silmapaistev tähendab teatud ohver-
dusi. See aeg, mida sa oma alale pühendad, 
peab olema mõõdetud kümnetes tuhandetes 
tundides. Selles mõttes ei ole pääsu. Tun-
nen seda taaka jätkuvalt – mõned sõbrad ja 
klassikaaslased, kes on näiteks instrumenta-
listid, on jõudnud oma alal nii tehniliselt kui 
sisult tipptasemele. Ja mina siis 30-aastasena 

olen olukorras, kus mängin harpejjit pari-
mal juhul põhikooli tasemel ja ei tunne, et 
väga oskaksin seda, mida teen! Ehk endiselt 
põrkun väga tugevalt harjutamisega kokku. 
Aga ega see ei tähenda, et mu sõbrad ei har-
juta. Loomulikult kõik pillimängijad võiksid 
pilli harjutada ja enamik häid mängijaid seda 
ka teevad. 

Teisalt olete erakordses positsioonis, 
sest teiesuguseid on väga vähe. Loote ise 
seadeid, uusi palasid. Rajate justkui uu-
dismaad harpejji alal.

Edu pant võib ju selles peitudagi, et kon-
kurents puudub. Mul on ilmselt viimane 
aeg Vabariiklik Harpejjimängijate Konkurss 
korraldada, mul on veel lootust  auhinnali-
sele kohale tulla. (Naerab.)

Aga see on põnev. Ütlesin hiljuti ühes 
intervjuus, et olen siiani käinud alati kelle-
gi jälgedes, aga nüüd olen pigem esimesena 
kohal ja kui ise ei tee, siis ei toimugi suurt 
midagi.  

Harpejji võimalused on nii laiad, et nüüd 
ei olegi talle palju muud vaja kui head uut 
muusikat ja usinaid mängijaid. 

See pill on juba ise nagu bänd. Aga olete 
värskelt loonud Valter´s Harpejji Ban-
di, kus lisaks Teile on veel muusikuid. 
Kuidas see sündis?

Mul on olnud algusest peale soov panna 
harpejjit võimalikult erinevatesse muusika-
listesse situatsioonidesse. Harpejji on käinud 
kooride ees, orkestri ees, olen harpejjiga 
saatnud lauljaid. Nüüd tahtsin pühendada 
terve bändi sellele, et harpejjit võimalikulit 
mitmekülgselt kasutada.

See harpejji bänd on natuke maffia-värk, 
ikka oma sõbrad kõige lähemalt. Praegu 
on selle bändi kolm liiget ansamblist Põhja 
Konn ja kolm Rita Ray bändist, kokku on 
meid aga ikkagi neli. 

Uue bändiga astute üles Jazzkaarel, ka 
27. aprillil Rakveres. Mida sellelt kont-
serdilt oodata?

Kasutan võimalust valida oma kõige lem-
mikumat, hea atmosfääriga muusikat. Tuleb 
võrdlemisi stressivaba ja maheda meeleolu-
ga kontsert. 

Kuivõrd üldse keerulistel aegadel, pin-
gelistes olukordades, aitab muusika 
püsti püsida?

Arvan, et kultuur võib olla inimese vaim-
sele tervisele mingil määral päästerõngaks. 
Kultuur on tihti sõnastaja või osutaja rollis. 
Inimestel on alati vaja nähtusi, protsesse ja 
tundeid sõnastada, et neid vähegi objektiiv-
semalt näha. Siis on neid võimalik ka mingil 
määral mõista. Ilma kultuurse perspektiivita 
võib inimese mõistus rämpsust küllastuda 
ja sellest võib sündida palju kurja. Kunsti ja 
kultuuri on igal ajal, eriti praegu, inimestele 
väga vaja. 

Valter Soosalu ja tema harpejji. Valter´s Harpejji Bandi kuuluvad ka Ott Adamson (trummid), Kristen Kütner 
(kitarr) ja Artis Boriss (klahvpillid). Neid saab näha ja kuulda festivali Jazzkaar kontsertidel. Foto: Heldur 
Harry Põlda (RO Estonia)
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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PAKUN TÖÖD

• Vajame hooajaks marjamüü-
jaid. Vanus pole tähtis. Töögraafi k 
kokkuleppel. Tel 5551 6539

• Vajatakse metsaistutajat. Tel 
5199 6563

• Pakun tööd aias ja majapida-
mises. Moonaküla. Tel 5620 1131

• Otsin kogemustega töömeest
abiks maamaja juures,  Sõmeru 
lähedal. Tel 5557 0683

• TNP Konsultatsioonid pakub 
tööd õele üldhooldekodus: Imas-
tu hooldekodu – Tapa vald (töö-
tajal ööbimisvõimalus); Pruuna 
mõisa hooldekodu – Tapa vald; 
Pandivere pansion – Väike-Maarja 
vald. Tööle asumise aeg: kohe. 
Töötasu 9.- tunnis (katseajal). Sõit 
tööle-koju kompenseeritakse. Kui 
Sul on avatud süda, õe diplom ja 
isikliku auto kasutamise võima-
lus helista: 634 5177, 5560 6268, 
e-post :tnpkonsult.personal@
gmail.com

• Pakun tööd üksikule kenale 
naisele Rakveres laserravi
tegijana, väljaõpe, majutuse 
võimalus. Tel 554 6490, kiire!

• Tööd saab ehitusabitööline. 
Info tel 511 6500

• Tööd saab kogemustega ehitaja/
ehitajad. Info tel 504 0457

• Otsime oma meeskonda mööb-
litislerit - eritellimusmööbli val-
mistamine tööjooniste järgi al-
gusest lõpuni koos paigaldusega. 
Kandidaadilt ootame: iseseisva 
töö oskus, jooniste lugemise os-
kus, varasem töökogemus tisle-
rina, kohusetundlikkus, täpsus ja 
hoolsus, ausus ja töötahe, suudad 
oskuslikult oma tööülesandeid 
planeerida. Ettevõte pakub: täis-
kohaga töökohta, huvitavat ja 
mitmekesist tööd, kohapealset 
täiendavat väljaõpet, sõbralikku 
ja toetavat meeskonda, tulemusest 
sõltuvat palka. Porsa EST, riho@
porsa.ee

• Algaval hooajal saab tööd hal-
jastustööline/trimmerdaja. Info 
tel 511 6500

• OÜ Rakvere Põllumajandus-
tehnika pakub tööd traktoristile
Soonuka ja Punasoo turbamaard-
las. Täiendav info telefonil 5330 
5215

• Seoses töömahu suurenemisega 
võtame tööle CE-kategooria au-
tojuhte rahvusvaheliste vedude 
jaoks. Marsruudid Eesti-Root-
si-Soome-Eesti, Eesti-Soome-Eesti, 
Eesti-Soome-Venemaa-Eesti jne. 
Päevatasu alates 75 €. Tööle võima-
lik asuda kohe. Tel 501 9427 (Enno), 
mlktransport.info@gmail.com

• Otsime enda meeskonda C- ka-
tegooria autojuht-operaatorit 
survepesuautole. Tel 5194 4298

KOOLITUSED

• Eskaro AA sisevärvid ja deko-
ratiivvärvid. 10.05.2022 kell 16.00 
toimub Rakvere Ametikoolis (Piiri 
8, Rakvere) koolitus Eskaro AS si-
sevärvid ja dekoratiivvärvid, kooli-
tus toimub peamajas ruum A-122, 
koolitus on huvilistele tasuta.
Räägin valikus olevatest värvidest 
ja teeme praktikat, et ise erinevaid 
värve proovida. Ennast saab koo-
litusele registreerida e-posti teel 
kristi.murumaa@eskaro.com või 
telefoni teel 5919 6830

OÜ Rakvere 
Põllumajandus-

tehnika 
pakub Tapal tööd 
TRAKTORISTILE.

