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TRAAGILINE TÖÖÕNNETUS
8. jaanuaril kell 8.40 said päästjad väljakutse Rakvere lin-
na Papiaru tänavale, kus jäi ehitusobjektil 43-aastane mees 
tõstuki alla ning hukkus sündmuskohal. Juhtunu asjaolude 
väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlus, mida viib läbi 
politsei ning juhib prokuratuur.
VARGUS
5. jaanuaril varastati Haljala alevikus Võsu maanteel asuvast 
Grossi Toidukaupade kauplusest suitsuplokke ja kiirloterii 
pileteid. Vargusega tekitatud esialgne kahju on 793 eurot.
AHI AJAS SUITSU SISSE
5. jaanuaril kell 20.39 said päästjad väljakutse Väike-Maarja 
valda Rakke alevikku Tähe tänavale, kus kortermaja korido-
ris oli tunda vingulõhna. Sündmuskohale saabudes avastasid 
päästjad, et korteriomanikul on korterisse sisse ehitatud küt-
tekolle ning ahi hakkas suitsu sisse ajama. Omanikul puudus 
kasutusluba, korstnapühkija akt ja kooskõlastused. Päästjad 
tegid selgitustööd.

Sada aastat tagasi, 10. 
jaanuaril 1920. aastal 
jõustus esimese suure 
riikidevahelise organi-
satsiooni Rahvasteliidu 
põhikiri ja organisat-
sioon kogunes oma esi-
mesele istungile.

Allan Espenberg

Täpselt saja aasta eest Šveitsi 
linnas Genfis kokku tulnud 
Rahvasteliidu esimesel istun-
gil kinnitati ja jõustus orga-
nisatsiooni pakt, mis oli lüli-
tatud ka Esimese maailmasõja 
lõpetanud Versailles’ rahu-
lepingu koosseisu. Sellega 
tunnistati rahvusvaheliselt 
kehtivaks kõik sõjatulemu-
sed.

63 riiki ühe mütsi alla
Rahvasteliit sai esimeseks 
suureks poliitiliseks va-
litsustevaheliseks rahvus-
vaheliseks organisatsiooniks. 
Selle eesmärkideks kuulutati 
desarmeerimine, sõjategevu-
se ärahoidmine, kollektiivse 
julgeoleku tagamine, riikide-
vaheliste tülide lahendamine 
diplomaatiliste läbirääkimiste 
teel, inimeste elukvaliteedi 
parandamine maailmas jne.

Kogu oma eksisteerimise 
jooksul (1920–1946) kuulus 
Rahvasteliitu 63 riiki. Esialgu 
võeti liikmeks 44 riiki, millest 
31 olid võidelnud Esimeses 
maailmasõjas liitlaste ehk 
võitjate poolel ning 13 riiki 
olid kuulutanud end neut-
raalseks. Kõige suurem liik-
mete arv oli aga 1934. aasta 
sügisel, kui organisatsiooni 
koosseisus oli üheaegselt 58 
riiki.

Huvitav on see, et kuigi 
Ameerika Ühendriigid kir-

jutasid alla Rahvasteliidu 
paktile, ei kinnitanud USA 
Kongress seda dokumenti, 
mistõttu USA-st ei saanudki 
Rahvasteliidu liiget. Esialgu 
ei pääsenud liikmeks ka Nõu-
kogude Venemaa, sest pal-
jud riigid polnud oktoobri-
revolutsiooni järel tekkinud 
uut sotsialistlikku riiki veel 
tunnustanud. Kaua aega hil-
jem, 1934. aastal saadi juba 
NSV Liiduna siiski Rahvaste-
liidu liikmeks, kuid venelased 
said liikmestaatust nautida 
vaid viis aastat, misjärel ki-
hutati nad organisatsioonist 
minema.

Muide, ka Eesti oli Rah-
vasteliidu liige, saades selleks 
üsna varakult, juba 1921. 
aasta septembris. Siiski loo-
di Eesti alaline esindus Rah-
vasteliidu juurde alles 1931. 
aastal, senimaani oldi kümne 
aasta jooksul suheldud orga-
nisatsiooniga peamiselt täis-
kogule saadetud delegatsioo-
nide kaudu.

Algusaastatel sai organi-
satsioon oma ülesannetega 
enam-vähem hakkama, sest 
suuremaid riikidevahelisi 
konflikte ja kokkupõrkeid 
suudeti vältida, rahvus-
vahelisel õigusel jõuti silma 
peal hoida ja rahu õnnestus 
tagada. Siiski ei möödunud 
Rahvasteliidu esimene aasta-
kümme ilma probleemideta, 
sest näiteks juhtivad Ladina-
Ameerika riigid Argentina ja 
Brasiilia astusid sellest välja, 
kuna ei näinud liikmemaksu 
tasumisel mõtet. Aga tõeli-
selt tõsine kriis saabus 1930. 
aastatel, kui üksteise järel 
vapustasid organisatsiooni 
erinevad katsumused, millest 
lõppude lõpuks ei suudetudki 
jagu saada.

Kõige tähtsamat rolli eten-
dasid Rahvasteliidus suur-

riigid: Suurbritannia, Prant-
susmaa, Itaalia, Jaapan, Saksa-
maa, Nõukogude Liit ja veel 
mõned, aga väikeriikidele 
jäi osaks peamiselt osalemis-
rõõm. Kuna enamik nimeta-
tud suurriikidest ei suutnud 
rahu pidada ning olid uute 
sõdade ja relvakonfliktide 
algatajateks, siis oli sellega 
Rahvasteliidu saatus praktili-
selt otsustatud.

Sõjakus lammutas 
organisatsiooni
Allakäigu alguseks oli Rah-
vasteliidu asutajaliikme 
Jaapani poolt 1931. aastal 
alustatud agressioon Hiina 
vastu ja Mandžuurias ma-
rionettriigi loomine. Sellele 
sõjalisele väljaastumisele rea-
geeris Rahvasteliit vaid oma 
erikomisjoni hukkamõistva 
dokumendiga. Jaapan igno-
reeris avalikult spetsialistide 
järeldusi ja astus 1933. aastal 
demonstratiivselt ja vabataht-
likult organisatsioonist välja.

Sama aasta sügisel lahkus 
Rahvasteliidust ka Saksamaa, 
mis oli üheksa aastat olnud 
organisatsiooni nõukogu ala-
line liige. Seejärel okupeeris 
Itaalia (samuti Rahvasteliidu 
asutajaliige) Etioopia, mida 
organisatsioon ei suutnud sa-
muti takistada. Kokkuvõtteks 
loobus ka Itaalia 1937. aastal 
Rahvasteliidus olemisest.

Selleks ajaks oli olukord 
juba täielikult väljunud kont-
rolli alt ja uus suur maailma-
sõda hakkas üha enam silma-
piirile lähenema. Saksamaa 
ignoreeris kõiki rahvusvahe-
lisi lepinguid ja viis oma sõja-
väe Reini demilitariseeritud 
tsooni, mida ta poleks toh-
tinud kokkulepete kohaselt 
teha. Veel sekkusid Itaalia ja 
Saksamaa Hispaanias toimu-
nud kodusõtta.

Seejärel tungisid jaapanla-
sed uuesti Hiinasse, sakslased 
aga liitsid endaga Austria ja 
koos teiste riikidega jaga-
ti Tšehhoslovakkia. NSV 
Liit aga tungis kallale Soo-
mele, mistõttu heideti ve-
nelased organisatsioonist 
1939. aasta lõpus välja. Ka 
Nõukogude Liidu ja Sak-
samaa kallaletung Poolale 
ning Teise maailmasõja al-
gus jäeti peaaegu tähele-
panuta. Pärast neid ja vara-
semaid sõjalisi sündmusi oli 
selge, et Rahvasteliit ei suut-
nud oma peaülesannet täita, 
organisatsioonist enam asja 
ei saa ja see hakkas vaikselt 
hääbuma.

Kõigele vaatamata oli Rah-
vasteliit tegelikult olemas 
Teise maailmasõja kõigil aas-
tatel ja saadeti ametlikult laia-
li alles 18. aprillil 1946. aastal. 
Rahvasteliidu kohustused, 
ülesanded ja allasutused võt-
tis üle Ühinenud Rahvaste 
Organisatsioon, mis oli loo-
dud 26. juunil 1945. aastal ja 
hakkas ametlikult tegutsema 
sama aasta 24. oktoobril.

Ka Eesti liikmestaatus Rah-
vasteliidus lõppes 1946. aas-
tal, kuigi Eesti oli juba kuus 
aastat varem okupeeritud, 
esialgu NSV Liidu, seejärel 
Saksamaa ja siis uuesti NSV 
Liidu poolt. Venelased va-
bastasid Eesti alalise esinda-
ja Rahvasteliidu juures Karl 
Selteri ametist koheselt pärast 
võimuhaaramist Tallinnas 
1940. aastal, kuid Selter jäi 
endiselt Genfi ja lääneriigid 
pidasid tema volitusi keh-
tivateks. Aga Rahvasteliidu 
viimasel istungil, millel orga-
nisatsioon lõplikult likvidee-
riti, ei lubatud okupeeritud 
Balti riikide esindajatel NSV 
Liidu vastuseisu tõttu enam 
osaleda.

M älestamaks pataljo-
ni eelkäija, 1. suur-
tükiväegrupi for-

meerimise aastapäeva, tähis-
tab 1. jalaväebrigaadi suur-
tükiväepataljon 16. jaanuaril 
oma 102. aastapäeva piduliku 
jalgsirännakuga läbi Rakvere 
kesklinna.

„Rakvere raudteejaamast 
läks Vabadussõtta üksuse eel-
käija ja seepärast võtame nen-
de vaprate sõdurite mälesta-
miseks ette teekonna nende 

jälgedes,“ sõnas suurtüki-
väepataljoni ülem kolonel-
leitnant Marko Tomentšuk.

Pataljoni aastapäeva tähis-
tamine algab piduliku rivistu-
sega Rakvere raudteejaamas 
kell 10 ning lõppeb Rakvere 
spordikeskuse parklas kor-
raldatava relvanäitusega, kus 
huvilistel on võimalus tutvu-
da kaitseväe relvastuses ole-
vate 122 mm ja 155 mm suur-
tükkidega.

Raudteejaamast liiguvad 

suurtükiväelased Rakvere 
Vabadussõja ausamba juur-
de ning asetavad seal pärja 
Vabadussõjas võidelnute ning 
langenute auks. Ausamba 
juurest siirdutakse Rakvere 
linnakalmistule, et mälestada 
Vabadussõjas suurtükipatarei 
ülemana võidelnud kapten 
Jaan Tõnissoni.

Suurtükiväepataljon ootab 
nagu ka eelnevatel aastatel 
linlasi endaga koos rännaku-
le. Marsruut saab alguse Küti 

tänavalt ja kulgeb mööda 
Tallinna ja Laia tänavat.

Suurtükiväepataljoni asuta-
miskuupäevaks loetakse 16. 
jaanuari 1918, kui Eesti sõja-
väelaste ülemkomitee ettekir-
jutisega anti korraldus alusta-
da Eesti 1. suurtükiväebrigaa-
di formeerimist.

Kuulutaja

Suurtükiväelased tähistavad 
pidulikult pataljoni aastapäeva Rakveres

1920: loodi Rahvasteliit, kuhu kuulus ka Eesti
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MÕNE REAGA

Võsu keskosa arhitek-
tuurikonkursi võitjaks 
valiti töö nimega „Kup-
pel“, mis kavandab ale-
viku südamesse pursk-
kaevu, valgustid, pavil-
joni, pingid ja palju 
muud.

Liisi Kanna

Kesknädalal kuulutati Võsu 
vallamajas välja aleviku kesk-
osa arhitektuurivõistluse tu-
lemused. Üritust sisse juha-
tanud vallavanem Ivar Lille-
berg näitas esmalt fotot, mis 
töö eesmärki vaat et kõige pa-
remini iseloomustab – Võsu 
Mere tänav suvisel ranna-
päeval. Ta nentis, et pea-
tänavaga seotud liikluskorral-
duslike probleemide kõrval 
oli eesmärgiks leida lahendus 
keskväljakule. Kavandata-
vasse alasse kuulusid ka pea-
tänavaga liituvad tänavad 
ning haljasalad.

Võsu aleviku keskuse arhi-
tektuurivõistlusele esitati ka-
heksa tööd, millest kõik kva-
lifitseerusid. Parimaks valiti 
ideekavand „Kuppel“ arhitek-
tuuribüroolt Arhitekt Must 
OÜ (autorid: Ott Alver, Alvin 
Järving, Mari Rass, Jõnn Soo-
niste, Lisett Laurimäe).

Eesti Arhitektide Liidu „Hea 
avalik ruum“ programmi-
juht ja võistluse žürii lii-
ge Kalle Vellevoog märkis, 
et žürii otsus võidutöö pu-
hul oli üksmeelne. „See on 
üks väheseid töid, mis teki-
taks peaväljakule sündmusi 
ja looks koha, kus inimesed 
võiksid koguneda. Selgelt ja 
arusaadavalt tuuakse välja, et 
see on Võsu keskus. Väljaku 
liigendatus on sümpaatne, 
purskkaev ja valgustid toimi-
vad ligitõmbavalt. Katendid, 
terrass, mänguplats ja muu 
loovad keskväljakule sobiva 
meeleolu,“ edastas Vellevoog 
žürii kommentaare.

