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TÄNA MAAILMAS

1919: Bostoni linna ujutas siirupimahl
Täna 102 aastat tagasi, 15. jaanuaril 1919. aastal toimus Bos-
toni keemiatehases plahvatus ja mahuti purunemise tagajärjel 
voolas linna suur hulk suhkrumagusat vedelikku – melassi. 
Selle tragöödia tagajärjel kaotas elu mitukümmend inimest. 
Kuigi tegu pole ei suurima ega ohvrirohkema õnnetusega, 
on Bostonis aset leidnud sündmus siiski üks ebaharilikumaid 
tehnogeenseid katastroofe maailma ajaloos.

Melass on suhkru tootmise üks kõrvalsaadusi. Suhkrumah-
la kristalliseerumisel tekib lisaks lumivalgetele teradele paks 
pruun siirup, millel on mõrkjasmagus maitse. See on melass, 
mis pole mitte ainult maitsev (Põhja-Ameerikas kasutatakse 
seda magusainena), vaid ka tervislik, sisaldades rikkalikult 
kaltsiumi.

Melassi lisatakse põllumajandussöödale ning sellest võib 
toota sidrun-, äädik-, piimhapet ja paljusid muid happeid. Li-
saks on aga magus suhkrumelass suhteliselt odava etüülalko-
holi tooraineks.

1919. aasta jaanuaris valmistusid Massachusettsi osariik ja 
selle pealinn Boston USA põhiseaduse 18. muudatuse vastu-
võtmiseks. Selle ratifitseerimine oli kavandatud 16. jaanua-
rile ja seadus pidi jõustuma aasta hiljem, 17. jaanuaril 1920. 
Dokumendi pealkiri ei ütle tavainimesele midagi, kuid selle 
taga oli kuiv seadus ehk alkoholi keeluseadus, mis tähendas 
alkoholi tootmise, transportimise ja müümise keelamist. 
Kuiv seadus ratifitseeriti enamiku osariikide poolt 16. jaa-
nuaril 1919 ja kehtis USA-s aastatel 1920–1933.

Kuna 1919. aasta alguses kuiv seadus veel ei kehtinud, siis 
püüdsid alkoholifirmad ja nende kliendid innukalt nautida 
seaduslikku alkoholivabadust. Bostonis tegutsenud keemia-
kompanii Purity Distilling Company ei tootnud otseselt küll 
alkohoolseid jooke, vaid valmistati etanooli, mille tooraineks 
oli fermenteeritud melass. Melassi säilitati ettevõtte territoo-
riumil North Endi rajoonis Bostonis suurtes reservuaarides, 
millest igaüks mahutas 8,7 miljonit liitrit suhkrusiirupit.

15. jaanuaril 1919. aastal kell 12.30 päeval kuulsid Purity 
Distilling Company tehase lähistel Keany Square’il kõndinud 
inimesed imelikku heli. Nende jutustuste järgi, mille leheme-
hed hiljem üles kirjutasid, olevat kõigepealt kostnud vali ulg, 
seejärel mööduvat rongi meenutanud mürin, millele järgne-
sid plaksatused, mis sarnanesid kuulipildujavalangutega.

Mööda väljakut ja sellega piirnevat Commercial Streeti 
voolas kiirusega umbes 60 kilomeetrit tunnis kuni kahek-
sa meetri kõrgune paksu ja viskoosse pruuni vedeliku laine. 
See oligi suhkru tootmise kõrvalsaadus – melass. Vabadusse 
pääsenud siirupi maht ja tihedus ning voolukiirus olid selli-
sed, et mõned tema teele jäänud Bostoni hooned purunesid, 
aga ülejäänud uputati. Melass suutis kõverdada isegi kohaliku 
raudtee metallkonstruktsioone.

Ei pääsetud ka ilma inimohvriteta. „Vööni ulatunud melass 
ujutas tänava üle, mulksudes ja moodustades keeriseid. Siin-
seal oli selle pinnal näha kummalisi mügaraid – ei olnud või-
malik öelda, kas need olid tekitatud inimestest või looma-
dest,“ kirjutas kohalik ajaleht Boston Globe.

Päästetööd kestsid neli päeva. Politseinikud, Punase Ris-
ti arstid ja õed, sõjaväelased ja meremehed töötasid põlvini 
siirupis, püüdes leida uppunuid ja aidata haavatuid. Kokku 
hukkus õnnetuses 21 inimest ja Bostoni 150 elanikku said vi-
gastada. Pole teada, kui paljudel inimestel ägenesid hingamis-
teede haigused sisse hingatud melassi magusate aurude tõttu.

Nagu tavaliselt, põhjustas tragöödia mitmesuguste tegurite 
koosmõju, nende hulgas nii mahuti ehitus ja konstruktsioon 
kui ka ootamatult soe ilm, mis tugevdas melassi käärimist. 
Põhjuste täielik komplekt õnnestus selgeks teha alles hiljuti, 
peaaegu sajand pärast juhtumit, kaasaegsete inseneranalüüsi 
meetodite abil. Purity Distilling Company’l tuli juurdluse tu-
lemusel maksta trahve ja hüvitisi 11 miljoni dollari väärtuses.

Aga Bostoni tänavate puhastamisele kulus mitu kuud, sest 
päästjad ja seejärel melassi kogunud töötajad kandsid selle 
oma riiete ja kingadega igale poole laiali. Spetsiifilise lõhna-
ga tumepruun kleepuv siirup sattus elamutesse, vabrikutesse, 
kauplustesse, teatritesse, raudteevagunitesse.

Allan Espenberg

Endine peaprokurör soovib Eesti elus kaasa rääkida
Lavly Perling väisas vahetult 
pühade eel Rakveret ning 
külastas muuhulgas AS OG 
Elektra kompleksi Lepnal. 
Kuulutajal avanes võimalus 
uurida, millega endine riigi 
peaprokurör tegeleb ja mis 
seob teda Isamaa liikme-
ühendusega Parempoolsed.

Liisi Kanna

Mis teid täna siia tõi?
Ma olin tegelikult Tallinna 

ja Ida-Viru vahelisel teel ja 
kuna olen Kert Karusele lu-
banud, et teen peatuse Rak-
veres, kui vähegi mahti te-
kib, siis täna tulingi, et ikkagi 
Rakveret vaadata ja Rakvere 
inimestega kohtuda.

Kas teid Rakvere või 
Lääne-Virumaaga miksi 
ka seob?

Pean tunnistama, et mul ei 
ole väga palju Rakverre asja. 
Aga iga suvi korra üritan las-
tega teha tiiru, et vaadata üle 
Rakvere kindlus, teha tarva 
juures pildid ja mõni teatri-
külastus, süüa mõnes ilusas 
kohvikus. Ka nüüdse külas-
tuse ajal, ikka vaatad kesk-
väljaku üle ja uudistad, kuidas 
Rakverel läheb.

Mulle, nagu ma arvan pal-
judele eestlastele meeldib 
kogu Lahemaa piirkond ja 
üks sihuke vahva koht, kuhu 
ma ikka sattun, on Oandu 
kant ja sealsed metsad. See on 
ilus. Lääne-Virumaal meel-
dib mulle ka sellepärast käia, 
et siin on imeilusad mõisad, 
Eestis ruutmeetri kohta kõige 
rohkem mõisaid.

Ida-Virumaal olen aga töö-
tanud. Toona, kui toimus 
suur prokuratuuri reform ja 
läksin Ida-Virusse juhtivpro-
kuröriks, siis oli Rakvere ka 
n-ö minu piirkond. Saan öel-
da, et Rakveres on väga lahe-
dad prokurörid.

Tööelust rääkides, siis mis 
tööd te praegu täpsemalt 
teete?

