
Rakvere, Vabaduse 12
Tel 512 4620

Tasuta nädalaleht16. oktoober 2020 Nr. 38 (1117)

LK 3 LK 5MUINSUSKAITSEAMET JAGAS TUNNUSTUSI TÖÖPAKKUMISED

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446, mob 5334 5533
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee

Tule meile

taksojuhiks!
Info 5562 0224



Kuulutaja reede, 16. oktoober 20202 TASUB TEADA

MÕNE REAGATÄNA MAAILMAS

Kogu maailmas tähista-
takse täna juba 40. kor-
da ülemaailmset toidu-
päeva, mis leiab aset 
iga aasta 16. oktoobril. 
Täna on ka ülemaailm-
ne leivapäev, kuid selle 
tähtpäeva ajalugu on 
vaid 15 aastat pikk.

Allan Espenberg

Ülemaailmse toidupäeva asu-
tas ÜRO Toidu- ja Põlluma-
jandusorganisatsiooni (Food 
and Agriculture Organiza-
tion, FAO) 20. peakonverents 
1979. aasta novembris Roo-
mas. Nimetatud kuupäev va-
liti seepärast, et 16. oktoobril 
1945. aastal oli loodud FAO. 
Tähtpäeva kehtestamises 
mängis olulist rolli Ungari 
delegatsioon endise põllu-
majandusministri Pál 
Romány juhtimisel. Just 
Romány käis välja mõt-
te ülemaailmse toidupäeva 
vajalikkusest.

Tähtpäeva eesmärgid
5. detsembril 1980. aastal 
tugevdas ja tunnustas toidu-
päeva tähistamist ÜRO Pea-
assamblee oma resolutsiooni-
ga, mille kohaselt on toit ini-
mese toimetuleku ja heaolu 
vältimatu eeldus ning inimese 
eluks põhiline hädavajalik asi.

Toidupäeva üldisem ees-
märk on tuletada meelde, et 
maailmas elab suur hulk ini-
mesi, kes on hädas igapäevase 
toidu muretsemisega, ning et 
sellele olukorrale lahenduse 
leidmine nõuab kogu ühis-
konna tähelepanu ja koos-
tegutsemist. Tähtpäevaga 

tahetakse viia inimeste tead-
vusesse tõsiasi, et maailmas 
kannatab toidupuuduse ja 
kroonilise alatoitumise all 15 
protsenti ehk üks kuuendik 
kõigist maailma elanikest, s.o 
üle miljardi inimese, ning igal 
aastal sureb nälga umbes kuus 
miljonit last.

„Ülemaailmse toidupäeva 
eesmärk on tuletada meile 
kõigile meelde, et peame te-
gema kõik endast oleneva, et 
üle miljardi inimese ei peaks 
nälga kannatama,“ ütles 2009. 
aastal Euroopa Liidu aren-
gu- ja humanitaarabivolinik 
Karel De Gucht. Muide, sa-
geli pole nälja põhjuseks mit-
te toidunappus, vaid toidu 
kättesaadavus ja tasku-
kohasus, paljudes riiki-
des tuleb ette lausa toidu 
raiskamist.

Toidupäeva eesmärk on 
tõsta üldist teadlikkust maa-
ilma toiduprobleemist, nälja-
hädadest ja vaesusest ning 
olla solidaarne nälja, ala-
toitumuse ja vaesuse vastu 
võitlemises, edendades selleks 
dialoogi ja koostööd kohali-
kul, rahvuslikul ja rahvusva-
helisel tasandil. Inimeste ja 
kultuuridevaheline koostöö, 
toetus ning õige visioon on 
aluseks sellele, et näljahädad 
maailmast kaoksid ning oleks 
võimalik luua selline elukesk-
kond, kus ei oleks puudust ja 
nälga. Toidupäevaga tead-
vustatakse vajadust paranda-
da toidu kättesaadavust kogu 
maailmas ning rõhutatakse, 
et õigus toidule on üks oluli-
semaid inimõigusi.

Toidupäeva tähistamine
Alates 1981. aastast on toi-
dupäevale valitud nn teema-

Omavalitsuste kutsub 
terviseedendajaid 
tunnustama
Aasta terviseedendaja tiitli 
andmisega tunnustatakse 
inimesi, kes on oma töö-
alase või ühiskondliku te-
gevusega olnud eeskujuks, 
silmapaistvalt panustanud 
maakonnas inimeste ter-
vise parendamisse ja väär-
tustamisse ning edenda-
nud valdkonda paikkonna 
tasandil.

Lääne-Viru Omavalit-
suste Liit ootab kandidaate 
kolmes kategoorias: Lääne-
Virumaa aasta tervise-
edendaja, Lääne-Virumaa 
aasta tervisetegu ja Lääne-
Virumaa aasta tervise-
sõbralik organisatsioon.

Esitada võib isikuid, kes 
panustavad rahvastiku 
tervise edendamisse oma 
igapäevatöö käigus, pro-
jektipõhiselt või vabataht-
likult. Kandidaate võivad 
esitada üksikisikud, asu-
tused ja organisatsioonid, 
kohalikud omavalitsused 
jt. Kandidaate saab esitada 
31. oktoobrini kodulehel 
www.virol.ee.

Aasta terviseedendaja 
tiitlit antakse maakon-
nas välja alates 2012. aas-
tast. Varasemalt tegeles 
terviseedendajate tun-
nustamisega Lääne-Viru 
Maavalitsus.

Kuulutaja

Toidupäeva 
eesmärkideks on:
•juhtida tähelepanu toiduainete tootmisele põllumajanduses 
ning aktiviseerida riiklikke jõupingutusi, kahe- ja mitmepool-
set koostööd, valitsusväliste organisatsioonide tegevust 
selles valdkonnas;
•aidata kaasa majandusliku ja tehnilise koostöö arengule 
arengumaades;
•ergutada maaelanikke, eriti naisi ja vähemprivilegeeritud 
elanikkonnakihte osa võtma otsuste langetamisest ja enda 
elutingimusi mõjutavatest tegevustest;
•suurendada teadlikkust toidupuuduse ja nälja probleemidest 
maailmas;
•edendada tehnoloogiaprotsesse arengumaades;
•tugevdada solidaarsust riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil 
võitluseks nälja, alatoitumuse ja vaesusega;
•tõsta esile põllumajanduse arengus ja toiduainete tootmises 
saavutatud edusamme.

Täna austatakse kogu maailmas toitu ja iseäranis leiba
sid, mis vastavatel aastatel on 
paistnud ametimeestele kõige 
olulisematena. Kahel esimesel 
aastal oli näiteks toidupäe-
va loosungiks „Toit on esi-
kohal“. 2011. aasta toidupäev 
juhtis aga näiteks tähele-
panu kõrgetele toiduhinda-
dele. Maailmapanga andme-
tel sattusid ligi 70 miljonit 
inimest 2010. – 2011. aastal 
toiminud toiduhindade tõusu 
tõttu äärmisesse vaesusesse. 
Sel aastal suunatakse pilk tu-
levikku ning keskendutakse 
sellele, kuidas meie täna-
sed teod mõjutavad tulevasi 
põlvkondi.