„Kõige nõrgem osa on pa-
viljon, mille kolmnurkne 
vorm mõjub võõralt ja ei haa-
ku valgustite disainiga ja pa-
viljoni asukohta võiks samuti 
veel kaaluda. Liikluslahendus 
on linnatänavalik, parkimis-
taskutega rahustatakse autode 
liikumist,“ jätkas ta.

Vellevoog tõstis esile ka pa-
kutud liikluskorraldust. „Küll 
kahesuunaline, aga selgselt 
kitsendatud, möödasõidu-
võimalustega – see lahendus 
žüriile väga sobis. See võtaks 
suvisel perioodil kiiruse alla, 
autoliiklejad oleksid tähelepa-
nelikumad,“ tunnustas prog-
rammijuht.

Põhjalikumalt soovitas ta 

K olmapäeva hommikul 
peeti Tapa linnakus 
tseremoonia, kus eel-

mise aasta kevadest liitlas-
te lahingugrupis teeninud 
Prantsuse kontingent andis 
vastutuse üle Taani kaitse-
väelastele, kes jäävad kahe 
rotatsiooniga Eestisse aastaks.

Tseremoonial osalesid 
kaitseväe juhataja asetäit-
ja kindralmajor Indrek Si-
rel, 1. jalaväebrigaadi ülem 
kolonel Vahur Karus, Taa-
ni Kuningriigi suursaa-
dik Kristina Miskowiak 
Beckvard ning lahingu-
gruppi panustavate riikide 
esindajad ja kaitseväelased.

„Loodame, et saabunud sõ-
durite teenistus tuleb väga 
sisukas, nagu oli ka eelmisel 
rotatsioonil. Saame väga palju 
õppida taanlastelt, kes kasu-
tavad samu lahingmasinaid, 
mida kasutab Scoutspataljon,“ 
sõnas kindralmajor Indrek Si-
rel. Samas ütles kindralmajor 
Sirel, et loodetavasti õpivad 
taanlased eestlastelt, kuidas 
opereerib Eesti kaitsevägi.

„Liitlaste kohalolu Eestis 
demonstreerib NATO üht-
sust oma territooriumi kait-
sel. Liitlaste kohalolu toob 
kaasa erinevad võimekused, 
läbi mille saavad Eesti kaitse-
väelased aimu ja oskusi, kui-
das liitlaste tehnoloogiaid ka-
sutada,“ lausus kolonel Vahur 
Karus, kes tervitas saabunud 
üksust nende emakeeles.

Rahandusminister külastas Estonian Celli
Rahandusminister Martin Helme külastas teisipäeval Kun-
da puitmassitootjat Estonian Cell, et arutada võimalusi 
tööstuse edendamiseks Eestis.

„Estonian Cell on Eesti üks suurimaid eksportööre ja üht-
lasi ka oma piirkonna olulisemaid tööandjaid. Sellised et-
tevõtted on Eestile suur väärtus ja riik peaks kindlasti aeg-
ajalt üle vaatama, kuidas nende jaoks meie ettevõtluskesk-
konda soodsamaks muuta,“ ütles rahandusminister Martin 
Helme.

Nii Eesti naaberriikides kui mujal Euroopas on energia-
mahukale tootmisele mitmed soodustused ja toetused. Ka 
Eestis saavad suures mahus elektrit kasutavad ettevõt-
ted taotleda elektriaktsiisi soodusmäära 0,5 eurot mega-
vatt-tunnist tavapärase 4,47 euro asemel. Üks soodustuse 
saajatest on ka Estonian Cell.

„See võib tunduda küll korraliku soodustusena, kuid ar-
vestada tuleb ka, et meil moodustavad elektri lõpphinnast 
väga suure osa taastuvenergia- ja võrgutasud,“ rääkis Hel-
me. „Kui me tahame siia meelitada uusi investeeringuid ja 
soodustada seniste investorite laiendamisplaane, siis tuleks 
kõik need tasud üle vaadata,“ lisas ta.

Estonian Cell alustas Kundas tootmist 2006. aastal ja ette-
võttes töötab 95 inimest. Kogu ettevõte toodang läheb eks-
pordiks umbes 30 riiki ning seda kasutatakse trükipaberi, 
kartongi ja pehme paberi tootmiseks.
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Minister Martin Helme (vasakult teine) visiidil Kundas. Foto: Rahandusministeerium

Tapal alustas teenistust Taani kontingent

Taani üksuse rivistus. Foto: n-srs Jaan Vanaaseme

Eestis missiooni alustanud 
Amadillo kompanii sai oma 
nime kunagise kompaniiüle-
ma major Anders Stæhr Stor-
rudi auks, kes hukkus Afga-
nistani missioonil. Amadillo 
oli olnud tema talismaniks.

Taanist Eestisse saabunud 
üksuse juured ulatuvad aas-
tasse 1762, mil loodi Taani 
husaaride rügement. Kok-

ku on üksuses ligikaudu 200 
Taani kaitseväelast, kes ope-
reerivad ka Eestis kasutusel 
olevate jalaväe lahingumasi-
natega CV90.

„Ootame põnevusega tee-
nistusaega Eestis, sest teame, 
et siin on väga head välja-
õppetingimused, mis aitavad 
arendada meie üksuse võime-
kust,“ sõnas Amadillo kom-

panii ülem major Tommy 
Sylvest.

Hetkel teenib Tapal paik-
nevas lahingugrupis kokku 
üle 1000 kaitseväelase. La-
hingugrupi moodustavad 
Ühendkuningriikide kunin-
ganna husaaride rügement 
ning Taani kuningriigi kon-
tingendi sõdurid.

Ühendkuningriigi juhitud 
liitlaste lahingugrupi koos-
seisus hakkab Taani kontin-
gent osalema erinevatel välja-
õppeüritustel ning -harjutus-
tel. Sealhulgas on taanlastel 
kavas osaleda ka kevadisel 
õppusel Kevadtorm.

Taani on NATO Põhja-
diviisi staabi juhtriik. Põhja-
diviisi ülesandeks on Eesti ja 
Läti kaitsetegevuse planee-
rimine. Otsus Põhjadiviisi 
asutamise kohta võeti vas-
tu 2018. aasta juulis toimu-
nud NATO tippkohtumisel 
Brüsselis.

NATO 28 liitlasriigi juhid 
otsustasid 2016. aasta juu-
nis Varssavi tippkohtumisel 
muutunud julgeolekukesk-
konna tõttu paigutada alliansi 
lahingugrupid Eestisse, Lä-
tisse, Leetu ja Poola. Eestis 
paikneva liitlaste lahingugru-
pi juhtriigiks on Ühend-
kuningriik, panustavateks 
riikideks on Prantsusmaa ja 
Taani. Tapale saabus esime-
ne lahingugrupp 2017. aasta 
aprillis.
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Võsu keskus sai ideelahenduse

mõelda aga sellele, kas Võsu 
peatänavale parkimiskohti 
üldse ette näha või lahendada 
parem hooajaline parkimine 
alevi piiril.

Žürii hinnangul on võidu-
töös kõige rohkem potent-
siaali, millega edasi liikuda 
ning kujundada Võsule so-
bilik avalik ruum. „Loodud 
miljöö tundub Võsule sobi-

vat, haakudes väljakujune-
nud funktsioonide ja nende 
kasutusviisidega. Oluline on 
edasises projekteerimises säi-
litada väikekohale omane tä-
navapilt,“ lausus Vellevoog.

Tulemuste väljakuuluta-
misel võidutöö autorite ni-
mel sõna võtnud arhitekt Ott 
Alver rääkis, et osalenuna ka 
varem mõnel EV 100 prog-

rammi võistlusel, mõeldi sel 
korral väga palju just selle-
le, kuidas mitte „üle teha“. 
„Võib-olla kõige raskem tee-
ma oligi üritada Võsu sinna 
n-ö alles jätta ja samas luua 
mingisugune muutus,“ nentis 
Alver, selgitades, et eesmär-
giks oli peaväljak oma valgus-
tusega ja Mere tänav tervi-
kuks siduda.

„Kogu Võsu keskuse inven-
tar võiks tulevikus olla sama-
sugune – puidust, Lahemaale 
omane,“ lisas arhitekt.

Lähteülesande osas märkis 
Alver, et ühe võistlusega oli 
raske kõiki ette antud üles-
andeid täita, sest ebatõenäo-
line olnuks ühe kavandiga 
ära lahendada ka bussiliiklus, 
autode parkimine jne. „Ühel 
hetkel me teadlikult fokussee-
risime,“ sõnas autor.

Arhitektuurivõistlus kor-
raldati „Hea avalik ruum“ 
jätkuprogrammi raames. 
Võistluse auhinnafond oli 25 
000 eurot. Žürii otsustas pre-
meerida kolme parimat tööd 
ning anda välja kaks ergutus-
preemiat.

Esikohapreemia suurus 
oli 9000 eurot. Teise koha 
ja 7000-eurose preemia sai 
võistlustöö „Galerii“ arhitek-
tuuribüroolt Mudel OÜ (au-
torid: Paco-Ernest Ulman, 
Helle-Triin Hansumäe, Kaa-
rel Künnap) ning kolmanda 
koha ja 5000-eurose preemia 
sai võistlustöö „Mastimets“ 
arhitektuuribüroolt Stuudio 
Tallinn OÜ (autor: Villem 
Tomiste). Ergutuspreemiad 
suuruses 2000 eurot anti 
võistlustöödele „Muutus“ 
(Design Police Department 
OÜ) ja „Teekond“ (Varjund 
OÜ).

Võidutöö kohaselt hakkaks Võsu keskväljak välja nägema selline. Foto: Arhitekt Must OÜ
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AS Palmako on Lemeks Gruppi kuuluv rahvusvaheline puidutööstus, kus toodetakse aiam-
aju, mänguväljakuid, aiapiirdeid, immutatud aiaposte, liimpuittooteid ning küttegraanuleid. 
Meie tehastes ja kontorites Tartumaal, Lääne-Virumaal ning Põltsamaal töötab 400 
inimest, ettevõtte käibest 97% eksporditakse. Tule ja tutvu: www.palmako.ee

Ootame meie Ojaküla tehasega liituma 

kelle tööülesandeks on: 
• Töö tootmisseadmetega ja töökeskustega 
• puitdetailide valmistamine, töötlemine
• erinevad abioperatsioonid (töökoha korrashoid, materjali ladustamine jms)

Sobiv kandidaat:
• on korrektne, täpne ja kiire
• oskab töötada meeskonnas
• on valmis füüsiliseks tööks
• oskab töötada pingelistes olukordades

Mida pakume:
• kaasaegseid töötingimusi ja väljaõpet
• toetavat meeskonda ning häid töö- ja olmetingimusi
• Vahetusetega tööd E-R (6.00-14.30; 14.30-23.00)
• tasuta bussitransporti tööl käimiseks mitmest eri asukohast (Rakverest, Kundast,
  Viru-Nigulast)
• omatöötaja soodustusi (soe toit, SportID teenuste kasutamine jne)

Töökoht asub Lääne-Virumaal, Viru-Nigula vallas, Ojakülas.

CV palun saata hiljemalt 31.01.2020 e-posti teel contact@palmako.ee. Lisainfo 
Ojaküla tootmisjuhilt, +372 5209 940. Võimalus kandideerida Palmako kodulehel, lingil 
https://www.palmako.com/est/toolesoovija-ankeet ja tööportaali CV-Keskus vahendusel.

PUIDUTÖÖSTUSE TÖÖTAJAID

TÖÖ/KOOLITUS

JURIST ANNAB NÕU

Pakun tööd töömehele 
maakodus Võsu lähedal.

Sobib nii osalise- kui täisajaga.
Vajadusel saan transpordiga 

aidata.
Tel 513 2892

Pakun 
andmesisestaja/
raamatupidamise 

praktikat või 
tööpraktikat 

Rakveres, Karja 14.

Info 5455 1595 
Ave Kirsi

avekirsi@gmail.com
ingliteteraapia.weebly.

com/praktika.html

PAKUN TÖÖD

• Tehnoref Grupp OÜ võtab tööle 
tööstusseadmete remondilukksepa. 
Tel 5694 0076

• Pakun tööd kodukoristajale 4 €/
tund, 30 tundi kuus, majutus võima-
lus. Tel 554 6490, KIIRE!