Hetkel nõustan Ukraina 
prokuratuuri ja teen seda 
ÜRO ning Euroopa Komis-
joni kaudu, ehk tegelikult 
ma töötan ÜRO-le. Täpse-
malt aitan Ukrainas läbi viia 
prokuratuuri reformi. Iga-
päevaselt tähendab minu töö 
suhtlust rahvusvaheliste or-
ganisatsioonide ja Ukraina 
prokuratuuriga, et kasutada 
Eesti, ma julgen küll öelda, 
edulugu õigussüsteemi puhul. 
Annan nõu, kuidas ehitada 
seda süsteemi nii, et inimesed 
ka Ukrainas usaldaksid oma 
õigussüsteemi ja et see õigus-

süsteem oleks aus, läbipaistev 
ning nende tehtavad otsused 
oleks inimestele arusaadavad.

Olete ise öelnud, et te liigu-
te ka poliitikale lähemale. 
Milles see seisneb?

See on justnimelt ilusti sõ-
nastatud, et liigun poliitika-
le lähemale. Ma olen öelnud 
jah, et soovin Eesti elus kaasa 
rääkida. See viimane aasta, 
olles eemal prokuratuurist ja 
rohkem seotud hoopis Ukrai-
na riigiga, vaatasin ja mõtisk-
lesin, kus on need kohad, kus 
võiks kasu olla minu enam 
kui 20 aasta jooksul kogutud 
kogemustest. Küll juristina, 
küll tippjuhina ja ma arvan ka 
inimesena, kes on püüdnud 
igal võimalikult hetkel erine-
vaid süsteeme avalikus sek-
toris omavahel liita, et tava-
inimene sellest kõige rohkem 
kasu saaks, et riik tema jaoks 
toimiks. Ja nii nagu elus ikka, 
hakkavad vahel uksed avane-
ma ja inimesed tulevad rää-
kima. Nii juhtus ka minuga, 
et tänaseks ma saan öelda, et 
olen Isamaa liikmeühenduse 
Parempoolsed toetajaliige.

See kõlab hirmus keeruli-
selt…aga kui keegi küsib, et 
mis mind kõnetas, siis mind 
kõnetaski nende suvel loetud 
manifest. Mulle tundus, et 
seal on need väärtused ilusti 
kirjas, mis sobivad minu enda 
maailmapildi ja väärtustega. 
Ja kui siis ühel ajal tundus, 
et sobivad need väärtused 
ning ka inimesed, kellesse ma 
usun, et nendega on võimalik 
midagi koos Eesti jaoks teha, 

siis nii juhtuski.

Mis need põhipunktid seal 
manifestis olid, mis teid 
kõnetasid?

Seal on kümme punkti kok-
ku, aga võib-olla kui peaks 
kolm välja tooma, siis esiteks 
oli minu jaoks hästi oluli-
ne vabaduse punkt. Võib-
olla see tundub kellelegi isegi 
nagu sarkastiline, et proku-
rör ja räägib vabadusest. Aga 
kõik, kes mind inimesena lä-
hemalt teavad, need teavad, 
et vabadus – ükskõik kas me 
räägime riigi vabadusest, ma-
jandusvabadusest või üksik-
isiku vabadusest otsustada – 
on minu jaoks väga oluline 
väärtus. Ja loomulikult tä-
hendab see minu silmis seda, 
et vabaduse kõrval on alati ka 
vastutus.

Teine, mis mind kõnetas, 
oli kindlasti õigusriigi täht-
sustamine. Sellepärast, et 
kui õigusriik on hoitud, siis 
tunnevad inimesed, et kõik 
on seaduse ees võrdsed. Ka 
Parempoolsete lähtenurk oli 
see, et seadus kehtib kõikjal. 
Ma olen ise muiates öelnud, 
et ehk peaks seal olema koma 
ning väga selgelt väljendatud 
ka seda, et Eestis puutuma-
tuid ei ole – seadus kehtib 
igaühe suhtes.

Kolmandaks nimetaks 
kogu nutika riigi kontsept-
siooni. Eestis on meeletu po-
tentsiaal kasutada ära oma di-
givõimekust. Me oleme väike 
riik, me saame võtta riske 
ja katsetada, uusi tehnoloo-
giaid rakendada. Me saame 

hoida sellist paindlikku ma-
janduskeskkonda, et suured 
ettevõtted tahaks tulla pidada 
oma pea- või harukontoreid 
Eestis, sellepärast, et kõik 
on logistiliselt hästi lähedal. 
Meil on palju andmeid, mida 
võiks sihistatult ära kasuta-
da, niimoodi, et see käivitaks 
majanduse. Selle teema juures 
võiks lõputult rääkida. Näi-
teks ka tark ränne on targa 
majanduse osa. Küsimus ongi 
selles, et välistööjõu kasuta-
mine peab olema alati seadus-
lik, läbimõeldud, hästi kor-
raldatud ja läbipaistev. Aga 
selliseid sunniviisilisi piire ei 
peaks majandusele keegi ette 
panema, kui Eesti ettevõtted 
seda vajavad ja on tänu sellele 
turul konkurentsivõimelised.

Kas tulevikku vaadates 
saate poliitika suunal tuua 
välja edasisi mõtteid? Kas 
te plaanite lisaks lähemale 
liikumisele ka päriselt po-
liitikasse astuda?

Nagu ma ütlen, on vabadus 
üks tähtsamaid väärtusi ini-
mese jaoks – nii kaua kui oled 
vaba, saad alati astuda edasi ja 
tagasi. Aga tõsiselt rääkides, 
loomulikult Parempoolsed 
ongi ju Isamaa liikmeühendus 
ehk ma ei häbene välja öelda, 
et Isamaa väärtused, mis on 
kenasti kirjas, on mulle süm-
paatsed. Võib-olla see tulebki 
sellest, et kui sa oled üle 20 
aasta näinud seda riigi teatud 
haprust, siis muutub sulle see 
sama Eesti hästi oluliseks. Ma 
usun ja loodan, et Isamaa on 
just see koht, kus on see Ees-
ti ja tema julgeolek, nii sise- 
kui välisjulgeolek, prioriteet 
number üks.

Aga kuidas te hetkel Isa-
maa või siis Parempoolsete 
töösse panustate?

Mulle meeldib kirjutada ja 
kui mul on väiksemgi vaba 
hetk, siis ma olen pannud 
kirja mõne mõtte või ar-
vamusartikli ning aidanud 
võib-olla minna selle mani-
festi üldistatusse astmelt eda-
si konkreetsemaks. Sest ma 
usun, et seal on mitu taset. 
Manifestis on ilusad sõnad, 
aga nendele sõnadele tuleb 
anda sisu. Hetkel toimub-
ki meie poolt nende ideede 
kirjapanemine ja nende üle 
arutamine, peagi oleme val-
mis neid esitama laiemale 
ringile. Ja mis seal salata, ühel 
päeval, kui on võimalik juba 
neid ideid kuidagi rakenda-
da, siis jõuame selle etapini 
ka. Selleks on vaja, et Isamaal 
oleks piisavalt toetajaid, ideid, 
arukust ja jõudu.

Endine riigi peaprokurör Lavly Perling. Foto: eceap.eu
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TULEKAHJUD
12. jaanuaril kell 10.20 

teatati, et Rakvere vallas 
Päide külas põleb eluma-
ja elektrikilp. Päästjad lü-
litasid saabudes koheselt 
elektri alajaama kaudu väl-
ja ning lokaliseerisid tule-
kahju kell 10.59. Kiiremas 
korras paluti kohale tulla 
elektrikutel, kes problee-
miga edasi tegeleksid. Ini-
mesed õnnetuses kannata-
da ei saanud.

11. jaanuaril kell 13.37 
teatati häirekeskusele, et 
Kunda linnas Kalevi täna-
val on elumaja suitsu täis 
ning teataja sõnul võis see 
alguse saada kamina küt-
misest. Päästjate saabudes 
oli teatajast majaelanik ise 
juba väljas ning kiirabi ei 
vajanud. Tulekolle leiti 
teiselt korruselt korstna 
kõrvalt ning põleng ja selle 
levikuoht likvideeriti kella 
16.57 paiku.

