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ARVAMUS

Möödunud nädalavahe-
tusel käis Kadrina ale-
vis vilgas sagimine – 
jagus nii sporti, kultuuri 
kui meelelahutust. 
Üheks tähelepanupüü-
dajaks osutus Nostal-
giakeskuseks nimeta-
tud vanavaraladu.

Liisi Kanna

Kadrinas ette võetud ürituste-
jada sai alguse juba reede õh-
tul, mil peeti vastvalminud 
kettagolfiraja avavõistlus. 
Võistlejaid ja publikut olid 
ergutamas Lääne-Virumaa 
juurtega räpparid Vesikas & 
Fofkin.

Sündmuste algimpulsiks 
oli 1979. aasta Viru mängude 
raames avatud laululava 40. 
juubel. Laupäevaste tegevuste 
fookuseks oligi just laululava, 
mille ümbruses päeva väl-
tel vanavara- ja käsitöölaata 
peeti. Müügiplatsil oli olemas 
kõik korralikule laadale ko-

hane – vanavara kõrval müü-
tati nii ehteid, raamatuid kui 
riidekaupa. Puudu ei olnud 
ka maiustuste-, šašlõki- ega 
õlleletid.

Keskpäevast sai rahva-
majas alguse pärimuskon-
verents „Eesti üldlaulupeod 
150“, kus folklorist Ingrid 
Rüütel esitles oma uut raa-
matut ja CD-plaati ning Alo 
Põldmäe tutvustas laulupidu-
de ajalugu.

Konverentsi järel kogune-
sid rahvamaja ette Kadrina 
kihelkonna lauljad-tantsijad, 
et rongkäigus laulukaare alla 
liikuda, kus sai alguse pidu-
lik kontsert, mida päevaju-
hina modereeris Üllar Saa-
remäe. Õhtutundidel astus 
lavale Eesti rockabilly lipulaev 
Boogie Company.

Korraldajaks olnud Kad-
rina Kultuurikoja direkto-
ri Ahto-Lembit Lehtmetsa 
hinnangul läks üritus, mida 
tinglikult ka Kadrinapäevaks 
kutsuda võiks, hästi. „Esime-
se korra ja lühikese etteval-
mistusaja kohta läks korda. 
Vägagi. Vihm ja külm veidi 

kimbutas, aga tegelikult pa-
remat tulemust ei oleks jul-
genud kohe oodata,“ sõnas 
Lehtmets.

„Kogu sündmuste jada oli 
kenasti läbimõeldud, seega 
üllatusteks ei olnud väga ruu-
mi. Nostalgiakeskuse ja Trist-
vere kohviku suur külastus 
oli ehk see meeldiva üllatuse 
pool,“ lisas korraldaja.

Just Nostalgiakeskuse, lau-
lulava lähistel uksed avanud 
hiiglasliku vanavaralao kohta 
võis ka kohapeal kuulda soo-
je kiidusõnu. Imestati kok-
ku kogutud kauba rohkuse 
ja mitmekesisuse üle ning 
suurem osa uudistajaid lah-
kus sealt mõni soetatud ese 
näpus.

Näis, et inimesed jäid 
ettevõtmisega tervikuna väga 
rahule, mis paneb küsima, kas 
niisugusest päevast on plaa-
nis kujundada traditsioon? 
„See on midagi, mida minult 
oodatakse, ja see on midagi, 
millest osa saada tahetakse. 
Kindlasti kordame!“ vas-
tas Ahto-Lembit Lehtmets 
paljutõotavalt.

Kas inimene on tark või 
loll? Näiteks võrreldes 
sääse, tuvi või hobuse-
ga... Kas me oleme 
neist targemad või lolli-
mad?

Mart Normet,
Eesti Maailmakoristuspäeva 

eestvedaja

Tõsi – mul ei tule ette üh-
tegi Nobeli preemia laure-
aadist sääske ega tuumafüü-
sikust tuvi või hobust, kes 
oskaks luuletusi kirjutada. Ja 
kes leiutas plastiku? Muidu-
gi inimene, mitte kaelkirjak. 
Kes hakkas asju tööstuslikult 
tootma, levitama, arendama? 
Inimene, ikka inimene.

Aga kes kaotas seda kõike 
tehes sihi? Sihi selles mõttes, 
et mis üldse on meie eksis-
tentsi eesmärk? Milleks on 
vajalik, et majandus järjepanu 
kasvaks, milleks on vajalik, 
et pidevalt midagi uut ja tar-
gemat välja mõelda? See on 
areng, ütlevad mõned. Nõus. 
Plastik oli geniaalne leiutis. 
Aga lühinägelik on olnud sel-
le kasutamine. Niisiis – milli-
ses suunas ja mille arvelt see 
lõputu areng toimub?

Ühe kilekoti eluiga on 
keskmiselt 12 minutit. Ees-
tis kasutatakse päevas kuni 
200 000 ühekordset plast-
topsi. Milleks panna energiat 

millegi tootmisesse, mis vi-
satakse koheselt ära? On see 
tark tegu? Ma ise jätsin ühe-
kordsete kohvitopside kasu-
tamise maha täpselt aasta ta-
gasi, kui valmistasin ette esi-
mest Maailmakoristuspäeva. 
Kas mu elu on seepärast hal-
vemaks muutunud? Ei oska 
kurta.

Päevas toodetakse maa-
ilmas 3,5 miljonit tonni prü-
gi. Kasutan nimelt siin väl-
jendit „prügi tootma“. Sest 
kuidas muudmoodi nimetada 
meie täiesti teadlikku, järeli-
kult tarka tegevust, mille käi-
gus toodame asju, mis jäävad 
üle?

Eestist alguse saanud Maa-
ilmakoristuspäev on ainus 
sündmus maailmas, mis toob 
ühel ja samal päeval ühe ees-
märgi nimel kõikidest maa-
ilma nurkadest välja miljonid 
inimesed. Prügi koristamine 
ehk meie targa tegevuse ta-
gajärgede likvideerimine on 
vähim, mis me saame ühes-
koos teha. Sellega saadame 
globaalse sõnumi Raasikult 
Tokyosse ja sealt edasi Mada-
gaskarile, et meie kõigi jaoks 
on Maa ainus planeet. See 
planeet on üks tervik. Minu 
kodu, sinu kodu, meie kodu. 
Meil on üks õhk, üks vesi, üks 
muld.

Maailmas on praegu kaks 
suurt keskkonnakriisi – klii-
makriis ja elurikkuse kadu. 
Mõelge selle sõna peale: elu-
rikkus. Elu rikkus – see on 
kadumas. Kindlasti on pal-
ju tarku inimesi, kes saavad 
sõnast rikkus sootuks teisiti 
aru. Näiteks asjade (ehk prü-
gi) koguse järgi. Aga eluga 

pole asjadel sageli kuigi palju 
pistmist. Ja mis siis tuleb selle 
asemel? Eluvaesus? Või hoo-
pis elupuudus?

Fakt on see, et enam ei saa 
me niimoodi elada nagu veel 
viis või kümme aastat tagasi. 
Meie kodu ei kannata seda 
enam välja. Muutus algab 
igaühest. Ja kui meid kokku 
on palju, siis see on jõud, mis 
muudab päriselt maailma.

Ja selleks, et pöörata elu 
kogu Maal uuele kursile, 
kutsun ma sind ja sinu sõp-
ru välja ajaloolisele teisele 
maailmakoristuse aktsioo-
nile, mis toimub sel aastal 
21. septembril.

Seekord keskendume Ees-
tis väikeprügile. Miks? Sest 
väike on suur! Näiteks suit-
sukonid, kommipaberid, 
pudelikorgid, väikesed pe-
noplasti tükid jms. Just selli-
ne väike prügi on see, mis ei 
pruugi jõuda prügikasti, vaid 
jääb loodusesse. Seepärast 
on see ohtlikumgi veel kui 
külmkapp metsas. Europar-
lamendi raportis on kirjas, 
et üks suitsukoni võib reos-
tada tuhat liitrit vett. Tuhat! 
Kui üks tubli Harjumaa kool 
käis kevadel oma asulat ko-
ristamas, siis leidsid õpilased 
poole kilomeetri pealt 15 000 
suitsukoni!

Rõhutan siinkohal uuesti: 
väike on suur! Igaüks saab 
olla puhta maailma saadik 
ning sõna otseses mõttes 
maailma muuta. Tule ja pane 
oma seltskond maailmakoris-
tus.ee lehel kirja ning koris-
tame meile armsaks saanud 
paigad lihtsalt puhtaks!

Väike on suur!

Kadrinas tähistati laululava juubelit
Tegu oli justkui mini-laulupeoga – kaare alla liiguti rongkäigus ning kohale jõudes toimus ka tule süütamine. Foto: Kadrina valla fotoveeb
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Tapa südalinna arhitek-
tuurivõistlusele laeku-
nud kuuest ideekavan-
dist valiti parimaks töö, 
mis paistis silma julge-
te lahendustega nagu 
liikluse ümberkorralda-
mine ja rööbastel liigu-
tatav tänavamööbel.

Liisi Kanna

Teisipäeva lõunal tehti Tapa 
uuenenud kultuurikojas tea-
tavaks EV 100 ja Eesti Arhi-
tektide Liidu algatuse „Hea 
avalik ruum“ jätkuprogram-
mi raames korraldatud Tapa 
kesklinna arhitektuurikon-
kursi tulemused – võidutööks 
valiti ideekavand „Ristumine 
peateega“ arhitektuuribüroo-
delt KUU OÜ ja inphysica 
technology OÜ, arhitektideks 
Mihkel Räni Raev, Lauri Lää-
nelaid, Raul Kalvo, Kerttu 
Kõll ja Juhan Rohtla. Esiko-
hapreemiaks oli 9000 eurot.

Arhitektuurivõistluse põ-
hiala hõlmab Tapa raudtee- 
ja bussijaama ümbrust, Pika, 
Jaama ja Sauna tänavat ning 
keskväljaku ala. Võistluse põ-
hialasse jäävad ka 2015. aastal 
uuendatud Jaama park ning 
2018. aastal Sauna tänava ja 
Ambla maantee kesklinna 
ossa jääv uus teedevõrk.

Eesti Arhitektide Liidu 
programmijuht ning võistlu-
se žürii liige Kalle Vellevoog 
nentis, et võidutöö puhul on 
tegu tervikliku lahenduse-
ga. „Kõik on väga hästi läbi 
mõeldud. Loodud on suurte 

Septembri keskel käisid 
Rakveres visiidil Soo-
mes asuva Uusikaupun-
ki linna juhtgrupp ja lin-
navalitsus koos linnavo-
likogu esimehe ja abi-
esimehega. Külalised 
tulid tutvuma Rakvere 
linna tulevikuplaanide-
ga.

Kristel Mänd

Uusikaupunki linnavolikogu 
esimehe Jaana Vasama sõnul 
valiti Rakvere põhjusel, et 
linnad on ühesuurused (Uu-
sikupunkis elab 300 inimest 
rohkem) ja igat pidi võrrel-
davad. „Meie uus stratee-
gia „Uusikaupunki 2030“ sai 
valmis 1,5 aastat tagasi, aga 
tundub, et oleme hetkel pea-
tunud ja ootame, kuigi peak-
sime sõitma edasi vähemalt 
järgmisesse peatusesse. Meil 
on väga sarnased rõõmud 
ning mured,“ nentis Vasama.