• Pakkuda tööd kohusetundlikule 
lüpsjale Soomes. Asukoht 150 km 
Helsinkist. Vajalik eelnev töökogemus 
lüpsjana. Soovituslik vanus alates 45 
eluaastast. Täiendava informatsiooni 
saamiseks helistada järgmistel telefo-
ninumbritel: +372 5637 4595 või +358 
40354 4778

• Pakkuda täiskohaga tööd laudatrak-
toristile. Töö graafi ku alusel 6 tööl 2 
vaba. Pakkuda poolekohaga tööd sööt-
jale ja lauda mehaanikule (töögraafi k 
kokkuleppel). Asume L-Virumaa, 
Haljala. Tel 5348 5870

• Pakkuda tööd siseruumide koristaja-
le Rakvere linnas. Osaline tööaeg kuni 
0,5 kohta. Töö sobib: lisatööks põhitöö 
kõrvalt, õpilastele, heas vormis pen-
sionärile. Lisainfo: haldus@mlcp.ee. 
Tel 5782 6806

• Otsime õhksoojuspumba paigaldajat 
Rakveres. Tel 5568 4683

• Vajatakse hooldajat 78-aastasele 
naisterahvale Tamsalus. Info tel 5880 
2542

• Pakkuda tööd Lääne-Virumaal Halja-
las asuvas veisefarmis lüpsja-karjaku-
le. Täpsem info tel 511 3486

• Pakume tööd puhastusteenin-
dajale Kundasse (E-R 18.00-21.00). 
Kui sulle meeldib puhtus ja kord, 
oled töökas, kohusetundlik ja täpne, 
siis kandideeri meile tööle! Paku-
me sulle: kindlat töökohta ja head 
palka; väljaõpet ja täiendkoolitust; 
kaasaegseid töövahendeid; rõõmsa-
meelset nooruslikku kollektiivi. Huvi 
ja lisainfo korral võtke ühendust E-R 
kell 10.00-16.00. Tel 553 9399

• Pakume tööd puiduhakkuri operaa-
torile. Info tel 506 7437

• Reinpaul OÜ võtab tööle koge-
mustega võsavedaja, Lääne-Viru-
maa ja Järvamaa piirkonda! Tööva-
hendiks, korralikult hooldatud 2005. 
a Timberjack 1110D, tööl käimiseks 
VW Transporter väikekaubik. Vagu-
nis elama ei pea!! Valdavalt võsa ja 
raidmete kokkuvedu, kuid vajadusel 
veame ka tarbepuitu. CV koos pal-
gasooviga saada: kaido@reinpaul.ee

OTSIN TÖÖD

• Olen aus kohusetundlik pensionär 
kes armastab puhtust ja korda ning 
oman autojuhi lube. Soovin pensio-
nile lisa teenida, kui arvad, et vajad 
mind siis helista 513 0199.Asukoht 
võiks jääda Tapale

• Autojuht otsib tööd. Tel.5370 7576

• Teen valgustust, kultuuride hool-
dust, liinialused, ohtlikud puud, 
L-Virumaal. Tel: .5353 9288 areholst@
gmail.com

KOOLITUSED

• Kutsume Teid hispaania keele 
kursustele neljapäeva õhtuti Rakvere 
kultuurikeskuses. Algajad 16.45-18.00, 
edasijõudnud 18.00-19.15. Täpsem 
info ja registreerimine a.s.wesman@
gmail.com

K üsimus: Andsin töö-
tajatele teada, et alus-
tame puhkuse aja-

kava koostamisega. Juba on 
kogunenud palju avaldusi ja 
soove töötajatelt, kellel on 
väikesed lapsed. Mida nüüd 
teha? Kuna neid avaldusi on 
nii palju, siis kas ma võin 
need kõrvale jätta ja koos-
tada ajakava nii nagu ette-
võttele on parem, sest kõigi 
soove ju arvestada nagunii 
ei saa, sest paljud puhku-
sesoovid on ettevõttele kõi-
ge kiiremal ajal?

Vastab Greete Kaar, 
Tööinspektsiooni en-
netusosakonna nõus-
tamisjurist.
Töölepingu seadus loetleb 
töötajaid, kellel on õigus 
nõuda põhipuhkust neile 
sobival ajal. Õigus nõuda 
põhipuhkust sobival ajal on:

• naisel vahetult enne ja 
pärast rasedus- ja sünnitus-
puhkust või vahetult pärast 
lapsehoolduspuhkust;

• mehel vahetult pärast 
lapsehoolduspuhkust või 
naise rasedus- ja sünnitus-
puhkuse ajal;

• vanemal, kes kasvatab 
kuni seitsmeaastast last;

• vanemal, kes kasvatab 
seitsme- kuni kümneaastast 
last – lapse koolivaheajal;

• koolikohustuslikul ala-
ealisel – koolivaheajal.

Need töötajad on eelista-
tud isikud, kelle soovidega 
peab tööandja puhkuse aja-
kava koostamisel arvesta-
ma. Ehk kui nad avaldavad 
soovi kasutada puhkust 
teatud perioodil, peab töö-
andja need puhkused mär-
kima puhkuse ajakavasse. 
Oluline on meeles pidada, 
et tööandja peab soovidega 
arvestama üksnes juhul, kui 
töötajad avaldavad soovi 
puhkuse ajakava koosta-
mise hetkel. Hiljem nende 
soovidega arvestama ei pea.

Kui nende eelistatud isi-
kute puhkusesoovid lan-
gevad ühele ajale ning töö-
andjal on keeruline tööd 
korraldada, võiks töötaja-
tega puhkuse kasutamise 
aja suhtes läbi rääkida – ehk 
on keegi nõus oma puhku-
se aega muutma. Siiski, kui 
töötajatega kokkuleppele 
ei saa, peab tööandja arves-
tama töötaja sooviga ning 
korraldama tööd teisiti (nt 
palkama selleks ajaks lisa-
tööjõudu).

Juhin tähelepanu as-
jaolule, et puhkuse osa-
deks jagamine käib üks-
nes poolte kokkulep-
pel. Seega, kui töötaja 
soovib kasutada üksnes 
mingit osa oma põhi-
puhkusest näiteks juunis, 
siis tuleb see tööandja-
ga eraldi kokku leppida. 
Tööandjal on õigus osa-
deks jagamisest keelduda 
ning töötaja peab kasuta-
ma kogu oma põhipuhkust 
ühe osana.
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Maakonna eakatele mõeldud loengute sari tuleb taas
30. jaanuaril saab koostöös Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 
(VIROL) ja Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse 
instituudiga taaskord alguse kauaoodatut eakatele mõeldud 
loengusari Hõbeakadeemia, kui esinema tuleb tuntud aja-
kirjanik Inga Raitar.

VIROL-i tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul on loen-
gusari suunatud Lääne-Virumaa vanemaealistele inimeste-
le, eelkõige vanusegrupile 60+, kuid oodatud on ka teised 
huvilised. „Loengute eesmärk on vanemaealistele uute tead-
miste andmine, elukestva õppe soodustamine ning kaudselt 
ka eakamate inimeste konkurentsivõime tõstmine,“ sõnas 
Hõbemägi.

Ta lisas, et valitud teemad võiksid olla eakate jaoks het-
kel aktuaalsed, puudutades tervise säilitamist, emotsionaal-
set tasakaalu, lähedust, peresuhteid, aktiivsena vananemist, 
muudatusi ühiskonnas ja muud.

Esimesel poolaastal tulevad lisaks Inga Raitarile esinema 
Marika Palu Eesti Ajaloomuuseumist veebruaris, endine 
sumomaadleja Kaido Höövelson märtsis ning esimese pool-
aasta lõpetab kriisipsühholoog Ülle Kalvik, kes astub üles 
aprillis.

Õppetöö toimub loengute, vestluste ja koostegevuste vor-
mis iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 12 Rakvere 
Linnavalitsuse valges saalis aadressil Lai 20. Seminarisarja 
läbinud saavad tunnistuse, mille väljastab Tallinna Tehnika-
kõrgkooli teenusmajanduse instituut. Täpsem info on leitav 
VIROL-i kodulehel www.virol.ee/hobeakadeemia.

Kuulutaja

Kirjanik Eia Uus andis 
äsja välja romaani „Tüd-
rukune“, mis erineb olu-
liselt autori varasema-
test teostest, rääkides 
ehedal viisil rasketest 
teemadest.

Kaire Kenk

„Tüdrukune“ on juba kuues 
raamat, mis Eia Uusi sulest il-
munud. Kõige enam teatakse 
teda kui „Minu“-sarja „Minu 
Prantsusmaa“ ning romaani 
„Aasta Pariisis“ autorit. „Tüd-
rukune“ on aga hoopis teist-
sugune kui Eia varasemad 
teosed.

„Mulle on alati meeldinud 
ilus kirjandus, ilukirjandus 
selle kõige paremas mõttes, 
kuid romaani „Tüdrukune“ 
kirjutades ma tõepoolest liht-
salt kolelesin,“ lausus autor.

„See raamat lihtsalt juhtus 
minuga,“ muigas Eia. „Kõik 
inimesed, keda olen koha-
nud ja kõik nendega juhtu-
nud lood, mida olen kuul-
nud – kõik on kuidagi iseene-
sest jõudnud sellesse raama-
tusse.“

Ka oli Eia sõnul täiesti teist-
moodi kirjutamise protsess. 
„Hästi loomulik, mitte mingit 
keevitamist ei olnud. Kirju-
tasin kolme nädala jooksul 
õhtuti pärast tööd, kui pea oli 
väsinud ja keskendumisvõime 
tegelikult selleks päevaks juba 
otsas, ma ei mõelnud ette, mis 
saama hakkab, vaid see kõik 
lihtsalt kukkus minust justkui 
valmis kujul välja. Selles raa-
matus on tegelikult üks väga 
hea peatükk, mille ma kirju-
tasin valmis juba 19-aastaselt, 
ja see tundub mulle tänagi 
täiuslik. Toimetajana tööta-
des tahaksin sageli kõik oma 
varasemad raamatud praegu 
ümber kirjutada, aga „Tüdru-
kust“ ja seda peatükki mitte!“ 
rääkis autor.

Temaatika
Autor tõdeb, et uus raamat 
on tema varasematest teostest 
niivõrd erinev, et lugejale tut-
tavat käekirja ei maksa sellelt 
oodata. Ka oli üks tuttav väit-
nud, et lugejad, kes mäletavad 
Eiat kui kauni „Minu Prant-
susmaa“ autorit, saavad šoki, 
sest seekord on teemaks ahis-
tamine, diskrimineerimine, 
naise seksuaalsus, argiseksism 
ja seksuaalne vägivald.

Lisaks naiste seksuaalsuse 
teemadele, leiab raamatust 
vihjeid ka teistele tänapäeva 
ühiskonnas päevakajalistele 
teemadele – kehateadlikkus, 
igapäevased ahistamissituat-
sioonid ja armastus. Fookuses 
on ka Eesti poliitika telgita-
gused ja poliitikute võimu-
mängud, mida on kujuta-
tud ehmatavalt tõetruult ja 
eluliselt.

Eia Uus: „Raamat sündis selle pinnalt, et olen juba kaks aastat pidanud inimestele selgi-
tama, miks naised marsivad, mis ja miks on #metoo ning kas selle aktivistid võitlevad 
meeste „vastu“.“ Foto: erakogu

„Tüdrukune“ – lohutav 
lugemine ahistatud naistele

„Kuid ma siiski loodan, et 
raamat on lugejatele naljakas 
ning irooniline. Kui ma olek-
sin nendest teemadest, mida 
raamatus käsitlen, kirjutanud 
tõsises võtmes, oleksin ise 
inimvare ja lugejad peaksid 
end hammastega raamatust 
läbi närima. Tegelikult sün-
diski see raamat puhtalt sel-
le pinnalt, et olen juba kaks 
aastat pidanud inimestele 
selgitama, miks naised mar-
sivad, mis ja miks on #metoo 
ning kas selle aktivistid võit-
levad meeste „vastu“. Seni, 
kuni ühiskonnas naiste ahis-
tamisest ei räägita, tunneb 
iga naine, kes midagi sarnast 
kogenud on, et tema on ainus 
imelik, kes nii tunneb, või kes 
sellisesse olukorda sattunud 
on,“ nentis Eia.

„Oleksin tahtnud, et selli-
ne raamat nagu „Tüdrukune“ 
oleks ilmunud siis, kui mina 
olin 16-aastane. Aga teisme-
lised tüdrukud on tegelikult 
väga erinevas vanuses. Lu-
gege raamat läbi ja siis ot-
sustage, kas annate seda oma 
teismelisele lugeda või mitte,“ 
muigas kirjanik.

Romaani peategelane on 
ootamatust töökaotusest šo-
kis Lilian, kes kohtub peol 
ühe noore naisega. Sõlmitud 
tutvus toob aga peategelases 
esile uued tunded ning avab 
vanad haavad. Kui Lilian 
kutsutakse tegema valimis-
kampaaniat peaministrikan-
didaat Triinu Tuhalale, su-
keldub ta töösse halastamatus 

poliitikamaailmas. Hoolimata 
tempokast karjäärist ja me-
hest tema elus, ei saa ta peast 
20-aastast Monat. Tänapäeva 
Eestis aset leidva sündmus-
tikuga romaani keskmes on 
naiste kogemused, pinged, 
hirmud ja võimalused.

Tagasiside
„Ilmunud on kõige robust-
sem, aga samas kõige en-
dassehaaravam raamat, mida 
viimasel ajal eesti kirjanikult 
lugenud olen,“ nentis polii-
tik Keit Pentus-Rosimannus. 
„Jah, muidugi on see ilu-
kirjandus, aga selles raamatus 
on rohkem elulist tõde kui 
mõnes dokumentaalprojektis 
ja ma usun, et „Tüdrukune“ 
toob kaasa väga palju väga 
olulisi vaidlusi väga paljudes 
seltskondades,“ ütles poliitik.

„Lugemine oli valus. Kui 
ma saaksin, teeksin selle raa-
matu kohustuslikuks kõigi-
le meestele. Ja nendele, kes 
söandavad rünnatud naistele 
öelda, et nad on äkki ise seda 
põhjustanud,“ lisas kirjanik 
Andrei Hvostov, terava ja 
läbinägeliku pilguga kirjanik.