MUST KROONIKA

Päästeamet on kohalikule 
omavalitsusele oluline partner
12. jaanuaril toimus 
Tallinnas pääste-
ameti 2020. aasta 
kokkuvõttev pressi-
konverents, kus 
osales ka Rakvere 
linnapea Triin Va-
rek kui päästeameti 
strateegilise ja oluli-
sema partneri – ko-
haliku omavalitsuse – esindaja.

Linnapea rääkis omavalitsuse koostööst päästeametiga, ela-
nikkonnakaitsest ja kriisireguleerimisest, sealhulgas ka ko-
roonakriisi vaates Rakvere linna näitel. „Omavalitsuse jaoks 
tähtsaim on elanikkonnakaitse ja hädaolukordadeks valmis-
olek. Päästeamet on kohalikule omavalitsusele oluline part-
ner, kellega koostöös arendada regioonis terviklikult ja süs-
teemselt nii elanikkonnakaitset kui valmisolekut kriisideks. 
Rakvere linnal on päästeametiga läbi aastate olnud mitte ai-
nult hea, vaid suurepärane koostöö,“ märkis Triin Varek.

Elanikkonnakaitse osas pani koroonakriis omavalitsuse 
hoopis teise valgusesse. Lisandus arvukalt uusi ülesandeid, 
sealhulgas sotsiaalvaldkonnas. Kriisiperioodil ja kehtestatud 
eriolukorras vajasid tuge ja abi paljud eakad ja sotsiaalselt vähe-
kindlustatud isikud. „Päästeametist oli suur kasu 2020 keva-
del eriolukorra ning nüüd sügisel-talvel koroonaviiruse la-
hendamisel, koondades regionaalsel tasandil kohalikud oma-
valitsused ja riigiasutused ühte inforuumi,“ ütles linnapea.

„Omavalitsuse jaoks on olnud tähtis see, et meil on pääste-
ameti näol üks partner, kellelt saame iga päev põhjaliku info 
ja ülevaate hetkeseisust. Loodi regionaalne, kõiki Virumaa 
kohalikke omavalitsusi ühendav kriisistaap. Seeläbi pandi al-
gus laiemale info- ja kogemuste vahetusele teiste omavalitsus-
juhtidega, mida varasemalt sellisel moel ei olnud,“ rääkis 
linnapea ja tänas päästeametit senise hea koostöö eest.

Varek tõi välja, et tavaolukorras on päästeameti ja linnava-
litsuse koostöökohad ennetustööna programmid lasteaia- ja 
koolilastele ning eakatele, tuleohutusalane kodunõustamine 
koostöös sotsiaalosakonnaga ning elanikkonna teavitamine 
Rakvere linna kanalites ja sotsiaalmeedias (käitumisjuhised 
läheneva tormi korral, kütteperioodi alguseks valmistumi-
ne jms). Lisaks tulemuslik koostöö „Kodud tuleohutuks“ 
projektis, veeohutuse tagamine Rakvere linna veekogudel, 
päästeameti esindaja osalemine liikluskomisjonis, konsul-
teeritakse ka linna uusarenduste planeerimisel ning tehakse 
koostööd loodusõnnetuste lahendamisel jms.

Kuulutaja

Päästeameti pressikonverents. Foto: Taavi Prints

MÕNE REAGA

Tapa ujula valmimisele 
astuti samm lähemale
Kesknädalal peetud Tapa 
vallavalitsuse istungil otsus-
tati alustada hankega, et 
leida Tapa ujula ja vabaaja-
keskuse ehitamiseks 
investor.

Liisi Kanna

Hanke kohaselt peab ujula 
tulema 8-rajaline ja 25-
meetrine. Juurde tuleb ka 
lõõgastuskompleks ehk spaa 
koos saunadega ja väike ma-
dalam soojema veega bassein 
väikelastele, minimaalselt 500 
ruutmeetri suurune jõusaal 
ning pallimängudesaal. Lisaks 
vähemalt 50 majutuskohta 
koos kohvikuga ja kaitsemi-
nisteeriumi soovil ka spordi-
baar piljardi, bowling’u ja muu 

taolisega.
Riigihankele „Tapa spordi- 

ja vabaajakeskuse ehitudtöö-
de kontsessioon“ saab pak-
kumisi esitada kuni 30. april-
lini. Neid hinnatakse kolme 
kriteeriumi järgi: rajatunni 
maksumus, hoone eskiis ja 
äriplaan.

Tapa vallavanem Riho Tell 
rääkis, et ujula hanke etteval-
mistusperiood on väldanud 
enam kui aasta. „Tegemist 
oli võrdlemisi keeruka üles-
andega, kus osales mitmeid 
osapooli. Lühidalt on hanke 
sisuks Tapa valla ja kaitse-
ministeeriumi ühine soov 
osta Tapa linnas ujumise ja 
vaba aja teenuseid mahus 450 
000 eurot aastas, kus Tapa 
valla osa on 200 000 eurot,“ 

ütles Tell.
Vallavanema sõnul ei 

maksta seda raha lihtsalt ära 
midagi vastu saamata, vaid 
soov on saada ujula teenust 
just eelnevalt mainitud raha-
lises mahus. „Esialgsed prog-
noosid näitavad, et tegelik va-
jadus on suuremgi. Loodan, 
et eelnevad läbirääkimised 
potentsiaalsete investoritega 
ja hanke tingimused annavad 
ka soovitud tulemuse, milleks 
on investori leidmine, kes 
hakkab rajama Tapale spordi- 
ja vabaajakompleksi,“ sõnas 
Riho Tell.

Vallavanem selgitas, et 
ettevalmistusperiood kätkes-
ki läbirääkimisi võimalike 
investoritega ning arvukaid 
töökoosolekuid kaashan-

kija riigi kaitseinvesteerin-
gute keskuse ning kaasatud 
konsultandiga.

„Töö käigus sai meile endile 
iga päevaga selgemaks, kuidas 
tuleks hanget üles ehitada, et 
saavutada soovitud tulemus. 
Esialgu planeerisime korral-
dada lihtsa teenuse ostmise 
(ujula teenus) hanke. Peatselt 
sai selgeks, et koos 1. jala-
väebrigaadi ja NATO üksus-
te sõjaväelastega vajame ka 
muid teenuseid peale ujumi-
se. Kuna tegemist saab olema 
Tapa linna mastaabis olulise 
ehitisega, pole teenuse kõrval 
vähem tähtsam ka hoone ise, 
selle funktsioonid ja arhitek-
tuur. Parima tulemuse saa-
miseks leidsime, et sobivai-
maks hanke viisiks on ehituse 
kontsessioon,“ selgitas Tell. 
(kontsessioon on hankelepin-
gu liik, mille puhul pakkuja 
ehk kontsessionääri tasu seis-
neb kas õiguses ehitist eks-
pluateerida või teenust osu-
tada või selles õiguses koos 
rahalise maksega ning äririsk 
läheb üle kontsessionäärile – 
toim)

„Spordi- ja vabaajakesku-
se rajamise plaani Tapa linna 
oleme tutvustanud kuuele 
potentsiaalsele investorile. 
Tagasiside on näidanud, et 
huvi keskuse rajamise vastu 
on nende poolt olemas. Tõde 
selgub hanke lõppedes,“ ütles 
vallavanem võimalike hankes 
osalejate kohta, lisades, et õn-
nestumise korral on tegemist 
Tapa linna ja valla jaoks vii-
maste aastate kõige olulisema 
arenguga.