Rääkides Uusikaupunki ja 
Rakvere sarnasustest, tõi Va-

sama lisaks linnade suurusele 
välja veel tööjõudefitsiidi: „Ka 
Uusikaupunki ettevõtjatel 
on töötajatest puudu nagu 
Rakvereski; samuti soovivad 
ja vajavad mõlemad linnad 
juurde rohkem elanikke, seal-
hulgas maksumaksjaid. Kui 
Rakverest kolivad noored 
tõmbekeskusesse Tallinna, 
siis Uusikaupunkist siirdu-
takse Turku, ja mõlemad lin-
nad seisavad silmitsi küsimu-
sega, kuidas muuta piirkonda 
atraktiivsemaks, et noored 
tagasi koliks,“ rääkis ta.

Mõlemal linnal on lähiaas-
tatel ees ka suured investeeri-
misprojektid ja sarnased ees-
märgid, mille poole püüelda.

Kõneldes Uusikaupun-
ki ees seisvatest suurimatest 
väljakutsetest, märkis Jaana 
Vasama, et ellujäämise küsi-
mus on kasvatada iseäranis 
20–45-aastaste elanike arvu. 
„Kui meile ei lisandu uusi 
inimesi, peatub ka areng – 
töökohti on, aga mitte töö 
tegijaid,“ sõnas Uusikaupunki 
linnavolikogu esimees.

„Samuti on väljakutseteks 
hoida linnas vajalikud tee-

nused piisaval tasandil (ars-
tid ning haiglad, lasteaiad ja 
koolid, vabaaja teenused jne); 
korrastada raudteeühendus; 
parendada elukeskkonda ja 
muuta linn ühtviisi atrak-
tiivseks nii elanike kui inves-
teerijate jaoks; elavdada pea-
tänavat; omada julgust viia 
ellu suured plaanid ja jätkata 
arendamist,“ loetles Vasama.

Rakveres kuuldust-nähtust 
võtavad külalised koju kaasa 
julguse viia ellu mitu suurt 
plaani samal ajal ning tahtmi-
se teha ja arendada neid asju, 
mis Uusikaupunkis küll juba 
on, aga teha neid pisut teist-
moodi kui teised.

Jaana Vasama tõdes, et 
neil on palju arenemisruumi 
spordialade loomisel – ehkki 
Uusikaupunkis on keskmisest 
parem olukord võrreldes teis-
te Soome linnadega, on neil 
Rakveres nähtuga võrreldes 
mitu sammu minna. „Samuti 
on vaja luua paar suurt üri-
tust, mis tooks linna korraga 
mitu tuhat inimest ning sama 
oluline on linna poolne toe-
tus uutele projektidele,“ võt-
tis Vasama visiidi kokku.

Uusikaupunki linnapea 
Atso Vainio rõhutas, et kü-
laskäik oli väga huvitav ja ka-
sulik just selle pärast, et mõ-
lemad linnad on nii sarnases 
olukorras. „Saime väga pal-
ju julgust minna edasi meie 
strateegiaga, mis oli ka meie 
eesmärk Rakverre tulles,“ 
nentis Vainio.

Rakvere linnapea Marko 
Torm peab taolist kogemuste 
vahetamist ja suhtlust teis-
te omavalitsustega oluliseks. 
„Õppides teiste edulugudest ja 
õppetundidest kujuneb laiem 
maailmapilt ja tunnetus, kui-
das üht või teist ideed oma 
piirkonda üle tuua või uuen-
dusi käivitada,“ sõnas Torm.

„Rakvere suguse ambit-
sioonika linna üks suuri ohte 
on kapseldumine. Tegelemi-
ne ainult n-ö lauale tulevate 
probleemidega. Aega tuleb 
võtta lisaks, et terviklikult 
ja süsteemselt, valdkondade 
kaupa, linna arendada. Selle 
kõige jaoks ongi vaja ulatus-
likult nii riiklikke, maakond-
likke kui ka väliskontakte ja 
võrgustikku,“ lisas Rakvere 
linnapea.

Rakveres toimus 
järjekordne palvuslõuna

L ääne-Virumaa Omavalitsuste Liit koos Rakveres te-
gutsevate kristlike kogudustega korraldas möödunud 
reedel palvuslõunasöögi. Traditsiooniks kujunenud 

kohtumise eesmärgiks on arutleda maakonna erinevate 
valdkondade juhtidega päevakajalistel teemadel.

Rakveres hakati linna ja koguduste koostöös palvuslõuna-
sööke korraldama juba üle kümne aasta tagasi. 2017. aastal, 
mil tähistati reformatsiooni 500. aastapäeva, võeti maava-
litsuse eestvedamisel üritus aga suuremalt ette ning ühise 
laua taha kutsuti ettevõtjaid, omavalitsusjuhte, vaimulikke 
ja muude valdkondade esindajaid üle maakonna.

Nüüd lõi palvuslõunasöögi korraldamisel koguduste part-
nerina kaasa Lääne-Viru Omavalitsuste Liit. Omavalitsus-
liidu juhatuse esimehe Einar Vallbaumi sõnul on hea ko-
gukonna toimimise aluseks koostöö ja vastastikune usaldus 
ning just säärased inspiratsioonikohtumised on omavaheli-
se suhtluse hoidmiseks väga olulised.

Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotieseni 
märkis, et ülemaailmselt väga suurt populaarsust kogunud 
kohtumisvorm on head vastukaja leidnud ka Eestis ning 
Lääne-Virumaal. Seetõttu ongi Rakverest alguse saanud 
sündmus kasvanud maakonnaüleseks traditsiooniks.

Tänavuse palvuslõunasöögi peakõnelejaks oli Ilmar To-
musk. Muusikalist meeleolu lõi Lovely Beats.

Kuulutaja

Sel korral koguneti palvuslõunale Silberauto Rakvere esindusse. Foto: erakogu

Rakvere linna väisasid külalised Soomest

Selgus Tapa kesklinna tulevane ilme
Võidutöö kõrval tõsteti esile veel nelja ideekavan-
dit. Teise koha ja rahalise preemia suuruses 7000 
eurot pälvis töö „Galerii“ (autor Villem Tomiste, OÜ 

Stuudio Tallinn). Kolmandale kohale platseerus 
ideekavand „Foorum“, mis pälvis rahalise preemia 
suuruses 5000 eurot (autorid Ott Alver, Alvin Jär-

ving, Mari Rass, Andreas Krigoltoi, Lisett Laurimäe, 
Katrin Vilberg ja Jõnn Sooniste büroost Arhitekt 
Must OÜ). Lisaks andis žürii välja kaks võrdset 

ergutuspreemiat suuruses 2000 eurot projektidele 
„Kohtume promenaadil“ (autor Paco-Ernest Ulman 
büroost Mudel OÜ) ja „Tapa Tapas“ (autorid Kaie 

Kuldkepp, Jonas May ja Tanel Teder büroost NÜÜD 
arhitektid OÜ).

Võidutöö „Ristumine peateega“ üks koostajatest, arhitekt Mihkel Räni Raev ideekavandi taustal. Foto: Liisi Kanna

võimalustega väljak, mis so-
bib erinevate ürituste korral-
damiseks ja kujundatud pea-
tänavale huvitav ruum, mida 
saab rööbastel liigutatava 
inventariga ka muuta,“ andis 
Vellevoog edasi komisjoni 
hinnangut.

Vellevoog tõi võidutöö 
tugevusena välja julgeid la-
hendusi, kus mindi ka liik-
lusskeemi kallale. Nii näiteks 
on Pikk tänav muudetud 
osaliselt ühesuunaliseks, teh-
tud on ettepanek analüüsida 
jaama juures oleva ringtee 
vajalikkust ning isepäraseks 
mõtteks on ka viia raudtee-
perroon maapinnaga ühele 
tasandile.

„Selle töö üks eeldusi on, et 
tegelikult tuleks teha kesk-
linna liiklusmahtude uuring, 
vaadata ka parkimisvajadust 
ja selle baasil tööd edasi aren-
dada,“ märkis Eesti Arhitekti-
de Liidu esindaja.

Ideekavandi üks autoreist 
Mihkel Räni Raev nentis, et 
liikluskorraldus oligi nen-
de jaoks üheks fookuseks. 
„Tõesti, liiklus oli üks oluline 
asi, mis meis küsimusi teki-
tas – kohe siia linna jõudes 
satud vastakuti liiklusmaail-
maga. Ja sellele me ka kesken-
dusime,“ märkis arhitekt.

Lisaks sõnas ta, et neile tegi 
heameelt väga selge ülesan-
depüstitus. „Tahaks tänada 
Tapa valda ja võistlustingi-
muste koostajaid, kes olid 
kokku pannud väga põhjaliku 
ja asjaliku ülesande, mis oligi 
võistlustöö koostamise baa-
siks,“ lausus arhitekt.

Tapa vallavanem, võist-
luse žürii esimees Riho Tell 
nentis, et eesmärgiks oli-
gi just paremate tingimuste 
kujundamine jalakäijatele. 
„Miks Tapa vald üldse osa-
les programmis „Hea avalik 
ruum“? Põhjus ilmselt sama, 

mis teistelgi väikelinna-
del – muuta linnakeskkond 
atraktiivsemaks ja inime-
sesõbralikumaks, et siin oleks 
hea ja huvitav nii inimestel 
kui autodel,“ kommenteeris 
vallavanem.

„Mingi vahepealne periood 
linnaplaneerimises läks üle 
Eesti sinna suunda, et autodel 
peab hea olema. Aga kaasaajal 
hoitakse seda kurssi, et auto 
ei ole ainus liiklusvahend – 
väikelinnades on väga sobiv 
sõita jalgrattaga ja käia jalgsi,“ 
lisas Tell.

Arhitektuurikonkursi kor-
raldamise idee üks eestveda-
jatest, Tapa volikogu kultuu-
rikomisjoni esimees Reigo 
Tamm tõi teemat kommen-
teerides esile ka kesklinna 
esinduslikkuse olulisuse. 
„Olen aastaid rääkinud, et 
Tapa linn vääriks esindus-
väljakut ja kesklinna võiks 
lisanduda omapära. Kus on 

näiteks meie Tarva kuju või 
Arvo Pärt jalgrattal nagu 
Rakveres või Lurichi mo-
nument keskväljakuga nagu 
Väike-Maarjas,“ arutles ta.

„Täna jätkame detailsema 
projekteerimisega kaasates 
spetsialiste ja loodame, et 
saame võidutöö ehitamiseks 
ka toetust. Eesmärgiks on 
seatud, et kõige varem 2022. 
aasta suvest oleks esindusväl-
jak elanikele sagedane kohtu-
mispaik, kus vaba aega veeta 
ja kultuuriüritusi korraldada 
ning kuhu külalisi kutsuda. Ja 
miks ei võiks kunagi ka Tapal 

toimuda kaitseväe paraad?“ 
jätkas Tamm.

Tapa oli esimene linn, kus 
„Hea avalik ruum“ jätkuprog-
rammi arhitektuurikonkurss 
lõppes. Ees ootavad idee-
võistlused Lihula peatäna-
va, Võsu peatänava ja Paide 
keskväljaku tarvis. Seni on 
EV 100 arhitektuuriprog-
rammi raames uue ilme saa-
nud linnakeskused Tõrvas, 
Põlvas, Raplas ja Valgas. Tä-
navu valmivad lisaks Võru 
keskväljakule ka Kuressaare 
ja Elva linnakeskused ning 
Rakvere Pikk tänav.
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Pakkuda tööd 
kogemustega 

REHVITEHNIKULE hooajaks. 
Peale hooaega sõltub 
edasine juba mehest. 
Palk mehe vääriline!!!

Tel 322 3744

Pakkuda tööd kogemustega 
AUTOPESIJALE, kes oskab ka 

poleerida.

Tel 322 3744

Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?