Käsikiri saavutas Eesti Kir-
janike Liidu romaanivõist-
lusel kolmanda koha, žürii-
liikmed hindasid romaani 
vaimukalt kirjutatuks, kaasa-
haaravaks ja sisendusjõu-
liseks. „Käsikirja trump on 
sugestiivsus ja kaasahaara-
vus. Kindla käega kirjutatud. 
Lahedad olid PR-maailma ja 
ajakirjanduse kujutused. Loo 

taga on MÕTE, mida autor 
edastada tahab“ on Eia tema 
raamatu kohta avaldatud 
mõtted kokku kogunud.

„Tüdrukune“ on nii pro-
vokatiivne ja ehe, et ainuüksi 
selle katkendi lugemine põh-
justas Saksamaal toimunud 
kirjandusõhtul nõnda palju 
mõtteainet, et vestlusosalised 
unustasid end kuueks tun-
niks teose teemade üle aru-
tama. Nimelt saadeti tema 
raamat n-ö Eestit koos Eiaga 
esindama selleaastasele Junge 
Literatur Europale. Ürituse 
jaoks tõlgiti paarkümmend 
lehekülge Eia uudisteost saksa 
keelde ning „Tüdrukuse“ esi-
mesed tutvustused toimusid 
hiljuti hoopis Saksamaal.

„Raamat äratas elavat huvi, 
inimesed tahtsid ikka ja jälle 
selle üle arutleda. „Tüdruku-
ne“ tuli vestlustes aina tee-
maks, sest puudutas isiklikult 
kõiki inimesi, kes kohal olid. 
Eriti aga naisi, kellel kõigil 
oli mõni raamatus juhtunu-
ga sarnane seik jutustada,“ 
muljetas Eia.

Isegi raamatu kaane-
kujundus pakub huvitavaid 
tõlgendamisvõimalusi. Sel-
lel on käsi, mis sätib naiste-
rahva juukseid. Kas see on 
raamatu üks peategelastest, 
peaministrikandidaat Triinu 
Tuhala, keda kampaaniafoto 
jaoks ette valmistatakse? Aga 
võib-olla 20-aastane Mona, 
keda 39-aastane Lilian oma 
maitse järgi „kultuurseks“ ini-
meseks ümber kujundab?

„Või siis on see igaüks 
meist, kellele on lasteaiast 
saati õpetatud, kuidas tüdru-
kud peavad istuma ja astuma, 
kuidas ei tohi vastu rääki-
da. Kedagi taga ei tohi ajada, 
meeleheitlik ei tohi olla, aga 
raskesti kättesaadav peab ole-
ma, litsakas ei tohi olla,“ mu-
igas autor.

„Mu ema ütles lugedes, et 
tal on mu pärast häbi. Ta ei 
öelnud seda pahatahtlikult, ta 
väga armastab ja toetab mind, 
vaid ta pidas silmas seda, et 
raamat käsitleb paljusid tee-
masid, millest Eestis ei ole 
varem kunagi räägitud – ja 
ma kasutan raamatus sõnu, 
mida korralikud tüdrukud ei 
kasuta, kirjeldan asju, mida 
meid on õpetatud häbenema,“ 
tõdes Eia.

Tema ema Liivia Anion, 
muuseas ka raamatu korrek-
tor, vaidles vastu: „Käsikirja 
lugedes ma lausa kangestusin 
mitmete stseenide ja sõnaka-
sutuse juures. Olen ju pärit 
põlvkonnast, kus kõige ru-
malam sõna oli kurat ja kus 
raamatutes kunagi ei ropen-
datud ega ameletud. Keegi ei 
rääkinud masturbeerimisest 
ega orgasmidest. Mul oli enda 
kitsarinnalisuse pärast seda 
raamatut lugedes häbi, mitte 
Eia pärast!“
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Rakvere Teatrikino 
enimkülastatud filmide 
esikümnes on viis kodu-
maist linateost. Žanrili-
ses arvestuses moodus-
tavad poole esikümnest 
kogu perele mõeldud 
animafilmid.

Tõnu Lilleorg

Rakvere Teatrikino mulluses 
vaadatavuse edetabelis troo-
nib enam kui viie ja poole 
tuhande külastusega eepili-
ne suurfilm „Tõde ja õigus“. 
Ligi kolm tuhat vaatajat ko-
gus hoogne rallidokumen-
taal „Ott Tänak: The Movie“. 
Kolmanda koha noppis kahe 
ja poole tuhande külastusega 
keskealiste härrade seiklustest 
jutustav „Klassikokkutulek 3: 
Ristiisad“.

Ülejäänud esikümne fil-
mide vaatajanumbrid jäävad 
1400 ja 1900 vahele ja pea-
le ühe erandi on need kõik 
eestikeelsed animafilmid. 
Neljandale kohale platseerus 
kodumaine „Vanamehe film“ 

(1892). Viies, kuues ja seits-
mes koht kuuluvad Holly-
woodi animafilmidele, mille 
tegelased räägivad eesti kee-
les. Vastavalt „Lemmikloo-
made salajane elu 2“ (1882), 
edetabeli filmidest ainsana 
praegu ekraanil olev „Lume-
kuninganna 2: Elsa ja Anna 
uued seiklused“ (1722) ning 
„Kuidas taltsutada lohet 3“ 
(1613).

Kaheksandal kohal asub 
eelpool mainitud ainus erand: 
Hollywoodi märul „Kiired 
ja vihased: Hobbs ja Shaw“ 
(1525). See on ka ainuke film 
edetabelis, mis pole eestikeel-
ne. Viimased kohad edetabe-
lis kuuluvad pisut enam kui 
1400 vaatajaga loomade elust 
jutustavatele koguperefilmi-
dele: „Lõvikuningas“ ning 
„Lotte ja kadunud lohed“.

Rakvere Teatrikino juht 
Brenda Pastimäe ütles, et 
publikut tõmbavad ikka eesti-
keelsed filmid. „Rakverlase 
või läänevirumaalase jaoks on 
kino koht, mida nädalavahe-
tusel kogu perega külastada, 
seetõttu ka suur tung vasta-
vatele filmidele,“ nimetas ta 

teist publikumagnetit.
Kinojuhi sõnul soovivad 

filmisõbrad samuti ära näha 
suurimad Hollywoodi kassa-
hitid, huvi on suurenenud 
koomiksite põhjal valminud 
filmide vastu, nagu näiteks 
„Tasujad“, „Ämblikmees“, 
„X-Mehed“. Selleks, et pub-
likuni tuua rohkem Euroo-
pa filme, jätkuvad ka alanud 
aastal väärtfilmiõhtud, kuhu 
pääseb tasuta.

Mängukava koostamisel 
lähtub Teatrikino laias laastus 
kahest tegurist. Esilinastu-
sele, ja seda samaaegselt riigi 
suurte kinodega, püütakse 
tuua võimalikult palju filme. 
Ning aeg, kaua filmi kino-
kavas hoitakse, sõltub jooks-
vast publikuhuvist.

„Tavaliselt jätkub publikut 
märulitele ja komöödiatele, 
ehk siis filmidele, kus saab 
nii nalja kui ka möllu ja mida 
suurelt ekraanilt vaadates 
saab täiselamuse,“ ütles Bren-
da Pastimäe ja lisas, et va-
hel erineb kohaliku publiku 
maitse pealinna kinokülasta-
jate omast. Kinosaali mullune 
täituvus oli ligi 60 protsenti.

K ui kevadel ilmus 
Rammsteini uus stuu-
dioalbum, siis nüüd 

sügisel isegi mõnevõrra oo-
tamatu jätkuna nende karu-
selt karismaatilise vokalisti 
Till Lindemanni enda soolo-
album. Täispika nimega „Frau 
& Mann“ („Naine ja mees“).

Vastu ootusi igavesti kõva 
ja hoobilt kaasahaarav plaat, 
piisavalt dünaamiline ja me-
loodiarikas. Üllatus, üllatus – 
mõnes mõttes vahest mõned 
grammid parem kui Ramm-
steini viimane!

Praktiliselt kõik lood, kok-
ku on neid üksteist, suuda-
vad paeluda – täiesti ühtlaselt 
kõrge tase. Ja palad on ennast 
suutnud kuidagi ühtseks ter-

vikuks sõlmuda, omamoodi 
üksteist täiendades.

Kuna kahjuks saksa keelt ei 
mõista, ei oska otseselt sõnas-
tuse tugevuse või väljendus-
rikkuse osas siinkohal kom-
menteerida. Kuid albumit ei 
kujutakski ingliskeelsena ette, 
kaotaks kindlasti parajalt oma 
võlust.

Rammsteinist on Linde-
mann siin küll loomulikult 
püüdnud eristuda, kuid selgeid 
paralleele võib siiski vabalt 
tõmmata. Väikese huumoriga 
öeldes on tegu ehk estraadi-
likuma, popilikuma ja kerge-
ma variandiga, kuid tummine 
industriaalne tagapõhi lööb 
ikkagi aeg-ajalt välja.

Muidugi, muusikalist maas-

tikku on Lindemann avardada 
üritanud. Üks lugudest, „Ach 
So Gern“, on praktiliselt nagu 
puhas tango! Ning lõpupalana 
kõlav „Wer Weiss Das Schon“ 
on kuidagi eriliselt mõnusalt 
ballaadilik.

Ühesõnaga peakangela-
ne Lindemann teeb taaskord 
suurepäraseid sooritusi, suu-
dab erinevatesse lugudesse 
sobivalt sisse elada, kuula-
jat kõrgendatud meeleolule 
innustada.

Eraldi ekstraklass on mui-
dugi ka plaadiümbris. Stiilne 
igatahes, iseäralikult humoo-
rikas, olemuselt sarkastilinegi. 
Veidrate piltide ja laulusõna-
dega voldik täiendab veelgi 
kogu seda seekordset „Linde-

Eesti ja Läti autoralli 
meistrivõistluste ava-
etapp lükatakse edasi

E esti ja Läti auto-
ralli meistrivõist-
luste hooaeg 2020 

pidi alguse saama järgmi-
sel nädalavahetusel Lätis, 
kuid kehvade ilmaolude ja 
sobimatute rajatingimuste 
tõttu jääb 17.—18. jaanuaril 
Aluksne ralli sõitmata. Tal-
viste olude puudumise tõttu 
otsustasid korraldajad ralli 
kuu võrra edasi lükata ning 
see plaanitakse läbi viia 21.–
22.veebruaril.

„Selle otsuse tegemine oli 
raske, kuid õige. Meie ees-
märk on korraldada korra-
lik talveralli ning seetõttu 
peame ootama veebrua-
rini. Meil lasub vastutus 
võistlejate ja pealtvaatajate 
ees, kuid sel aastal me jaa-
nuaris talviseid tingimusi 
kahjuks pakkuda ei suuda. 
Loodame siiski veebruaris 
läbi viia korraliku talve-
ralli, kuhu on kõik ooda-
tud,“ sõnas ralli korraldus-
meeskonna liige Renārs 
Salaks.

Kui ilmaolud lubavad, siis 
saavad Eesti, Läti ja Lee-
du autoralli meistrivõist-
lused alguse 8. veebruaril 
sõidetava Sarma ralliga.

Kuulutaja

„Miks Jeppe joob?“ ja 
„Kuni ta suri“ tõid saalid täis
2019. aasta tõi SA Rakvere Teatrimaja sündmustele üle 
145 000 külastuse. Nii teatris kui kinos käidi enam kui 
60 000 korda. Ülejäänud mõnikümmend tuhat külastust ja-
gunesid teatri eriürituste nagu RT muusika, RT vestleb, RT 
muusikaviktoriin, RT luulesari „Kuu kutse“ ja teiste vahel.

Kõige populaarsemaks kujunes möödunud aastal Eili 
Neuhausi lavastus „Lendas üle käopesa“, mis kogus 22 eten-
dusega 6827 vaatajat. Näitlejatest olid kõige hõivatumad 
taas Anneli Rahkema ja Eduard Salmistu, kes käisid vaataja-
te ees 135 etendusel.

Menukad olid ka komöödia „Kuni ta suri“ (lav Peeter 
Raudsepp) ning suvelavastus „Miks Jeppe joob?“ (lav Hend-
rik Toompere), olles terve aasta jooksul täies mahus välja 
müüdud.

Rakvere Teatri loomingulise juhi Peeter Raudsepa sõnul 
esitasid suurimaid väljakutseid suvelavastused, kus väikes-
tele mängukohtadele vaatamata ei tehtud materjali keeru-
kuse osas hinnaalandusi.

„Hendrik Toompere „Miks Jeppe joob?“ näitas, et sajan-
ditevanusest farsist saab teha poliitiliselt kandva allegooria. 
„Loojanguekspress“ aga tõestas, et n-ö „tumedamad“ teemad 
nagu vabasurm ja süü kõnetavad inimesi, kellele on tähtis 
leida tõeseid, mitte lihtsaid vastuseid,“ lausus loominguline 
juht.