Tänapäeval tähistatak-
se toidupäeva enam kui 150 
maailma riigis. Kui ametliku-
mad üritused toimuvad FAO 
peakorteris Roomas, siis mu-
jal riikides aset leidvad sünd-

mused on seinast seina: semi-
narid, konverentsid, näitu-
sed, festivalid, debatid, kont-
serdid, oksjonid, spordivõist-
lused, rongkäigud, raadio- ja 
telesaated, kooliloengud jne. 
Seoses koroonakriisiga on 
tähtpäeva tähistamisel täna-
vu loomulikult mõningad 
piirangud.

Toidupäevaga on otseselt 
seotud ka nn „näljajooks“ 
(Hunger Run, varem Run 
for Food), milles osaleb küm-
netes riikides igal aastal tu-
handeid inimesi. Reeglina 
koosneb see võistlus 10 km 
jooksust sportlastele ja 5 km 
käimisest või tervisejooksust, 
mis mõeldud nii täiskasva-
nutele kui lastele. Käesoleval 
aastal peetakse näljavastast 
jooksu juba 13. korda.

Eestis veavad toidupäeva 

tähistamist enamasti Toidu-
panga vabatahtlikud, kes ja-
gavad abivajajatele toidu-
aineid ja koguvad annetusi 
puudustkannatavate inimeste 
heaks. Loomulikult näitab 
huvi mõningate üritustega 
üles ka maaeluministeerium.

Ülemaailmne leivapäev
Seda päeva tähistatakse 

Rahvusvahelise Pagarite ja 
Kondiitrite Liidu algatusel 
alates 2006. aastast iga aasta 
16. oktoobril. Leivapäev an-
nab võimaluse rääkida leiva 
tervislikkusest, traditsioo-
nidest, ajaloost, tähtsusest ja 
tulevikust. Päeva eesmärgiks 
on austada üht universaalse-
mat toiduainet maailmas ning 
julgustada inimesi rohkem 
küpsetama, ostma ja sööma 
leiba. Kuna samal päeval – 
16. oktoobril tähistatakse ka 
ülemaailmset toidupäeva, siis 
ühildatakse paljudes riikides 
kahe tähtpäeva üritused.

Inimesi innustatakse leiva-
päevaga seoses valmistama 
küpsetisi kõige ebahariliku-
mal või huvitavamal viisil, 
mille tulemused on sama-
moodi eripärased. Soovi-
tatakse katsetada erinevaid 
jahusid, lisada erinevaid toi-
duaineid (seemneid, rosinaid, 
pähkleid jne). Peamine on 
see, et tegemist peab olema 
leivapätsiga, mille kujul pole 
samuti üldse mingit tähtsust, 
kuid välistatud on kookide, 
kuklite, muffinite ja muu sel-
lise kraami küpsetamine. Kui 
aga ei ole aega küpsetamisega 
jännata, siis on võimaluseks 
lemmikleib osta ning kirjuta-
da oma blogisse jutt leibadest 
ja tänada pagareid.
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K olmapäeva õhtul anti 
muinsuskaitseameti 
tänuüritusel üle aasta-

preemiad neljateistkümnele 
möödunud aasta kõige silma-
paistvamale restaureeri-
mistööle, teole, inimesele ja 
avastusele. Laureaatideks va-
liti ka kaks Lääne-Virumaa 
ettevõtmist.

Muinsuskaitseameti pea-
direktor Siim Raie tõi oma 
aastapreemiate jagamisel 
peetud kõnes välja, et keva-
dine eriolukord pani kultuu-
ripärandile positiivses mõttes 
suure surve ja ootused. „Ini-
meste huvi kultuuripärandi 
vastu oli sellel suvel enne-
olematult suur – pargid, los-
sid, varemed, väikemuuseu-
mid ja mõisad nautisid kü-
lastajate tähelepanu,“ sõnas 
Raie.

Tänavused preemiasaa-
jad annavad tema sõnul 
tunnistust, et meie kul-
tuuripärand on suureks 
huviks valmis. Eesti on 
saanud rikkamaks suure 
hulga silmapaistvalt res-
taureeritud hoonete, kunsti-
mälestiste ning avaliku ruu-
mi võrra, mida aitavad hoida 
oma ala tõelised professio-
naalid ning mitmekesisest 
elukeskkonnast hoolivad 
inimesed.

Aastapreemiatele esitati 
tänavu 45 kandidaati küm-
nes kategoorias. Laureaadiks 
osutusid ka kaks Lääne-Viru-
maa nominatsiooni. Rakvere 
Pikk tänav nimetati parimaks 
uusehitiseks ajaloolises kesk-
konnad. Aastapreemiate žü-
rii märkis, et ajaloolise Pika 
tänava uuendamine kaas-
aegseks jalakäijasõbralikuks 
avalikuks linnaruumiks on 
andnud sellele tänavale uuesti 
esindustänava rolli.

A ugusti lõpus saabusid 
Lõuna-Koreast Ees-
tisse esimesed kaks 

liikursuurtükki K9 Kõu, 
mis pärast modifitseerimist 
võetakse kasutusse 1. jala-
väebrigaadi suurtükiväe-
pataljonis. Eestisse saabub 
kolme aasta jooksul kokku 
18 kaitseväe poolt soetatud 
liikursuurtükki.

Kaitseminister Jüri Luige 
sõnul on liikursuurtükkide 
K9 Kõu teenistusse võtmine 
hea näide kui kompleksne on 
tegelikult ühe võime arenda-
mine ja mida see tähendab. 
„Kaks aastat tagasi alanud 
protsess on tänaseks jõudnud 
nii kaugele, et saame alustada 
suurtükkide tehnilist kohen-
damist, et need vastaksid täie-
likult meie vajadustele. Tegu 
on kaitseväe ühe viimaste 
aastate olulisima kaitse-
hankega, mille eesmärgiks 
on tugevdada eelkõige kaud-
tulevõimekust,“ ütles Luik.

„Eesti on koostöös Soo-
mega samaaegselt hankinud 

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
14. oktoobril teatati politseile, et Rakveres J. Kunderi täna-
va korteris ründas 45-aastane mees oma elukaaslast, tekita-
des talle füüsilist valu.

VARGUSED
12. oktoobril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 
Tõrremäe küla kaupluses möödus 52-aastane mees kassa-
dest kauba eest tasumata. Vargusega tekitati kahju ligikaudu 
431 eurot.

12. oktoobril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 
Kunda tankla kaupluses möödus 41-aastane mees kassadest 
kauba eest tasumata. Vargusega tekitati kahju ligikaudu 57 
eurot.

OMASTAMINE
12. oktoobril teatati politseile, et Tapa linnas omastati kor-
teriühistu raha. Esialgsetel andmetel tekitati omastamisega 
kahju ligikaudu 1565 eurot.