Palk mehe 
vääriline, vajadusel 
väljaõpe kohapeal. 

Täiendav info 
telefonil 514 8115

OÜ Häcke Paide 
eakatekodu 
pakub tööd 

HOOLDAJATELE

Info tel 5342 2248

OÜ Häcke Paide
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22. - 28. aprill
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

OSTAME KOKKU:
VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

NÄDALAPAKKUMISED 22.04 - 28.04

0.78
0.98

5.20 €/kg

Sea küljeliha
(pakendatud)
1 kg

2.88
3.48

4.28
4.98

1.58
5.27 €/kg

1.98

3.88
7.76 €/kg

4.78

4.48
4.48 €/kg

5.68

Türgi jogurt
300 g
2 sorti

1.68
8.40 €/kg

2.18

1.64
8.63 €/kg

1.98

2.94
11.76 €/kg

3.38

0.84
2.80 €/kg

0.98

0.88
1.08

1.88
18.80 €/kg

2.48

al0.74
al 4.11 €/l

al 0.88

1.84
7.36 €/l

2.18

0.78
5.20 €/kg

0.88

1.18
11.80 €/kg

1.38

2.18
15.57 €/kg

2.58

0.38
6.33 €/kg

0.54

1.14
11.40 €/kg

1.58

1.68
3.36 €/kg

1.88

0.58
al 9.35 €/kg

0.68

Kodune hakklihasegu
Pere
(pakendatud)
1 kg

Keedusink kanalihast
(viilutatud)
150 g

Keeduvorst Latsekese
1 kg

2.28
2.98

Miniribi punases marinaadis
Isukas
~1,5 kg
Rannarootsi

Miniribi punases marinaadis
Isukas
~1,5 kg
Rannarootsi

12.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Grill-liha Õhemast Õhem
500 g
Maks & Moorits

Grill-liha Õhemast Õhem
500 g
Maks & Moorits

Ribisnäkk Rakvere
300 g
HKScan

Täissuitsuvorst Ordu Premium
(küüslauguga)
250 g
Nõo

Täissuitsuvorst Ordu Premium
(küüslauguga)
250 g
Nõo

A+ A

Singi-juustu batoon Mamma
190 g
Saarioinen

Eesti või Alma
82%, 200 g
Valio

Juustuniidid Top Food
100 g / 2 sorti

A+ A

AB Hapupiim Tere
(D-vitamiiniga)
1 %, 1 l

A+ A

Türgi jogurt Baltais
300 g
2 sorti

Jogurt Skyr
150 g / 3 sorti
Farmi

Sifoonvahukoor
250 ml

Jäätis Super Viva
al 170 ml / al 95 g
3 sorti

Sarvesai 7 Days
60 g / 2 sorti

Pähkel šokolaadis Kalev
140 g / 2 sorti

Piimašokolaadidražeed Casali
(alkoholitäidisega)
100 g

Supp Podravka
al 52 g / 3 sorti

Makaronid Panzani
(teokarp)
500 g

Makaronid Panzani
(teokarp)
500 g

Miniribi punases marinaadis
Isukas
~1,5 kg
Rannarootsi

Grill-liha Õhemast Õhem
500 g
Maks & Moorits

Täissuitsuvorst Ordu Premium
(küüslauguga)
250 g
Nõo

Must tee Family Blend
100 g
Senok

Makaronid Panzani
(teokarp)
500 g
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!
22.  - 28. aprill

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A
1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:
4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+
Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:
Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1, .Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A
Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila küla,Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A
A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: Y. Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.Viljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

0.88
1.14

Alkoholivaba Long Drink
Hartwall Original
0,33 l

0.58
1.76 €/l

0.68

Puuviljavahuvein
Cosmopolitan Diva
Sparkling
6%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Pesukaitse Libresse
Classic
50 tk

Prügikott McLean LD
(nööritav) 35 l
15 tk rullis

Nõudepesuvahend Fairy Natural
Bermagot & Ginger
650 ml

Papptaldrikud Picnic
Ø 22 cm / 25 tk

Tualettpaber Regina
Camomilla
3 kihti
4 rulli

Karastusjook
1 l
4 sorti

+ 0.10 + 0.10

V ava Closahuvein C
Amador
11,5%, 0,2 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT Vein Teliani Valley
Kindzmarauli
12%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gin Kingsmill
38%, 0,7 l
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Giacondi Vino
al 11,5%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Argo
36%, 0,2 l
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Aramis V.S.O.P
30%, 0,2 l
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Maitseviin Viru Valge
37,5%, 0,5 l
3 sorti
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.28
17.07 €/l

1.98

0.78
7.80 €/kg

0.98

1.74
6.96 €/l

2.24

1.98
al 7.92 €/l

al 3.18

2.64
al 10.56 €/l

3.34

1.18
0.02 €/tk

1.68

1.78
2.74 €/l

2.28

1.74
0.44 €/rull

2.18

7.58
al 0.27 €/tk

10.78

1.28
0.05 €/tk

1.78

al 1.18
al 0.12 €/tk

1.58

0.98
0.07 €/tk

1.48

3.78
4.73 €/kg

5.28

4.08
5.10 €/kg

5.98

1.38
1.68

Hambapasta Blend-a-Med
75 ml / 4 sorti

Seep Neutral
100 g

Dušigeel Fa
250 ml / 2 sorti

Šampoon ja palsam Garnier Fructis
al 200 ml / 2 sorti
L´Oreal

Šampoon ja palsam Garnier Fructis
al 200 ml / 2 sorti
L´Oreal

Šampoon ja palsam Garnier Fructis
al 200 ml / 2 sorti
L´Oreal

Šampoon ja palsam Gliss Kur
Bio-Tech Restore
al 200 ml

Püksmähkmed Pampers
Premium Care
al 20 tk / 3 sorti

Püksmähkmed Pampers
Premium Care
al 20 tk / 3 sorti

Prügikott McLean
al 100 l / 10 tk rullis
2 sorti

Kassitoit Purina One
800 g / 2 sorti

Kassitoit Cat Cat
(linnulihaga)
1 kg

Püksmähkmed Pampers
Premium Care
al 20 tk / 3 sorti
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

tel 326 1463, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977
Asume uuel aadressil

Asume uuel aadressilGardi Elektroonika OÜ
Narva 49, Rakvere, 
tel 5052 065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

• • DiagnostikaDiagnostika
• • AutovalveseadmedAutovalveseadmed
• • Webasto ning Eber- späsher Webasto ning Eber- späsher 

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

4 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, 
vesi, soojusenergia, prügi, 
söögitegemise võimalust). 

Min. periood 2 kuud. 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

3 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, 
vesi, soojusenergia, prügi, 
söögitegemise võimalust). 