Eeldatava ajaplaani koha-
selt loodab vald koos kaitse-
ministeeriumiga sõlmida in-
vestoriga lepingu 2021. aasta 
lõpuks. Projekteerimise ja 
ehitamise perioodiks on ette 
nähtud 30 kuud ning eelduste 
kohaselt peaks kompleks val-
mima hiljemalt 2025. aastal.

Spordi- ja vabaajakeskuse asukoht on planeeritud Paide mnt ja Spordi tänava ristumiskohta Paide mnt poolsesse serva. Foto: Tapa vald



Kuulutaja reede, 15. jaanuar 20214 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● 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

• 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

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

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt 

kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus 

(vajadusel väljasõidud kliendi juurde)
RASKETEHNIKA, VEOAUTODE NING 
HAAGISTE REMONT, HOOLDUS NING 
VARUOSAD
FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD 
(väljasõidud klientide juurde)
SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD
KLIIMADE TÄITMINE+REMONT
RASKETEHNIKA REHVITÖÖD
VEOAUTODE REHVITÖÖD
REHVIDE PARANDUS+MÜÜK
ALUSROOMIKUTE REMONT+MÜÜK

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1
KINNISVARA

• Müüa 1toaline ahiküttega korter Rakveres 
Lilleoru poe (Aldar Market) vastas. Korter 
vajab remonti, 1/2, puitmaja, üldpind 19,1 
m2. Vesi ja kanalisatsioon on korteris sees, 
korteri juurde kuulub kuur, maja hoovis on 
aiamaa kasutamise võimalus. Hind 10 500 
€. Info tel 511 9943

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

• Müüa Vinni alevis  2toaline korter rõ-
duga, renoveeritud majas, otse omanikult, 
renoveeritud. Tel 5624 4605

• Müüa Kassinurmel, Jõgevamaal, kapitaal-
selt remonti vajav korter, II korrusel, otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Müüa ahjuküttega 2tolaine korter Tamsa-
lus, II korrusel. Vajab renoveerimist. Aknad 
ja välisuks vahetatud. Hind 5000 €. Tel 
5688 4135

• Müüa Rummus, 2toaline, remonti vajav 
korter, V korrus, otse omanikult. Tel 5624 
4605

• Müüa Tamsalu kesklinnas ilusas kohas 
2toaline remonti vajav ahjuküttega korter, 
telliskivi majas. II korruseline maja, korter 
asub  I korrusel. Aiamaa, puukuur, kelder. 
Hind 7900 €, tingi. Tel 5551 8067

• Müüa Narva linnas 2toaline korter (60 
m2), osaliselt möbleeritud, otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Müüa 3toaline korter Vinnis. 3toalise kor-
teri ühest toast on tehtud köök. Vana köögi 
asemel on garderoobi nurk. Soe korter. Ligi-
dal olemas kõik vajalik: pood, lasteaed, ap-
teek, kool, raamatukogu ja spordikompleks. 
Rakverega hea bussiühendus. Tel 513 4498

• Müügil soe keskküttega 3toaline 
korter Kundas, neljakordse korterelamu 
II korrusel. Vahetatud plastakendega 
korter on valmis koheseks elama asu-
miseks. Soe vesi boilerist. Mõistlikud 
kõrvalkulud on suvel/talvel vahemikus 
60-110 € piires. Elamu korteriühistu 
on väga tegus ja aktiivne, elamu küljed 
on soojustatud. Trepikoja välisuks on 
lukustatud fonolukuga. Kool, lasteaed, 
poed jalutuskäigu kaugusel. Ilus mere-
rand 3 km kaugusel. Vaata kuulutust ka 
city24.ee kuulutuse ID: 9287445. Hind 
6900 €. Tel 518 4976

• Müüa Valgas 3toaline remonti vajav kor-
ter. 60,2 m2, II korrus. Tel 5624 4605

• Müüa II korruseline korterelamu Vändas, 
vajab renoveerimist. Tel 5624 4605

• Müüa maja Tõrmas, II korrust, ahiküte, 
vajab renoveerimist. Tel 5624 4605

• Müüa maja Kalana külas, II korrust, vajab 
renoveerimist. Tel 5624 4605

• Müüa maja Voka alevikus, 130 m2. Tel 
5660 4564

• Müüa suvila Aseri lähistel (Aseriaru 
külas), vajab renoveerimist. Tel 5624 4605

• Müüa kinnistu lagunenud hoonega, 
Unukse külas, 5400 m2. Tel 5624 4605

• Müüa Tõrma külas 1 ha elamumaa krunt. 
Tel 5624 4605

• Müüa elamumaa Viru-Nigulas, Vasta 
külas, 6400 m2 .Tel 5624 4605

• Müüa elamumaa  Voka alevis, 1600 m2. 
Tel 5660 4564

• Müüa maatulundusmaa Rae vallas, Vai-
dasoo külas ( 3,3 ha). Tel 5624 4605

• Müüa garaaž Vinnis. Betoneeritud põ-
rand, kanaliga. Puudub elektrivõimalus ja 
dokumentatsioon. Hind 1300 €. Tel 5555 
7077

OST

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

• Ostan korteri Kundas, soodsa pakkumise 
puhul kohene tehing. Tel 504 0123

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

• Soovin osta Rakveresse või Haljalasse 
1-2toalise korteri, võib vajada remonti. 
Tel 518 8770

• Ostan 2toalise korteri otse omanikult 
Rakvere lähiümbruses ( näiteks Näpi, Arkna, 
Paatna, Vinni ). Korter võiks olla vähemalt 
keskmises seisukorras, hind kuni 20 000 €. 
Helistada 5197 0646

• Ostan maja Lääne-Virumaal. Tel 506 9683

• Ostan talumaja koos maaga ca 5 hektarit. 
Hooned võivad vajada remonti. Vaatan üle 
kõik pakkumised. Tel 5666 9006

• Ostan garaaži Rakveres, seisukord ei 
ole oluline. Helista, tulen järgi ja lähme 
koos vaatama. Tel 5631 4847

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisukord 
pole oluline. Tel 504 3520

• Ostame metsa ja põllumaad üle Eesti, sh 
koos hoonetega. Vaatame üle kõik pakku-
mised. Tõenäoliselt teeme parima hinna. 
Tel 5666 9006

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile Rakveres 1toaline (28 m2) 
möbleeritud puuküttega korter II korrus, 
korteris dušinurk ja WC ning külmkapp, 
oma puukuur. Üür 160 €. Info tel 5330 4937

• Anda üürile Vinnis 1toaline korter, elekt-
riküte, III korrus, lift, rõdu, möbleeritud. Tel 
5624 4605

• Otse omanikult anda üürile Rakvere 
vanalinnas 1toaline ahjuküttega väike, 
ilus, osaliselt möbleeritud korter, ca 30 
m2. Korteris soe vesi boileriga, vajadusel 
vannitoas põrandaküte. Olemas pesumasin,  
külmkapp. Kuur hoovil. Hind kuus: 175 €+ 
kom+ elekter. Lepingu sõlmimisel vajalik 1 
kuu ettemaks + tagatisraha (kokku 350 €). 
Tel 5664 9966

• Anda üürile Türi-Allikul, Järvamaal, 1toa-
line möbleeritud korter, otse omanikult, 
rõduga, III korrus. Tel 5624 4605

• Anda üürile möbleeritud 1toaline korter 
Jõgeva linnas, renoveeritud majas , V korrus, 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega korter 
Rakvere kesklinnas. Vesi sees, dušš, WC. 
Tel 554 5090

• Anda üürile Tapa linnas 2toaline 
korter, toad eraldi, keskmine seisukord. 
Üür 130 €/kuu. Tel 511 0478

• Anda pikemaajaliselt üürile 2toaline 
korter Tapa kesklinnas, üürnikul on 
endal võimalik korterit remontida. Üür 
70 €/kuu. Täpsem info tel 511 0478

• Üürile anda 2toaline kõigi mugavustega 
korter Rakveres, Lennuki tn. Tel 5809 
6616