Kaitseväe relvastusse jõudsid kaks liikursuurtükki

Liikursuurtüki K9 Kõu laskekaugus on olenevalt laskemoonast kuni 40 kilomeetrit. 
Foto: mil.ee

olulisi relvasüsteeme ja ma-
sinaid, nagu õhuseireradarid. 
Nüüd oleme Lõuna-Koreast 
hankinud esimesed liikur-
suurtükid K9, mis peaksid 
vahetama välja 1. jalaväe-
brigaadi suurtükiväepataljo-
ni 155-millimeetrised suur-
tükid,“ ütles liikursuurtükki-
de hanke projekti kaitseväe 
poolne juht kolonelleitnant 
Kaarel Mäesalu.

„K9 on Eesti oludele häs-
ti sobiv ja moodne relva-
süsteem, mis võeti Lõuna-
Koreas kasutusele juba 1999. 
aastal. See relvasüsteem so-
bitub hästi ka Eesti kliimasse, 
sest Lõuna-Koreas on sarna-

selt Eestilegi neli aastaaega ja 
suured temperatuurierine-
vused,“ lisas kolonelleitnant 
Mäesalu.

Eestisse juba saabunud ja 
järgneva kolme aasta jook-
sul Lõuna-Koreast saabuvad 
liikursuurtükid on hooldatud 
ja kasutusvalmis, kuid Eestis-
se saabumisel lähevad esmalt 
modifitseerimisele: relvad 
värvitakse üle Eesti kaitseväe 
moondamisvärvidesse, nei-
le installeeritakse kaitseväes 
kasutusel olevad standardsed 
sidevahendid ning paigalda-
takse muu kaitseväes kasutu-
sel olev lisavarustus. Seejärel 
jõuavad masinad 1. jalaväeb-

rigaadi suurtükiväepataljo-
ni, mis formeeritakse ümber 
liikursuurtükipataljoniks.

Kokku soetab Eesti 18 lii-
kursuurtükki kogumaksumu-
sega 83 miljonit eurot, mis 
sisaldab ka väljaõpet instruk-
toritele ja hoolduspersonalile, 
eritööriistu ja varuosi.

Liikursuurtükid K9 Kõu on 
suure läbimisvõimega, roo-
mikutel, hea soomuskaitsega 
ja suure tulejõuga. Relva-
süsteemide eluiga on 45 aas-
tat, mis tähendab, et Eesti 
suurtükiväelased saavad neid 
relvasüsteeme kasutada veel 
vähemal 30 aastat.

Kuna liikursuurtükid on 
soomustatud ning iseliikuvad, 
tõstab see suurtükimeeskon-
na kaitstust ning võimaldab 
kiiremat manööverdamist, 
mis suurendab hukukindlust 
ja tulejõudu. Relvasüsteem on 
lihtne ja töökindel, sobilik ka-
sutamiseks ka nii ajateenijate-
le kui reservväelastele.

Kuulutaja

Muinsuskaitseamet jagas tunnustusi
Muinsuskaitseameti 
aastapreemiate 
laureaadid
Hästi restaureeritud mäles-
tis: Padise kloostri varemete 
konserveerimine

Hästi restaureeritud kunsti-
mälestis: Nõva kiriku paber-
vitraažide restaureerimine

Hästi taastatud hoone muin-
suskaitsealal või kaitsevöön-
dis: Vabaduse 12, Võru 
koolimaja taastamine

Uusehitis ajaloolises kesk-
konnas: Rakvere Pika tänava 
uuendamine

Kategoorias aasta leid anti 
välja kaks preemiat:

Aasta avastus: ajaloo-
lis-kunstiline fotokogu trüki-
sena „Kaagjärve Veenus“

Aasta arheoloogiline leid: 
vasest talb

Aasta tegu: Kuperjanovi 12, 
Valga restaureerimine üüri-
majaks

Pärandi tutvustaja: MTÜ 
Võivere Tuuleveski

Pärandi hoidja: MTÜ Leesi 
Tarwitajate Ühisus

Parim uurija: Christian 
Ackermanni projekti uurimis-
meeskond

Parim restauraator: Ränd-
meister OÜ meeskond

Eritunnustused

Hea koostööpartner: maksu- 
ja tolliamet

Elutööpreemia: Kaur Alttoa

Noore muinsuskaitsja pree-
mia: Ragnar Nurk

Rakvere Pikk tänav nimetati parimaks uusehitiseks ajaloolises keskkonnad. Foto: muin-
suskaitseamet

„Tunnustamist väärib Rak-
vere linnavalitsuse tahe ja 
valmisolek panustada ajaloo-
lise linnasüdame arendamis-
se. On heameel, et kohaliku 
omavalitsuse soove, muinsus-
kaitselisi eesmärke ja kohali-
ku kogukonna vajadusi arves-
tades on kavandatud tänav, 
mis täiendab ja tõstab esile 
vanalinna väärtusi,“ seisab 
žürii hinnangus.

Rakvere linnapea Triin Va-
rek avaldas saadud preemia 
üle heameelt. „See on suur 
tunnustus ja oleme tänuli-
kud märkamise eest,“ sõnas 
linnapea.

„Projektiga olid seotud pal-
jud erinevad inimesed ja li-
saks tunnustusena linnale, 
on see kahtlemata suur tun-
nustus ka nende tehtud tööle. 
Ma usun, et see inspireerib 
ja motiveerib kõiki jätkuvalt 
linnaruumi parendamisse pa-
nustama ja selleks uusi või-
malusi leidma,“ lausus Varek.

Aasta pärandi tutvustaja-
na pärjati Väike-Maarja val-
las tegutsev MTÜ Võivere 
Tuuleveski, mille meeskond 
on korrastanud tuulikut juba 
üle 10 aasta. UNESCO maa-
ilmapärandi nimistusse kan-
tud Struve meridiaanikaare 
kaks mõõtepunkti asuvad 
tuulikust mitte kaugel samuti 
Lääne-Virumaal.

„Ajapikku kasvaski mõte 
tutvustada olulist, suuresti 
silmaga nähtamatut päran-
dit tuulikus. Sel suvel avati 
terviklikult valminud külas-
tuskeskus, millesse on seatud 
Struve meridiaanikaart tut-
vustav näitus. Hobi korras 
tuuliku restaureerimine ja 
ekspositsiooni sisseseadmine 
on olnud pikaaegne ning pü-
hendunud töö, mille käigus 
on väiksest pereettevõttest 
saanud aktiivne maailma-
pärandi tutvustaja,“ ütles tuu-
liku kohta preemiate žürii.

Liisi Kanna
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Täiskasvanuhariduse 
maakondlik tunnusta-
mise sündmus leidis 
aset täiskasvanud õppi-
ja nädala (TÕN) raames 
7. oktoobril. Üritus toi-
mus juba 23. korda. 
Tunnustamise eesmärk 
on väärtustada elukest-
vat õppimist.

Tiiu Säbel,
täiskasvanuhariduse 

koordinaator maakonnas

Sellel aastal esitati Lääne-
Virumaal rahva poolt 15 no-
minenti neljas kategoorias. 
Aasta õppija nominente oli 
sellel aastal kokku üheksa, 
aasta õpiteo nominente neli, 
aasta koolitaja ja aasta õppija-
sõbralikuma tööandja nomi-
nente kumbagi üks.