Min. periood 2 kuud. 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

RASKETEHNIKA, 
FRONTAALLAADURITE, 
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika
VEOAUTODE ning 
SÕIDUAUTODE
- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde
KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures
RASKETEHNIKA 
ning VEOAUTODE
- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde 
või tee äärde
ALUSVANKRI 
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE 
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ 
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

www.cormet.ee

KINNISVARA

• Kinnisvara ost/müük/üür. 
Pakun tasuta konsultatsiooni, 
kuidas müüa või anda üüri-
le oma kinnisvara turu pa-
rima hinnaga! Soovi korral 
teeme kogu töö teie eest ära. 
1. Eduka müügi- ja üürite-
hingutega seotud asjaolude 
rakendamine ning müügi/
üüri tehinguni kogu protsessi 
läbiviimine algusest lõpuni. 2. 
Dokumentatsiooni kontrolli-
mine. 3. Profi fotode teostami-
ne. 4. Müügiplaani koostamine. 
Võta julgelt ühendust kui Sul 
tekkis küsimusi. AIGAR - maak-
ler/konsultant. Tel 5853 1339, 
e-mail: aigar@konsultkinnis-
vara.ee

• Müüa ahiküttega 2toaline 41 m2

suurune korter, Pikk 37 Rakvere. 
Hind 26 650 €. Tel 5034972, info@
ko.ee

• Müüa 2toaline remonti vajav 
ahjuküttega korter Kundas Pargi 
tn. Tel 5684 7241

• Müüa elamukrunt Pajustis, 
Tartu mnt 27. Krundi suurus 2000 
m2. Vesi ja kanal krundi piiril. Info 
tel 518 7979

VAHETUS
• Vahetada või müüa 2toaline
korter Rakvere kesklinnas 2toa-
lise korteri vastu Kuusalusse. Tel 
5800 4765

• Vahetada Aaspere korter Hulja-
le või Kunda, on ka teisi variante. 
Tel 5678 3750

• Vahetada kaks 1 Mai pst 19 asu-
vat 2toalist ahjuküttega korterit
Tapa linnas asuva maja vastu. 
Korterid on trepiga omavahel 
ühendataud. 5 tuba, köök, 2 WC 
ja dušš, üldpind 100 m2, hoovis 
asub 2 kuuri ja keldris 4 boksi, 
elektri boiler, WCs põrandaküte, 
tube kütavad 2 ahju ja pliit ning 
malmkamin. Maja peab olema ela-
miskõlbulik ja asuma Tapa linnas 
või selle lähedal. Info tel 5302 2474

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi 
mugavustega korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 508 1311

• Soovin osta 2-3toalise korteri
Rakvere või lähi piirkonda. Korter 
võib vajada remonti. Tel 518 9818

• Soovin osta korteri või maja
Rakveres või lähiümbruses, võib 
vajada remonti. Soodsa hinna 
puhul tehing kohe! Tel 522 6500

• Ostan maakodu Rakverest kuni 
30 km kaugusele. KV pakkumis-
tega kursis. Anna oma kodule uus 
elu! Tel 5348 4711

• Soovin osta maakodu Lääne-Vi-
rumaal, Rakverest max 25 km. 
Eelistame palkmaja, kuid oleme 
avatud ka teistele pakkumistele. 
Maja suurus alates 90 m2 ja krunt 
alates 7000-8000 m2. Hind max 
95 000 €. Kontaktid: tel 5630 7082 
ja 5341 3042 või jannevalem@
gmail.com

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
seisukord pole oluline ja samuti 
võib sisse jääda kogu teie vana 
prügi või mittevajaminevad asjad. 
Hind kokkuleppel. Tel 522 6500

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla 
tn. Tel 5648 6638

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

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda 1toaline korter
Rakvere kesklinnas, II korrus. Tel 
5358 6829

• Anda üürile 2toaline ahjukütte-
ga möbleeritud korter Rakveres, 
vesi õues, aiamaa. Üüri hind 120 € 
+ maksud. Info tel 527 0058

• Üürida eestlastele 2toaline kor-
ter Rakveres renoveeritud majas. 
Tel 5830 8425

• Anda üürile 3toaline korter
Pikal tänaval alates maikuust. 
Ahjuküttega, I korrusel, osaliselt 
möbleeritud. Tel 5387 6843

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• Müüa mootorratas Xinling
CXM250E, 2008. a, chopper, heas 
korras, miks mitte ka naisterah-
vale, tuuleklaas, nahkkotid taga, 
must ja kroomi värvi. Hind 1250 
€. Tel 508 0364

• Müüa Audi A4 Avant, punane, 
universaal, 2,5TDI, 2003. a, kas ter-
vikuna või ositi. Hind kokkuleppel. 
Tel 508 0364

• Müüa Ford Focus, 2006. a, 1.6 
bensiin, sedaan, manuaal, origi-
naal läbisõit 287 000 km, hõbeda-
ne, Eestist uuena ostetud, kokku 
olnud kaks omanikku. Hind 1390 
€. Tel 5648 0448

• Müüa Ford Transit Connect väi-
ke kaubik 2007. a, auto heas korras, 
just läbinud ülevaatuse. 1.8 diisel, 
hind 2200 €. Tel 5632 3142

• Müüa Toyota Yaris 1.0, punane, 
bensiin, manuaal, 2006. a, läbisõit 
229 000 km, Eestist uuena ostetud, 
kaks omanikku, 100 % avariide 
vaba, TÜ 04.2023. Hind 2490 €. 
Tel 5196 1234

• Müüa korralik Volkswagen Pas-
sat 2003. a. 1,9TDI, ÜV 07.2022. a. 
Info tel 5342 5932

• Müüa odavalt vähekasutatud 
rehve 13-15 tolli. Tel 529 1004

• Müüa Audi 80 B-4 valuveljed
koos M+S rehvidega 195x65x15. 
Tel 5194 9124

• Müüa mootorid: VAZ, GAZ-24, 
GAZ-20 ja Willise esisild. Tel 
5558 5956

OST

• Ostan sõidukeid, kaubikuid 
ja maastureid igas seisukorras! 
Raha kohe kätte! Vajadusel 
kustutame registrist! Helistage 
julgelt, maksan rohkem! Tel 
5355 5848

• Ostan seisvaid autosid ja 
romusid! Ostan ka neid mida 
lammutus ei soovi. Sularaha 
kohe kätte! Vajadusel registrist 
maha! Võib pakkuda absoluut-
selt kõike, ka paberiteta utiili. 
Tel 5631 1001

• O s t a n  v a n a  m o o t o r ra tt a , 
võrri, mopeedi. Pakkuda võib 
kõike,  ka varuosi.  Tel  5672 
7175

• Ostan kasutult seisma jäänud
või kiirmüügihinnaga sõidu-
keid. Toimivaid, avariilisi, rike-
tega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt 
kasutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. Pakku-
misi ootan seisevauto@gmail.
com või tel 5618 8671. Järgi tulen 
puksiiriga ja tasun sularahas. Vor-
mistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks: www.seisevauto.ee

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid/maastureid/kaubi-
kuid! Huvi pakuvad ka vanad 
autod ja uunikumid! Vajadu-
sel puksiir! Arvelt kustuta-
mine! Virumaal tulen kohe 
kohale, paku julgesti! Tel 5565 
9595

• Ostan igasuguses seisukorras 
vanu sõidukeid, vanaaegseid
sääreväristajaid, tsikleid. (VAZ, 
GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, Riga, 
delta) jne. Maksan head hinda!  
Tel 5388 4499

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remon-
ti, olla seisnud, avariilised, heas 
korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda! Tel 
5357 7108

• Ostan Toyota marki sõidu-
keid. Võib pakkuda absoluut-
selt igas seisukorras ning hin-
naklassis. Sobivad veel Nissan
Almera, Sunny, Primera, King 
Cab, Pick up; Mitsubishi L200, 
L300, L400 või Pajero Sport; 
Mercedes 190D, sprinter või 
vanemad MB bussid. Suzuki
Grand Vitara bensiini moo-
toriga. Paku julgelt telefonil 
5896 1576

• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hinda. 
Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 
5558 5956