PAKUN TÖÖD

• Varjupaikade MTÜ pakub tööd 
Rakveres asuvas loomade varjupai-
gas. Tööülesanneteks on loomade 
varjupaika toimetamine ja igapäeva-
ne hooldamine. Töötajalt ootame tõ-
sist ja suurt soovi tegeleda kodutute 
loomadega, tugevat empaatiavõimet 
ning B-kategooria juhtimisõigust. 
Töö toimub vahetustega ning välja-
õpe kohapeal. Töötasu 600 €. CV ja 
motivatsioonikiri : merike.torm@
varjupaik.ee, lisainfot saab meie 
personalijuhilt telefonil 516 7099

• Rakvere Rohuaia lasteaed (Posti 
tn 29) võtab tööle majahoidja (põ-
hikohaga töötaja asendamiseks), 
pool ametikohta. Info tel 5348 
5855, rla@rla.edu.ee

• Intelligentne vana-härra, kes elab 
Soomes 40 km Helsingist (Numme-
la/Huhmari) vajab eramus koduabi-
list. Samas majas olemas 1toaline 
korter elamiseks tasuta. Töö sobib ka 
vanemale abielupaarile, kes oskab 
ka korrastada ja kohendada maja 
ning aeda. Tasu kokkuleppel. Palun 
võtta ühendust: Tiiu Mölder, tel 5665 
2948 või moldertiiu@gmail.com

• Pakun kohe tööd üksikule 
naisele kodukoristajana üks 
kord nädalas, töötasu 100 € kuus, 
võimalik majutus, Rakveres. Tel 
554 6490. Kiire!

• Pakkuda tööd abitöölisele. Töö on 
poole kohaga mõned päevad näda-
las. Töö on erinev: lammutustööd, 
koristamine, kuusetaimede istu-
tamine, muruniitmine jne. Vajalik 
hea füüsiline vorm. Transport tööle 
võimalik algusega Viru-Jaagupi, Pa-
justi, Vinni, Rakvere. Palk 3,50 €/h. 
Tel 523 9745

• CarDrive OÜ pakub tööd kogemus-
tega autotehnikule. Info tel 507 3030 
või saada CV info@cardrive.ee

• Pakun tööd taksojuhtidele. Va-
jalik teenindaja kaart. Tel 528 2659

• Võtame tööle poolhaagis veoauto-
juhi. Tel 506 1861

• Laenukontor Komisjonipood otsib 
müüjaid, täistööajaga ja osalise 
tööajaga. Tel 5556 7388

• Pakun tööd korteri renoveerijale 
ja  fassaadilaudise paigaldajale. 
Tel 526 2519

• Otsime Kundas asuva 2toalise 
korteri renoveerimiseks üldehita-
jat. Ootame ehitajalt iseseisvust, 
kogemusi ja vajalikke oskusi. Võta 
ühendust ja lepime kokku. Asjaga 
kiire. Tel 5605 5089

• Pakkuda tööd üldehitajale. Info 
tel 5373 3385

• Pakun tööd üldehitajale Lääne-
Virumaal, uusehitus kipsitööd, 
krohvimine mp 75, maalerdus. Tel 
5193 6628

• Pakun tööd Rakvere kesklinnas 
katuse tõrvajale, 200 m2, üks kiht 
ruberoidi. Tel 5648 6638

PAKUME TÖÖD:
- MOBIILSEHAKKURI 

OPERAATORILE 
- HAKKEVEOKI JUHILE

Info telefonil 506 7437

OTSIN TÖÖD

• Kogemustega ja kohusetundlik 
majahoidja/kojamees soovib leida 
tööd. Tel 5565 4047

• Puhastusteenindaja otsib tööd. 
Tel 5675 5265

• Mees otsib ehitustööd (oma 
töövahendid). Tel 5374 1478

KOOLITUSED

• Alustame taas vene keele suht-
luskursusega algajatele ja taasa-
lustajatele. Kursus toimub Rakvere 
Ametikoolis minigrupis (3-6 õppijat) 
ja kestab 40 akad. tundi. Julge suht-
lemine viib eesmärkide täitumiseni. 
Täpsem info tel 5344 4542 või http://
www.apkeelekursus.eu , Annika 
Kasikov

• Inglise keele vestluse kiirkursus 
(20 tundi, vajadusel jätkame) alga-
jatele ja taasalustajatele Tsentrumis 
Koidula 1 alates K 25.09 kella 18-
19.30. Hind 60 €, sisaldab õppema-
terjale. Reg tel 5566 1419
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NÄDALA PILT

Teatri kollektiiv 
istutas vihma 
trotsides tammesid
M öödunud reedel avas Rakvere Teater 80. hooaja, mis-

puhul istutasid teatri praegused ja endised töötajad 
koos sõprade ning kaasaelajatega Rakverre 80 tam-

mepuud. Park rajati Tuleviku ja Ussimäe nurgal asuvale hal-
jasalale.

Fotol on esiplaanil oma istiku äsja maasse vajutanud näitleja 
Peeter Rästas koos õe Margit Rästa ja isa Villu Rästaga. Nende 
pere jaoks oli tegu mitmekordselt sümboolse hetkega – Villu 
Rästas tähistas 13. septembril ka oma 80. juubelit.

Teatrirahva pidupäeva finaaliks oli õhtul väikeses majas 
esietendunud Madis Kalmeti „Nagu peeglis“, lavastuse vaheajal 
kostitati ka publikut sünnipäevatordiga.

Liisi Kanna

E ric Marcus Jaanimets 
saavutas kardispordi 
Eesti meistrivõistlus-

te hooaja viimasel võistlusel 
neljanda koha ja tuli kokku-
võttes seitsmendaks.

Kardispordi meistrivõist-
luste hooaja viimane etapp 
14. septembril Aravetel toi-
mus sügisestes ilmaoludes – 
kord sadas vihma, siis paistis 
päike ning rajaolud olid väga 
keerulised ja muutlikud.

„Hommikuses kvalifikat-
sioonis sõitis Eric Marcus 
välja neljanda aja, kaotades 
kolmandale kohale 55 sa-
jandikku. Esimene eelfinaal 
algas hästi ja Eric Marcus 

Eesti keele aasta raames sep-
tembri lõpus toimuva ülemaa-
ilmse eesti keele õppimise nä-
dala tähistamiseks saab keelt 
õppida Tallinna-Narva liini 
rongides 24.–26. septembril 
Tallinnast kell 11.41 väljuval 
Narva ekspressreisil ning Nar-
vast kell 14.22 väljuval tavarei-
sil.

Rahvuskultuuri 
fond ootab taotlusi
Sihtasutus Eesti Rahvus-
kultuuri Fond võtab kuni 
15. oktoobrini vastu taot-
lusi stipendiumideks ja 
kultuuriprojektide finant-
seerimiseks 2020. aastal. 
Stipendiume ja toetusi ja-
gatakse 139-st allfondist.

Sihtasutus Eesti Rahvus-
kultuuri Fond toetab: ük-
sikisikuid stipendiumidega 
õppe- ja teadustööks ning 
loominguliseks ja spordite-
gevuseks; organisatsioone 
toetustega eesti rahvuskul-
tuuri arendamise, säilitamise 
ja edasikandmise seisukohalt 
oluliste projektide algatami-
seks ja finantseerimiseks.

Esimest korda osaleb jaga-
misel kolm allfondi. Härma-
tali fond on algatatud 2018. 
aastal Tiiu Alliste (neiupõl-
venimega Härmatali) poolt 
eesmärgiga toetada lastekir-
janduse loomist, mis kannab 
edasi eesti rahva traditsioo-
ne ja tutvustab lastele eesti 
kultuuripärandit.

Ilmar Oleski fond on asu-
tatud 26. juunil 2019. aastal 
Ilmar Oleski poolt eesmär-
giga toetada noori ja võime-
kaid instrumentaliste klassi-
kalise- ja džässmuusika alal.

Valter Lengi fond on al-
gatatud 2009. aastal Valter 
Lengi poolt eesmärgiga toe-
tada Eesti üliõpilasspordi 
ajaloo uurijaid.

Toetuste jagamise info, 
allfondide nimekirja ning 
taotluse ankeedid leiate 
Sihtasutuse Eesti Rahvus-
kultuuri Fond kodulehekül-
jel www.erkf.ee.

Kuulutaja

Keelerongi sõiduplaan sai paika
Integratsiooni Sihtasutuse 

Narva eesti keele maja juha-
taja Margarita Källo sõnul on 
keeleõppe jaoks Elroni rongid 
oma ruumikusega suurepärane 
alternatiiv tavapärasele klassi-
ruumile.

„Keelerongi väljumistel toi-
mub tasuta eesti keele õpe spet-
siaalses vaguniosas, kuhu on 
oodatud kõik soovijad. Meie 
kogenud keeleõpetajad on osa-
lejatele ette valmistanud lõbu-
sad ja harivad tegevused, millest 
saavad osa võtta erineva eesti 
keele oskusega õppurid – see-
ga, kõik on oodatud!“ rõhutas 

Källo.
Elroni turundus- ja kommu-

nikatsioonijuhi Mariis Adam-
bergi sõnul on Elroni reisijate 
tagasiside näidanud, et rongi-
sõidu aega kasutatakse sageli nii 
töö- kui õppetegevuseks, mis-
tõttu sobib keelerongi projekt 
kindlasti paljudele reisijatele ka 
Tallinna-Narva-Tallinna liinil.

„Loodame, et keelerong an-
nab reisijatele uusi ideid ja põh-
juseid, miks ühendada rongisõit 
eesti keele õppega ja keeleosku-
se täiendamisega,“ Adamberg.

Eesti keele rongi liikumise-
le annavad hoogu Haridus- ja 

Teadusministeerium, Integrat-
siooni Sihtasutus ja Elron.

Haridus- ja Teadusminis-
teerium on kuulutanud 2019. 
aasta eesti keele aastaks, et ar-
vukate sündmuste ja tegevus-
tega väärtustada eesti keelt ning 
tähistada eesti keele mainimist 
riigikeelena sada aastat taga-
si. 23.–29. septembril toimub 
Eesti Instituudi eestvedamisel 
üleilmne eesti keele nädal, mil-
lega kutsutakse kogu maailma 
üles eesti keelt õppima ja õpe-
tama.

Kuulutaja

Kadrina kardipoiss tuli meistrivõistlustel 
kokkuvõttes seitsmendaks

sai stardist minema liidrite 
tempos. Viiendal ringil ühel 
möödasõidu katsel põrkas 
ta aga konkurendiga kokku 
ning kaotas mitu kohta. Fi-

nišis oli ta kolmeteistkümnes. 
Teise eelfinaalsõidu ajal sadas 
vihma ning keerulistes tingi-
mustes saavutas  Eric Marcus 
kaheksanda koha,“ kommen-

teeris noormehe isa ja treener 
Urmas Jaanimets.

Finaalsõitu alustas Kadrina 
kardisportlane kümnendalt 
kohalt. „Eduka stardi järel 
tõusis Eric Marcus viiendale 
kohale. Kolmandal ringil tegi 
ta oskusliku möödasõidu ning 
tõusis neljandaks. Ja finišeeris 
selle hooaja viimasel võist-
lusel kõrgel neljandal kohal,“ 
rõõmustas Urmas Jaanimets.

Võistlushooaja kokkuvõttes 
saavutas Eric Marcus Jaani-
mets seitsmenda postisooni. 
Mini 60 klassis osales kokku 
27 sõitjat Eestist ja Soomest.

Kuulutaja

Eric Marcus Jaanimets võistlustules. Foto: Pille Russi

Foto: Kristo Kruusman
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Septembrist alustas kir-
janik Eia Uusi juhtimisel 
Tallinnas Solarise Apol-
lo raamatupoes raama-
tuklubi „Raamatujutud 
teetassi taga“. Klubi 
eesmärk on ühendada 
lugemishuvilisi inimesi 
ja pakkuda mõnusat õh-
tut huvitavate raamatu-
te ning hea seltskonna 
keskel.