Lääne-Viru maakonna aas-
ta õppija laureaadiks valiti 
Rašida Nugumanova Rakve-
rest. Teda esitas Marju Malm, 
Rakvere Täiskasvanute Güm-
naasiumi sotsiaalpedagoog. 
Rašida on õppinud venekeel-
setes koolides, kuid güm-
naasiumi hariduse omandas 
Rakvere Täiskasvanute Güm-
naasiumis eesti keeles. Rašida 
soovib kindlasti minna edasi 
õppima. Ta töötab Jeld-Wen 
AS-is kvaliteedi kontrollina 
ning eesmärgiks on omanda-
da kvaliteedi spetsialisti kut-
se, et tööalaselt karjääriredelil 
edasi liikuda.

Eripreemiaid anti selles ka-
tegoorias välja kolm. Eripree-
mia „Laiapõhjalise õpite-
gevuse ja aktiivse tegevuse 
eest küla kogukonnas“ pälvis 
Kristlin Läänemägi Tapa val-
last, kelle esitas Lehtse koo-
li direktor Merike Kärmas. 
Kristlin omandas Tallinna 
Ülikoolis klassiõpetaja eri-
ala, lisaerialaks eesti keel ja 
kirjandus. Ta täiendab end 
pidevalt, näiteks erivajadus-
tega laste hariduses märka-
mise alal, lisaks tegutseb nais-
kodukaitses. Kristlin alustas 
tööd Lehtse koolis huvijuhi-
na, nüüd on klassiõpetaja. Ta 
on külakogukonna liige ning 
tantsib rahvatantsu.

Eripreemia „Edasipüüdliku-
se ja otsusekindluse eest läbi 
õppimise“ sai Kristel Nurme 
Rakvere linnast. Tema esita-
jaks oli Rakvere Täiskasvanu-
te Gümnaasiumi sotsiaalpe-
dagoog Marju Malm. Kristel 
õppis Rakvere Täiskasvanute 
Gümnaasiumis ja sai sealt 
tuge ning innustust. Õppi-
mine hakkas meeldima. Tu-
levikusihiks on minna edasi 
Tartu Ülikooli inglise keelt ja 
kirjandust õppima. 

Eripreemia „Elukestev õp-
pija eeskujuks õppijatele ja 
õpetajatele“ sai Aivi Must 
Tapa vallast, kelle esitajaks 
Tapa vallavolikogu liige Alari 
Kirt. Aivi on Tamsalu Güm-
naasiumi direktor. Ta on lõ-
petanud Tallinna Pedagoogi-

Selgusid Ettevõtliku Kooli 
edulugude konkursi nominendid

Ü le-eestilise edulugude konkursi „Õppimine on põ-
nev!“ nominentide hulgas on ka kaks Lääne-Viru-
maa haridusasutust – Rakvere Gümnaasiumi projekt 

„Filmifestival“ ja Rakvere Rohuaia Lasteaia projekt 
„Kaubatänav“.

Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool edulugude konkursi 
„Õppimine on põnev!“ komisjon on 111-st eduloost väl-
ja valinud 12 nominenti neljas erinevas kategoorias. Lau-
reaadid selguvad hariduskonverentsi „Ennast juhtiv väär-
tust loov noor ei ole imeloom!“ teisel päeval, 5. novembril 
veebivahendusel.

Ettevõtliku Kooli arendusjuhi Heidi Uustalu sõnul on 
märkamine ja tunnustamine äärmiselt oluline. „See on 
suur kiitus meie kõikidele haridusasutustele, õpetajatele ja 
noortele, kes õppetöö käigus või ka selle välisel ajal viivad 
ellu märkimisväärseid algatusi, mis edendavad meie kõigi 
ettevõtlikkust,“ lisab Uustalu.

Tänavusele edulugude konkursile esitati rohked edulood 
näitavad Uustalu sõnul seda, kui ettevõtlikud ja põnevate 
ideedega on meie noored kui ka kõik haridustöötajad.

Kategooria „Parim koostöötegu“ nominendid: Paide 
Lasteaed Tähepai „Väärtused läbi meie tegude“, Rakvere 
Gümnaasium „Filmifestival“, Vändra Gümnaasium „OÜ 
Valley ettevõtlusõpe“.

Kategooria „2P (Parimad praktikad)“ nominndid: Mooste 
Mõisakool „Kõndimisnädal“, Rakvere Rohuaia Lasteaed 
„Kaubatänav“, Sillamäe Vanalinna Kool „Rebasesaba juga“.

Kategooria „Noorte algatus“ nominendid: Kohtla-Järve 
Järve Kool „Veloabi“, Põltsamaa Ühisgümnaasium „As-
jad, millest keegi ei räägi“, Räpina Ühisgümnaasium 
„Esinemisoskus“.

Kategooria „Ettevõtlik haridustegu“ nominendid: Põltsa-
maa Ühisgümnaasium „TPN ja Helena Nõmmik“, Paide 
H. Hanssoo Põhikool „Tantsuetendus“, Tabasalu Lasteaed 
Tibutare „Sipsikud tahavad ja suudavad elevanti toita“.

Esmakordselt kuulutatakse välja ka 2020. aasta Ettevõtli-
ku Kooli kuldpartner ja aasta üllatajad.

Edulugude konkurssi „Õppimine on põnev!“ korraldab 
haridusprogramm Ettevõtlik Kool alates 2008. aastast. Edu-
lugude konkursi eesmärk on soodustada haridusasutustes 
ettevõtlikku õpet ning ärgitada edulugude kaudu ka teisi 
koole ja lasteaedasid leidma nutikaid lahendusi, kuidas seda 
õppetöö raames teha.

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool toob koolidesse ja 
lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, 
arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. 
Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab 124 kooli ja 15 
lasteaeda üle Eesti, kokku üle 25 000 õpilase.

Kuulutaja

Kiideti täiskasvanud õppijaid

Ühispilt tänuüritusel Rakvere Rohuaia lasteaias. Foto: Rohuaia lasteaed 

lise Instituudi matemaatika-
füüsika eriala, omandanud 
Tallinna Ülikooli haridus-
juhtimise magistrikraadi. 
Eelmisel aastal lõpetas Aivi 
Tallinna Majanduskoolis 
õigusassistendi eriala. Õp-
pimine kuldses keskeas oli 
esialgu hirmutav, kuid õppi-
mine on toonud suurel hul-
gal positiivsed muutusi. Aivi 
väärtustab elukestvat õpet.

Aasta õppija nominendiks 
oli ka Kersti Suun-Deket  
Rakvere vallast, kelle esitas 
Anne Kalviste. Kersti töö-
tab Rakvere linnas sotsiaal-
osakonna juhatajana ning 
täiendab end pidevalt pere-
teraapia valdkonnas. Lisaks 
tegutseb koolitajana.

Samuti nomineeriti Re-
becca Liis Armus Rakvere 
vallast, kelle esitas Merje 
Roopa. Rebecca Liis on õp-
pinud ärijuhtimist, täienda-
nud ennast ülikoolides õigus-
teaduse valdkonnas. Ta toe-
tab naisi, kes alustavad oma 
ettevõtlusega ja pakub tuge 
puuetega inimeste ühingule 
bürokraatiga toimetulekuks. 
Rebecca Liis ütleb ise, et koo-
litused ja õpingud annavad 
talle selle, et olla parem juht 
ja juhendaja.