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Rehvivahetus ja balansseeri-
mine! Ära seisa järjekorras, helista 
ja broneeri aeg. Tel 5348 5406

VEOTEENUS JA RENT
• Soodne Takso Rakveres. Sõidu 
alustus: 2,50 €; 06.00-23.00 - 0,90 
€/km; 23.00-06.00 – 1 €/km. Kiirelt 
kohale igale poole! Tel 5878 8129

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
mudel (2,45 x 9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2 
x 2.35 KJ 7200). Tel 513 2021

• Veo- ja kolimisteenus, ka 
kolu vedu prügimäele. Tel 506 
1547
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

* 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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük 

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

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

FEKAALIVEDU

• 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)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja planeeri-
misteenuseid ekskavaatoriga. 
 Tel 520 7616    

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust
ja kanalisatsioonikaevude tüh-
jendamist. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 
5194 4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS

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

• Biopuhastite ja septikute pai-
galdus ning müük. Tel 5757 0202, 
e-post erlend@eestiseptik.ee

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine ja rõn-
gaste vahetamine. Käsipumpade 
remont ja kaevuümbriste ehitus. 
Tel 5840 0240

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nitööd. Eramajas, korteris kui 
ka tootmishoones. Tehnosüs-
teemide hooldus, remont ja 
diagnostika. Eriväljasõidud 7 
päeva nädalas. info@watercat.
ee, tel 5697 9409

• Vee- ja kanalisatsjooni trassi-
de ehitus (sise, välis). Septikute 
ja mahutite paigaldus, olemas 
septikutel eurosertifi kaat. Santeh-
nilised tööd. Hinnad head. Info tel 
5808 5965

• Oü MK-Tech. Torutööd. Vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku pai-
galdus  ning renoveerimine. 
Sanitaartehnika paigaldus ja 
hooldus. Info tel 5336 5699

• Santehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• Teostan santehnilisitöid Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, sisevii-
mistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

• Teostame elumajade, korterite, 
vannitubade ehitus- ja remon-
ditöid. Tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979

• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel 
5637 9871

• Teostame erinevaid ehitus-
töid: katusetööd, plekk katus, 
kivikatus, vihmavee süsteemid; 
puitfassaadid, plaatfassaadid; puit 
konstruktsioonid, kuurid, terras-
sid, keldrid; uste vahetus, akende 
vahetus; kipsitööd jpm. Helistage 
tel 5668 4415 - tuleme vaatame töö 
üle ja lepime hinna kokku.

• Teostame kõiki ehitus- ja re-
monttöid nii eramutes kui kor-
terites, siseviimistlus, parketi 
paigaldus, vannitoad jne. Fassaa-
did (soojustamine, värvimine), 
vundamendid, katused jne. San-
tehnilised tööd. Hinnad taskuko-
hased, küsi julgelt ja leiame koos 
lahenduse. Tel 5808 5965

• Teostame kvaliteetset ehi-
tus- ja viimistlustööd. Ül-
dehitus, remonttööd (korterid, 
majad, kõrvalhooned), maja 
ehitus vundamendist võtme-
teni. Kui hindad täpsust ja 
head kvaliteeti, siis helista 
tel 527 4546 või kirjuta meile 
ardo_lint@hotmail.com 

• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame kõiki ehitus- ja remonditöid. 
Tehtud töödele garantii. Tel 518 
7979

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

• Tänavakivide paigaldus, 
äärekivide paigaldus. Alus-
platside ehitus, haljastus, 
sissesõidu teede ehitus tä-
navakivist, maja parandu-
sed. Hinnad soodsad. Tel 5637 
9559

• Tänavakivide paigaldus. Hal-
jastus, piirdeaedade ehitus. 
Tel 5454 0286, Sillutuskivid24@
mail.ee

• Pakume üldehitusteenust. Tel 
501 3862

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

• Teostame ehitus- ja remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilisitöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Ma a l r i t ö ö d ,  t r e p i ko d a d e 
remont, fassaadide värvimi-
ne, üldehitus, renoveerimis-
tööd. Tel 5897 9293, Ehmes.ee. 
Lai 3 a

• Teeme igasuguseid lammutus-
töid. Tel 5891 6787  

• Kogemustega elektrik teostab 
erinevaid elektritöid. Hind kok-
kuleppel. Tel 5689 4149  

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, 
kaminad ehitus ja remont. Tel 
5647 2716, email: viruahjud@
gmail.com

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapitsi ehitus ja remont. 
Tel 5557 9399

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee
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• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapida-
miste likvideerimisel. Raha kohe, 
koju kutsed tasuta, üle Eesti. Antii-
giäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 
528 2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan Tarbeklaasi tooteid: vaa-
sid, klaasid, pitsid jne. Pakkuda 
võib kõike. Tel 507 9984

• Ostan vene Norma mudel- ja 
mänguautosid, pakkuda võib 
kõike, ka remonti vajavaid. Tel 
5672 7175

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 160 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 160 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristall-
nõusid,- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984

• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

• Ostan vana mootorratta, võrri, 
mopeedi. Pakkuda võib kõike, ka 
varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan NSVL fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid, 
lillevaasid ja muud! Tel 5607 
6805

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel teie küttepuud ja briketti
ning vanaraua ja muu kila-kola. 
Tel 503 1849

• Ostan pliidi plaadi, ahju ukse, 
kruustangid, alasi ja muud ga-
raaži raua kolu. Tel 503 1849

• Ostan murutraktori. Tel 5687 
5845

• Ostan nõukaaegse meesterahva 
jalgratta, ratas peaks olema heas 
korras. Tel 507 9984

• Ostan nõukaaegseid naiste
kujusid. Tasun 100 €/tk. Tel 
5677 0569

• Ostan vanarauda. Koristan aia, 
kuuri, või garaaži nurgast vana-
raua. Tasuta ei taha, maksan raha. 
Pakkuda võib kõike vanametalli. 
Tel 517 4143

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H.
www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632kuulutused.kuulutaja.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

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

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

MUUD TEENUSED

• Kümblustünni rent. Hind 
alates 45 €/ööpäev. Rakvere 
piires transport tasuta. http://
www.saunatünn.ee. Tel 514 
7518

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Maahooldustööd Virumaal. 
Kululõikus/rohulõikus/muru-
lõikus. Teenus eraisikule. Tel 514 
8661

• Hauaplatside hooldus. Ke-
vad on saabunud! Nüüd on täp-
selt õige aeg, kus saame korda 
teha Teie lähedaste hauaplat-
sid, küünla süütamisest kuni 
hauapiirete paigaldamiseni. 
Küsi hinnapakkumist: haua-
room@gmail.com või helista 
tel 5346 5466/5638 9460. FB: 
Hauarõõm

• Hauaplatside hooldus ja 
äärte ehitus, graniidist hauatä-
hised, tekstide puhastus. Info 
tel 52 6 0804, Raneim OÜ

• Pehme mööbli riide polstri 
ja vedrude vahetus, veo või-
malus. Tel 506 1547

• Arvutite hooldus ja remont. 
Printerite müük, hooldus ja rent. 
Kohapeal suur valik kvaliteetseid, 
soodsa hinnaga analoogtoonereid. 
Alates 31.01.2022 uus aadress E. 
Vilde 3, telefon 553 5475, meiliaad-
ress info@itsalong.ee

• Kogemustega kõrgharidusega 
raamatupidaja osutab fi rmadele 
raamatupidamisteenust. Tel 
55686 385, 5688 7448; e-mail: be-
nedicion2@gmail.com 

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Helista juba täna tel 551 2053. 
Vaata ka www.hss.ee

OÜ Häcke Rakvere 
pansionaat Kuldne Sügis

pakub ööpäevaringset 
lühi- ja pikaajalist 
hooldusteenust. 