• Üürile anda 2toaline heas korras 
korter, III korrus. Möbleeritud + tehnika 
(pliit, külmik, pesumasin, tv). Hind 260 
€ + elekter ja kommunaalkulud. Üürida 
vaid pikaajaliselt. Lemmikloomad ei ole 
lubatud. Tel 5559 3288

• Üürile anda 2toaline ahiküttega korter 
Rakveres. Pikk 37, II korrus. Hind 200 € kuus. 
Tel 503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 2toaline 
kõigi mugavustega remonditud ja möblee-
ritud korter. Tel 529 8053

• Anda üürile Arknal (Lennuki tänava 
läheduses) 2toaline möbleeritud korter, 
elektriküte, II korrus. Tel 5624 4605

• Anda üürile Loksa linnas 2toaline korter, 
osaliselt möbleeritud, I korrus. Tel 5624 4605

• Anda üürile otse omanikult 2toaline ahju-
küttega korter Kadilas. Tel 513 7633

• Anda üürile möbleeritud korter Koht-
la-Järvel, 2toaline, otse omanikult, I korrus. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile Jõgeva alevis 2toaline möb-
leeritud korter, I korrus. Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline korter Paides, Risti-
ku tänaval, osaliselt möbleeritud, parandu-
sed kokkuleppel. Tel 5624 4605

• Anda üürile Ubja alevis 3toaline korter, 
elektriküttega, osaliselt möbleeritud, II 
korrusel. Tel 5624 4605

• Anda üürile Tapa linnas Eha tänaval, möb-
leeritud korter, II korrusel. Tel 5624 4605

• Üürile anda lao pind 2000 m2 (kõrgus 7 
m), asukoht Levala küla, Rakvere vald. Info 
505 1079

ÄRIPINNAD

• Üürile anda kaasaegsed äriruumid Rak-
veres. Avarad ruumid (ca 30-40 ruutmeetrit 
), I korrus, avatud ja avar parkla, klientidele 
juurdepääs otse parklast. Hind üür 4 €/
ruutmeeter + kommunaalkulud. Tel 5887 
4745

• Anda üürile Vändras äripind/ladu, 73 m2 
.Tel 5624 4605

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa kallur GAZ 53, kaasa palju varuosi. 
Tel 5624 4605

• Müüa Mazda 6, LPG gaas, 2007. a, käru-
konks, kaks võtit, püsikiiruse hoidja, ülevaa-
tus 05.21. Sõidab hästi ja salong puhas. Kerel 
on natuke roostet, aga üldpilt normaalne. 
Gaasiga sõites keskmine kulu 4.80 €/100 km. 
Hind 1200 €. Tel 503 0406

• Müüa Nissan Almera, 1,5. 2005. a, bensiin, 
heas korras, ÜV 05.2021. a. Tel 517 4193

• Müüa Škoda Fabia 2009. a. 1,9 TDI, 
77kW. Diisel, universaal, väga heas korras. 
Tel 5340 7805

• Müüa Volvo V 70. 2,4 D5 diisel, 2007. a. 
Auto heas korras, ülevaatus kehtib 10.2021. 
a. Manuaal, 6 käiku, kärukonks, talverehvid, 
kahed võtmed. Tel 5193 6628

VARUOSAD
• Müüa linnamaastur varuosadeks Nissan 
X-trail, 2007. aasta. Diisel, manuaal, käigu-
kasti veaga. Tel 5624 4605

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

• Ostan kõikide Javade osi ja GAZ 51 tule-
toru. Tel 5558 5956

• Ostan VAZ 2101, 2102, 2103. Võib olla kaua 
seisnud.  Tel 5346 6841

• Ostan VAZ 2101-2109, ei pea olema sõi-
dukorras, oodatud kõik pakkumised. Kiire 
tehing. Tel 5365 4085, skampus@online.ee

• Soovin osta korraliku VAZi, mida on ka-
sutatud ainult suvehooajal. Helista ja paku 
julgelt. Tulen kohale ja vaatan üle, asukoht 
ei oma tähtsust. Võib olla registrist maas või 
pikalt seisnud. Tel 5394 9760

• Ostan seisnud, remonti vajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Maksan 
õiglast hinda. Sobiva pakkumise korral 
tulen kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. Tel 5376 
2575

• Sõidukite kokkuost üle Eesti! Lää-
ne-Virumaal tuleme kohale 15 minutiga 
ja maksame parimat hinda! Pakkuda 
võib ka vigaseid, avariiliseid või seis-
nud masinaid. Arveldamine sularahas! 
Helista 5631 1001

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

• Ostan sõidukeid igas seisukorras 
üle Eesti! Võib vajada remonti! Ei pea 
omama ülevaatust ega kindlustust! 
Lääne-Virumaal tulen kohale 30 minuti 
jooksul. Paku julgelt oma sõidukit tele-
fonil 5309 2650

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Huvi pakuvad 
ka väga vanad autod ja uunikumid! 
Vajadusel puksiir! Arvelt kustutamine! 
Virumaal tulen kohe kohale, paku jul-
gesti! Tel 5565 9595

• Ostan sõidukeid. Võib pakkuda erinevas 
olukorras sõidukeid. Hind kuni 1200 €. Tel 
5552 7229

• Ostan igasuguses seisukorras sõidu-
keid. Võivad vajada remonti, olla seisnud, 
avariilised, heas korras, romud jne. Sobiva 
pakkumise puhul kiire tehing. Romud kus-
tutan arvelt. Tel 5357 7108

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Mopeedauto kontroll tasuta! Ehmofix 
OÜ, Narva tn 39, Rakvere. Broneeri aeg: E-R 
8.30-17.00. Tel  5623 5695, taavi@ehmofi x.ee

• Autoremont, rehvivahetus ja varuosade 
müük. Pajustis, Naaritsa 3. Hinnad soodsad! 
Info 5627 3336

• Keevitan kodus allhankena musta metalli 
detaile. Tel 5399 0038

VEOTEENUS JA RENT

 

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353
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• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

Info tel 504 0118

* 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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Kuulutused 
jätkuvad 

lk 8 

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• PARIMA HINNAGA 
FASSAADI-, SOKLI- JA 
TULETÕKKEPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Küte, vesi, 

kanalisatsioon, 
jäätunud torude 

sulatus

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

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

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

• Veoteenus: mööblivedu, väikses mahus 
kolimine jne. Kauba ruumi maht 3x1,5. Tel 
503 2269

• Metsaveoauto teenus. Tel 503 2269

• Kaubavedu Ford kaubikuga. Remondi- ja 
ehitusabi. Hauaplatsi hooldus ja piirete ehi-
tamine. Lille-ja küünlakuller aastaringselt. 
Info tel 526 0804

• Veoteenus: kolimine, kolu vedu prügi-
mäele. Tel 506 1547

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

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

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kanalisat-
sioonikaevude tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 
4298, 5381 9930

• Septikute ja biopuhastite paigaldus ning 
müük. Tel 5757 0202, erlend@eestiseptik.ee

EHITUSTEENUS
• Teostame kõiki lammutustöid koos prahi 
äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame elumajade, korterite, vanni-
tubade ehitus- ja remonditöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele re-
monti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Teostame ehitus- ja remonditöid, teeme 
kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5553 0770

• Teostame ehitus ja maalritöid. Kõik 
pakkumised oodatud. Hind kokkuleppel. 
Tel 5830 0344

• Talumajade renoveerimine, korteri-
te remont, majade ehitus. Tel 5633 1530

• Treppide ja varikatuste ehitus. Tel 5380 
0863

• Lammutustööd koos sodi äraveoga. Tel 
5380 0863

• Kõrvalhoonete ehitus, garaažid, saunad, 
grillimajad, puukuurid. Tel 5380 0863

• Kogemustega ehitaja teostab kõiki ül-
dehitustöid: plaatimine, aedade ehitus ja 
torutööd. Võimalik ka arvega. Tel 5845 1111