Kaire Kenk

Eia sõnul küsib temalt iga 
nädal mõni tuttav või võõras 
lugemissoovitusi, mis näitab 
inimeste soovi raamatuid lu-
geda.

„Enamikel lihtsalt pole aega 
või püsivust raamatupoodi-
dest või -kogudest välja kae-
vata neid õigeid raamatuid, 
mis just talle võiksid meeldi-
da. Mõnel on halvad mäles-
tused kooli kohustuslikust 
lektüürist, mõni pole kunagi 
lugenudki raamatut, mis täie-
likult endasse haaraks ja argi-
päevast kaugele viiks. Raama-
tuklubis tutvustangi põnevaid 
praegusi ning kunagisi kirja-
nikke ja köitvaid teoseid läbi 
ajaloo ning vaatame, kui eri-
nevatest žanritest võib leida 
uusi lemmikuid,“ kirjeldas Eia 
alustava klubi tegevust.

Klubi „Raamatujutud tee-
tassi taga“ toobki tema sõnul 
kokku parimad raamatud ja 
head inimesed, et veeta kord 
kuus mõnus õhtupoolik, 
arutledes valitud raamatute ja 
kuu teema üle.

„Pole vahet, kas lugemine 
on su meelistegevus või sa 
pole aastaid ühtki raamatut 

T ere! Mina olen Märten 
Matsu ja teid ootab ees 
autorikontsert „Matsu 

& sõbrad“, mis leiab aset 26. 
septembril kell 20 Rakvere 
Teatri väikeses majas.

Nagu suurem osa minu 
sõpru ja võib-olla mõni võõ-
raski teab, siis on Märten 
Matsu üks kõige ebamusi-
kaalseimaid inimesi, keda nad 
on kohanud. Minu lauljakar-
jäär piirdus esimesest kuni 
umbes viienda klassini, mil 
käisin Saue Gümnaasiumi 
poistekooris. Ma tulin sealt 
ära, kui sain aru, et olen kõi-
kidest teistest lauljatest üle – 
teistel pole minu kõrval loo-
tustki.

Pärast seda on minu laulu-
oskus läinud roostetama ja 
läikima ma seda enam pole 
löönud. Peale selle, et ma 
enam laulda ei oska, ei oska 
ma ka mängida ühtegi pilli, 
ma ei tunne nooti. Nagu öel-
dakse – kõigile polegi antud.

Aga kuna käes on 21. sa-
jand ja tehnoloogia on üpris-

Keelekohvikus saab 
nüüd ka vene keelt 
harjutada
Septembri viimasel nä-
dalal, mil tähistatakse 
üleilmset eesti keele õppi-
mise nädalat, alustab taas 
Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus keelekohvik.

Lisaks eesti keelele, 
pakume tänavu võimal-
ust praktiseerida ka vene 
keelt ja miks mitte teisigi 
keeli. Eelmisel hooajal käis 
meil koos tore seltskond 
vene rahvusest inimesi, 
kes nüüd on valmis aita-
ma eestlastel vene keelega 
sõbraks saada. Kutsume 
endast märku andma kõiki, 
kes tahaksid omavahelise 
suhtluse teel parandada 
oma keeleoskust või aidata 
selles osas teisi.

Keelekohvik toimib 
vabatahtlikkuse alusel ja 
rahaga seal ei arvelda-
ta. Raamatukogu omalt 
poolt pakub ruume, ma-
terjale ning tuge ja abi 
läbiviimisel.

Keelekohviku kok-
kusaamised hakkavad ole-
ma nii päevasel kui õhtu-
sel ajal, nõnda saab igaüks 
endale sobiva aja valida. 
Esimesed kohtumised on 
teisipäeval, 24. septembril 
kell 17 ja kolmapäeval, 25. 
septembril kell 11.

Täpsemat infot võib 
küsida meiliaadressil 
lea@lvkrk.ee või telefonil 
3225971.

Keelekohvik on koht, 
kus saab läbi omavahelise 
suhtluse kõnekeelt õppida. 
See on täiendavaks abiks 
ka keelekursusel õppijatele. 
Ühtlasi on see võimalus 
toredateks kohtumisteks 
uute inimestega.

Lea Lehtmets

RT Muusika: Matsu & sõbrad

Rakvere Teatri näitleja Märten Matsu. Foto: Helen Solovjev

ki kaugele jõudnud, siis on 
tänapäeval võimalik arvutiga 
kõike teha. Kontserdil „Matsu 
& sõbrad“ kuuleb minu enda 
loomingut (kui seda saab üld-
se loominguks või muusikaks 
nimetada), mille olen valmis 

sepistanud oma arvutiga.
Põhimõtteliselt võib mind 

edaspidi kutsuda heliloojaks 
või maestroks, eks ise vaada-
ke, kumb suupärasem on.

Märten Matsu

Raamatuklubi ootab huvilisi
„1111 liiget! 1111 raamatuhuvilist ühes kohas. 

Kui tore! Vahel tundub, et kellegagi ei saa raama-
tutest rääkida, sest keegi ei loe tänapäeval enam 
raamatuid. Aga raamatupoed müüvad kümneid 

tuhandeid raamatuid – kus need kirglikud ostjad 
siis on? Siin – meil on nüüdsest Facebookis oma 

kogukond „Raamatujutud teetassi taga“. Postitage 
seinale vabalt oma vanemaid ja uuemaid elamusi, 
jagage lemmiktsitaate, küsige soovitusi ja tõstata-
ge teemasid, mis hinge peal,“ soovitas ettevõtmise 

eestvedaja Eia Uus.

Eia enda viimase aja 
suurimad lugemis-
elamused: Stefan 

Zweigi „Malenovell“, 
Jevgeni Vodolazkini 

„Aviaator“, Elena Fer-
rante „Minu geniaalne 

sõbranna“ ja Ales-
sandro Baricco „Siid“.

Eia Uus. Foto: erakogu

lõpetanud, klubist leiad kind-
lasti uusi sõpru: olgu nad te-
gelased teostes või meie raa-
matuklubis,“ õhutas kirjanik 
kõiki osalema.

„Argentiinas korraldatak-
se näiteks sellist ettevõtmist 
nagu „Vaikne lugemispidu“, 
kus tullakse maalilisse kohta 
kokku ja igaüks loeb nohinal 
oma raamatut,“ muigas ta.

Kes aga Tallinnasse ei jõua, 
on oodatud mõtteid jagama 
ja kaasa lugema spetsiaalses 
Facebooki grupis „Raamatu-
jutud teetassi taga“. „Selle 
grupiga liitus juba esimese 
kuuga üle 1000 inimese ning 
mõttevahetus isegi esimese 
klubiraamatu – Mia Kanki-
mäki „Asjad, mis panevad 

südame kiiremini põksu-
ma“ – üle on olnud väga elav. 
Nii elav, et kutsusin auto-
ri Eestisse meiega kohtuma! 
Ja ta ütles jah!“ rääkis Eia. 
10. septembril toimunud esi-
mese raamatuklubi külaliseks 
oligi Mia Kankimäki.

Teos „Asjad, mis panevad 
südame kiiremini põksuma“ 
saab alguse, kui autor Mia 
Kankimäki jätab 38-aasta-
selt töö Helsingi kirjastuses, 
sest tal on sellest ja kogu oma 
elust mõõt täis. Soomlanna 
sõidab Jaapanisse, Kyōtos-
se tuhat aastat tagasi elanud 
õuedaami Sei Shōnagoni jäl-
gi ajama. Mia ei tunne Kyō-
tos kedagi ega oska jaapani 
keelt, kuid ta on lugenud ing-

lise keeles Sei „Padjaraama-
tut“ ja tunneb selle autoriga 
sügavat hingesugulust – Sei 
tundub imetlusväärselt kaas-
aegne ning tema mõtisklused 
ja tähelepanekud elust võik-
sid kuuluda kas või Virginia 
Woolfile.

Õuedaami nimekirjad võlu-
vatest, ärritavatest ja elegant-
setest asjadest ning neist, mis 
südame kiiremini põksuma 
panevad, on otsekui blogi-
sissekanded – niivõrd värs-
kelt kõlavad need. Jaapani 
eluga harjumine võtab aega, 
kuid õige pea kisub see Mia 
kaasa. Soomlanna vaimustub 
templitest, kirsiõitest, Kamo 
jõe leinapajudest, kabukiteat-
rist, teemajadest. Kirjutava 
reisija elamustest sünnib tõsi-
elulugu, mida saab lugeda 
otsekui romaani. Mia taipab 
oma imetletud õuedaami jälgi 
ajades sedagi, mida ta ise elult 
tahab.

Septembrikuu klubi tee-
maks on raamatud, mis viivad 
kaugele. Oktoobri kohtumise 
teemaks on ajaloolised ro-
maanid, novembris arutatak-
se kriminaalromaanide üle 

ning detsembris juteldakse 
armastusromaanide teemal. 
Klubiüritused on kõigile 
tasuta.

Üks raamatuklubiline on 
leidnud klubi tegevust hästi 
iseloomustava iroonilise slo-
gani: „Ära usalda kedagi, kelle 
telekas on suurem kui tema 
raamaturiiul.“ „Ehkki ka mina 
ei kogu raamatuid,“ ütles Eia. 
„Riiulis on ainult need, mis 
veel lugemata ja mida kindlas-
ti veel kunagi üle loen või kir-
jutamiseks kasutan. Aga mõni 
raamat on selline, mida võ-
tan viiendat korda raamatu-
kogust ja mõtlen, et tegelikult 
see võiks ju kodus olla.“
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KUHU MINNA

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
21. september parimad ja kuumimad hitid läbi aegade 
DJ Ailan Kytt
28. september diskoripuldis mängib muusikat DJ 
Alex-S

Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis
23. september kell 17.30 Rakvere staadionil kepikõnd 
„Spordiobjektid“, 25. september kell 16.30–18.30 orien-
teerumine Sõmerul, 28. september kell 12.00 välijõu-
saali treening Rakvere staadionil, 5. oktoober kell 12.00 
discgolfi koolitus ja harjutamine Rakvere kettagolfi ra-
jal. Korraldajad: L-V SVK ja LVSL. Registreeri ürituse-
le tel 5348 1100 või 5358 5989. Üritused on tasuta.

Rakvere kultuurisündmused
30. august–20. september rändnäitus „Riigikogu 100“ 
Parkali tänaval
6.–27. september Ungari kunstniku Csilla Bondor näi-
tus „Gravitatsioon, meditatsioon, levitatsioon“ Rakvere 
Galeriis
12. september–12. oktoober fotonäitus „Udu ja valgus 
Eesti luules“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
21. september kell 12–17 rahvustoitude ja -kultuuri fes-
tival „Kamalammas“ Rakvere Keskväljakul. Võimalus 
proovida rahvusroogasid maailma eri paigust. Esinevad 
Alima tantsutüdrukud ja nende sõbrad ning Väikeste 
Lõõtspillide Ühing.
26. september kell 17.30 kohtumisõhtu Martin Alguse-
ga Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
28. september kell 11–17 energiamess „Kütame!“ Rak-
vere Keskväljakul

Gustavi maja
23. september kell 18 Mai Agate Väljataga loeng
26. september kell 18.30 Peeter Liivi loengusari „Müs-
tiline tervis“
3. oktoober kell 18.30 loeng-praktika „Jooga tähendus 
ja ajalugu“
5. oktoober kell 12 Kadri Riisiku konstellatsioon „Va-
nemate ja laste vahelised suhted“, kell 16 „Mees ja nai-
ne. Harmoonilised paarisuhted“
Info ja registreerumine tel 553 5871, 
www.gustavimaja.eu 

Rakvere teater
20.09 kl 19.00 Lendas üle käopesa Rakvere Teatri suur 
maja (lav. Eili Neuhaus)
20.09 kl 19.00 Ükssarvikute farm Rakvere Teatri väike 
maja (lav. Urmas Lennuk)
21.09 kl 19.00 Paunvere poiste igavene kevade Rakvere 
Teatri suur maja (lav. Urmas Lennuk)
21.09 kl 19.00 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Peeter Raudsepp)
25.09 kl 19.00 Hullemast hullem Rakvere Teatri suur 
maja (lav. Elina Purde)
25.09 kl 19.00 See kõik on tema Rakvere Teatri väike 
maja (lav. Helen Rekkor)

L aplase termomeetrist on 
vist kõik kuulnud. Sel-
lest, kuidas +2 Celsiuse 

kraadiga istutavad laplased 
lilli ja 0 kraadi juures lähe-
vad ujuma, –12 °C-ga söövad 
jäätist ja kui on –32 °C, siis 
laplaste jalgpallikoondis hak-
kab kevadhooajaks valmistu-
ma.