Info tel 5887 4558 

OÜ Häcke Paide 
eakatekodu 

pakub ööpäevaringset 
lühi- ja pikaajalist 

üldhooldusteenust. 
Info tel 5342 2248

OÜ Hä k R k

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5672 7175

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Ära anda teisaldatav metallist ja 
klaasist köetav kasvuhoone koos 
ahjuga, asub Päides. Mõõtmed 
3,90x5,70. Tel 520 1291

• Ära anda 2 nõukaaegset akent. 
Mõõdud: laiused 71 cm ja 58 
cm; kõrgused 140 cm. Tel 5558 
3790

• Kooritud kuuselatid ja aiapos-
tid. Tel 5662 5497

• Müüa naiste jalgratas Classic, 
olemas kompuuter, rattakell, toe-
tusjalg, pudelihoidja. Hind 300 €. 
Lisainfo tel 510 9617

• Müüa motoblokk-mullafrees. 
paigaldatud uus OHV mootor. Tel 
5816 6122

• Müüa velotrenažöör. Tel 5625 
0962

•  Müüa vähe koormatud GAZ-53 
raamist järelkäru ja hoonestatud 
talukoht. Tel 5665 9903

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müüb, 
paigaldab ja hooldab! Kui 
otsid õhksoojuspumpa küsi 
meilt pakkumist! Tasuta kon-
sultatsiooni tel 5662 2050 või 
http://www.rakverekliima.ee. 
Lisaks nüüd müüme õhk-vesi 
soojuspumpasid. Küsi pakku-
mist ka meilt!

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

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, 
koos kohale toomisega. Tel 514 3328

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 505 1528

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 4 €/kott ja kasel 4,50 €/
kott. Tel 505 1528

• Müüa soodsalt lõhutud küt-
tepuid, pakkuda ka 30 cm 40 L 
võrgus kuivi. Tel 5554 6093

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 
2 m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Tel 5074 553       

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõimalus. 
Tel 501 3862   

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud, sanglepp. Tel 5192 4320

• Müüa puitbriketti, premium 
pelletit 6/8mm. Transport hin-
nas. Tel 5390 0545
• Müüa lõhutud küttepuid. 
Transport hinnas. Mõõt vasta-
valt tellija soovile, koorem lao-
tud. Hall lepp, sanglepp, haab, 
metsakuiv. Tel 513 7659
• Müüa küttepuid aastaringselt 
koos kohale toomisega, veokile 
laotult 5-15 m³. Kuivad 38 cm ja 
toored 30-50 cm, hinnad sood-
sad. Tel 503 0311
• Müüa toored lõhutud kütte-
puud. Halu pikkus vastavalt 
kliendi soovile. Hinnad alates 
75 €/ruum. Lääne-Virumaa,
Väike-Maarja vald. Tel 5375 4750
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KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind kokkuleppel 

Tel 5043 246

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne Virumaa

Müüa liiva, kruusa, 
killustiku, mulda kuni 15 t 
koorem, multilift-autoga: 

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

HÖÖVELMATERJALI
(välis-, sise-, põranda-, 
terrassi-, servamata 

lauad)

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

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

Ostame 

parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

www.kuulutaja.ee

 EHITUS

• Ära anda telliskivist täite-
materjal. Läheb lammutuse-
le tellistkivist maja, seega ära 
anda täitematerjali. Info tel 508 
7199

• Müüa liiva (kild kuni 10 t), 
vedu! Tel 520 7616  

• Müüa täite- ja ehitusliiva, 
mulda, kruusa ja killustiku. 
Tel 520 7616   

•  Müüa soodsalt saematerjali. 
Tel 501 2905   

• Ostan lammutus puit lauda 57 
prussi, palgid 8 €, Vao. Tel 5395 0313

• Müüa tellised, aknad. Tel 5625 
0962

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sea-
l i ha .  Vajadusel  tükeldami-
ne. Info tel 519 6628 või 5354 
3002

• Müüa sõelutud musta mulda, 
asukoht Rakveres, lisainfo tele-
fonil 526 1408

• Purustatud hobusesõnnik, 
asendamatu soojuse hoidja kas-
vuhoones, sobib hästi ka lille-
de-puude-põõsaste istutamisel 
väetiseks ja aiamaale rammuks. 
100 L=6,50 €. Rakvere piires 
koju toomine tasuta. Tel 5557 
2217

• Odavalt müüa kodusõnnikut. 
Tel 5428 0415

• Müüa hobusesõnnik (aluspa-
nuta) 60 l kottides - 5 €/kott. 5 
koti ostmisel lisandub boonus 
kott! Rakveres ja lähiümbruses 
toon kotid tasuta kohale. Helista 
tel 5354 3683 või ole kursis meie 
tegemistega FB Lasteponi OÜ.

• Müüa T-16, RS-09 varuosadeks. 
Tel 5558 5956

OST
• Ostan kartulipalmi taime või 
mugula kartulipalm ehk titaan-
juur. Tel 5629 2464, Urmas

• Ostan kasutatud mootorsae, 
võib vajada remonti. Tel 503 9650

• Ostan traktori T-40M. Tel 5687 
5845

LOOMAD

• Ostan emahane. Tel 5395 0313

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984 

• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761

•  Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami ja 
kila-kola, viin ära teie mittevaja-
likud asjad jäätmekeskusesse. Tel 
503 1849

• Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnika ajakirju, 
mööblit, rahasid, ordeneid, rin-
namärke, vimpleid, heliplaate, 
kellasid, fototehnikat, fotosid, 
albumeid, raadio, lauanõusid, 
ehteid ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan vanu kellasid. Ei pea 
olema töökorras! Võib pakkuda 
ka hambakulda või üksikuid 
kuld ja hõbe ehteid - ka sulatu-
seks. Kõik muud vanad esemed 
ka huvitavad! Tel 5872 5458

• Ostan Tarbeklaasi värvili-
sest klaasist vaase kuni 100 
€/tk, nõukogudeaegseid ja 
vanemaid ehteid, sõlgi, käe-
võrusid, merevaiku, karpides 
lusikaid, EW aegseid kohvi-
kanne ja piimakanne. Samuti 
ostan nõukogudeaegseid ja ka 
vanemaid raamitud seinapilte, 
graafi lisi lehti, õlimaale, akva-
relle, kujusid, keraamilisi sei-
naplaate, fotoaparaate, fotosid, 
fotoalbumeid, postkaarte jne. 
Igasuguse huvitava vanavara, 
raamatute ja kunsti ost! Tulen 
ise kohale - raha kohe kätte! Tel 
5649 5292

• Ostan vanu rahasid, orde-
neid, rinnamärke, meda-
leid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

• Ostan nostalgilisi  nõu-
sid-serviise (ka üksikuid). Va-
nemaid naiste-meeste ehteid 
(kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). 
Huvitavad ka lauanõud, vaasid, 
karpidega lusikad, raamatud, 
seinamaalid, ehete karbid, ku-
jukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, 
käevõrusid, merevaiku, münte, 
hõberublasid, paberrahasid, 
kellasid, hõbedat (pitsid, lusikad, 
portsigarid jne). Huvitavad ka 
vanad rinnamärgid, medalid, or-
denid, koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. Ostan 
raamatu „Oikumeeni äärel“ 30 €/tk 
ja enne 1940. aastat trükitud nahk-
köites raamatuid (raamatu selg või 
kaaned on nahaga kaetud) ja muid 
vanu raamatuid. Pakkuda võib 
igasuguseid esivanematest jäänud 
asju! Tulen ise kohale - raha kohe 
kätte! Tel 5649 5292