• Üldehitustööd. Tel 5380 0863

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
remont ja rõngaste vahetamine. Kaevu-
pealsete ehitus. Tel 5840 0240

• Teostan ehitus- ja remonttöid. Tehtud 
tööle garantii. 522 6408

• Teostame kõiki ehitus- ja remonttöid nii 
eramutes kui korterites, vannitoad, sisevii-
mistlus, elektritööd, voodrid, soojustamine, 
katused, vundamendid jne, santehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Info tel 5808 5965

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Virumaal. 
Küttesüsteemide remont ja paigaldustööd. 
Radiaatorite ja põrandakütte paigaldustööd. 
Katelde ja soojuspumpade paigaldustööd. 
Kanalisatsiooni ja tarbevee paigaldustööd. 
Tel 5391 0560, e-mail: torueksperdid@
gmail.com

• Terrasside-, varjualuste- ja kuuride 
ehitus. Tel 5553 0770

• Korterite, vannitubade remont. Tel 
5553 0770

• Maalritööd, trepikodade remont, kroh-
vitööd, üldehitus, renoveerimistööd. Tel 
5897 9293 Ehmes OÜ. Lai 3 a

• Teostan maalri ja siseviimistlustöid, 
vannitubade remont ja plaatimine. Tel 
5684 3839, www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

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

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Viru-
maal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone vun-
damentide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. info@
estpur.ee, tel 5347 6567

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekol-
deid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, keskküt-
tespetsialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaa-
ma pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult, 
boilerite puhastus ja remont. Tel 5890 2983

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

• Teostan erinevaid elektritöid. Hind mõist-
lik, kuna töötan üksi. Helistage te 5689 4149

• Elektritööd. Tel 5349 5632

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee
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• Elektrigeneraatori teenus (20 kW). Tel 
503 2269

• Lumekoristus katuselt. Tel 515 7386

• Viin ära teie vanaraua. Tel 5675 6622

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 5672 7600

• Pööningute ja keldrite puhastus, 
samas ka prahi ära vedu. Tel 5553 0770

• Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus, remont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. Uued õhk-
soojuspumbad al 395 €. Õhk-vesi soo-
juspumpade müük, paigaldus (Daikin, 
Th ermia, Nibe). VIRU SOOJUSPUMBAD 
OÜ. Tel 5656 4857

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus 
ja remont. Printerite müük, hooldus ja 
rent. Kohapeal suur valik kvaliteetseid, 
soodsa hinnaga analoogtoonereid. Aadress 
E. Vilde 14/1, telefon 553 5475, meiliaadress 
info@itsalong.ee

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

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

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220
Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi 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

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

langetamine, 
puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Kuuluta
kuulutused.kuulutaja.ee

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
Avatud E-R 9-19

    L 9-15

Ootame tööle NAISTEJUUKSURIT, 
kasuks tuleb ka meestelõikuse oskus. 
Tel 5897 9293

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, 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, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

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

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

Viru Halud OÜ 
müüb kõrge 

kütteväärtusega

Telli kontaktivabalt 
www.viruhalud.ee

•Kuiv lepp 26cm 
võrkkotis 

hind 2,5 eur/kott
•Kuivad klotsid 

võrkkotis 
hind 2 eur/kott

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

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

Müüa 40 l võrkkottidesse pakitud 
erinevaid kamina- ja saunapuid 

(saar 3.20 €; kask 3.00 €; 
must lepp 2.60 €; hall lepp 2.50 €) 

Transport Rakvere 
lähiümbruses hinnas. 

Tel 508 4872

MUUD TEENUSED
• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. Meilt 
ostetud soojuspumpadel hooldus soodus-
hinnaga. TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

• Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. Tel 
502 4944

• Pakkuda raamatupidamisteenust et-
tevõtetele. Huvi korral ühendust võtta 
numbril +3725824 1050 või e-maili teel 
karlleopart@gmail.com

• Tee oma kapis suurpuhastus, võta kõik 
seisma jäänud asjad kaasa ja tule Riideboxi. 
Meil saad jaanuaris boksi rentida kaheks 
nädalaks ühe nädala hinnaga (suur boks 2 
nädalat 12 €, väike boks 2 nädalat 9 €). Tule 
müü ja osta Riideboxis! Lisainfo Facebookist 
või telefonil 5645 4294

• Lumepuhuriga teenus: kõnniteed, ko-
duhoovid, väiksed platsid jne. Tel 503 2269

• Lumetõrje, Rakvere. Tel 565 9702

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Ära anda pruuni ustega köögikapp ja 
müüa kirjutuslaud. Tel 551 7090

• Müüa kineskoobiga teler SAMSUNG, 
sümboolse summa eest. Ekraani mõõt 
41x55. Info 5698 1875 või vaher.niina@
gmail.com

• Müüa saunakeriseid. Tel 5380 0863

• Pehme mööbli remont, veo võimalus. 
Tel 506 1547

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. Tüh-
jendusostud majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, kojukutsed tasuta, üle Eesti. 
Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan tarbeklaasi tooteid: vaasid, klaa-
sid, pitsid jne. Pakkuda võib kõike. Tel 
507 9984

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristall nõusi- too-
teid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid 
mänguasju. Tel 507 9984

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan majapidamise likvideerimisel iga-
sugust vanavara ja kaasaegset kila-kola, 
raamatust mööblini ja vean ära teie mitte-
vajalikud esemed. Tel 503 1849

• Ostan majapidamise likvideerimisel või 
kolimisel seisma jäänud esemeid. Tel 
503 1849

• Ostan nõukaaegseid märke ja autasusid. 
Tel 510 7541

• Ostan pliidi plaadi, ahju ukse, kruusa-
tangid, alasi ja muud garaaži raua kolu. 
Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 55 
€/rm, saadaval ka sangleppa ja kaske. 
Puulõhkumisteenus halumasinal - hind 
alates 8 €/rm. Puud on laotud 5 m3 
alustele, võimalusel saab ka väiksemale 
alusele. Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport hinnas. Tel 
5347 7664, Erko, Kohala küla, Lää-
ne-Virumaa

• Müüa soodsalt lõhutud küttepuid. 
Pakkuda ka 30 cm, 40 L võrgus, kuivi, 
vedu tasuta. Tel 5554 6093

• Müüa soodsalt küttepuid. Tel 506 0177

• Roela Agro OÜ müüb saetud, lõhutud 
küttepuid, hind 45 €/rm. Transport 
tasuta Lääne-Virumaa piires. Küttepuud 
on laotud autokoormas. Roela Agro OÜ. 
Tel 5356 8224

• Müüa kuivi küttepuid koos kojuveoga. 
Tel 5615 2941

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

• Müüa saetud lõhutud küttepuud: sang-
lepp, lepp, kuusk. Kuivad ja toored. Küttek-
lotsid 40 l kotis, hind 1,80 €.  Tel 5192 4320

• Müüa küttepuid, briketti, pelletit 
6/8 mm, kivisüsi. Transport hinnas. 
Tel 5390 0545

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l võrkkotis, 2,50 
€. Müüa kuiv kask 30 cm, 40 l võrkkotis, 3.00 
€. Müüa kase-puitbrikett 96 tk alusel 960 
kg, 150 €. Müüa turbabrikett 86 tk alusel ca 
900 kg, 145 €. 