–40 °C juures panevad lap-
lased kampsuni selga, –70 °C-
ga lasevad mütsil kõrvaklapid 
alla ja kui on –272,15 °C, siis 
kui kogu atomaarne liikumi-
ne lakkab, on laplased nõus, 
et kisub veidi krõbedaks. 
Meie nii kõvad kutid ei ole. 
Meie kütame.

On fakt, et tule kasutamine 
tagas meie esivanematele edu. 
Energia kasutamine on tei-
nud võimalikuks elamise nii-
võrd kõrgetel laiuskraadidel, 
kus täna asume. Aga sellel on 
oma hind.

Eestlase tegevus jaotub kuude 
lõikes umbes nii:
märts – kütame, ootame suve;
aprill – kütame, ootame suve;
mai- kütame, ootame suve;
juuni – kütame, ootame suve;
juuli – kütame, ootame suve;

august – kütame, aga enam 
nii väga ei oota suve;
september – lihtsalt kütame, 
suve ei oota;
oktoober – kütame, ootame 
järgmise aasta suve jne.

Me muudkui kütame, sest 
meil on suurem osa aastast 
lihtsalt külm ja vahel on väga 
külm ja mõni päev aastas ei 
ole külm ka. Siis on tempera-
tuur juba üle 20 kraadi ja mei-
le tundub, et Eestisse on saa-
bunud kuumalaine. See kes-
tab umbes kaks-kolm päeva. 
Nendel päevadel me ei küta.

Meie esivanemad pidid ole-
ma kindlasti napakad. Nor-
maalsed inimesed oleks kohe 
aru saanud, et siin on külm ja 
lõuna poole edasi marssinud. 
Aga nemad panid oma komp-
sud siin maha ja nõnda me 
siin nüüd elame.

Pikapeale on meist kujune-
nud rahvas, kes kulutab poo-
le oma sissetulekutest lihtsalt 
sooja saamiseks – me ostame 
omale selga sooje kampsu-
neid, kasukaid, käpikuid, 
mütse ning joome kuumi joo-
ke ja kütame lakkamatult oma 
eluruume. Iga päev kütame. 

Me tahame, et meie kodud 
oleksid soojad ja hubased.

Me kasutame ära kõik nipid 
ja teadmised, kuidas siin maa-
nurgas natukenegi sooja saa-
da – me kütame kaminatega, 
ahjudega, maasoojuspumpa-
dega, õhksoojuspumpadega, 
pliitidega, õhk-vesisoojus-
pumpadega, puudega, pelleti-
ga, päiksega, tuulega, elektri-
ga, gaasiga jne jne. Igal aastal 
nuputatakse midagi uut ja põ-
nevat välja, kuidas oleks ka-
valam, kuidas oleks odavam 
ja kuidas oleks lihtsam kütta.

Kui tunned, et ka sina 
peaksid oma küttesüsteemis 
midagi muutma, kas säästli-
kumaks, kaasaegsemaks või 
odavamaks, siis kõige asja-
tundlikumat infot saad ener-
giamessilt „Kütame!“, mis toi-
mub 28. septembril Rakvere 
Keskväljakul. Vaata täpsemalt 
www.energiamess.ee.

Reet Sink,
Energiamessi „Kütame!“ 

peakorraldaja

Praegu jookseb kinodes 
kodumaine mängufilm 
„Ükssarvik“, kus pea-
tegelased Õie ja Tõnu 
proovivad kätt idufirma 
tegemisega.

Tõnu Lilleorg

Õie (mängib Liisa Pulk) saab 
hundipassi väikelinna kiivri-
tehasest, kus ta töötas raama-
tupidajana ja unistas ilusa-
mate kiivrite valmistamisest. 
Tõnu (Henrik Kalmet) on 
võimekas programmeerija, 
kes keerab parasjagu kihva 
järjekordse idufirma. Ta usub 
siiski, et võib edu saavutada.

Nad kohtuvad idufirmade 
loomise üritusel ja hakka-
vad olude sunnil ning pool-
juhuslikult koostööd tegema. 
Filmis näemegi, kuidas te-
gelased liiguvad ühest firma 
loomise etapist teise ja milli-
seid lahendusi – nii oma elu-
järje korraldamisel, kui firma 

arendamisel – nad peavad 
leidma. Idufirma etappideks 
on idee arendamine, investo-
rite otsimine, toote loomine 
ning siis selle äramüümine. 
Linateose pealkiri tähendab 
eriti edukat idufirmat.

Filmi stsenarist ja režissöör 
on tehnoloogia-ettevõtja 
Rain Rannu, kelle esimeseks 
filmiks oli paari aasta tagune 
komöödia „Ameerika suvi“. 
Filmi tugevaks küljeks on loo 
jutustamise stiil, mis on julge, 
humoorikas ja leidlik. Näeme 
ekraanil suuri kirju, põnevat 
montaaži ja kuuleme taustaks 
huvitavaid retropalasid. Näib, 
et režissöör teab väga hästi, 
millist lugu ta tahab rääkida ja 
teeb seda omanäoliselt.

Küsitavusi tekitab asjaolu, 
et peategelaste käekäik ek-
raanil on väga tihedalt seotud 
idufirma etappidega. Kuigi 
see protsess paistab üsna hu-
vitav, jääb kohati mulje, et 
tegu on rohkem õppe- kui 
mängufilmiga. Küsimus, mil-
liste inimestena suhestuvad 

peategelased maailmaga väl-
jaspool idufirmandust, jääb 
suuresti vastuseta või on vas-
tatud väga lihtsustatult.

Ühe parima rolli linaloos 
tegi kiivritehase juhataja-
na Rakvere Teatri näitleja 
Eduard Salmistu. Tema tege-
lase isikupära, mis on karas-
tunud elu tõmbetuultes, mõ-
jus filmis veenvana.

Hästi mängis ka Eesti juur-
tega Hollywoodi näitleja Jo-
hann Urb. Tema kehastatud 
investor oli ühtaegu nii len-
nukas kui pisikeste kiiksude-
ga, moodustades isikupärase 
koosluse. Kuna ma pole Urbi 
varem suurel ekraanil näi-
nud, arvasin esmalt, et tegu 
on mõne reaalse investoriga, 
kes osaleb filmis iseendana ja 
sellisel pisut puisel moel.

Neil, kes tahavad näha ak-
tuaalseid Eesti näitlejaid, ei 
pelga natuke ebatraditsioo-
nilist loojutustamist ja huvi-
tuvad idufirmade maailmast, 
tasub filmi vaatamist kaaluda.

Kuidas kütta targalt ja säästlikult?

peakorraldaja

Henrik Kalmet ja Liisa Pulk mängivad fi lmis iduettevõtjaid. Foto: kaader fi lmist

Juhuslikud unistajad
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• Müüa Citroën DS3 1,6, 88kW. 
Auto väga heas korras, 2011. 
a, luukpära, bensiin, esivedu, 
manuaal. Hind kokkuleppel. Tel 
5192 8578

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

• Müüa Mitsubishi Carisma, 1997. 
a, 1,6, bensiin, manuaal, 66kW, 
valge, läbisõit 286  000 k. Heas 
korras, väikesed iluvead (vaheta-
tud esistangega), Alpine makk + 
kõlarid, suverehvid valuvelgedel 
+ naastud velgedel,  kesklukk, 
täidetud konditsioneer 605AVX, 
XMCSNDA1AVF039687. Hind 500 
€. Tel 5559 3023 

• Müüa MB 814 puksiir, kj 3800. 
Tel 5558 5956

• Müüa Nissan Almera, 2005. a, 
bensiin, ülevaatus juunini. Tel 
5633 8129

• Müüa Nissan Note 1,6i, 2006. a, 
uuena Eestist ostetud, väga heas 
korras, ÜV 08/2020. Kindlustus 
07/2020, läbisõit 153 000 km. Tal-
verehvid kaasa. Hind kokkuleppel. 
Tel 502 8156

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
12/2001. a, 74kW, bensiin pu-
nane, luukpära, 5 ust, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 4 
x el.aknad, roosteta, mõlkideta, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

•  Müüa Peug e ot  207  Trendy 
11/2009 1.6HDI, 66kW, turbodiisel, 
tumesinine metallik, luukpära, 5 
ust, hooldusraamat, konditsioneer, 
el.aknad, korralik, superökonoom-
ne 4-5 l/100km kohta! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Saab 9-3, 2003. a, 2,2TDI. 
Hind 2900 €. Mootor ja veer-
mik väga heas korras. Ülevaatus 
äsja tehtud. Kaasa ka korralikud 
naelkummid plekkvelgedel. Huvi 
korral helista tel 527 4503

• Müüa 2000. a hõbedane Volkswa-
gen  New  Beetle ,  bensiin, 2,0, 
85kW, sõidukorras. Tel 5341 9602

• Müüa Škoda Superb  1.9TDI 
05/2006. a. 77kW, turbodiisel, kir-
sipunane metallik, sedaan, kliima, 
el.aknad, veokonks, jne, korralik, 
läbinud tehnilise ÜV 06/2020, su-
perökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Corolla Verso, öko-
noomne, diisel, 100kW, 2,2 l, 2008. 
a, manuaal, hõbedane, metallik, 
heas korras. Hind 4200 €, asukoht 
Kiviõli. Tel 5198 4922

• Müüa sõiduauto Toyota Piknik, 
2 l, bensiin, läbisõit 570 000 km. 
Hooldus vajalik. Hind 500 €. He-
lista tel 502 6766

• Müüa Volkswagen Golf 5 Variant 
Trendline 1.9TDI 01/2008. a. 77kW, 
tumesinine  metallik, turbodiisel, 
universaal, täiuslik hooldusraa-
mat, konditsioneer, el.aknad, ÜV 
02/2020, korralik, superökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780 

• Müüa Volvo S80  2,4, 136kW. 
Auto väga heas korras, esivedu, 
automaat, diisel, 2007. a. Hind 
kokkuleppel. Tel 514 6916

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

SUVEREHVE

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

KASUTATUD KASUTATUD 
LAMELLREHVIDLAMELLREHVID

UUED REHVIDUUED REHVID

KASUTATUDKASUTATUD
SUVEREHVIDSUVEREHVID

Alates 8-10 €/tk 
(koos allahindlusega)

Sobilikud suvel sõitmiseks, 
mustri jääk 4-5 mm

E-R 9-16
Tallinn-Narva mnt 95. km

Tel 5568 4683

50 %50 %

25 %25 %

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.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

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

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 1toaline korter Rakveres. 
Tel 5894 2895

• Müüa 2toaline korter Lennuki 
tänaval, II korrus, korter on väga soe. 
Hind 25 000 €, kauplemis võimalus. 
Tel 5569 2057

• Müüa Rakveres remonti vajav ah-
juküttega 2toaline korter, II korrus, 
47,8 m2. Tel 5663 6045, 5550 0233