TEATED

• Arli Puukool müüb viljapuid,- 
põõsaid, maasika-, mustika-, 
vaarika, viinapuutaimi ja muid 
istikuid L 23.04 - Tapa turg 9.00, 
Rakvere turg 10.30, Tamsalu 12.30, 
V-Maarja Coop parkla 13.00, Laek-
vere 14.00. Tellimine tel 518 8465, 
www.arlipuukool.ee MUU

• www.toonklaas.ee

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. 
Kui elumure vaevab ja vajad 
hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist 
puudutavatele küsimustele. 
Kõne hind 0,97 eurot/min
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HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

kuulutused.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul Kg 0.68 0.80
Värske kartul, imp. kg 1.80
Roheline sibul kg 8.00
Till kg 12.00
Petersell kg 8.00
Karulauk punt 1.00
Küüslauk kg 10.00 12.00
Värske küüslauk, imp. tk 1.00
Vaarika tomat, imp. kg 4.00 5.00
Salatikurk, imp. kg 3.00 3.50
Väike kurk, imp. kg 4.00
Redis punt 1.00
Mugulsibul kg 2.50
Hapukapsas kg 2.50
Porgand, peet, kaalikas kg 1.50
Mustrõigas kg 2.00
Jõhvikad liiter 5.00
Maasikad, imp. kg 5.00
Vaarikad, imp. 125g karp 3.50
Kultuurmustikad, imp. kg 15.00
Õunad kg 2.50
Mesi kg 7.00
Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5.00
Värsked räimed ja kilud kg 1.50

HINNAD RAKVERE TURUL 
21. APRILLIL.

RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Laupäeval, 23.aprillil müüb puukool 
turul viljapuude ja marjapõõsaste istikuid, vaarika- 
ja maasikataimi! Müük toimub kella 10.30 – 12.00

***
Müügil uued ja vähe kasutatud riided!

***
Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Mälestus vaid hõõgub 
vaikse leegina. 

Mälestame  
 ELVI JÜRNAT

ja avaldame 
kaastunnet lähedastele.  
Urve, Ilme, Talvi, Ella

Miks kaitseingel kokku pani tiivad 
ja igavikku lasi minna sul…  

Südamlik kaastunne 
Kallile kalli  

VENNA
kaotuse puhul. 

Piret 

Käsitööhuvilised naised esitlevad 
oma nõelasilmast tulnud rahvarõivaid
Sel laupäeval on hea või-
malus oma silmaga näha 
Virumaa rahvarõivakoolis 
valminud siinsete ja ka 
kaugemate kihelkondade 
rahvarõivad, kus nende 
meistrid ka ühtlasi räägi-
vad rõivaste sünnilugusid. 
Laulu ja pillimänguga lööb 
kaasa ka rahvamuusikaan-
sambel Kungla. Seda kõike 
23. aprillil kell 12 Rakvere 
linnavalitsuse valges saa-
lis.

Katrin Uuspõld

„Rahvarõivaste maailm on nagu 
põhjatu kaev – mida rohkem teada 
saad, seda rumalamana end tun-
ned,“ leidisVirumaa rahvarõivakooli 
eestvedaja Kersti Loite, kellelt on il-
munud ka väga põhjalik ja mahukas 
raamat „Virumaa rahvarõivad“.

Kersti Loite selgitas, et muuseu-
misse on originaalesemed korjatud 
enamasti üksikesemete kaupa, väga 
harva on ühest perest saadud kaks 
eset, mis lubaks oletada, et neid 
kanti koos. „Kui paneme komp-
lektiks kokku seeliku, käised, vöö 
ja teised esemed, vaatame eelkõige 
ajastut ja piirkonda ja värvide kok-
kusobivust,“ rääkis Loite ja lisas, 
et on kahju, et pole võimalik enam 
rääkida 18.-19. sajandi inimeste-
ga ja neilt küsida, miks mõne koha 
peale pandi punast, mõnele sinist 
värvi. „Võibolla on sel oma maa-
giline tähendus, aga kahjuks ei ole 
seda kõike kirja pandud kogumise 
ajal. On tehtud vaid üksikud märk-
med, näiteks, neid käiseid „tarvitati 
pidul ja kirikuskäimiseks“. See on 
põnev maailm, mida sügavama-
le lähed, seda rohkem tekib huvi 
ja tekivad ka seosed,“ teadis Kersti 
Loite.

Huvitavaid seoseid ja lugusid tek-
kis rohkesti ka Virumaa Kunsti ja 
Käsitöö Seltsi eestvedamisel teoks 
saanud rahvarõivaste valmistamise 
koolitusel, kus õpetajateks oma ala 
meistrid. 2019. aasta sügisel alanud 

koolitusel täitusid kohad käsitööhu-
vilistega väga ruttu ning lõpetajaid 
on tänavu kevadel 17. „See on väga 
eriline seltskond, kes on ette võtnud 
nii aeganõudva töö. Arvan, et kui ei 
oleks olnud koroonat ja kaks aastat 
õppetööd ei oleks pikenenud kol-
mele aastale, siis oleks olnud lõpeta-
jaid kindlasti rohkem,“ arvas Loite, 
kes ise läbis sama kursuse 90ndate 
alguses Rahvakultuurikeskuses. Ta 
viitas, et kursuseid on Eestis tehtud 
mitukümmend aastat, kuid Rakve-
res nüüd esimest korda. 

„Selle kolme aastaga saime kur-
suslastega justkui ühiseks pereks, 

kel on ühine hobi ja keda rahvarõi-
vateema nii sügavalt kõnetab. Neil, 
kes lisaks rahvarõivastele tegid ka 
kirjaliku uurimustöö, on võimalik 
taotleda rahvarõivameistri 5. taseme 
kutsetunnistust,“ rääkis Loite.

Üks kursuslastest on keemiainse-
neri haridusega Külli Münter, kes 
oma igapäevast leiba teenib toidu-
ohutusspetsialistina, kuid käsitööd 
armastab juba lapsest saati. Naine 
võttis sihiks, et kolmekümnendaks 
pulma-aastapäevaks teeb endale ja 
abikaasale rahvarõivad. Koroona 
tõttu jäi aastapäevapidu ära ning ka 
rõivaste valmimine võttis rohkem 

aega, kuid ilus ja väärikas komplekt 
Kadrina rahvarõivastest on nüüd 
Münteritel riidekapis pidulikeks 
puhkudeks rippumas. 

„Kuna mina läksin Kadrinasse 
mehele ja elame nüüd Kadrinas, siis 
pidin tegema just Kadrina rahvarõi-
vad,“ rääkis Külli Münter. „Me mõ-
lemad tegeleme ka rahvatantsuga. 
Tantsima me neis küll ei lähe, aga 
pidulikul puhul, kus ilus olla, pane-
me ikka selga! Selliseid üritusi tuleb 
kindlasti.“ 

Naine rääkis, et avastusi pakkus 
rahvarõivaste tegemine igal sam-
mul. „Nõukaajast teab enamik vaid 
teatud seelikutriipudega rahvarõi-
vaid, tegelikult on neid palju roh-
kem, nagu ka käisemustreid. Tava-
liselt osatakse eristada Põhja-Eesti 
ja Lõuna-Eesti ning saarte rahva-
rõivaid, aga millisesse kihelkonda 
midagi kuulub, seda vahet teevad 
vaid asjaarmastajad,“ rääkis Külli 
Münter. 