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja lepa-
puid (40 liitrilises kotis). Halgude pikkus 
30 cm. Hind lepal 2.60 €/kott ja kasel 3.00 
€/kott. Tel 505 1528

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud kuivi küt-
tepuid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

•  Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 5074 
553

•  Müüa soodsalt küttepuid koos veoga. 
Asume Kadrina lähedal. Tel 5377 4627

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kamina-
puid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 5632

EHITUS

• Ostan saematerjali, OSB plaati, kivivilla, 
eterniiti, võib ka väikestes kogustes olla. 
Tel 5380 0863

• Müüme katusematerjali otse toot-
jalt: plekk, eterniit, kivi, sindel. Samas 
ka paigaldus. Tel 5553 0770
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• Ostan pliidi plaadi, ahju ukse, kruusa-
tangid, alasi ja muud garaaži raua kolu. 
Tel 503 1849

• Ostan vanemaid  naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). Huvi-
tavad ka lauanõud, vaasid, karpidega 
lusikad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

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

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

TEATED

• Taas avatud perejuuksur, Laada 25. 
Tel 554 7332, Keiu

• Ülle Baumani õmblustöökoda ja 
pood. Müügil suur valik talve mütse 
ning kindaid nii naistele kui meestele! 
Lisaks mantlid, vestid, lambanahksed 
sussid. Ootame Teid külla! Rohuaia tn 
15, Rakvere. Lisainfo 5695 6582 (Ülle)

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa Kungla Talu kartulit „Laura“ ja 
„Gala“. Tel 514 1338, vedu

• Müüme väheses koguses Lohmann Brown 
mahe munakanu alates 5. jaanuarist 2021. a! 
Müük toimub ainult kohapeal Äntu mõisas, 
vajalik eelnev registreerimine telefonil 5664 
1153 või meili teel info@antumois.ee

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid 
mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pak-
kuda võib kõike. Tel 5616 5761

• Ostan vanemaid seisma jäänud esemeid. 
Vanast naelast kuni mööblini. Tel 507 9984

• Ostan majapidamise likvideerimisel või 
kolimisel seisma jäänud esemeid. Tel 
503 1849

• Ostan ENSV-aegse märgikogu ja tööala-
seid autasusid. Tel 510 7541

• Ostan Nõukogudeaegset fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid. Tel 5853 2215  

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

• Ostan kokku nõukogude aegset 
elektroonikat. Ostsilloskoobid, EW 
Raadio, sagedusmõõturid, generaatorid, 
voltmeetrid, raadiojaamad, lennukite 
elektroonika, raadiosaatjad, arvutid, 
trükkplaadid, raadioside komponendid, 
KM-kondensaatorid, isekirjutajad. Kõik 
nõukogude elektroonika. Helistage 
8-22.30. Tel 511 1203

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rin-
namärke, medaleid, postmarke, al-
bumeid, vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

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 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

   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  
         

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

 Personaalne koeraomaniku 
nõustamine/koolitamine 
koera kodus või veebis. 

Igale koerale ja tema perele 
tuleb läheneda personaal-

selt ja seda ma teengi. 
Keskendun jõuvabale ja 
positiivsele treeningule. 

Lisaks koolitamisele aitan 
viia Sinu lemmiku veteri-
naari juurde või hoian sel 
ajal, kui ise pead kodust 

eemal olema. 
Terve Koer OÜ

info@tervekoer.ee
5813 9207 

FB/Instagram: Terve Koer 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

 Mälestust sa hella pälvid. 
Pälvid austust sõnu häid. 
Mälestuste kauneid jälgi. 

Meile hinge sinust jäi.   

Mälestan kallist isa 
URMAS MOOSEST 

viiendal surma-aastapäeval.

Tütar Kersti perega
 

METS

• Saemeeste brigaad teostab raieteenust ja 
võsalõikust. Puhastame kraavid ja teeservad 
võsast ja suurtest puudest. Tel 506 0777

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud ja kas-
vavat võsa, tel 511 6174. Samas müüa 3 m 
ja lõhutud küttepuud, tel 504 3326

TUTVUS

• Mees 60-aastane, elan maal. Sooviks leida 
enda ellu toredat, saledapoolset naisterah-
vast, kellele meeldiks ka maal. Tel 5820 7353

MUU

• www.toonklaas.ee

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. Kui elu-
mure vaevab ja vajad hingeabi, anname 
soovitusi. Vastame eraelu, tööd ja tervist 
puudutavatele küsimustele. Kõne hind 
0,97 eurot/min

www.kuulutaja.ee

HINNAD RAKVERE TURUL 14. JAANUAR 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39  
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

KAUBA NIMETUS ÜHIK
MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Maitseroheline (till, r.sibul, 
petersell)

kg 7,00 10,00

Küüslauk  kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40 0,70

Hapukapsas kg 2,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Punapeet kg 1,00 1,50

Kõrvits kg 0,80

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Õunad (Läti) kg 2,50

Jõhvikad liiter 4,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Seemned lindudele 5kg kott 6,00
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Rakvere Teater

16.01 kell 19 Esietendus! „Oi, Johnny“ s/s, lav Peeter Raud-
sepp
16.01 kell 19 „Kõike head, vana toriseja“ v/s, lav Eili Neuhaus
18.01 kell 19 „Kuni ta suri“ v/s, lav Peeter Raudsepp
19.01 kell 19 „Oi, Johnny“ s/s, lav Peeter Raudsepp
21.01 kell 19 „Hullemast hullem“ s/s, lav Elina Purde
21.01 kell 19 „Lõppmäng“ v/s, lav Peeter Raudsepp

KUHU MINNA

MÕNE REAGA

Rakveres salvestati live-video

T eisipäeva õhtul salvestas Rakveres oma live-video elekt-
roonilise muusika edendaja Live Events Estonia.

Live Events Estonia unistus on tuua meieni häm-
mastavaid Eesti inimesi, kes mängivad elektroonilist muusi-
kat, otse südamest. Lisavisuaalse boonusena on kõik nende 
live-videod filmitud Eesti looduskaunites paikades ja põneva 
arhitektuuri embuses. Rakveres köitis külalisi promenaadil 
asuv tuledesäras valgustunnel.

Asja eestvedajate Simo Protteni ja Mia-Annette Haugase 
sõnul sai Live Events Estonia alguse 23. oktoobril 2020 klubis 
9/11, kus mängiti 48 tundi järjest muusikat ning läbi käis 23 
erinevat DJ-d. „Tänapäeval on elektrooniline muusika suhte-
liselt laialt levinud, kuid see, mida meie edasi anname, liigi-
tub underground stiili alla. Elektroonilise muusika ilu peitub 
selles, et tal pole piire ja teda saab vormida ükskõik milliseks 
artist soovib,“ rääkisid nad.

Küsimusele, kuidas valitakse kohti videote salvestamiseks 
ja mis tõi neid Rakverre, selgitasid korraldajad, et paikate ot-
simine ja artistide valimine, et tekiks koha ja muusika vahel 
läbi pildi perfektne sümbioos, on omaette kunst. „Õnneks on 
meie sõprusringkondades palju inimesi, kes käivad Eesti eri-
nevates kohtades ja jäädvustavad neid. Mõnikord tuleb kohti 
otsida, mõnikord tuleb see õige paik ise meieni, nagu tuli ka 
Rakvere,“ rääkisid nad.

Ehkki Live Events Estonia eestvedajatel pole Rakverega ot-
seselt isiklikku suhet, on nad mitmeid kordi Rakveret külas-
tanud ja leiavad, et siia on alati tore tulla, olenemata sellest, 
kui kauaks on plaanis jääda.

Live Events Estonia tegemistega saab end kursis hoida 
nende Facebooki lehel.

Kuulutaja

Filmimispaigaks valiti Rakvere promenaadi valgustunnel. Foto: Martin Piir

Piinarikas põrguauk
Norrakate katastroofifilm 
„Tunnel“ pakub vaatajale 
aeglast painavat piina. Mit-
te selles mõttes, et film 
oleks halb, vaid sündmused 
rullivad end lahti aeglaselt 
ja realistlikult painavalt.