Nominendi Tuuli Talahi 
Tapa vallast esitas lasteaia 
Krõll direktor Viiu Uudam. 
Tuuli on õppinud Tallinna 
Ülikoolis alushariduse pe-
dagoogiks, omandanud ba-
kalaureuse ja magistri kraa-
di. Oma töös kasutab Tuuli 
innovaatilisi info ja kom-
munikatsiooni vahendeid 
ning toetab kolleege. Tuuli 
on Tamsalu lasteaias Krõll 
lasteaiaõpetaja.

Nominendiks oli ka Marit 
Moorits Tapa linnast. Teda 
esitas lasteaia Pisipõnn õp-
pealajuhataja Leevi Ivainen. 
Marit on õppinud sotsiaal-
tööd ja sotsiaalpedagoogikat. 
Ta täiendab ennast pidevalt, 
hingelähedane teema on eri-
vajadusega lapsed lasteaias –
Marit on läbinud tugiisiku 
koolituse selles valdkonnas. 
Marit töötab lasteaias Pisi-
põnn lasteaiaõpetajana.

Nominentide hulka kuulus 
ka Helina Kukk Rakvere lin-

nast, kelle esitas Triin Siiber, 
Paide Täiskasvanute Kesk-
kooli õppealajuhataja. Helina 
on õppinud aiandust ja spaa-
teenindust – mõlemad koolid 
jäid pooleli. Kuid siiski leides 
ta taas enesekindluse ning 
lõpetas käesoleval aastal Pai-
de Täiskasvanute Keskkooli 
kuldmedaliga. Helina soo-
vib minna edasi õppima äri-
juhtimise erialale.

Lääne-Viru maakonna aas-
ta õpiteo laureaat on Haljala 
vallast: projekt „Aiandus-
alased oskused kogukonda“, 
mille korraldajaks Varangu 
Külaselts Urve Kingumetsa 
eestvedamisel. Õpitegu sai 
teoks tänu kohaliku oma-
algatuse programmile. Toi-
musid loengud, õpitoad, 
õppereisid. Õpiti koduaedade 
kujundamist, mille läbi muu-
tus külakeskkond atraktiivse-
maks. Õpiteos osalejad kasu-
tasid ja kasutavad saadud uusi 
oskusi oma kodudes ning 
annavad teadmisi edasi järel-
tulevatele põlvkondadele. 
Suurenes erinevate põlv-
kondade koostoimimine. 
Esitajaks oli Lääne-Viru-
maa Keskraamatukogu pea-
spetsialist Lea Lehtmets.

TÕN tugigrupp tunnus-
tas kolme õpitegu maakon-
na eripreemia vääriliseks. 
Eripreemia „Õpitegu, millest 
võib saada edasi midagi suurt“ 
pälvis „Vestlusõhtute sari ku-
jutavast kunstist ja arhitek-
tuurist“, korraldajaks Kadrina 
valla raamatukogu Ene Heide 
ja Tiiu Kaare eestvedamisel. 
Esitaja oli taas Lea Lehtmets. 
Tegemist on kunstiteema-
liste vestlusõhtute sarjaga, 
mille käigus tutvustatakse 
läbi erinevate teemade klas-
sikalist ja kaasaegset kunsti. 
Vestlusõhtute sarja toetas 
Leader programm.

Eripreemia „Kogukonda 
õppima innustav“ pälvis Si-
muna naisteklubi projekt 
„Õppides oled õnnelik“, Mary 
Tammeti eestvedamisel. Esi-
tajaks oli Väike-Maarja valla 
arendusnõunik Ene Preem. 
Käesoleval aastal veebrua-
rist-juulini tegeleti õpituba-
des nunovildi ja nahast ese-
mete valmistamisega, õpiti 

pouring maali tehnikat ning 
läbiti kunsti- ja keraamika-
koolitused, toimusid aianduse 
õppereisid. Klubi on julgus-
tanud kogukonna liikmeid 
õppima.

Eripreemia „Muinasjutu-
lise loomepisiku eest“ läks-
ki MTÜ Muinasjutulises 
Loomepisik töötubadele, esi-
tajaks taas Ene Preem. Töö-
toad tegutsevad Rakvere 
linnas Inga Rebase ja Gristel 
Pärnamägi organiseerimisel 
ja juhendamisel. Muinas-
jutulise loomepisiku tegemisi 
saab jälgida Facebooki vahen-
dusel. Töötubades õpiti tege-
ma Jaapani köites albumeid, 
meisterdama nukke, valmis-
tama märkmikke jne.

Kategoorias Lääne-Viru 
maakonna aasta õppijasõb-
ralikum tööandja sai lau-
raadiks Päts OÜ, esitajaks 
Tiiu Säbel. Laureaadi tiitlit 
tuli vastu võtma Kaja Hallik. 
Tööandja pakub erialaseid 
täiendkoolitusi pagari ja kon-
diitri valdkonnas. Seoses uute 
toodete juurutamisega, on 
enesetäiendamine iseenesest 
mõistetav. Päts täiustab kogu 
aeg oma toodangut ja nende 
maine on suurepärane. Ette-
võttel on hea koostöö Rak-
vere Ametikooliga ning teiste 
maakonna organisatsioonide-
ga. Ettevõte võtab vastu õpi-
lasi, et tutvustada oma töid ja 
tegemisi. Päts on Eesti Paga-
rite Seltsi liige.

Lääne-Viru maakonna aas-
ta koolitaja laureaadiks va-
liti Aare Reimann Rakvere 
linnast. Teda esitas Maimu 
Põldma, Rakvere Ametikooli 
täiendõppe osakonna kooli-
tuse projektijuht. Aare töötab 
Rakvere Ametikoolis mehaa-
nika ja metallitöö valdkonnas 
õpetajana. Ta osaleb järje-
pidevalt sisekoolitustel ning 
on käinud Erasmus+ prog-
rammiga õpirändel Leedus, 
külastades metalliettevõtteid. 
Igapäevatööle lisaks õpetab ta 
täiskasvanutele täiendõppena 
keevitamist ning juhendab 
praktikante. Aarel on keevi-
taja I kutsekvalifikatsioon ja 
kutseõpetaja tase V.
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Info ja kandideerimine

TEGUTSEME KA TAPAL.

Pakun 
andmesisestaja/
raamatupidaja 

praktikat.