Raudsepp on rõõmus, et sügisel lisandusid Rakvere Teatri 
mängukavva psühholoogiliselt teemant-terav „Nagu peeg-
lis“ ja isikupäraselt tõlgendatud „Onu Vanja“, ning punk-
ti panid aastale Urmas Lennuki mängulis-ajastukriitiline 
„Made in China“ ja suurejooneline lastelavastus „Kuldse 
liilia saladus“.

Uuel aastal tähistab teater oma ümmargust tähtpäeva – 
värvikat 80. sünnipäevapidu peetakse 15. veebruaril.

Kuulutaja

Lindemann, „F & M“
manni stoorit“.

Kuulda on, et Lindemann 
põrutab värskele albumile tu-
ginedes varakevadel korraks 
soolotuurile, üheks lähimaks 
kontserdikohaks, kuhu hetkel 
pileteid jagub, on Peterburi.

Hinne: 10/10

Ülo Külm

Publikut tõmbavad 
Eesti fi lmid ja koguperefi lmid

Hetk lavastuses „Miks Jeppe joob?“. Foto: Alan Proosa
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Kinno on jõudnud Sam 
Mendese sõjadraama 
„1917“, mis eelkõige ra-
bab tehnilise teostuse-
ga. Seda filmi tõesti 
vaatad ja imestad, kui-
das neil niisugune asi 
on õnnestunud.

Margit Adorf

Aga alustame algusest. Jah, 
see on sõjafilm, mis viib 
vaataja I maailmasõja aega. 
Peategelasteks on kaks 
noort sõdurit, Blake (Dean-
Charles Chapman) ja Sc-
hofield (George MacKay), 
kes saavad kohe filmi algu-
ses ülesandeks minna või-
malikult kiiresti teisel pool 
vaenlase kaitseliini asuva 
väepealiku juurde, sõnumi-
ga, et too ühe planeeritud 
lahingu ära jätaks, kuna see 
on surmalõks. Telefoni-
liinid ei tööta, ainsaks viisiks 
viia sõnum isiklikult koha-
le. Kaalul on 1600 sõduri elu, 
teiste seas on ka ühe sõnumi-
viija vanem vend.

Nüüd hämmastava juurde. 
Film läheb sujuvalt käima juba 
esimestest kaadritest, kui pea-
tegelastest sõdurid pikutavad 
kaeviku serval õitsva lilleaasa 
taustal ja nad kutsutakse oma 
ülesannet kätte saama. Kaks 
kamraadi asuvad läbi kaeviku-
te staabi poole jalutama, samal 
ajal vesteldes. Muudkui jalu-
tavad ja vestlevad ja kaame-
ra muudkui sõidab. Sujuvalt 
ja lõigeteta. See tähendab, et 
kogu kulgemine mõjub nagu 

üks suur misanstseen.
Pool tundi hiljem need kaks 

tüüpi ikka muudkui kulgevad, 
nüüd juba üle vaenlase laasta-
tud maa, üle laipade, läbi rot-
tidest kubisevate maa-aluste 
käikude, läbi muda ja lompi-
de. Ja kaamera muudkui sõi-
dab sujuvalt nendega kaasa, 
kohati keerleb nende ümber, 
siis taandub, siis läheneb, aga 
see kõik on nagu üks suur 
misanstseen – ühes punktis 
algab kulgemine ja nii see aina 
jätkub.

Filmides on niisugune la-
hendus väga erakordne ja ha-
ruldane, siin aga on see võte 
jõudnud täiesti uuele tasemele. 
Kaks peategelast on kogu aeg 
kaadris, algusest kuni lõpuni. 
Vahepeal jääb üks veidi maha, 
teine mattub varingu alla, tee-
le satub erinevaid takistusi, 
kuid nad aina liiguvad edasi, 
sihi poole. Ainuüksi niisugu-
ne loo visuaalne jutustamine 
on lummav, tegemist on tõesti 
korraliku ja väga täpselt paika 
pandud koreograafiaga.

Juhtoperaator on sellel fil-
mil Roger Deakins, andke 
talle mõtteline ovatsioon. 
Deakins on Oscariga pärjatud 
mees, eelmise kuldmehikese 
sai ta 2018. aastal filmi Bla-
de Runner 2049 eest. Nüüdse 
töö eest autasusid alles hakkab 
tulema, linateos tervikuna sai 
juba parima filmi Kuldgloobu-
se, kuid suur osa autasustamisi 
seisab veel ees.

Kergitame veidi saladuse-
loori ka. Kuigi vaatajale jääb 
selline mulje, et terve film on 
ühe hingetõmbega üles võe-
tud, siis päris nii see ei ole. 

Filmitud on see küll pikkade 
misanstseenidena, kuid siis-
ki on need omavahel kokku 
monteeritud. Kõige pikem 
lõigeteta võte kestab 8,5 mi-
nutit, kuid nagu mainitud, 
siis see on vägagi märkimis-
väärne saavutus ja filmi võtte-
platsil valitses tegijate seas 
pidev spordivõistluse meda-
li võitmise meeleolu. See on 
suur pingutus ja suur saavu-
tus. Ühe võtte täiuslikult „pur-
ki“ saamiseks kulus keskmi-
selt 20 katset, kõige rohkem 
mängiti sama stseeni läbi 50 
korda, enne kui see kõlblikuks 
kuulutati.

Lugu ise põhineb tõsielu-
sündmustel, jutustusi sõjast 
rääkis režissöörile tema vana-
isa Alfred Mendes. Vanaisal 
oli kombeks alati väga kaua 
käsi pesta ja väiksele Samile 
tegi see alul nalja. Kuid talle 
selgitati, et see on sõja pärast. 
Vanaisale tundus, et ta ei saa 
kuidagi kaevikute muda käte 
pealt maha . Sam hakkas sõja-
lugusid uurima ja lõpuks vana-
isa rääkiski, palju ja pikalt. 
Muuseas, vanaisa oli kirjanik 
ja alustas ka autobiograafiaga. 
See ilmus siiski postuumselt, 
aastal 2002.

Kogu see kogemus on nüüd 
filmi valatud ja isegi kui sa ei 
ole suurem asi sõjafilmide sõ-
ber (mina ei ole), siis „1917“ 
on igal juhul niisugune teos, 
mida peaks vaatama. See pole 
mingi märul, see pole mingi 
kerge meelelahutus. See on 
mälu, kogemus, tragöödia. 
Ja mõjuva filmielamuse saab 
sealt kindlasti. Elav klassika.

Teatrigaleriis saab kaeda uut näitust

R a k v e r e 
t e a t r i -
g a l e -

riis avatakse 
täna kell 17.17 
Üllar Variku 
maa l inä i tuse 
„Otsingud“.

Kunst on 
mõistuse osa-
võtuta sün-
dinud tungi 
ja lunastuse 
printsiip. Need 
read ilmestavad 
hästi käesole-
vat näitust, kus 
kunstniku tööd 
p u l b i t s e v a d 
värvi ja rütmi 
koosmõjust. Teostel olevad tegelased karjuvad värvikihtide 
all. Maalidel on tohutu hoog sees –  seda on näha maalimis-
stiilist, kus olulise sisu moodustab värv ja rütm.

Pole saladuseks kunstniku suur kiindumus ameerika abst-
raktsesse ekspressionismi. Äratuntavalt ekspressionistlikud 
on nii kompositsioonilised kooslused, kui ka paljude maali-
de stiil – või samas ka stiilitus.

Kunstnik on oma figuratiivsete kompositsioonide valmi-
misel algmaterjalina kasutanud ehedaid modelle. Paljudel 
maalidel figureerivad tegelased tekitavad küsimuse – kas 
need on reaalsed inimesed? Inimkeha perfektne olemasolu 
on teadlikult lükatud tahaplaanile. Kasutatud on anatoomi-
list lähenemist, teatud plastilisust maalimisel – ja siis kõik 
värviga „üle kallatud“ ning lõpuks aerosooliga rütmimustrid 
sisse lastud.

Näituse pealkiri ilmestab hästi näituse tervikut. Kunstnik 
hüpleb erinevate rütmide rägastikus ja ei suuda peatuda. 
Jookseb ühest mäest üles, teisest alla, endale aru andmata, 
kuhu ta jõuda tahab. Ehk peegeldub maalidel see spontaan-
sus, kus loominguline põleng moodustab parima osa? Sel-
le näitusega jõuab vaatajani ülevaade ühest hullust enese-
otsingust.

Üllar Variku näitus „Otsingud“ hõlmab töid aastatest 
2018–2019 ning jääb külastatavaks kuni 2. veebruarini. 
Avamisel musitseerib kitarrist Elmar Sats.

2019. aasta jooksul eksponeeriti Rakvere Teatris 17 näi-
tust. Kunsti sai nautida neljal erineval pinnal – suure maja 
teatrigaleriis, kohvikus, väikses majas ja teatrikinos.

Kuulutaja

Rakvere Teater
10.01 kl 19 „Onu Vanja“ s/m, lav. Eili Neuhaus
10.01 kl 19 „Made in China“ v/m, lav. Urmas Lennuk
16.01 kl 19 „Paunvere poiste igavene kevade“ s/m, lav. 
Urmas Lennuk
16.01 kl 19 „Kuni ta suri“ v/m, lav. Peeter Raudsepp

Gustavi Maja
16. jaanuar kell 18.30 Viigi Viil Kanguri loeng „Kuhu kaob 
motivatsioon“
17. jaanuar kell 18.30 Katri Ristali töötuba „Harjutused 
hormonaalse tasakaalu toetamiseks“
23. jaanuar kell 18.30 Peeter Liivi loeng „Veregrupidieet“
30. jaanuar kell 18 Mai Agate Väljataga loeng „Raamidest 
välja“
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
10. jaanuar kell 9 maniküür
11. jaanuar kell 12 Kurtide ühingu infopäev koja ruumis, 
info Ene Veeremaa, sms: 53419502
14. jaanuar kell 14 Afaasia ühingu ümarlaud (Sotsiaalkesku-
ses Vilde tn 2)
14. jaanuar kell 17 Koja üldkoosolek (ühingute juhtidele)
23. jaanuar kell 16 Reumaühingu ekskursioon Rehbinderi 
majja, info Elle Pohlak, 5569 5179
24. jaanuar maniküür (vajalik ette registreerida)
31. jaanuar kell 18 Allergia ja astma ühingu Shindo 
hingamistreening, omaosalus 6 eurot tasuda kohapeal, info 
5342 9043
Info tel 5342 9043

Üllar Varik väljapaneku plakatil. Foto: Rakvere Teater

Hämmastav meistriteos

Peategelastena astuvad üles Dean-Charles Chapman 
(vasakul) ja George MacKay. Foto: pressimaterjalid
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• Müüa Totota Avensis Verso 
(2002) varuosi. Info tel 5822 
2300

• Müüa hõbehall linnamaastur 
Toyota Rav4 (diisel, 2,2 ), aasta 
2014, läbisõit 210 000 km, oste-
tud Eestist. Auto on väga heas 
seisukorras. Rohkem infot tel 
5393 9435

• Müüa Volkswagen Bora 
2005.a, sedaan 1.9 TDI 74kw, 
väga heas korras, diisel. Hind 
2200€. Tel 5302 9943

• Müüa Volkswagen Golf 1.9 
TDI 66 kw 2003.a. universaal, 
väga heas korras. Hind 1900€, 
diisel. Tel 5340 7805

• Müüa VW Golf Variant 1,8, 
1995. a, 66kW, must toonklaas, 
konks, topelt veljed, uus sum-
muti jooks, põhi keevitatud, 
karbid vahetatud, ÜV märts 
2020 või varuosadeks. Iga päev 
sõidus. Hind 700 €. Tel 523 6447

• Müüa Volvo XC60 2010.A 2,4 
diisel. Tel 502 8156

• Müüa Volvo V40. 2000. a, 1.9, 
diisel universaal. 10 aastat üks 
omanik. Just läbinud ÜV. Hind 
1200 €. Tel 5809 6086

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

• Ostan kokku kõiki sõi-
duautosid ja maastureid! 
Ainsaks kriteeriumiks on 
hea hind! Tulen kohe järele 
! Pakkuda võib ka rikkega ja 
avariilisi!

• Soovin osta veneaegset külg-
korviga mootorratast. Tel 
5346 6841

• Ostan autode katalüsaato-
reid ja tahmafi ltreid. Hinnad 
5-1000 €. Täpse hinna tead-
miseks on vaja kas koodi kati 
pealt, pilti või haarata telefon ja 
helistada! Facebook/katitakso. 
Tel 5190 0942. Töötan iga päev!