• Müüa 2toaline korter Rakvere 
kesklinnas Koidula 6 (III korrus, üld-
pind 39,5 m2, 1 tuba läbikäidav). Kor-
ter vajab põhjalikku remonti. Maja 
on läbinud värskelt renoveerimise 
(käivad veel tööd trepikodades). 
Korteril on ka keldiboks. Maja taga 
on suur hoov. Hind 39 900 €. Info tel 
518 5355, Kristo

• Müüa 2toaline keskküttega kor-
ter Sõmerul, 48 m2. Hind 23 000 €. 
Lisainfo tel 5918 0801

• Müüa 2toaline korter Haljalas, 
49,2 m2. Keskmine seisukord, II 
korrus. Möbleeritud. Uued aknad ja 
uksed. Hind 23 000 €. Tel 5340 1555

• Kundas müüa soe 2toaline reno-
veeritud korter. Keskküte, boiler, 
el. pliit. IV korrus, ilus vaade merele. 
Hind kokkuleppel. Tel 5802 3725

• Müüa 2toaline korter Viru-Jaagu-
pis, 56,8 m2 ja suur rõdu. Hind 13 000 
€. Info tel 5686 8234

• Müüa keskküttega 2toaline korter 
(52,4 m2) Rakkes, Oru tn. Korteris 
on 2 eraldi tuba, esik, köök, sahver, 
panipaik, WC, vannituba ja avar 
rõdu. Soovi korral jääb korter osali-
selt möbleerituks. Hind 5600 €. Tel 
552 0370

• Müüa korter Lääne-Virumaal, 
Kunda, Mäe 13. III korrus, 2 tuba, 
38,7 m2, trepikoda lukus, parkimis-
võimalus. Hind 5000 €, võimalus 
tingida. Tel 5814 9203 

• Müüa korter Kundas, Koidu tn. 
3toaline, 64 m2, rõdu, II korrus. Hind 
15 500 €. Tel 5627 7034

• Müüa Sõmerul 3toaline remonti 
vajav korter. Hind 40 000 €. Info tel 
5377 9768

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

• Müüa 4toaline remonti vajav 
korter, II korrus, Viru-Jaagupis. Tel 
5342 0092

• Müüa remonditud 4toaline korter 
Viru-Nigula alevikus. Tel 5594 9935

• Müün Haljala vallas 2-kordse 
maamaja koos kõrvalhoonetega, 
viljakandev aed, kinnistu 5400 m2. 
Info tel 5332 4114 

OST

• Ostan 1toalise kõigi mugavus-
tega korteri Rakveres otse oma-
nikult. Tel 508 1311

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

• Soovin osta 1-2toalise keskküttega 
korteri Rakvere linna. Erinevad 
pakkumised oodatud. Tel 5858 5762

• Ostan garaaži Rakveres. Ootan 
pakkumisi tel 5340 3775

• Sooviks osta garaaži Rakveres. Tel 
5647 0750

• Ostan mõistliku hinnaga garaaži 
asukohaga Sõmeru, Pikk tn. Ootan 
pakkumisi tel 5818 2496

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

VAHETUS
• Vahetada või müüa renoveerimist 
ootel majas 1toaline kõigi mugavus-
tega korter, I korrus, 31,9 m2 väikse-
ma maja vastu. Info tel 5657 1701

• Soovin vahetada 2toalise korteri 
Lepnal suurema vastu! Tel 5627 
0788

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 1toalist ahiküttega 
korterit. Tel 5459 4079

• Soovin üürida osaliselt möblee-
ritud 2toalist ahiküttega korterit 
(võib ka eramajas). Tel 5800 8074

ANNAN ÜÜRILE

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

• Üürile anda 1toaline möbleeritud 
korter Tapa 1. Mai pst 12, II korrus. 
Hind 200 €. Tel 503 4972, info@ko.ee

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

• Üürile anda 2toaline (40 m2) kõigi 
mugavustega korter Rakvere kesk-
linnas. Hind 210 € kuus + kommu-
naalkulud. Tel 5341 5250

• Üürile anda 2toaline korter Hal-
jalas Põllu tänaval. Keskmine seisu-
kord. Möbleeritud. Uued aknad ja 
uksed. Korter on läbi maja planee-
ringuga ja asub II korrusel. Hind 180 
€, lisanduvad kommunaalkulud. Tel 
5340 1555

• Anda üürile Kundas 2toaline 
keskküttega korter. Hind 75 € + 
kommunaalmaksud. Tel 5556 7388

• Anda üürile 2toaline ahiküttega 
(kaminahi) korter Väike-Maarjas. 
Üür 130 € + kommunaal ja ühistu ta-
sud. Korter on möbleeritud. Täpsem 
info tel 551 4997

• Üürile anda 2toaline kõigi muga-
vustega korter Tapa linnas Üleviste 
tn. Heas korras, remonditud, möb-
leeritud, köögimööbel, pesumasin, 
külmkapp. Tel 518 5246

• Üürile anda 3toaline kõigi muga-
vustega korter Rakveres. Tel 5332 
7768

ÄRIPINNAD

• Tamsalus on müüa äripind (en-
dine kauplusehoone - ehitusalane 
pind 120 m2), maakelder (67 m2) ja 
100 % ärimaa (601 m2). Hind kok-
kuleppel! Lisainfo: kruuse.kaili@
gmail.com. Tel 5592 6503

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Quattro 1.9TDI 
07/2004. a, 96kW, turbodiisel, seda-
an, hall metallik, nelikvedu, kliima, 
püsikas, 4 x el.aknad, konks, origi-
naal valuveljed jne, parima Audi 
mootori ning tehnikaga, superö-
konoomne, korralik, äsja läbinud 
tehnilise  ÜV 09/2020, soodsalt! 
Tallinn-Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa korralik Audi A6 Avant, 
2,4, automaat, 1998. a. Tel 5342 
5932

• Müüa BMW 318 E46, 1999. a, ben-
siin, manuaal, universaal, värvus 
must. Tel 509 2275

• Müüa Citroën Berlingo 2005. a, 
diisel, väikekaubik, kärukonks, 5 
kohta. Hind kokkuleppel. Tel 5558 
5956

• Müüa Golf 4 valuveljed. Hind 60 €, 
naastrehvid Michelin (195/65/15), 
hind 100 €. Tel 5649 1828 

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

• Ostan mini mopeedi Riga-26 või 
Riga-30. Tel 5687 5845

• Ostan külgkorviga mootorratta, 
rattal võiks olemas olla dokumendid. 
Tel 5345 7017

• Ostan VAZ 21-03. Tel 5199 4570

• Ostan autoromusid. Tel 5558 5956

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956

• Ostan igas seisukorras sõidukeid. 
Romud, rikkega, heas korras, re-
montivajavad jne. Sobivusel tulen 
kohe järgi. Pakun head hinda. Tel 
5357 7108

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid 
igas seisukorras! Võib remonti va-
jada! Lääne-Virumaal tulen kohale 
1h jooksul. Helista ja saate teada 
palju teie sõiduki eest pakume! 
Tel 5309 2650

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
kaubikuid (seisnud, ülevaatuseta, 
rikkega jne). Tel 5565 9595

• Ostan igas seisus sõidukeid, 
puksiiri võimalus, arvelt kustuta-
mine. Tel 504 0457

• Ostan ülevaatusega auto kuni 1500 
€, võib kõike marke pakkuda. Tel 
5632 3142

• Sõidukite kokkuost üle Eesti! 
Lääne-Virumaal tuleme kohale 
15 minutiga ja maksame parima 
hinna! Pakkuda võib ka vigaseid, 
avariiliseid või seisnud masinaid. 
Arveldamine sularahas! Helista 
tel 5631 1001

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

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Info tel 504 0118

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

TEENUSED

• Alratas OÜ. Pakume: autore-
mont, hooldust, salongi puhas-
tus ja hooldust, autoheli ja audio 
paigaldust ja hooldust. Võtke 
meiega ühendust www.Alratas.ee, 
Facebookis Alratas OÜ, leiame kii-
re ja parima lahenduse teie jaoks.

• Sõiduautode remont, diagnos-
tika, hind 20 €/h, Rakverest 10 km. 
Tel 5620 2164

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autode ja traktorite starteri-
te ning generaatorite remont. 
Müügil ka uued ning vahetusfondi 
starterid ja generaatorid. Tel 
526 0545

• Muruniidukite, murutraktori-
te, trimmerite remont ja hool-
dus. Aiatehnika rent (mullafrees, 
muruõhutaja-samblaeemaldaja, 
oksapurustaja, hekipügaja). Jaa-
ma pst 11, Rakvere. Tel 325 5332, 
Forestplus OÜ

VEOTEENUS JA RENT
• Metsaveoauto töö, võimalik ka 
laadimistöö (koppadega). Tel 503 
2269

• 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

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

• Pakun veo-ja kallurteenust. 
0,90 €/km. Kraana tõstetund 35 
€/tund. Müüa sõelutud mulda 
10 €/tonn. Saadaval ka erinevaid 
fraktsioone kildu. Tel 5781 3410

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teos-
tab puksiirteenust 1,30 €/km ja 
tunnitöö 30 €/h. Rendime puk-
siirhaagist (konn) ööpäev 25 € ja 
oksapurustajat BOSCH 25 € - 24/h. 
10 meetrine redel 6 € - 24/h. Tekstii-
lipesur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Metabo 
(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 kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 
1547

• Puksiir- ja veoteenus, soodsalt. 
Tel 5558 5956

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teos-
tame kõike, mis on kolimisega 
seotud, ja seejuures soodsate hin-
dadega. Alates pakkimisest kuni 
klaverite jm raskete esemeteni 
välja. Võta meiega ühendust ja 
leiame koos teie probleemile pari-
ma lahenduse. OÜ Kolimised. Tel 
5649 3289 või kaido@kolimised.
ee, www.kolimised.ee

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

KAEVETEENUS
• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. Tel 5558 3686

• Teostame kaeve- ja puurimistöid 
miniekskavaatoriga. Tel 529 9356

FEKAALIVEDU JA VESI

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala, 
Kadrina ja Tapa vallas. Tühjen-
dame septikud, biopuhastud, 
kuivkäimlad. Teenindame ka 
õhtuti ja nädalavahetustel. Helista 
tel 5656 1515

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

EHITUSTEENUS
• Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Rõngaste vahetamine. Tel 
5840 0240

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

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

• Tänava-  äärekivide paigal-
dus; piirdeaedade, terrasside 
ehitus; väravate valmistamine, 
paigaldus ja automaatika, hal-
jastustööd. Tehtud töödele garan-
tii. www.kiviaed.ee. Tel 5394 6666

• Väikefi rma teeb sise- ja välisehi-
tustöid. Tel 5806 8378

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

• Korterite ja vannitubade re-
mont. Tel 5553 0770

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Siseviimist-
lus, vannitoad, voodrivahetus, 
soojustamine, terasside ehitus, 
santehn ilised tööd. Hinnad head. 
Tel 5808 5965

• Teostan ehitus ja remonditöid; 
terrasside ja abihoonete ehitus, 
lammutus ja renoveerimine. Tel 
5670 8812, 5390 0769

• Ehitus,- lammutus,- remonttööd. 
Majade, saunade, korterite, kuuride 
ehitus ja siseviimistlus (plaatimine, 
parketi paigaldus, tapeetimine jne). 
Tel 504 5560

• Teostame ehitus ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, 
maalritöid, santehnilistöid, elekt-
ritöid. Samuti vannitubade remon-
ti. Tel 518 7979

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

• Teostame kõiki lammutustöid 
koos prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame kõiki ehitus-ja lammu-
tustöid ning prahi utiliseerimist. 
Pikk töö kogemus. Töö kiire ja kor-
ralik. Tel 5604 0360

• Teostan ehitus ja remonditöid: 
vannitoad, saunad, kõrvalhooned, 
terrassid, jne. Tel 505 7584

• Teostame ehitusteenust; väli-ja 
sisetöid ja lammutust. Tel 5608 
7277

• Pleki kantimine: valmistame plek-
ke vastavalt kliendi soovile. Auto-
maatpink - kõik detailid õige kraadi 
ja mõõduga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

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

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

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

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

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

• Hauaplatside ehitus. Tel 5834 4024

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

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

• Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 
5 Rakvere, www.küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Pakume elektrikäidu teenust 
korteriühistutele, büroohoonete-
le, väikse ja keskmise suurusega 
tööstustele. Konsultatsioonist 
teostuseni! Uuri lisa helistades tel 
5375 0085 või vaata lisaks sobra-
elekter.com
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ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

KUULUTUSED.KUULUTAJA.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

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@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

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

www.rennlux.eu • info@rennlux.eu
5344 8787

Katusetööd
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

A&O meeskond
 teostab järgnevaid 

töid:
Terrasside ehitus
Piirdeaedade ehitus
Kuuride ehitus
Eramaja ehitus
Prügimajade ehitus
Tänavakivi paigaldus
Katuste ehitus 
Vundamentide ja 
soklite soojustamine
Lisaks teostame ka 
lammutustöid 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile
 +372 5566 6811, 
+372 5342 7327

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

TÄNAVA -JA ÄÄREKIVIDE 
PAIGALDUS.