Enda käised tegi ta muuseumis 
olevate käiste järgi, mille põhjal 
saaks tema sõnul valmistada veel 
kolmed erinevad käised. „Võtsin 
aluseks eksemplarid, mida ei ole 
varem tehtud. Võin tõesti öelda, et 
mul on ainulaadne komplekt, need 
on küll muuseumis olemas, aga kee-
gi ei ole järgi teinud,“ rääkis Külli 
Münter ja lisas, et nende kursus te-
gigi rahvarõivaid, mis ei ole nii laialt 
levinud.

Laupäeval tulevad need kõik Rak-
vere linnavalitsuse valges saalis esit-
lemisele, näha saab Kadrina, Rakve-
re, Simuna, Viru-Jaagupi, Viru-Ni-
gula, Iisaku, Lüganuse, Kuusalu, 
Jõelähtme ja Muhu kihelkondade 
rahvarõivad. Osalemine on kõigile 
prii.

Koolitused toimusid SA Viru-
maa Muuseumide ruumides kord 
kuus laupäeviti ja pühapäeviti Eesti 
Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ning 
MTÜ Rahvarõivas koolitusprog-
rammi alusel. Koolituste läbiviimist 
toetas Rahvakultuuri Keskuse Vi-
rumaa pärimuskultuuri programm. 
Kursuslastel valmisid rahvarõivaste 
põhikomplektid ehk vähemalt viis 
eset.

Külli ja Tiit Münter uhiuutes rahvarõivastes. Külli võttis eesmärgiks valmistada need 
endale ja abikaasale 30 pulma-aastapäevaks. Foto: Sandra Urvak
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Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühingu
üritus toimub 25. aprillil kell 14 Rakvere Linnavalitsuse majas 
ruum 114. Teema „Kuuldeaparaatide hooldamine“.

Lääne-Viru Pensionäride Liit
20. mail kell 12 – Pensionäride liidu 20. aastapäeva pidu Rak-
vere Kultuurikeskuses, osalustasu 1 €.
25. mail kell 13 – Volinike koosolek Rakvere Sotsiaalkeskuse 
saalis. 
1. juuni – Kolga mõisa ja muuseumi, Juminda poolsaare, 
Viinistu Kunsti- ja Käsmu Meremuuseumi külastamine, hind 
20 €.
16. juuni – Maalehe Eakate Festivali ERM-is ja Tartu Botaani-
kaaia külastamine, hind 10 €.  
27. juuli – Põltsamaa lossi, muuseumi, roosiaia, Anu Raua 
keskuse, Heimntali muuseumi ning Krista Kuke Nurga taluaia 
külastamine koos toitlustamisega, hind 35 €. 
17. augustil – Narva, Aleksandri kiriku ja Kreenholmi külasta-
mine ja laevasõit Narva- Jõesuusse, hind 40 €.
Ootame registreerima ja tasuma liikmemaksu. Oleme Sotsiaal-
keskuses 25. maini kolmapäeviti kell 10-13. Kontaktid 5855 
1886 Sirje, 5343 8408 Maret.

Rakvere Teater
22.04 kell 19 „Oi, Johnny” s/s, lav. Peeter Raudsepp
28.04 kell 19 “Onu Vanja” s/s, lav Eili Neuhaus
28.04 kell 19  Viimane etendus! „Nagu peeglis” v/s, lav. Madis 
Kalmet

RAAMATUKOGUHOIDJA SOOVITAB 

Aasta 2022 on kuulutatud raamatukogu 
teema-aastaks. Kuulutajas ilmuvate raama-
tututvustustega aitavad Lääne-Virumaa raa-
matukoguhoidjad sellele kaasa.

Lasteraamatud „Appi!“ ja 
„Luukere Juhani juhtumised“

R äägitakse, et 
üks pilt üt-
leb rohkem 

kui tuhat sõna. Et 
selles ise veenduda, 
tuleb „lugeda“ Ker-
tu Sillaste käe all 
valminud raamatut 
„Appi! “. Lugejat 
tabab üllatus – raa-
matus ei ole sõnu 
ega teksti nagu har-
junud oleme. 

Mis seal siis on? 
Raamat on täis 
pilte – kirevaid, 
rõõmsaid, hirm-
said, põnevaid. Iga 
pildi taga on aga 
lugu, mis sünnib sellel hetkel, kui raamatu kaas avaneb. Lugusid sünnib 
nii palju, kui palju on raamatul uudistajaid. „Appi!“ annab kõigile võima-
luse jutustada oma lugu, ka neile, kes veel kirjakeelt ei mõista. Mõelge, 
kui tähtis tunne on ühel mudilasel sellist raamatut oma vanematele ette 
lugeda. 

Raamatu autori julge ja jõuline värvikasutus ning raamatutegelaste väl-
jendusrikkad näoilmed ei jäta ühtki lugejat külmaks. Pildid on lihtsad, aga 
põnevust lisab kunstnikule omane joonistamisstiil.

Raamatu autor Kertu Sillaste on eesti illustraator, raamatukujunda-
ja, lastekirjanik,  tekstiilikunstnik ja kunstiõpetaja. Eesti Lastekirjanduse 
Keskuses saavad lapsed Kertu Sillaste eestvedamisel osaleda Kunstikambri 
toimetustes.

Aastal 2015 päl-
vis Kertu Sillaste 
raamat „Ei ole nii!“ 
Eesti Lastekir-
janduse Keskuse 
poolt Aasta Rosina 
auhinna. Auhind 
omistatakse kõige 
omanäolisemale 
või üllatavamale 
eesti lasteraama-
tule.

„Appi!“ on Ker-
tu Sillaste seitsmes 
autoriraamat, mis 
osales XVI Nu-
kitsa konkursil, 
kus kõik lapsed 
vanuses 6 – 13 
saavad valida oma 
lemmikkirjaniku 
ja -kunstniku 100 
eesti lasteraamatu 
hulgast.

Teine raa-
mat, mida soo-

vin esile tõsta, on Triinu Laane „Luukere Juhani juhtumised“, millele 
on pildid joonistanud Marja-Liisa Plats. Tegemist on väga silmapaist-
va raamatuga ja seda sõna otseses mõttes. Raamatu kärtsroosa esi-
kaas ja sellelt vastu vaatav armas luukere on sama kutsuvad kui lilleõis 
mesilasele.

Raamatu peakangelaseks on kooli anatoomiaklassist pärit vana luukere, 
kes satub oma pensionipõlve pidama ühe vanapaari talusse. Teda kohel-
dakse seal kui pereliiget – riietatakse, vannitatakse ja kaasatakse kõikvõi-
malikesse tegevustesse.

Tegemist on väga südamliku ja elulise raamatuga, kus käsitletakse ka 
surmateemat ning sellega kaasnevat kurbust ja leina. Õnneks saab raama-
tus ka palju nalja, sest luukere ei ole just tavaline vaatepilt kellegi autos või 
koduõuel. Väga vahva on see, et raamatutegelased memme ja taadu räägi-
vad omavahel võru keeles.

Raamatu autor Triinu Laan tegeleb võrukeelsete raamatute tõlkimise 
ja toimetamisega. Lisaks korraldab ta võru keele ja kultuuri edendamisele 
suunatud üritusi. Tema sulest on ilmunud eesti- ja võrukeelse paralleel-
tekstiga mitu lasteraamatut.

„Luukere Juhani juhtumised“ võitis 2020. aastal Tartu 
lastekirjanduse auhinna (Lapsepõlve auhind).