• Ostan auto pakkuda võib 
kõike marke. Helista julgelt. 
Ei pea olema ülevaatus võib 
pikalt seibid olla. Samas võib 
pakkuda vene võrre, mopeede, 
mootorrattaid. Tel 5809 6086

• Ostan igas seisus sõidu-
keid, puksiiri võimalus, ar-
velt kustutamine. Tel 504 
0457

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/kaubikuid/maastureid! 
(Ülevaatuseta, rikkega, seis-
vaid jne.) Tel 5565 9595

• Ostan sõidukeid ja kaubi-
kuid igas seisukorras! Võib 
remonti vajada! Lääne-Viru-
maal tulen kohale 1 h jook-
sul. Helista ja saate teada pal-
ju teie sõiduki eest pakume! 
Tel 5309 2650

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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
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
ŠKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
ŠKODA SUPERB     1,9TD              
03 
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka 
vastavalt Kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi 
keevitus (vajadusel välja-
sõidud kliendi juurde)

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD
(väljasõidud klientide juurde)

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

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

Tööstuse tn 15

KINNISVARA

• Müüa Tapa linnas 1-toaline 
keskküttega korter, II korrus. 
Hind: 16 000 €. Tel 511 0478

• Müüa Rakveres Seminari tn 
1-toaline mugavustega kor-
ter. Helistada tel 5347 3267

• Müüa Rakveres Võidu tänaval 
1-toaline korter, III korrus (re-
noveerimisele minevas majas). 
Hind 27 000 €. Tel 5340 5540

• 2-toaline korter (38,7m3) 
Rakveres vahetada suurema 
vastu, võib olla 2-toaline. Tel 
5388 7749

• Müüa Väike-Maarja ale-
vikus 2-toaline ahiküttega 
renoveeritud korter. Hind 19 
900 €. Tel. 511 0478

• Müüa Kundas ilusas renovee-
ritud majas 2-toaline korter, 
Koidu 71 asuv, soe, II korrus. 
Info tel 526 5590

• Müüa otse omanikult 2-toa-
line keskküttega korter Aseris, 
Metsa 4. Korter on 48,9 m2, 
toad eraldi, suur kinnine rõdu, 
IV korrus. Majas toimiv ühistu. 
Huvi korral helista tel 502 4847

• Müüa 2-toaline korter Vin-
nis, II korrus, rõduga, renovee-
ritud maja, remonti vajav. Hind 
19 000€. Tingimisvõimalus! Tel 
5805 0872

• Müüa Kadrina alevikus 
3-toaline avar keskküttega 
korter. Hind: 34 900 €. Täp-
sem info tel 511 0478

• Müüa (ka järelmaksuga) või 
üürile anda (tagatisraha nõue) 
Tapal eriplaneeringuga korter, 
3 tuba+ köök, 2 x dušš, 2 x WC, 
saab kasutada soovi korral 2 
eraldi 1toalise korterina, ahi-
keskküte + õhksoojuspump 
+ 2x konditsioneer, möblee-
ritud, 5 min. rongipeatuseni. 
Võimalik ehitada pööningu-
korter-keldris saun. Üür 100 €/ 
korter + maksud. Hind 26 000 
€. Vahetus variandid. Tel 5648 
8989  

• Müüa 3-toaline korter, 64 
m2, 3/5, Rakvere kesklinnas, 
Võidu 70, läbimaja planee-
ringuga korter, rõdu. Korteri 
juurde kuulub keldriboks ja 
parkimiskoht. Hind 59  000 €. 
Tel 5551 8067

• Müüa ¾ majast Tapal. Krunt 
900 m2. Tel 5562 7956

• Müüa kinnistu koos hoo-
netega vaikses kohas metsa 
ääres. Tel 5335 9804

VAHETUS
• 2-toaline korter (38,7 m3) 
Rakveres vahetada suurema 
vastu, võib olla 2-toaline. Tel 
5388 7749

OST

• Ostan 1 või 2-toalise kor-
teri Tapa linnas. Tel 5110478

• Ostetakse talukoht või kin-
nistu vanema majaga Lää-
ne-Virumaal või Järvamaal, 
(hooned võivad vajada remon-
ti). Võimalik vahetada korteri 
vastu Tapal. Kõik pakkumised 
on oodatud. tel. Tel 511 0478

• Ostan korteri Uhtnas. Tel 
5612 0195

• Ostan 1-toalise kõigi mu-
gavustega korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 508 1311

• Noor pere ostab 1-2toalise 
korteri Rakvere linnas. Tel 
5358 6061
• Soovin osta korterit Rakvere 
või selle lähisümbrusesse. 
Otsin korterit, mis vajab reno-
veerimist. Majas peaks olema 
toimiv ühistu. Helista tel 5623 
4766

• Oleksin huvitatud 2-toali-
se korteri ostust Rakveres, 
Vinnis või selle lähiümbru-
ses - kuni 10 km. Hind võiks 
jääda 10 000 € ringi. Korter võib 
vajada remonti. Pildid võib 
saata meilile: nele.nukka@
mail.ee ja ühendust võib võtta 
ka telefoni teel. Tel 5353 5653

• Soovin osta garaaži Rakveres. 
Tel 5891 2746

• Ostan garaaži Rakveres, 
remonti vajava, võib pakkuda 
ka korras garaaži. Tel 5566 6811 
või anlermaesepp@gmail.com

• Ostan garaaži Rakveres või 
Rakvere ümbruses. Tel 5695 
0589

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

VÕTAN ÜÜRILE

• 3-liikmeline perekond soovib 
üürida Rakveres või selle lähi-
ümbruses 3-toalist korterit. 
Oleme korralikud ja puhta 
taustaga üürnikud. Tel 514 
1269

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile Rakveres 1-toa-
line k.m. korter, 3. korrusel 
koos mööbliga ja tehnikaga.
Hind 200.-/kuus +komm. Tel: 
5646 6926

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

• Anda üürile Uhtnas 1-toaline 
möbleeritud korter. Õhksoo-
juspump, III korrus. Tel 5624 
4605

• Anda üürile Vinnis 1-toaline 
korter, Kiige 2, III korrusel. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Vinnis Kiige tä-
naval I korrusel möbleeritud 
korter. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2-toaline kõigi 
mugavustega möbleeritud 
korter kesklinnas. Hind 250 
€ + kommunaalkulud. Tel 521 
9328, Veljo 

• Anda üürile 2-toaline mu-
gavustega möbleeritud korter 
Rakveres, Küti tn. Üüri hind 
190€+kommunaalmaksud. Tel 
527 0058

• Anda üürile 2-toaline ah-
juküttega möbleeritud korter 
Rakveres, üüri hind 90€ + elek-
ter, vesi. Tel 527 0058

• Anda üürile või müüa Tamsa-
lus Koidu tänaval 2-toaline 
korter. Täpsema info leiad 
http://www.kinnisvara24.delfi .
ee. Tel 5364 6359

• Anda üürile Vinnis 2-toaline 
korter Tiigi 5 ,möbleeritud. Tel 
5624 4605

• Anda üürile kõigi mugavus-
tega 2-toaline korter. Tel 502 
9052

ÄRIPINNAD

• 14 aastat tegutsenud ham-
baravikabinet (63 m2, sisus-
tatud), anda rendile või müüa 
Rakvere bussijaama vastas. Tel 
5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 pikap, 1993. a. 
Äsja toodud Saksamaalt või va-
hetada garaaži vastu Rakveres 
või Pärnus. Tel 529 1004

• Müüa Land Rover Freelan-
der, B18 1999. a, manuaal. 
Korralikud talverehvid 4x4. Tel 
511 3414

• Müüa Mitsubishi Outlander, 
bensiin 2,4, 118kW, automaat, 
2005. a. Talverehvid 4x4. Tel 
511 3414

• Müüa Nissan Terrano, 2,7 D, 
1998. a, vajab remonti. Hind 
kokkuleppel. Tel 5558 5956

• Müüa Peugeot 207 Trendy 
11/2009. a. 1.6HDI, 66kW, tur-
bodiisel, tumesinine metallik, 
luukpära, 5 ust, hooldusraa-
mat, konditsioneer, el. aknad, 
korralik, superökonoomne 4-5 
l/100 km kohta! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Škoda Superb 1.9TDI, 
05/2006. a. 77kW, turbodiisel, 
kirsipunane metallik, sedaan, 
kliima, el.aknad, veokonks, 
jne, korralik, läbinud tehnilise 
ülevaatuse 06/2020, superöko-
noomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

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

• Ostan ZIM mootori osi. Tel 
5558 5956

• Ostan vene mootorrataste ja 
sõiduautode uusi varuosasid. 
Tulen ise varuosadele järgi. 
Võib pakkuda kõike. Tel 5346 
6841

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid. Võivad olla seisnud, 
remontivajavad, ilma ülevaa-
tuseta, heas korras jne. Pakun 
head hinda. Sobivusel tulen 
kohe järgi. Tel 5357 7108

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 
5558 5956
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HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

www.kuulutaja.ee

• 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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Mazda 6, 05/2008a. 2.0 (108kw), 
bensiin, automaat, sinine met. Sn: 
184 525km. 
Hind: 4490.-

Audi A6, 12/2006a. 2.4 (130kw), 
bensiin, automaat, tumesinine met. 
Sn: 185 620km. 
Hind: 4690.-

Honda Civic, 04/2008a. 1.8 (103kw), 
bensiin, automaat, punane met. Sn: 
149 150km. 
Hind: 4990.-

Renault Trafi c Pack Clim, 02/2011a. 
2.0 (66kw), diisel, manuaal, kaubik, 
valge. Sn: 150 775km. 
Hind: 5990.-

Ni s s a n  Q a s h q a i  A c e n t a  4 x 4 , 
07/2012a. 2.0 (104kw), bensiin, auto-
maat, beež met. Sn: 244 450km. 
Hind: 6990.-

Nissan Pulsar Visia, 09/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 84 400km. 
Hind: 8290.-

Peugeot 2008 Active Plus, 06/2015a. 
1.4(50kw), diisel, manuaal, must  met. 
Sn: 61 985km. 
Hind: 9690.-

Nissan Qashqai Visia, 12/2016a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 77 375km. 
Hind: 10 990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 01/2015a. 1.5 
(81kw), diisel, manuaal, valge met. 
Sn: 138 260km. 
Hind: 12 690.-

Nissan Qashqai Tekna, 03/2014a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
154 010km. 
Hind: 12 990.-

Nissan Micra N-Connecta, 05/2017a. 
0.9 (66kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 7185km. 
Hind: 12 990.-

Nissan Qashqai Visia, 07/2015a. 
1.5(81kw). diisel, manuaal, lilla met. 
Sn: 43 840km. 
Hind: 13 490.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 
1.2(96kw), bensiin, manuaal, pruun 
met. Sn: 40 860km. 
Hind: 15 290.-

Nissan Qashqai Tekna, 01/2017a. 
1.2(85KW), bensiin ,automaat, hõbe-
dane met. Sn: 57 230km. 
Hind: 16 790.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), 
diisel, automaat, must met. Sn: 
113 490km. 
Hind: 16 990.-

Honda CR-V, 01/2016a. 2.0 (114kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 
72 058km. 
Hind: 17 290.-

Nissan Qashqai Tekna, 03/2017a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, valge 
met. Sn: 24 625km. 
Hind: 17 590.-

Nissan X-Trail Acenta Vision Pack, 
09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, manuaal, 
must met. Sn: 25 760km. 
Hind: 17 990.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja Tehno-
loogia pakett, 04/2017a. 1.6(120kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
32 735km. 
Hind: 19 990.-

Nissan NV300 Working Star , 
07/2018a. 1.6(92kw), 9-kohta, diisel, 
manuaal, hall met. Sn: 28890km. 
Hind: 21 990.-

Nissan Qashqai Tekna+, 01/2019a. 
1.3(117kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 8400km. 
Hind: 24 490.-

Nissan X-Trail Tekna, 11/2017a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 9500km. 
Hind: 24 990.-

Nissan Navara Tekna, 02/2018a. 2.3 
(140kw), diisel, automaat, nelikvedu, 
pruun met. Sn: 7600km. 
Hind: 34 990.-

TEENUSED

• Valmistame võileivatorte, 
suupistevaagnaid, peolaudu. 
Tel: 5656 4857 või 5194 5291

• Müüme , paigaldame, hool-
dama remondime soojus-
pumpasid. Õhksoojuspum-
ba siseosa keemiline puhas-
tus.*UUED ÕHKSOOJUSPUM-
BAD AL. 395 EUR.*ÕHK-VESI 
SOOJUSPUMBAD. Tel 5656 
4857

• Lammutus tööd koos sodi 
äraveoga. Tel 5380 0863

• Kõrvalhoonete ehitus, ga-
raažid, saunad, grillimajad, 
puukuurid. Tel 5380 0863

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima hinna 
ja kvaliteedi suhtega Lääne-Vi-
rumaal. Tel 508 6455

VEOTEENUS JA RENT

• Kolimine ja veoteenus. Tel 
5552 8487

 

• Veo- ja kolimisteenus. 
Tagaluuktõstuk. Kandejõud 
3 t furgoon 6,1 m pikk, 2,4 m 
lai ja 2 m kõrge. Tel 5810 5969

• VEO- JA TÕSTETEENUS. 
Kandevõime 12 t. Tel 5307 8178

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

• Veoteenus, ka kolu vedu 
prügimäele ja kolimine. Tel 
506 1547

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

• Veoteenus kastiautoga. Vaja-
dusel kaasas kaks tublit abilist. 
Hinnad kokkuleppel! Tel 5604 
0360

• Veoteenus Ford Transiti 
kaubikuga (furgoon 1,8 x 1,8 
x 3,9, taga luuk, 750 kg). Tel 
5557 8804

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas 
teostab puksiirteenust 1,30 
€/km ja tunnitöö 30 €/h. Ren-
dime puksiirhaagist (konn) 
ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10meetrine 
redel 6 € - 24/h. Tekstiilipe-
sur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Meta-
bo (230) 6 € - 24/h. Tõstetööd 
kraanaga MAZ, kilomeeter 
objektile 1,30 € ja tunnihind 
40 €. Noole pikkus 14,5 m ja 
tõstevõime 12,5 t. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Kolimis- ja transporditee-
nus kaubikuga. Tel 5553 0770

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ANVORA OÜ TEGELEB 
PINNASE- JA KAEVATÖÖDEGA.