Info: ingliteteraapia.
weebly.com/
praktika.html

 ingliteteraapia.
weebly.com/
kontakt.html

 avekirsi@gmail.com
5455 1595 
Ave Kirsi

PAKUN TÖÖD

• Otsin koduabilist. Info tel 
5836 5355

• Vajangu farm võtab tööle 
valvuri. Osaline tööaeg. Info 
tel 5348 9538

• Vajangu seafarm võtab tööle 
farmitöölise. Väljaõpe ko-
hapeal. Transport Rakverest. 
Tasu kokkuleppel. Info tel 
5348 9538

• Otsin ehitajat vannitoa re-
mondiks. Objekt Vinni alevis. 
Tel 5624 4605

• Tööd saab Haljalas eramu ko-
ristaja. Vaba graafi k, 4x5 tundi 
kuus, tunnitasu alates 5 € kätte. 
Helista tel 504 4344

• Vajame poolhaake kalluri-
juhti. Tel 501 0433

• Ralfi  Veosed OÜ pakub tööd 
CE-kategooria autojuhile. 
Töö vahetustega. Tel 5685 
2490

• Haljala Vallavalitsus võtab 
tööle  HEAKORRATÖÖTAJA. 
Peamised tööülesanded on 
Haljala alevikus kõnniteede 
ja platside koristamine, lume 
koristamine kõnniteedelt, vä-
listreppidelt ja terassidelt, vaja-
dusel libedustõrje teostamine 
ja prügikastide tühjendamine. 
Täiendav info telefonil 551 
0076. Sooviavaldus esitada 
aadressil Mere tn 6, Võsu ale-
vik, 45501 Lääne-Virumaa või 
haljala@haljala.ee

OTSIN TÖÖD

• Otsin tööd, kõik pakkumised 
on oodatud. Ise asun Rakveres. 
Kui on kellelgi midagi pakkuda 
siis palun helistada nr 5688 
5168

Pagar Prantsusmaalt, 
Mathieu Lagrange, õpe-
tas septembri keskpai-
ku terve nädala Rakvere 
Ametikoolis. Õpirännet 
toetas Erasmus+.

Piret Torm Mirontšik
 

Meie õpilased ja õpetajad olid 
keerulisest ajast hoolimata 
sõbraliku ja professionaal-
se välisõpetaja külaskäigu 
üle väga õnnelikud, seda 
tõenäoliselt ka põhjusel, et 
Mathieu on varem ise õpi-
lasena Rakvere Ametikooli 
õpirännanud.

Tänaseks on temast saanud 
juba erialal töötav kirglik pa-
gar, kes võttis õpetajarolli 
suure vastutusega. Terveks 
nädalaks oli ambitsiooni-
kas tunniplaan ja retsep-
tid paigas – nädala jooksul 
valmisid klassikalised prant-
suse brioche’id, erinevad 
croissant’id, gallete’id, šokolaa-
dirullid, sidrunikoogid…

Kihitatud taina valmistami-
sel said õpilased ja rullimis-
masin korralikult vatti. Kooli 
pagariõpetajal tuli eeltööna 
leida toodete valmistamiseks 
sobiv jahu ning õpilased tõl-
kisid inglise keele tundides 
retseptid emakeelde. Mathieu 
kooli saabudes läks töö päri-
selt lahti!

Esilagu veidi tagasihoidli-
kud õpilased sulasid tasapisi 
nädala jooksul ning suhtle-
sid üha julgemalt. Lisaks oli 
külalisõpetaja näinud vaeva 
toorainete eestikeelsete nime-
tuste õppimisega ning sageli 

Algas aasta kooli 
väljaselgitav rahvahääletus
Esmaspäeval algas rahvahääletus, millega selgitatakse välja 
aasta kool 2020. Tiitlile kandideerib kümme finaali jõudnud 
kooli. Lääne-Virumaad esindab Rakvere Ametikool.

Aasta kooli nimetusele kandideeris kokku 31 kooli, neist 
viis ametikoolid. „See on väga hea tulemus, arvestades, et pi-
dime kevadise eriolukorra tõttu konkursil osalemise tähtaja 
septembrisse lükkama. Nii valmisid osalemiseks vajalikud 
videod ja pildigaleriid suures osas alles pärast suvevaheaega 
uue õppeaasta alguses ja meil on tõesti hea meel, et nii pal-
jud koolipered leidsid aega ja inspiratsiooni oma kooli erili-
sust meile näidata,“ rääkis haridus- ja noorteameti koolitus-
keskuse peaspetsialist Kadri Ratas.

Selle aasta erilise kevade tõttu oli tänavuse aasta kooli kon-
kursi üheks võtmefookuseks just digilahenduste kasutamine. 
Korraldajate soov oli märgata ja tunnustada neid koolipere-
sid, kes on leidnud eriti nutikaid viise õppetöö elluviimiseks.

Aasta kooli žüriiliige, näitleja Karl Robert Saaremäe sõnul 
paistsid videotest hästi silma koolide omanäolisus ja eripä-
ra. „Meil on tulevikukoole, kus juba toimub suur osa õppe-
protsessist digilahenduste abil. Ja siin on koole, kus selli-
seid võimalusi pole, aga see-eest toimub näiteks rohkem 
õuesõpet. Mina kui teatritöötaja hindasin videote puhul eel-
kõige loomingulisust, kastist välja mõtlemist ja nähtud vae-
va,“ rääkis Saaremäe.

Žürii otsusega pääsesid finaali Vääna Mõisakool, Haapsalu 
Kutsehariduskeskus, Püünsi Kool, Tartu Forseliuse Kool, 
Võru Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium, TERA Peedu Kool, 
Viimsi Gümnaasium, Rakvere Ametikool ja Tartu Kristjan 
Jaak Petersoni Gümnaasium.

Konkursi finalistide videoid näidatakse ETV hommiku-
saadetes „Terevisioon“ ja nendega saab tutvuda portaali No-
vaator vahendusel. Rahvahääletus kestab 23. oktoobrini aad-
ressil novaator.err.ee/aastakool.

Võitja väljaselgitamiseks liidetakse kokku rahvahääletused 
tulemused ja žürii hinded. Aasta kool 2020 kuulutatakse välja 
30. oktoobril ETV otsesaates „Terevisioon“.

Kuulutaja

Külalisõpetaja pakkus 
pagariõpilastele vaheldust

kõlas pagaritöökojas inglis-
keelseid lauseid, kuhu sisse 
põimitud eestikeelsed sõnad 
nagu jahu, muna, või.

Nii õpilased kui meie paga-
ri eriala õpetaja tõid välja, et 
prantsuse tehnika, töövõtted 
ja -kiirus erinevad meie oma-
dest. Lisaks olid välisõpetaja 
juhendamisel valminud too-
ted ka viimistletumad. Seega 
oli mida õppida!

Õpilased arvavad, et 
külalisõpetajaid välismaalt 
võiks kooli veelgi tulla. Sel-

line õppimisvõimalus paran-
dab erialaseid oskuseid, pa-
kub keelepraktikat ja tõstab 
õpimotivatsiooni. Mathieu 
oleksid nad hea meelega en-
dale pikemaks ajaks õpetajaks 
jätnud.

Mathieu tunnustas noor-
te huvi ning avatud hoiakut 
ning arengut nädala jooksul – 
nädala lõpu poole tuli kihi-
tatud tainas juba perfektselt 
välja. Külalisõpetaja tõi välja, 
et vormimisvõtete omanda-
mine võtabki palju aega ja 

oluline on harjutada, harjuta-
da, harjutada!

Koos tegeleti ka tootearen-
dusega, mõni tegusal prant-
suse pagaril meeles mõlkunud 
idee sai koos õpilastega siin 
esimest korda ahju pistetud. 
Mis seal salata, õnnelikud olid 
ka kõik need, kes sel nädala 
valminud võiseid ja õhulisi 
croissant’e, šokolaadi täidisega 
pilvkergeid lehttaina pirukaid 
ning muid klassikalisi prant-
suse küpsetisi proovida said.