Andrea Ränikivi
Tapa Vallaraamatukogu
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u 
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Ilus, aga igav
„Apteeker Melchiori“ on 
vast kõik, kes seda igatse-
sid, juba ära näinud. Neil, 
kes veel kõhklevad, soovi-
tan pigem leida kinokavast 
midagi muud. Film on liht-
salt väga igav.

Margit Adorf

Apteeker Melchior ilmus esmakord-
selt lugejate ette aastal 2010, mil 
kirjastus Varrak andis välja esime-
se Hargla keskaegse krimiromaani 
Indrek Hargla sulest – „Apteeker 
Melchior ja Oleviste mõistatus“. 
Juba samal aastal ilmus teinegi raa-
mat Rataskaevu viirastusega. Täna-
vune film põhineb esimesel romaa-
nil. 

Praeguseks on Melchiori sarjas 
ilmunud seitse raamatut ja mina ei 
ole nendest lugenud mitte ühtegi. 
Mitte et ma Hargla talenti ei aus-
taks, mul on kodus samuti umbes 
seitse Hargla teost, lemmikumad 
lood on Frenchi ja Koulu omad. Nii-
siis, ma ei ole mingi Hargla-põlgur, 

aga Melchiori läksin kinno vaata-
ma täiesti puhta lehena, sest kri-
mi-Hargla raamatuna mind kuidagi 
ei kutsunud. 

Filmi kõige suuremaks plussiks 
on see, et see on ilus vaadata, väga 
kena koloriit, väga head valgusla-
hendused, kenad kostüümid, su-
perilusad malenupud, no grimmile 
väga ette ei heida, näitlejad ka ena-
mvähem ilusad kõik, välja arvatud 
kole leeprahaige, kes peabki ju kole 
olema. Häiris see, et peale leeprahai-
ge olid kõikidel keskaegsetel tege-
lastel väga korras ja silmatorkavalt 
ilusad hambad. Ma väga ei usu, et 
tollastel täisealistel kõigil nii siredad 
hambarivid suus olid. Grimm oleks 
võinud siin ka suhu ulatuda. 

Kõige halvem oli hõre sisu, mõ-
nevõrra halvad olid õuestseenid, 
milles oli kõvasti ponnistatud, et 
mingit keskaega välja pressida ja 
ei julgetud näidata normaalset tä-
navaplaani, vaid kohati lausa ki-
sendas silma joonistatud majajupp. 
Apteekri eluase oli ülikitsas pisike 
eesruum, kuhu astuti otse tänavalt 
ja selle kambrikese taga vaid voodit 

mahutav tagaruum. Kui minna ra-
eapteeki, siis see on ikka palju ava-
ram koht, mitte niisugune sara nagu 
filmis näidati. 

Lisaks oli ju apteegis väga palju 
põnevat, muumia käed, konnad, 
siilid, rästikud jms ravimite kom-
ponentidena – visuaalselt võiks siit 
juba terve stseeni jagu põnevust 
välja filmida... Aga meil on ekraanil 
pläraki mingi suvaline riiul, kus ei 
tundu midagi olevat ja siis natuke 
kuivatatud arooniamarju, mida õpi-
lane laua samba külge seob... Igav. 
Väga igav lahendus oli ka kloostril, 
kuhu küll topiti mõningasi kitsaid 
keerdkäike ja tore moment oli ka 
mingi raviv pea-reliikvia, aga... 
Tühi, plass ja igav. Mungad taustal – 
iseloomutu hall mass, ainult natuke 
kõndisid edasi-tagasi. Oleks tahtnud 
näha rohkem õhustikku loovaid kir-
jeldavaid stseene, mida oli õige pi-
sut ja näpuotsaga, linnast üks pisike 
droonikaader, mis mõjus selliselt, et 
filmitud on mingit linnamaketti. 

Sisu – oh jah, anna kannatust! 
Mida me ootame kõige rohkem kri-
miromaanilt ja krimifilmilt? Mõis-

tatuslikkust, üllatuslikkust, salapära, 
ootamatusi. Kõik see on siin puudu, 
ainsana jääbki filmis mõistatuseks, 
mida siis sisaldab see salapärane raa-
mat, mille kohta lõpus öeldakse, et 
selle pärast on tapetud palju inime-
si. Raamat näeb tõesti efektne välja, 
aga... Mis värk sellega on siis? Vas-
tust teab vaid tuul. Kas see on Ole-
viste mõistatus? Miks seda Tallinna 
vangiks nimetati?

Aga vahet polegi, igal juhul on 
põhirõhk sellel, et üsna noorelt ap-
teekriks saanud Melchior on sellise 
kuulsusega, et oskab hästi mõista-
tusi lahendada ja kohe filmi alguses 
me näemegi, kuidas ta kutsutakse 
ühe ilma peata laiba juurde ja käs-
takse, et säh, võta jälg üles. Melchior 
siis natuke katsub laipa ja kohe teab 
kõiki vastuseid. Ei mingit põnevust, 
lihtsalt ütleb: „See laip tapeti eile õh-
tul.“ Ahah, okei. Aga miks sa seda 
arvad? Millest sa seda järeldad? No 
vahet pole, juba jookseb Melchior 
edasi ja lupsti lupsti lupsti, ilma suu-
remate takistuste ja eksirännaku-
teta, ladusalt ja väga etteaimatavalt 
jõuab lõpuks mõrtsukani. Vaatajal 
on igav, mitte mingit põnevust sel-
les retkes ei ole ehk nagu ütles üks 
mu ajakirjanikust kolleeg –oleks 
tahtnud tikud silmade alla panna, et 
magama ei jääks. 

Kõige suurem viga on niisiis loo 
jutustamise laadis. Idee võib ju olla, 
aga kui rännak puudub ja selle ase-
mel on igav loksumine, siis see idee 
kuhtub. Stsenaariumi kallal on hi-
gistanud kolm inimest ja tulemus 
on lahja lurr. Ilus vaadata, aga null-
väärtusega lugu. Pole mingeid ere-
daid karaktereid kellele kaasa elada, 
ka apteekri tegelaskuju on täiesti 
lame, tal ei ole mitte mingeid erili-
si iseloomuomadusi, kiikse, kirge, 
ei mingit salapära, ei mingit konk-
su, millega vaataja talle kaasa elama 
panna. Märten Metsaviir apteeker 
Melchiorina on küll tore poiss, aga 
ta on nagu hall mass – tema tege-
laskuju ei ole ekraanil ellu äratatud 
ja ma ei pea seda näitleja süüks, siin 
on takerdumine algtasandil ehk 
loo jutustamises. Marko Matvere 
Spanheimina ja Alo Kõrve Freisinc-
ki rollis olid palju veenvamad kui 
peategelane ise.

Apteeker Melchior (Märten Metsaviir) jõuab selles fi lmis üsna etteaimetavalt mõrtsukani.
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• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID,
KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

vajanguperefarm@gmail.com perefarm

LIHAPOOD
VAALA KESKUSES

LIHAPOOD
VAALA KESKUSES

Seahakkliha 2.29 €/kgSeahakkliha 2.29 €/kg

Sealiha 2.99 €/kgSealiha 2.99 €/kg

T-R 10-18
L 10-15

T-R 10-18
L 10-15

AVATUD

TEL. 509 9513  / /

Praad kondiga 3.39 €/kgPraad kondiga 3.39 €/kg

PARIMAD HINNAD

S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 27.04 ja 31.05
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 22.04
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 6.05 ja 20.05
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!
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