(20 T KUMM-ROOMIKUD)
TEL 524 6521

KAEVETEENUSED

* 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

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Eksp-
ress OÜ. Tel 5194 4298, 5381 
9930

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

EHITUSTEENUS

• Hoonete renoveerimine, 
sisetööd, saunad. Tel 5646 
0674

• Teostan ehitus ja remondi-
töid, terrasside ja abihoonete 
ehitus, lammutus ja renovee-
rimine. Tel 5390 0769

• Teostame erinevaid suure- 
ja väiksemahulisi üldehitus-
töid nii sees kui väljas. Helista 
tel 5668 4415 ja küsi pakkumist!

• Teostame siseviimistlus-
töid, vannitoa remonti. Tel 
567 8007

• Siseehitus, restaureerimi-
ne, remonditööd Rakveres ja 
Lääne-Virumaal. http://www.
siseehitus.live

• Teostan vannitubade ja sau-
nade ehitus-ja remonditöid, 
terasside ja kõrvalhoonete 
ehitust.  Tel 505 7584

• Teostame lammutus-, re-
mondi- ja ehitustöid. Tel 5309 
7465

• Teen plaatimistöid koos 
juurde kuuluvaga (krohvimi-
ne, betoneerimine, kanalisat-
sioontorude paigaldamine…). 
Tel 5606 9271

• Teostan erinevaid remont 
ja ehitustöid. Tehtud tööle 
garantii. Tel 522 6408

• Salvkaevude puhastamine 
ja remont. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid 
Lääne-Virumaal. Tel 5693 8220. 
E-mail: Initex@hotmail.com

• Teostan maalri ja sise-
viimistlustöid, vannituba-
de remont ja plaatimine. 
Tel 5684 3839, https://www.
facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

• Maalritööd, trepikodade re-
mont, üldehitus, antiikkrohv, 
kindakrohv. Tel 5897 9293, 
Ehmes OÜ

• Ehitus, viimistlus, soojustus, 
lammutus. Tel 504 5560

• Teostame ehitus-ja remon-
ditöid Rakveres. Tel 5612 3743

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

• Korterite ja vannitubade 
remont. Tel 5553 0770

• Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5330 5970
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Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

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

   Tegemist on finantsteenuste reklaamiga,  tutvu tingimustega 
   www.varalaen.ee ning pea vajadusel nõu spetsialistiga. 
   Näiteks 5 000 euro laenamisel 1 aastaks intressiga 14% a. on 
   krediidi kulukuse määr 15,76% ning laenu brutosumma 5 387 
   eurot. Tegevusloa nr 4.1-1/169

Ettevõtete ja eraisikute 
krediidilahendused aastast 1996.

 Lepingutasu 0.- eurot  
 

         
    Vara hindamine 0.- eurot

     Arvelduskrediit  intressiga 1,3% kuus  
         

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

A&O meeskond 
teostab 

järgnevaid töid:
 üldehitus, ehitustööd, 
ehitusremonttööd
 terrasside ehitus
 piirdeaedade ehitus, 
piirdeaiad
 kuuride ehitus, kõrvalhoo-
nete ehitus
 eramaja ehitus
 prügimajade ehitus, 
prügimajad
 tänavakivi paigaldus, kõn-
niteed
 katuste ehitus, katusetööd
 vundamentide ja soklite 
soojustamine, soojustustööd
 lammutustööd 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
olavi@aoholding.ee

või helista meile
 +372 5566 6811, 
+372 5342 7327

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

• 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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

Ø Toruabi ja avariide 
likvideerimine
Ø Veevarustussüsteemid
Ø Kanalisatsioonisüsteemid
Ø Ventilatsioonisüsteemid
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
Tallinn / Harjumaa / 

Lääne- ja Ida-Virumaa
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

Jõgisalu, Aasuvälja küla, Vinni vald,
Lääne-Virumaa, 46702

Küte
Elekter
Üldehitus
Viimistlus
Ventilatsioon
Projektijuhtimine
Santehnilised tööd
Saunade ehitamine
Saunamaterjalide müük

Tel: 524 7349
werner.jogisalu@gmail.com

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  
 küttetorustiku paigaldus, 
küttesüsteemid
 tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd
 lekete likvideerimine 24 h
 ummistuste likvideerimine 
24 h
 nõudepesumasina paigaldus
 boilerite paigaldus/hooldus
 radiaatorite paigaldus/
hooldus
 keevitustööd, keevitamine
 õhk-vesi soojuspumba 
paigaldus/hooldus/müük
 õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük
 septikute paigaldus/müük

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 
+372 5566 6811

• Teostame ehitus ja remondi-
töid, teeme kõiki siseviimist-
lustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti 
vannitubade remonti. Tel 
518 7979

• Korterite remont, eramu-
te ehitus, lammutustööd. 
Tel 5360 0003

• Teostame lammutus- ja 
koristustöid, samas ka pra-
hivedu. Tel 5553 0770

• Teostame kõiki ehitus-ja 
lammutustöid ning prahi uti-
liseerimist. Pikk töö kogemus. 
Töö kiire ja korralik. Tel 5604 
0360

• Pleki kantimine: valmista-
me plekke vastavalt kliendi 
soovile. Automaatpink - kõik 
detailid õige kraadi ja mõõ-
duga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

• Pleki kantimisteenus: 
aknaplekid, sokliplekk, pa-
rapetid, kõik erikujulised ja 
standardplekid. Tel 553 9330

• PUR VAHUGA SOOJUSTA-
MINE. Tel 5565 3842, www.
pursoojustus.ee
• PUR VAHUGA SOOJUS-
TAMINE. info@estpur.ee, tel 
5347 6567

• Teeme ehitus- ja remondi-
töid ning vannitubade remon-
ti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

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

• Pottsepatööd, küttekollete 
remont. Tel 5647 2716

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad. Vaiko. Tel 
5552 8487

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.
ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

• Teostan erinevaid elektri-
töid. Hind kokkuleppel. Tel 
5689 4149

• Elektritööd. Tel 5349 5632

MUUD TEENUSED
• Pillimees mängib kandlel ja 
laulab rahvalikke viise; ühis-
laul, tants. Asendan õhtujuhti. 
Tel 5345 5970 Heino

• Kandlemeister müüb D5, 
D6, D7, C11 väikekandleid; 21 
keelse Bs, C, D, F, G + minoo-
rid linkidega viisikandle, laste 
kandleid. Tellimisel G7 ja C 
või D9. Igasuguste kannelde 
remont. Tel. 5345 5970 Heino

• Pirelian OÜ Vändra alevis. 
Võimalus saata noad teritus-
se ka kaugemalt, kasutades 
Itella Smartposti, DHL või 
Omniva teenust. Pakile kirju-
tage Pirelian OÜ ja üldtelefon 
518 0949 ning sihtkoht Vänd-
ra Konsum. Lisage kindlasti 
ka enda telefon ja andmed 
pakiautomaadi kohta, kuhu 
töödeldud noad tagasi saata

• Renditöötajad Tel 504 0457

• Meristo õigusbüroo. Põh-
ja 25, Rakvere. Tel 514 1346, 
e-post meristomonica@gmail.
com. Aitame ikka

• Pakun koristusteenust. Era-
mute, korterite, väiksemate 
kontoriruumide, olmeruumide 
koristus. Rakvere piires (Lääne-
Virumaal). Tel 5391 0536, 
normkoristus.ee

• Pehme mööbli riide, polstri 
ja vedrude vahetus, veo või-
malus. Tel 3227 822, 506 1547

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

• Tantsumuusika üheme-
hebändilt. Õhtu juhtimine. Tel 
514 9885.

• FELIX BAND, soodne. Tel 
5559 3419

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

• Arvutite kiire ja usaldus-
väärne hooldus ja remont. 
Kasutatud laua- ja sülearvu-
tite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume 
Rakvere, Ed. Vilde 14/1. Helista 
juba täna tel 551 2053 või tule 
läbi. Vaata ka www.hss.ee

• Raamatupidamine algdoku-
mentidest kuni majandusaasta 
aruandeni. Tel 5301 6084
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NIBE Split koos 
tarbeveeboileriga

8 kW - 4890 €
12 kW - 5375 €

4 kW - 5278 €
6 kW - 5309 €
8 kW - 5422 €
10 kW -  5593 €
13 kW - 5732 €

Soome maasoojuspumbad
Oilon tarbevee-
boileriga

Õhk-vesi 
soojuspump

Puurkaevupumbad
3'' ja 4'' Pedrollo

-10%
Uputatav
veeauto-
maat
Divertron
DAB

Pelletikaminad

al 274 €
www.torujyri.ee

Niine 5, Rakvere
E–R 8–18, L 10–14

Tel 324 5311
5302 7667

rakvere@torujyri.ee

Kõikidele 
pelleti-
kamina 

ostjatele 
10 kotti 

Premium 
pelletit 
TASUTA

-20%

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
(Piibeleht)

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

                     

Ed. Vilde 6a, Rakvere
E-R   9-18 L      10-15 P   Suletud

HIND 20 €

Jumestus, 
ripsmepikendused

tel 5612 7727

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

• Müüa siseuksed mitmes 
mõõdus. Hind 25€ tk.. Tel 5685 
8009

• Võtame vastu tellimusi sise 
ja välislahenduste tegemiseks 
puidust. Lihtsamad kuuriuk-
sed, lillekastid, terrassid, rõ-
dud, piirded, fassaadi laudise 
vahetus ja värvimistööd. Tal-
visel perioodil võib pöörduda 
ka mööbli korrastamisega. Tel: 
5397 7005

• Müüa sauna voodirilauda ( 
termolepp) Tel: 5380 0863

• Müüa saunakeris puukütte-
ga Tel 5380 0863

•  Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seismajäänuid 
asju: mööbel, nõud, mänguas-
jad, jalgrattad, garaazitööriistu 
ja- tarvikuid. Paku julgesti. Tel 
5616 5761

• Ostan roostevaba õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan võrri, motika nende 
varuosi ja muud tehnika kola. 
Tel 503 1849

• Ostan kruustangi, alasi, 
töölaua , vahvliküpsetaja, 
õlleankru jne rauakola. Tel 
503 1849

• Müüa „Võru“ ahjukivid ca 
100 tk. Tel 5606 9271

• Müüa nahktagid ja vestid 
tellimisel. Suurused 48-58, 
Tallinnas. Hinnad alates 15 €. 
Tel 5626 7116

• Müüa kapuutsiga nahktagi, 
suurus L, pruun lambanahk. 
Hind 48 €. Tel 5626 7116

• Müüa kreissaag, aidakaal. 
Tel 5343 0632, õhtuti! 

• Müüa elektrijaam 8 kW 3 
faasi, täielikus töökorras M-408 
mootoriga. Hind kokkuleppel. 
Tel 5558 5956

• Müüa uus Dormeo madrats 
2m x 85 cm. Tel 5349 3763

• Müüa Dormeo madrats 
soodsalt. Tel 5362 4501

• Müüa uued Dormeo mad-
ratsid soodsalt. Tel 5685 2009

• Müüa heas korras kudumis-
masin Empisal Knitmaster. Tel 
5691 5810

OST

• Ostan Norma/Salvo ja teisi 
NSVL-aegseid mänguauto-
sid ning vanu 1970-1990. a 
valmistatud Vene 1/43 mu-
delautosid. Tel 529 1288

• Ostan kristall portselan arsise 
varajane tarbeklaas nõusid ja 
esemeid. Tel 5616 5761

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

•  Soovin osta ventiilidega 
trombooni võib remonti vaja-
da. Tel 5891 2746

• Ostan maja likvideerimisel 
või kolimisel seisma jäänud 
esemeid, pakkuda võib kõike, 
ka kallimaid esemeid. Tel 503 
1849

• OSTAN veneaegseid ja va-
nemaid raamatuid, tehnika 
ajakirju, mööblit, raha-
sid, ordeneid, rinnamär-
ke, vimpleid, heliplaate, 
fotosid, kellasid, fototeh-
nikat, raadio, taskunuge, 
lauanõusid, ehteid ja palju 
muud. Kõik vana huvitab - ka 
kolimisjäägid! Tel 5872 5458

• Ostan kristall portselan arsise 
varajane tarbeklaas nõusid ja 
esemeid. Tel 5616 5761

• Ostan garaaži tö ölaua 
kruustangid, võib pakkuda 
ka koos töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan roostevaba õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

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

• Ostan võrri, ka mittetöötava, 
nende osi (rattad, mootorid 
jne) ja õlleankru. Tel 503 1849

• Ostan nõukaaegse vahvli-
küpsetaja, Vana Toomase 
lambi, vanu tasku- ja käekelli 
ja muud kila-kola. Esemed 
võivad vajada parandamist. 
Paku julgesti! Tel 5031849

• Ostan veneaegseid vanu 
malmradiaatoreid. Tel 5553 
0770

• Ostan s oojaõhupuhuri 
250W-500W. Tel: 5349 9628

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva 
raami kõrgusega; 140CC  õlira-
diaator
•JALGRATTAD  •VARUOSAD, 
REMONT
Naistele kaunid mitme-
värvilised jalgrattad korviga

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

Motopood

JAANUARIS TÜHJENDUSMÜÜK, 
HINNAD ALL.