Margit Adorf

Filmi alguses antakse vaataja-
le tiitri kaudu teada, et Norras 
leidub selliseid kilomeetrite 
pikkusi tunneleid päris palju 
ja kui seal midagi juhtub, siis 
on tunnelisolijate endi teha, 
kuidas välja pääseda. Mingeid 
hädaabikambreid seal ei ole, 
kuhu näiteks tulekahju puhul 
peituda.

Siiski, nii mastaapset õn-
netust nagu filmis kujutatu, 
ei ole neis tunnelites päriselt 
juhtunud, nii et linateoses 

nähtav on siiski puhas fantaa-
sia vili. On toimunud õnne-
tusi, tuleõnnetuses on surma 
saanud üks inimene. Aga fil-
mis kujutatav on päris rea-
listlik, kui seal toimuks mõne 
veokiga suurem plahvatus, 
oleks asi hull. Kuid olgem 
ausad, selline plahvatus oleks 
hull ka lageda taeva all rahva-
rohkel maanteel.

On talv, jõulud. Filmi al-
guses tutvustatakse vaataja-
le erinevaid tegelasi, nende 
omavahelisi suhteid. Ühte-
deks peategelasteks on teis-
meline tüdruk Elise (Ylva 
Fuglerud) ja tema isa Stein 
(Thorbjørn Harr). Nad on 
tüüpiline katastrooffilmi 
paar: tütre ema, isa eksnaine 
on surnud, tütar leinab ikka 
veel, aga isa on leidnud uue 
naise. Selle pinnalt tekib ka 

konflikt – tütar alustab liini-
bussiga teed Oslosse vanaema 
juurde.

Ja muidugi jääb ta selle bus-
siga tunnelisse kinni, seal kus-
kil eespool plahvatab kütte-
ainet vedanud veok, kogu 
tunnel on musta tossu täis 
ning algab võitlus elu ja sur-
ma peale – kes suudab tun-
nelist välja pääseda. Asi on 
ikka päris hull, ühest tunneli-
suudmest tuleb välja süsimus-
ta tossu ja päästjad ei suuda 
sellistes oludes kuigi kaugele 
tungida.

Olgu öeldud, et filmis kuju-
tatav tunnel on üheksa kilo-
meetrit pikk ja plahvatus toi-
mub kusagil kolme kilomeet-
ri kaugusel tunneli sees. Seda 
maad niisama musta tossu 
sees maha ei kõmbi.

Paralleelselt tunnelis toi-
muvaga näidataksegi pääst-
jaid, kes väljaspool üritavad 
midagi ära teha, aga seis on 
üsna lootusetu. Jõuetuse 
meeleolu valitseb nii tunnelis 
sees kui ka sealt väljas.

See meeleolu ongi just see, 
mis muudab filmi hästi rea-
listlikuks ja nahavahele pu-
gevaks. Seal ei ole suure hur-
raaga pingeliselt tegutsevaid 
kangelasi, kes imekombel 
leiavad suurepäraseid lahen-
dusi, kuidas lõksujäänutele 
ikkagi abi osutada. Selle ase-
mel näeme ekraanil nii mi-
tutki surma, mis on tingitud 
puhtast lollusest, rumalast ju-

husest või jäärapäisusest.
Inimesed kaotavad pea. 

Ja ilmselt me kõik käituk-
sime sellises olukorras um-
bes samamoodi. Nii et siin 
on teine nõks, mis muudab 
filmi mõjusaks – vaataja 
suudab ekraanitegelastega 
samastuda.

Omaette huvitav võib filmi 
vaadata olla neil, kes päriselt 
töötavadki päästjatena. Ma 
siiski ei tea, kas julgeksin nei-
le seda filmi soovitada, sest 
päästetöö juhtimisele see film 
kuigivõrd ei keskendu, pigem 
võtab kiruma ja tekitab küsi-
musi, et kuidas küll niisugune 
olukord võimalik on.

Päästjaid on käputäis, kee-
gi kellelegi nagu eriti ei allu, 
kõik toimub kuidagi koor-
dineerimata ja kaootiliselt. 
Samas, eks reaalsetes olu-
kordades kipubki nii olema, 
et teoreetiliselt paika pandud 
juhendid ei tööta.

Film on tähelepanuväär-
ne selle poolest, et seal ei 
ole mingeid suuri võimsaid 
eriefekte, väga väheste va-
henditega on režissöör Pål 
Øie suutnud luua sellise 
õhustiku, mis tõesti mõjub 
närvesöövalt. Kes ootab Hol-
lywoodi-stiilis märulit, siis 
seda paraku „Tunnel“ ei paku. 
Kindlasti saab sealt aga vahel-
duseks igapäevaelule koroo-
na- ja poliitikavaba põnevust 
ja pärast kinoskäiku on hea 
meel, et hing sees.

ARVUSTUS

Elise isa Stein (Thorbjørn Harr) saab teada, et tütar on tunnelis lõksus, see annab jõudu 
pööraseks päästeretkeks. Foto: pressimaterjalid
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PAKUN TÖÖD

• Otsime oma uude vorsti- ja lihatoode-
te kauplusesse Rakvere Kroonikeskuses 
teenindajat! Ootame: sära ja naeratust, 
professionaalsust teenindamisel, kasuks 
tuleb varasem müügitöö kogemus. 
Ettevõte pakub: vahetustega tööd, välja-
õpet, meeldivat töökollektiivi, stabiilset 
töösuhet, põhitasu + lisatasu müügilt. 
Kandideerimiseks helista tel 5646 3826 
või saada CV info@peetmark.ee

• Optimus mööblikauplus Rakveres 
pakub tööd laotöölisele-monteerijale. 
Info tel 518 1449 või e-mail: rakvere.
tallinna@optimus24.ee

• Ettevõte otsib oma meeskonda oskuste ja 
kogemustega müüriladujaid ja tänavakivi-
de paigaldajaid. Tel 5347 7840

OTSIN TÖÖD 

•  Naispensionär otsib ajutiselt tööd. Koris-
tamine, koduabiline, koduloomade eest 
hoolitsemine. Tel 5808 5260
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Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Oma Põrsas pakub värsket ja
eestimaist sealiha perefarmist

Seahakkliha

Kampaania sealiha

Sealiha al veerandist

2,49
2,99

2,49

€/kg

€/kg

€/kg

esmaspäev ja teisipäev

kolmapäev ja pühapäev

Vaata hindu meie kodulehelt www.omaporsas.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

AKNAD • RÕDUDE KLAASIMINE

Allahindlus paigaldusele

ja viimistlusele kuni -15%

Soodustus kuni -60%

Järelmaksu võimalus
Pakkumine kehtib kuni 31.01.2021

TAGAKAMBRI
KANGALAAT

15.-16. jaanuaril
18.-19.

ja

jaanuaril

Kaupluse A&E Kangad
Rakveres L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

SUUR VALIK
KARDINA- ja

MÖÖBLIRIIDED 5 €/m
220-240 cm laiad VOODIPESUKANGAD 3,50-4 €/m

Valik VOODIPESU laadahindadega!

RÕIVAKANGAID 1-4 €/m
*

*
*

*

al veerand seast

Sealiha

2.40 €/kg

Vajangu Perefarm müüb
sealiha ettetellimisel
Vajangul ja Jõgeval

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

SUUR SOODUSMÜÜGI
AEG ON KÄES!

NORAX KOOLITUSKESKUS

Info ja registreerimine tel 32 25 060, Rohuaia 6, Rakvere või
info@noraxkoolitus.ee; www.noraxkoolitus.ee

B-kat autokool
E-autokool

Veoautojuhi täienduskoolitus

Soome keele täienduskoolitus

20. jaanuar-4. märts (K, N kell 16.15-18.30)

(teooria.ee) - alustada saab igal ajal

35 ak/t
6.- 14. veebruar kell 9.00 (L, P)

40 ak/t (A2)
15. veebruar-29. märts (E, K kell 17.30-19.45)

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R- 9-16

,L P suletud
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