Lisaks õppimisele tutvus-
tati vastastikku ka erinevaid 
kultuure, näiteks mängi-
ti pagariköögis rahvuslikku 
muusikat. Pisut krutskeid täis 
pagaripoisid proovisid õpe-
tajale ka mõne „vahva“ eesti 
keelse sõna õpetada…Muide, 
prantslase suurimaks üllatu-
seks oli see, et meil on paga-
rid peamiselt naised. Prant-
susmaal on tegu väga masku-
liinse erialaga.

Vabal ajal imetleti Lahemaa 
kaunist loodust ja piirkonna 
vaatamisväärsuseid, saatja-
teks ka õpilased, kes noo-
re külalisõpetajaga kergelt 
sõbrunesid.

Meil on hea meel, et ole-
nemata keerulisest ajast on 
võimalik siiski turvaliselt ja 
kõigi jaoks ohutult reisida ja 
õpirännata. Õpetaja pidi Ees-
tisse saabudes tegema lennu-
jaamas Covid-19 testi ning al-
les tulemuste saabudes suun-
dus ta meie õppekööki.

Ja nagu vanasõna ütleb, 
kaks ilma kolmandata ei jää! 
Jääme ootama Mathieu kol-
mandat külaskäiku! Merci 
Mathieu!

Rakvere Ametikool ei olnud Mathieu jaoks võõras paik, ta on varem ise õpilasena siia 
õpirännanud. Foto: Piret Torm Mirontšik
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ARVUSTUS

KUHU MINNA
Rakvere Teater
16.10 kell 19 „Charlotte Löwensköld“ s/s, lav. 
Urmas Lennuk
17.10 kell 15 „Hullemast hullem“ s/s, lav. Elina 
Purde
17.10 kell 19 Esietendus! „Lõppmäng“ v/s, lav. 
Peeter Raudsepp
20.10 kell 19 „Lõppmäng“ v/s, lav. Peeter 
Raudsepp
22.10 kell 19 „Lihtsalt, rõõmuks“ s/s, kontsert-
lavastus
22.10 kell 19 „Alibi“ v/s, lav. Andres Noormets

Gustavi Maja
22.10 kell 18.30 Peeter Liivi loeng „Kehavedeli-
ke ph kui organismi tähtsaim tasakaal“
26.10 kell 18.30 Lille Lindmäe loeng „Terven-
davad koodid II“
29.10 kell 18.30 Viigi Viil Kanguri loeng „Abi ja 
abistamine“

21.–22.11 Inga Põldma lühikursus „Stressiga 
toimetulek jooga abil“
Info ja registreerumine tel 553 5871, 
www.gustavimaja.eu

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
26.10 kell 14 Rakvere linnavalitsuse majas 
kuulmisabivahendite tutvustus, müük ja telli-
mine, KadriMardi OÜ
10.11 väljasõit Tartu Vanemuise teatrisse li-
gipääsetavusega etendusele „Elamise reeglid“. 
Vaata lisa virumaa.vaegkuuljad.eu. Registreeri-
da saab teabepäeval või tel 523 3836

Karakter Teater
20.10 kell 19 esietendus „Oad“ Rakvere kultuuri-
keskuse keldrisaalis. Pilet 10 eurot kohapeal, 
kohtade arv piiratud. Piletite broneerimine 
karakterteater@gmail.com

P oelettidele jõudis And-
rus Kivirähki uus ro-
maan „Puulased ja 

tohtlased“, mida võib pidada 
ka 17. augustil 50-aastaseks 
saanud Kivirähki juubeli-
raamatuks. Kirjaniku sõnul 
on tema uus raamat just prae-
gu eriti aktuaalne. „Rahva-
rinde-aineline hoiatusnovell. 
Õpetlik lugu sellest, kuhu fa-
natism võib viia,“ ütleb Kivi-
rähk ise.

Tegemist pole kirjaniku sõ-
nul küll „päris“ romaaniga, pi-
gem novelletiga. „Ühe ulme-
kogumiku jaoks paar aastat 
tagasi Friedrich Reinhold 
Kreutzwaldi jutustuse „Puu-
lane ja tohtlane“ ainetel kir-
jutatud teosega,“ täpsustab ta.

„Kõik algas laulva revolut-
siooni päevil. Lõin aktiivselt 
kaasa Rahvarindes. Meie palju-
kannatanud rahvas oli selja sir-
gu ajanud ja kuulutanud kõue-
häälel, et ükskord võidame 
niikuinii,“ algab jutustus.

Minategelase otseseks üle-
museks Balti keti korraldus-
toimkonnas on keegi Volde-
mar Kallela. Kuuekümnen-
dale eluaastale lähenev mees, 
kes välimuselt meenutas Ar-

nold Rüütlit. „Tavalisel töö-
päeval aga istus ta Rahvarinde 
staabis ja rääkis telefoniga – 
korraldas, veenis, õpetas. Jul-
gustas neid, kes impeeriumi 
vastulööki pelgasid, hoidis 
tagasi tulipäid, kes Moskvat 
provotseerida võisid,“ seisab 
raamatus.

„Mina ise ei osalenud 
Rahvarinde üritustel. Ehk 
oleks meie riigi käekäik ku-
junenud siis hoopis teisiti 
ja poleks seda hirmsat lugu 
juhtunud,“ muigas kirjanik. 
„Minule seostub 1988 hoo-
pis öölaulupidudega. Läksin 
1990. aastal Tartu ülikooli ja 
tollane pöörane olustik jät-
kus. Tartu aga seostub tänini 
Pälsoni 14 asunud ühikaga. 
Ülikooli ees asuva müüri peal 
sai peetud arutelusid kur-
susega. Mul oli üks kaustik 
kõikide loengute jaoks. Need 
olid pöörased aastad. Kaunas, 
Tarvas, Humal, Püssirohu-
kelder. Need pöörased aastad 
olen kaasa võtnud ka sellesse 
raamatusse.“

„Tegelikult see raamat on 
üllatavalt päevakajaline. Kir-
jutasin novelli paar aastat 
tagasi, aga kui praegu nüüd 

„Aus varas“ on romantili-
ne märulimuinasjutt, mille 
peategelaseks on õilishingest 
pangaröövel Tom Carter 
(Liam Neeson), kes kohtab 
kohe filmi alguses naist, kel-
lesse ära armub ja kellega juba 
umbes teises stseenis (tii-
ter kuulutab, et möödunud 
on aasta) peab plaani  kokku 
kolida.

Neile, kes kardavad, et põhi-
osa filmist moodustab mii-
lustamine, võib rahustu-
seks öelda, et nii see ei ole. 
Suurt musitamist ja küünla-
valgusõhtuid ei näe. Küll aga 
on kogu loo raamistikuks 
õrnahingelise varga armastus 
täiesti juhuslikult kohatud 
naise Annie Wilkinsi (Kate 
Walsh) vastu.