ATV ja KROSSIKAD

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Soodsad küttepuud järg-
miseks talveks. Müüa too-
red küttepuud (lepp, haab) 
koos kohale toimetamisega. 30 
cm – 27 €/kantmeeter (puistu), 
35cm kuni 60cm – 35 €/m3 
(laotult). Helista ja küsi lisa. Tel 
5559 0853

• Müüa kuivad kase ja leht-
puu küttepuud, võrkkottides 
50 l. Transport Rakveresse 
tasuta. Tel 5370 3399

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

• Müüa kuivi küttepuid 30 cm, 
40 cm, 50 cm, hind 55 €/m3 ja 
40 l võrgus lepa kaminapuu 2,5 
€. Tel 514 3328

• Müüme Haljalas kuivi 
kase- ja lepapuid (40 liitrili-
ses kotis). Halgude pikkus 30 
cm. Hind lepal 2.80 €/kott ja 
kasel 3.40 €/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt 3 m kütte-
puud. Tel 5074 553

• Müüa soodsalt saetud ja lõ-
hutud kuivi küttepuid. Miini-
mumkogus 2 rm. Tel 504 5632

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

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

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõima-
lus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Tel 504 5632

• Müüa kaminapuid 40 l võr-
kudes, lepp 2,7 €, sanglepp 2,8 
€, kask 3 €, saar 3,2 €. Vedu Rak-
vere piires tasuta. Tel 508 4872

• Müüa Sangla turbabriketti 
84 tk alusel, puitbrikett 96 tk 
alusel, kivisüsi 50/100mm – 25 
kg kotis, 1 t. Kuiv 30 cm lepp - 
2.50 €, kask - 3 €. 40 l võrkkotis. 
Tel 5373 3626

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

Viru Halud OÜ 
müüb kõrge 

kütteväärtusega

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

• Kvaliteetne 
kasebrigett 

195 €/alus (960 kg)
• Kuiv lepp 26 cm 

võrkkotis 40 l 
2,90 €/kott

• Kuiv lepp 55 eur/rm
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BioPel v.9s
PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

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

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

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

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 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

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

Puud on laotud 5 m3 alus-
tele, võimalusel saab ka 

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Hind sisaldab transporti!

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa
MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Tel 513 3618
Võidu 2c, Rakvere

HIND160 EUR/ALUS

SUUR 
LÕPUMÜÜK
TEEME RUUMI 
UUELE KAUBALE

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

Müüa Rakveres
korralikku

KUIVA KÜTTEPUUD
 (40 l võrgus, 30 cm lepp)

VÕRGU HIND 
2.80 € 

TOOME KOJU 
AL. 10. KOTIST!
Tel 5567 5755

EHITUS

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

• Müüa 220 tk kasutatud, kor-
ralikud täismõõduga tulekivid 
(10 senti/tk). Tel 5558 3790

METS

• Saemeeste brigaad teostab 
raieteenust ja võsalõikust. 
Puhastame kraavid ja teeser-
vad võsast ja suurtest puudest. 
Tel 506 0777, info@timberwise.
ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa noori lambaid ja lam-
baliha. Jõulupraad koju kätte. 
Tel 514 3787

• Müüa küüliku lihakehad. 
8 €/kg. Kadrina vald, Jõepere 
küla. Tel 5694 3886

• Mesi otse mesinikult. Rak-
veres kohale toomine tasuta, 
1 kg toiduplast ämber – 7 €, 
kinkepurgis (pildil) 500 g/4,5 
€. Tel 5396 7664, koduleht 
www.meemeistrimesi.ee

• Müüa soodsa hinnaga sea-
liha. Vajadusel tükeldamine. 
Info tel 5196 2628 või 5354 3002

• Müüa suitsuvorsti ja maasin-
ki väikehulgi, kohaletoomise-
ga. Info tel 5196 2628 või 5351 
7414

OST
• Ostan 2 rulli heina. Tel 5554 
9003

HULGILADU MÜÜB
Heik 3 €, 

Skumbria 3 €, 
Forelli filee 8.50 €, 

Broileri pugu 1.50 €, 
BR Maus 4 €, 

Mere ahven 4 €, 
Sea süda 1.40 €.

Näpi tee 1
Tel 322 0722

LOOMAD

• Müüa aastane tuhkur sood-
salt. Tel 5362 4501

• Müüa noor venesinine kass. 
Tel 5394 3763

• Müüa 4-kuune küülik (lem-
mikloomaks). Tel 5397 4075

• Ära anda väga hea koer, 6 
aastane. Tel 5667 0309

• Müüa kukk ja kanad, 2 aas-
tased. Hind 6 €. Tel 5667 0309

• Müüa 4-kuune jänes. Ainult 
lemmikloomaks. Tel 5685 8009

VANAVARA

• Ostan vanavara raamatust 
mööblini ja samas transport 
teenus. Tel 503 1849

• Ostan nõukogudeaegseid fo-
toaparaate, objektiive, vahv-
liküpsetajaid. Tel 5853 2215

• OSTAN veneaegseid ja va-
nemaid rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, vimpleid, 
postkaarte, postmarke, fo-
tosid, albumeid, tikutopse 
ja palju muud. Kõik vana 
huvitab ! Tel. 5872 5458

• Ostan vanaaegseid esemeid 
ja asju. Tel 567 2175

• Ostan väga heas säilivuses 
esimese Eesti Vabariigi aegseid 
münte ja paberrahasid. Eriti 
ilusate müntide puhul võin 
maksta kuni 50-60 € tükist, 
markade puhul isegi rohkem. 
Tel 504 3349

• Ostan antiik ja vanemaid 
esemeid. Pakkuda võib kõike. 
Tel 5616 5761

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 
5555 5527

• Ostan veneaegseid ja vane-
maid vinüülplaate. Tel 503 
9650

• Ostan vanemaid seisma jää-
nud esemeid. Vanast naelast 
kuni mööblini. Tel 5079 984

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

• Ostan antiiksest vanavarast 
kuni nõukaaegse vanakraa-
mini ja enne kui müüd, võta 
ka minult pakkumine. Tel 5396 
0504

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud 
asju: mööbel, nõud, mänguas-
jad, jalgrattad, garaažitööriistu 
ja -tarvikuid. Paku julgesti! Tel 
5616 5761

TEATED

• Lambanahksed kasukad 
ja tagid. Tel 5698 1136
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL
9. jaanuaril 2020. 

Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 8,00

Hapukapsas kg 1,80

Tomat kg 3,00

Porgand kg 1,00 1,50

Värske kapsas kg 0,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Peet kg 0,80 1,50

Kõrvits kg 1,00

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad kg 1,00 1.50

Mesi 700 g purk 6,00 6,50

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Seemned lindudele 5 kg kott 5,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSKID
KELL 10- 14

VEEL MÜÜGIL:
tööstuskaup - jalanõud ja riided
saunavihad

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

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

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

Tel 5840 7864

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789
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• Rakveres Saue tänaval läks 
kaduma väikest kasvu emane 
kass Purra. Purra on hallit-
riibuliste laikude ja valge 
kõhualusega. Kass on väga 
pelgliku loomuga. Kui juhtud 
Purrat nägema, tee võimalu-
sel pilt ja võta ühendust 5687 
6068 või 5688 8797. Kui oled 
ta endale koju võtnud, olen 
nõus kassi tagasi ostma. Info 
eest, mis aitab Purra koju 
VAEVATASU 100 €!

TUTVUS

• Mees tutvub üksiku saleda 
173 cm pika naisega vanuses 
55-60 a. Tel 5549 6490

• Soovin tutvuda 50-60-aasta-
se daamiga. Tel 5787 3896

MUU

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. www.en-
nustus.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.

Tuul puude ladvus tasa kiigub, 
me vaikses leinas langetame pea. 

Mälestame naabrinaist 
ELLA UUKTÕVERISTI

kaotuse puhul. 
Südamlik kaastunne 

lähedastele.
Lõuna-Põik 2 
majaelanikud

Sügav kaastunne 
lastele ja lähedastele 
OLEV TÄNAVOTS 

kaotuse puhul.
Rakvere linn, 

Seminai tn 4 KÜ
 elanikud

Sügava kaastunne 
Janekule perega 

kalli isa ja vanaisa 
VLADIMIR VASILJUK 

kaotuse puhul.
KÜ Koidu 85 
Kunda naabrid

Olgu koit sul küünlatuleks, 
õhtulambiks ehajoon … 

Meie suurim kaastunne Syrlele, Jaanu-
sele, Annabelile, Emilile, Mariliisile, 
Holgerile, Johanna Angelale, Maria 

Elisabethile. Ardole, Katrinile, Eliisele ja 
Lisettele ema-ämma-vanaema  

SIRJE METSLA 

kaotuse puhul. 

Eimo, Hille, Madis, Marge, 
Ragnar ja Bryan Kadrinast.

Mälestus püha 
Sinust hinge jääb helge ja hea. 

Meie mõtetes püsid Sa üha, 
elad edasi meie seas

Kallist ema 

EDA KUGAPIT 

meenutame ja mälestame 
15. surma-aastapäeval  

Tütred Maila, Svetlana, 
Kaire ja Gerli peredega 

V aatamata lume puu-
dumisele hoiavad Ees-
ti inimesed kuuse ise 

metsast toomise traditsiooni 
endiselt elus. Möödunud pü-
hade ajal toodi riigimetsast 
9727 jõulukuuske.

„Mul on hea meel, et nii 
paljud inimesed koos oma 
peredega jõudsid jõuluajal 
riigimetsa, leides sealt lisaks 
jõulupuule eest ka hooldatud 
metsad, mille säilitamiseks 
ja kasvatamiseks tulevaste-
le põlvedele me igapäevaselt 
tööd teeme,“ rääkis RMK 
peametsaülem Andres Sepp.

Kuuse toomise võimalus 
avanes detsembri alguses ja 
siis jõudsid ka esimesed jõulu-
puud kodudesse. Kõige vil-
kam kuuse järel käimise aeg 

on traditsiooniliselt vahetult 
enne pühi, mis mullu langes 
ka nädalavahetusele. Kõige 
rohkem osteti 1–2-meetri-
seid kuuski, mis moodustasid 
enam kui 50% ostetud kuus-
kedest. Üle 80% kuuseostu-
dest tehti mobiilimaksega.

Omalt poolt kingib RMK 
jõulukuused kõigile asendus-
kodudele, kes seda soovivad. 
Sel aastal viisid RMK töö-
tajad asenduskodudesse üle 
60 kuuse. Samuti ehtis riigi-
metsast pärit jõulupuu mit-
mete ühiskondlike institut-
sioonide ruume.

RMK pakub riigimetsast 
kuusetoomise võimalust ala-
tes aastast 2008. Eelmisel aas-
tal toodi riigimetsast samuti 
9700 kuuske. Jõulukuuskede 

müük pole RMK jaoks tulu 
teenimise viis, vaid üks või-
malus inimesi ka talvel loo-
dusesse kutsuda ning anda 
omapoolne panus aitamaks 
elus hoida kena vana kom-
met.

RMK on Eesti riigile kuu-
luva metsa ja teiste mitme-
kesiste looduskoosluste hoid-
ja, kaitsja ja majandaja. RMK 
kasvatab metsa, hoiab loo-
dusväärtusi, teenib riigile 
metsa majandades tulu, loob 
looduses liikumise võimalusi 
ja jagab loodusharidust. RMK 
hoole all on ligi 30% Eesti-
maast, seal asub 47% Eesti 
metsadest.

Kuulutaja

Riigimetsast toodi 
ligi 10 000 jõulukuuske

Foto: rmk.ee
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

kiiresti valmivaid snitsleid ja kotlette,
maitsvaid sinke ning vorste

Kampaania sealiha

3,89 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

TAGAKAMBRI
KANGALAAT

10-11.01 13-14.01ja

Kaupluse A&E Kangad
Rakveres L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

*

*
*

*

Suur valik KARDINA- ja
RÕIVAKANGAID 1-4 €/m

MÖÖBLIRIIDED 5 €/m

220-240 cm laiad
VOODIPESUKANGAD 3,50-4 €/m

Valik VOODIPESU laadahindadega!

Vaala keskuse mööblisalongis

pehme mööbli hinnad alates 280€

Kõiki tooteid võimalik soetada

Liisi järelmaksuga!

www.pelletikaminad24.ee

info@calidum.ee, Tel: +372 58 180 046

Pelletikamin Rita 9kW

Eesti parim

hind: 890€

Suur ale kuni
-50%

Parandame ja
valmistame ehteid,
ostame kulda

www.algaveod.eeNarva tn 17, Rakvere E-R 8-16, L 9-12, P-suletud

Rakvere Kütteladu müüb:
* PUITBRIKETT ÜMMARGUNE

* PUITBRIKETT KANDILINE

* SAEPURUGRAANUL

* TURBABRIKETT

9 kg pakk

8 mm

alates 1,80 €

alates 1,80 €

alates 3,30 €
1,80 €

10 kg pakk

15 kg kott
10 kg pakk

6 mm ja

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i
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