Kiviplatside ja kõnniteede 
ehitus ning haljastus.

Info tel 5673 4632

A&O meeskond 
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  

Küttetorustiku paigaldus
Tarbeveetorustiku paigal-
dus/hooldus
Lekete likvideerimine 
24 h
Nõudepesumasina pai-
galdus
Boilerite paigaldus/
hooldus
Radiaatorite paigaldus/
hooldus
Keevitustööd
Üldehitus.
Santehnika paigaldus

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 

+372 55666 811

Soojusta PUR vahuga.
Tel 5628 3528

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

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 €

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
KIVEX FASSAADIPLAATIDE 

müük ja paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

MUUD TEENUSED

• Renditöötajad. Tel 504 0457

• Valmistan söögilaudu, pinke, 
uksi, aknaid teile sobivas mõõdus. 
Tel 5349 6065

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Õunamahla pressimine Jõgeva 
Aedlinn, Jõe 6. Tel 5660 3265, 5660 
3510

• Vajad õigusabi? Helista tel 527 
5175 või kirjuta kvoigusabi@gmail.
com

• Viin ära tasuta silma riivava ja ruu-
mi võtva vanaraua. Pakkuda võib 
kõike, helista julgelt! Tel 5883 6185

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

• Pehme mööbli remont, veo või-
malus. Tel 322 7822, 506 1547

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

• Tantsumuusika ja õhtu juhtimine 
Toits Bändilt. Tel 514 9885

• KV Bänd. Tantsumuusika igale 
eale. Tel 521 1269

• Ansambel, õhtujuhtimine teie 
peole kõikjal Eestis. Tel 5190 1697 

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. 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 elektroonikat. 
Asume Rakvere, Ed. Vilde 14/1. He-
lista juba täna tel 551 2053 või tule 
läbi. Vaata ka www.hss.ee

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

• Raamatupidamine algdokumenti-
dest kuni majandusaasta aruandeni. 
Tel 5386 3087

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385
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• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid 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 maja likvideerimisel või 
kolimisel seisma jäänud esemeid, 
pakkuda võib kõike, ka kallimaid 
esemeid. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 
5527

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

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan vanu vinüülplaate ja raa-
matuid. Tel 503 9650

• Ostan õmblusmasina „Veritas“, 
väikeste sahtlitega töölaua (näiteks 
kellassepa), sahtlitega kappe, alasi, 
kreissae, akulaadija, elektri käsisae 
ning kõikvõimalikke tööriistu. Tel 
58019086

• Ostan nõukogudeaegseid fo-
toaparaate, objektiive, optikat, 
vahvliküpsetajaid  ja muud. Meil: 
infopo4ta1@yandex.com. Tel 5853 
2215

• Ostan vanu fotosid ja postkaarte 
aastani kuni 1950 (koha- ja linna-
vaated, sündmused jm). Pakkuda 
võib ka muud vanavara. Tel 5812 
8287

• Soovin osta nõukaaegse õuna-
mahla pressi. Tel 5649 1828

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) post-
kaarte, fotosid, albumeid, koos 
fotodega, markidega ümbrikke. Ka 
kollektsioonidena. Teemad – linna-
vaated, pulmad, matused, inimesed, 
pühadekaardid, sõjaväelased jm. 
Täiskirjutused hinda maha ei võta. 
AITA TALLETADA AJALUGU! Tel 
5878 3749

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

*LASTE ATV=FERRARI 
(punane, kõige rohkem 
ostetud), KROSSIKAD, KIIV
RID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 245 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

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

MOPEEDID 795 €, 
ROLLERID, ATVD
suure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, 
JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT
Naistele kaunid mitme-
värvilised jalgrattad korviga

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

Motopood

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

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

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.
Transpordi võimalus.

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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%

KODU

• Ära anda 2 kušetti. Tel 5349 6065

• Müüa naiste rõivad S suurusele. 
Tel 5813 4849

• Müüa istepinke, kasutatud puup-
liidiplaate. Tel 5590 7361

• Müüa katuseplekki kiviprofi il 
trapets classic vihmavee ja katuse 
turvatooteid. Tel 5379 0577

• Müüa segumasin. Hind 80 €. 
Tel 511 0478

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapidamis-
te likvideerimisel. Raha kohe, koju 
kutsed tasuta, üle Eesti. Antiigiäri, 
Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: möö-
bel, nõud, mänguasjad, jalgrattad, 
garaažitööriistu ja -tarvikuid. Paku 
julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan garaaži töölaua kruustan-
gid, võib pakkuda ka koos töölaua-
ga. Tel 507 9984

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa korras reservpaak mõõ-
tudega 2,26 m x 0,85 m. Hind 100 
€. Paak asub Rakveres. Transport 
jääb ostja korraldada. Tel 516 5085

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

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

• Müüa Rakveres kuiva ahjupuud 
(lepp 50 cm). Ruumi hind 44 € ja 
ostja transport! Tel 5567 5755

• Müüa Rakveres kuiva klotsi võr-
gus (40 l). Lehtpuu 20-30 cm. Koti 
hind 2.40 €. Tel 5567 5755

• Müüa Rakveres kuiva kütte-
puud!! Lepp (30 cm ja 40 l võrgus). 
Koti hind 2.80 €. Korralikud ja 
KUIVAD! Tel 5567 5755

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

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

• Müüme  3m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa soodsalt lõhutuid kütte-
puid (ka kuiva). Tel 5554 6093

• Müüa saetud lõhutud küttepuud: 
sanglepp, lepp, metsakuiv kuusk. 
Tel 5192 4320

• Müüa küttepuid (märgi ja kuivi, 
lahtiselt ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa kasepuud 50 l kott, kokku 
85 kotti, hind 4 €/tk. Lepapuud 50 
l kott, kokku 150 kotti, hind 3,8 €/
tk. Halgude pikkus 30-33 cm. Rak-
veresse alates 30 kotist transport 
tasuta. Tel 5370 3399

• Müüa kivisütt kohaletoomisega. 
Tel 503 2269

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohaletoomisega, veokile laotult 
5-15 m3. Kuivad 38 cm ja toored 
30-50 cm. Kontakt tel +372 503 0311

• Müüa 33 cm kuivi küttepuid. Hind 
1,50 €/kott. Tel 5395 0313
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BioPel v.9s
PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

Ed. Vilde 6a,
Rakvere

                     
E-R   9-18
L      10-15
P    Suletud

HIND 20 €

Müüa 
musta 
mulda 
Rakveres 
10 €/tonn.

Tel 501 7047
JUUKSUR 

Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554 7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

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

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

EHITUS

• Müüa laepaneelid 6 m ja 12 m 
pikad. Lisainfo tel 505 1079

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdu-
le. Tel 553 9330

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

METS

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee
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 

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa Kungla talu kartulit „Vivia-
na“ ja „Gala“ Rakvere vallas. Trans-
port. Tel 514 1338

• Müün enda kasvatatud küüslauku. 
Küüslauk asub Viru-Jaagupis. Küsi 
hinda ja lisainfot tel 5557 8867

• Müüa head söögikartulit „Laura“ 
ja „Teele“. Tel 5349 6771

• Müüa mahedalt kasvatatud kartu-
lit „Maret“. Tel 504 6887

• Mesi otse mesinikult. Rak-
veres kohaletoomine tasuta, 1 
kg/7 €, kohapeal oma taarasse 
septembri lõpuni 6,5 €/kg. Va-
na-Vinni, tel 5396 7664, koduleht 
http://www.meemeistrimesi.ee

• Müüa kuusetaimed. Tel 5398 1891

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. 
Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. Paki-
tud ja lahtine. Tel 554 9113

• Müüa BELARUS, 2-teljeline kallu-
tav haagis, 5 tn tsistern, kreissaag. 
Tel 5358 6829

OST
• Ostan pakiheina. Tel 522 8396

• Ostan traktorite DT-20, T-25A, 
T-40AM, MTZ, JUMZ veneaegseid 
uusi varuosi ja kirjandust. Tel 5687 
5845

• Ostan seisvat tehnikat. Vanade 
utiilsete traktorite, kombainide, 
haagiste, veoautode jne ost. Pakun 
ka transporti, helista julgesti tel 
5360 6046

LOOMAD

• Ära anda 4 kassipoega, 2-kuused. 
Tel 5359 8919

• Müüa kalkunipere. Info tel 5594 
9421 või 5627 3235

• Müüa part koos poegadega. Tel 
5596 6802

• Müüa noor aastane kits. Head 
geenid, valge, sarvedeta. Hind kok-
kuleppel. Tel 5341 4550, Viru-Nigula 
vald

VANAVARA

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

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

• OSTAN vene-aegseid ja vane-
maid raamatuid, tehnika ajakir-
ju, mööblit, rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, vimpleid, heliplaa-
te, fotosid, kellasid, fototehnikat, 
raadio, taskunuge, lauanõusid, 
ehteid ja palju muud. Kõik vana 
huvitab - ka kolimisjäägid! Tel 
5872 5458

• Soovin osta kulda. Pakkuda võib 
ehteid, münte jms. Tel 507 7365

TEATED

TUTVUS

• Otsin pensionäri, kellel on auto-
juhiload ja kristlik ellu suhtumine. 
Tel 5613 7159

• Mees üle 50-aasta, otsin tantsu-
partnerit Rakveres. Sobib, kui oled 
sõnni või vähi tähtkujust ja pikemat 
kasvu. Tel 5900 8027

MUU

• www.toonklaas.ee

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. 
Kui elumure vaevab ja vajad hin-
geabi, anname soovitusi. Vastame 
eraelu, tööd ja tervist puudutava-
tele küsimustele. Kõne hind 0,97 
eurot/min.



Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED
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HINNAD RAKVERE TURUL
19. septembril 2019. Turg avatud 

T-L 8-16, Laada 39

Veel müügil:
*sügislilled, kanarbikud ja lillekimbud

*tööstuskaup – jalanõud ja riided
*kasutatud riided

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

Laupäeval, 28. septembril turul Saaremaa lõnga müük!

TÄNA MAAILMAS

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Värske kartul kg 0,50 1,00

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00  

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Väike kurk kg 2,00

Hapukurk kg 6,00 8,00

Tomat kg 3,00 3,80

Porgand kg 1,00

Värske kapsas kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Kõrvits kg 1,00

Suvikõrvits kg 1,00

Aeduba kg 4,00

Aedvaarikad kg 12,00

Pohlad liiter 3,00 3,50

Jõhvikad liiter 4,00

Mustikad liiter 4,00

Astelpaju marjad kg 6,00 8,00

Õunad kg 0,50 1,50

Ploomid kg 1,50 2,00

Kultuurmustikad kg 8,00

Kukeseened, männiseened kg 7,00

Värske mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Kallis Sirje, 
sügav kaastunne armsa tütre  

VIRVE KÕREMÄE
surma puhul. 

Lääne-Virumaa 
Pimedate Ühing

Avaldame kaastunnet 
Kallele perega 

äia, isa ja vanaisa 
kaotuse puhul.  

Töökaaslased Päidest

Mis tulema peab, see tuleb, 
kellel saab otsa aeg, see läheb, 
minnes võtab ta lambist tule ja 

süütab taevase tähe…
Mälestame head sõpra

MAIT LEVOT

Piret, Ainar ja Allan

Armas Olga lastega, 
oleme Teiega 

õnnetuse 25 aastapäeval, 
mil Peipsi järv võttis 
Sinu abikaasa, äia ja 
lastelt isa ja vanaisa. 

Helmi, Kadri, Karin

Need armsad, kellest äkki jäite ilma, 
on tegelikult alles - teie sees. 
Nad on teie ligi, ei torka silma, 
nii nagu valgus tolmukübemes.

Täna 40 aastat tagasi, 20. 
septembril 1979. aastal jäi 
võimust ilma maailma 
üks julmemaid diktaato-
reid – Kesk-Aafrikas va-
litsenud president ja hi-
lisem keiser Bokassa I, 
kes paistis silma eeskätt 
oma julmuse ja spetsiifi-
lise toiduvalikuga.

Allan Espenberg

Jean-Bédel Bokassa sündis 
1921. aastal Prantsusmaale 
kuulunud koloonias küla-
vanema perekonnas, kus oli 
ühtekokku 13 last. Kui väike 
Jean oli 6-aastane, siis lasksid 
Prantsuse võimud tema isa 
maha. Ema ei suutnud selle 
murega edasi elada ja võttis 
endalt elu.

Sugulased võtsid pisikese 
Jeani enda kasvatada, soovi-
des temast vormida vaimu-
likku. Kuid Jeanil olid muud 
plaanid. Kui ta sai 18-aasta-
seks, siis asus teenima Prant-
suse koloniaalarmees. Teise 
maailmasõja ajal õnnestus 
tal võidelda ka Euroopas. 
Seejärel sõdis ta veel Vietna-
mis, kus olevat esmakordselt 
proovinud inimliha. See šo-
keeris tema ohvitsere ja kan-
nibal saadeti kiiresti Aafrikas-
se tagasi.

1961. aastal sai Kesk-
Aafrika Vabariik iseseisvaks 
ja Bokassa hakkas tegema kii-
ret karjääri, saades peatselt 
uue riigi relvajõudude juha-
tajaks. Selles ametis hakkas 
ta punuma vandenõud presi-
dendi vastu, kukutas ametist 
senised võimud ja saades ise 
riigipeaks.

Jean-Bédel Bokassa oli 
aastatel 1966–1976 Kesk-
Aafrika Vabariigi president, 
kuid seejärel tahtis ta olla 
veelgi mõjukam. Nii kuulutas 
ta Kesk-Aafrika keisririigiks 
ja temast endast sai keiser Bo-
kassa I. Mustanahaline Bokas-
sa kuulutas end veel ka puhta-

1979: Aafrikas kukutati inimsööjast keiser

vereliseks prantslaseks. Kuigi 
ta sai keisrina valitseda vaid 
kolm aastat (1976–1979), 
suutis ta sel ajal palju korda 
saata.

Kui Bokassa käis 1970. aas-
tal külaskäigul Nõukogude 
Liidus, siis hakkas talle hirm-
sasti meeldima Leonid Bre-
žnevi komme kõiki inimesi 
suudelda. Naasnud kodumaa-
le, musitas Bokassa kõik oma 
ministrid läbi. Ta rääkis, et 
sel moel on võimalik teada 
saada, kas inimene kavandab 
midagi kurja või mitte: kui 
huuled on märjad ja lõdvestu-
nud, siis on ta siiras, kui aga 
kuivad ja tulised, siis ei tasu 
teda usaldada. Sellele vaata-
mata ei osanud ta kõiki vas-
talisi oma lähikonnas tuvas-
tada.

Kui aga keiser Bokassa 
läks külla oma sõbrale, Lii-
büa diktaatorile Muammar 
al-Gaddafile, siis kasutas 
selle olukorra ära Prantsus-
maa. Kesk-Aafrika pealinnas 
Banguis maabus Prantsuse 
dessant, mis kukutas keisri ja 
Bokassa oli sunnitud jääma 
pagendusse.

Julm ja sadistlik 
valitseja
Bokassa ajal valitsesid riigis 
keskaegsed kombed ja tavad, 
võimutsesid julmus ja terror. 
Väikseimagi rikkumise eest 
karistati Kesk-Aafrika ko-
danikke väga karmilt: kahe 
eksimuse eest lõigati kõrvad 
maha, aga kui tuli ka juba 

kolmas rikkumine, siis raiuti 
maha käsi. Julgeolekutööta-
jad ajasid öösel ja päeval taga 
dissidente ja kui need kätte 
saadi, siis osales Bokassa isik-
likult nende karistamisel.

Juhtum kooliõpilastega oli 
üks verisemaid ja halasta-
matumaid aktsioone, mille 
Bokassa riigipeana korral-
das. Kuna riigipeale meeldis 
luksuslik elustiil, siis oli rii-
gikassa päris tühjaks jäänud. 
Et riigile raha juurde teenida, 
andis Bokassa 1979. aastal 
välja käsu: kõik paljasjalgsed 
õpilased, kes käisid pealinna 
ainsas koolis, pidid nüüd-
sest koolitundidesse tulema 
üksnes kallihinnalises ühtses 
koolivormis. Laste vanemad 
suutsid hädavaevu õpikuid 
osta, kuid mingisuguse vormi 
muretsemine käis neile ilm-
selgelt üle jõu.

Seetõttu korraldasid kooli-
õpilased protestimeeleaval-
duse ja nõudsid totaka seadu-
se tühistamist. Võimud nii-
sama lihtsalt alla ei andnud, 
lapsed võeti kinni ja viidi 
vanglasse. Kahtsada õpilast 
piinati julmalt, misjärel ha-
kati neid ükshaaval viima nn 
koolivormiproovile, mis tä-
hendas tegelikult hukkamist. 
Seejuures oli Bokassa isik-
likult tapatööd pealt vaata-
mas. Teise versiooni kohaselt 
olevat Bokassa käskinud 40 
õpilasest valmistada hõrgutisi 
oma toidulauale, aga ülejää-
nutest oli isiklikult veoautoga 
üle sõitnud.

Bokassa oli kuulus oma 
armuseikluste poolest. Kui 
palju oli tal naisi, seda ei tea 
keegi. Ainuüksi ametlikke 
abikaasasid oli tal 18, kes sün-
nitasid talle 77 last, keda ta ei 
suutnud nägupidi ära tunda. 
Et oma isiklikke lapsi võõ-
rastega mitte segamini ajada, 
kinkis ta igale oma lapsele 
sündimisel kuldmärgi enda 
kujutisega, mida nad kandsid 
oma rinnal.

Bokassa unistuseks oli kok-
ku panna unikaalne haarem, 
kus oleks naisi kõigist Euroo-
pa, Aafrika ja Aasia riikidest. 
Tal õnnestus magada Bel-
gia, Saksa, Hispaania, Liibüa, 
Vietnami, Hiina, Rootsi ja 
paljude teiste riikide naiste-
ga. Tema voodist käis läbi ka 
keegi rumeenlanna, kes aga 
osutus hoopis spiooniks. Kui 
ta paljastati, siis suutis nuti-
kas naine põgeneda, haarates 
kaasa kohvri briljantidega, 
mida ta pidas moraalseks hü-
vitiseks armuromaani eest 
inimsööjaga.

Maiustas inimlihaga
Bokassa seisukohaks oli: kui 
pole inimest, siis pole ka 
probleemi. Kes julges tema 
vastu välja astuda, selle ta pis-
tis nahka. Selle sõna otseses 
mõttes.

Türanni isiklik kokk Philip-
pe Linguissa on tunnistanud, 
et valmistas keisrile inimli-
hast roogasid, kuid surma-
ähvardusel oli tal keelatud 
sellest kellelegi rääkida. Liik-
vel olid kuulujutud, et Bo-
kassa oli ühe oma ministri 
tapnud ja tema liha söötnud 
sisse valitsuse teistele liikme-
tele, kuid teatanud põhiroa 
koostisest alles pärast sööma-
aega – see oli tehtud ministri-
te ähvardamiseks.

Kui Bokassa käis välisvisii-
tidel, siis võttis ta alati kaa-
sa konserveeritud inimliha. 
Tema meisterkokk töötas 
välja meetodi, kuidas säilitada 
riigipea lemmiktoitu, inim-
liha värskena mitmeid kuid. 
Ise nimetas Bokassa inimli-
ha „suhkrulihaks“. Nõuko-
gude liidrite ihuarst Jevgeni 
Tšazov on meenutanud, et 
kui Bokassa Moskvas käis, 
siis olevat nõukogude kokk 
saanud närvivapustuse, kui 
leidis sõbraliku Kesk-Aaf-
rika diktaatori külmikust 
inimlihakonservid.

Teadaolevalt oli esimeseks 
inimeseks, kelle liha Bokassa 
nahka pistis, ta oma armuke 
Doris. Üliõpilasneiu kohtus 
Bokassaga tükk aega ja tahtis 
temaga isegi abielluda. Kui 
Doris magas, siis kägistas 
Bokassa aga ta surnuks. Üle-
kuulamisel olevat Bokassa 
öelnud: „Mulle meeldis süüa 
tema värsket liha, eriti maksa 
ja südant, sest Aafrika usku-
muste kohaselt tähendab see, 
et sa muutud mehisemaks ja 
julgemaks. Supilusikaga sõin 
tema aju, sest tahtsin saada 
targaks ja kavalaks, nagu nai-
sed on.“

Foto: wikipedia.org
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil kiiresti valmivad snitslid,
kotletid ja lihavalmistised.

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Müüa külmletid ja lihatöötlemise seadmed. Info tel 5340 9428.

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

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

• Soodsad päevapraed

• Sünnipäevalauad

• Peielauad

Mahutab kuni 30 inimest

Rendivaba

E-R 9-16

Laada 8A, Rakvere

Tel 502 3789

Asume Rakvere vallas
Sireli tee 3
Tel 503 7729,
322 4174

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

64v
-64%

Täpsed tingimused kauplusest.

Instru Rakvere, Vilde 14, tel 322 3830                                                  www.instru.ee

SINU VANUS 
ON SINU

ALLAHINDLUS-
PROTSENT

Lisainfo: Dzintra Kalm, 5334 0040

Töösoov saada: personal@ogelektra.ee
või kandideeri CV Keskuse kaudu

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

www.grossitoidukaubad.ee

Tule meie sõbralikku töökollektiivi!
OG Elektra Tootmine AS võtab oma kollektiivi tööle:

• KONDIITRI
PAGARI

KOKA
Pakume sulle:

Ootame, et sa oled:

Tööle asumine:

Töökoht asub:

tööd pidevalt arenevas ettevõttes, vajalikku väljaõpet,
stabiilset töötasu, tasuta transporti Rakvere-Tobia-Rakvere

kohusetundlik, aus ja töökas

niipea kui võimalik

Tobia küla, Rakvere vald

•
•
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