Röövel kohtab naist, kiire 
edasikerimine, röövel soo-
vib naisega kokku kolida. 
Aga…kuna ta on nii jube hea-
südamlik, siis tahab ta alus-
tada puhtalt lehelt. Umbes 
kolmandas stseenis helistab 
röövel FBI-sse, et ennast üles 
anda. Plaan on anda varasta-
tud raha tagasi, istuda natu-
kene aega vangis ning elada 
siis koos naisega õnnelikult 
elu lõpuni. Muidugi poleks 
see mingi õige film, kui kõik 
lähekski plaanipäraselt.

Üks humoorikamaid stsee-
ne ongi see, kui röövel helis-
tab FBI-sse ja seal arvatakse, 
et järjekordne täiskuuhulluke 
on toru otsas. Nali saab siis-
ki üsna ruttu otsa ja saab ka 
kõvemat märulit ning auto-

dega tagaajamist. Leidub nii 
kaklusstseene kui tulevahe-
tust. Ja ka paar plahvatust.

Ometi tundub kogu lugu 
kuidagi väheusutav ja väga 
karikatuurne. Minu kõige 
suuremaks lemmikuks sel-
les filmis on agent Meyers 
(Jeffrey Donovan). Tege-
last näeb alates tema rolli 
esimestest kaadritest üdi-
ni depressiivsena ja tal on 
näitlejapaariliseks maailma 
kõige armsam koer, kelle ta 
oli maja asemel pärast lahu-
tust endale saanud. Koer teeb 
seal korraliku kõrvalrolli. 
Agent Meyers on muidugi 
hea agent.

Loos näeb ka kahte põhi-
tegelasest agenti, üks neist 
on mõistagi väga halb (Jai 

Romantiline märulimuinasjutt Courtney), teine hea (Ant-
hony Ramos). Miks nad hea 
ja halb on, seda ma siinko-
hal rääkima ei hakka, muidu 
on kogu filmi sisu kohe ära 
seletatud.

Liam Neesoni pangaröövel 
aga on tõesti väga hea tege-
lane, nii südamlik. Ja kui te 
arvate, et loete mu ridade va-
helt nüüd välja sapisust, siis 
te ei eksi. Pangaröövel Tom 
nimelt on röövinud pikka-
de aastate vältel 12 erinevat 
panka ja ainsaks selgituseks 
annab ta, et talle meeldis neid 
pankasid röövida. Raha pä-
rast ta seda küll ei teinud. Ja 
kunagi keegi viga ka ei saa-
nud. Ja üleüldse ei tee ta kärb-
selegi liiga.

Film on totter muinasjutt, 
kuna päris elus ei saa nii-
sugust väga toredat ja hea 
iseloomuga röövlit ju olemas 

olla, mis? Kahjuks tundub, et 
Neeson ise ka ei usu eriti oma 
tegelaskujusse, sest ta esitab 
oma teksti täiesti masinlikult, 
isegi armastuse avaldamise 
stseenis. Mina seda küll usku-
ma ei jäänud.

Selles suhtes tõusebki 
Meyersi tegelaskuju palju 
peenema esitusega esiplaani-
le. Ja ainus, kes filmi tõelist 
märulivürtsi külvab, on paha 
agent Nivens. Kui röövel 
Tom on muinasjutuliselt hea, 
siis Nivens on koomiksilaad-
selt kuri. Tal on üks kindel 
siht – olla kuri – ja seda ta ka 
on, täie rauaga.

Kas seda filmi tasub vaata-
ma minna? Ausalt…ei teagi 
kohe. Halb see just otseselt ei 
ole, sest nalja saab ja koer on 
supernunnu. Aga kindlasti ei 
raba, üllata või vapusta see 
linateos millegagi.

Režissöör Mark Williamsi 
jaoks on see teine režissööri-
töö. Ta alustas filminduses 
produtsendina, näiteks on 
tema produtseeritud krimi-
sari „Ozark“. Märulid paista-
vad talle hingelähedased ole-
vat, sest Williamsi filmograa-
fia peamiselt vaid nendest 
koosnebki. Küll aga peaks ta 
nüüd välku ja pauku kõvasti 
juurde keerama, sest märulit 
jäi nagu vajaka.

Margit Adorf

Andrus Kivirähki uus novell hoiatab fanatismi eest

üle lugesin, siis sinna oli tul-
nud sisse täitsa mingi teine 
mõõde,“ on Kivirähk ERR-ile 
öelnud.

Raamat on Kivirähki sõ-
nul patoloogilisest võõravi-
hast ja endast erinevate elu-
vormide vihkamisest. Prae-
gu saab tema arvates loos 
eestlaste sekka imbunud 
puulaste ja tohtlaste otsimi-
se kõrval tõmmata paralleele 
näiteks tänapäeval ukrain-
laste või välistudengite otsi-
misega, et neid Eestist välja 
saata. „Jah, üsna päevakaja-
line teema tundub olevat,“ 
sõnas kirjanik. Tegemist 
pole tema sõnul siiski po-

liitilise satiiriga, vaid pigem 
absurdihuumoriga.

Andrus Kivirähk alustas 
kirjutamist 1980. aastatel aja-
kirjas Pikker. „Ülikooli ajal 
töötasin ka Edasis. Abiks olid 
sealsed honorarid ikka,“ mee-
nutas Kivirähk. Nende loen-
gute ajal, mil ta igavust tun-
dis, sündiski Ivan Orav.

„Putši ajal olin Pikris prak-
tikal ja leppisime Mart Juure-
ga kokku, et ei alistu. Suhtu-
sime tegelikult aga toimuvas-
se suhteliselt muretult. Minu 
eredaim mälestuspilt ongi 
veoautotäis arbuuse, mis too-
di Telemaja kaitsjatele ja mis 
seisis keset Politsei parki,“ 

meenutab kirjamees.
Kõik need 1980. aastate 

lõpu ja1990. aastate elu tor-
milised ning kohati absurd-
sed tegevused on jõudnud ka 
„Puulastesse ja tohtlastesse“.

Kes aga on nood puulased 
ja tohtlased, kelle jahtimise-
le minategelane pühendab 
kogu oma elu? Linalakad 
tüdrukud, patsid õlgadeni. 
Laiaõlgsed poisid, juuksed 
korralikult seitlisse kammi-
tud. Kõigil rahvariided seljas, 
nagu läheksid nad laulupeole. 
Nad tulid üksteise järel leili-
ruumist välja ja rivistusid sei-
na äärde, justkui valmistuksid 
ühispildiks.

„Kes need on?“ küsib mina-
tegelane jahmunult. „Puula-
sed ja tohtlased,“ ütleb Kallela 
ning usub, et nendest algselt 
Rahvarinde jaoks treitud te-
gelastest saavad ontlikud vaba 
Eesti kodanikud. Saavadki, 
ühest saunavihast sündinud 
tohtlane valiti isegi konkursil 
Miss Estonia teiseks printses-
siks. Peategelasel on aga halb 
eelaimus ning nii see lugu 
käima lähebki.

„Vähelugenud radikaalid 
kahtlustavad, et novellis on 

juttu kaabudest, et nende omi 
jälle pekstakse. Kaugel sellest! 
Kui keegi võiks raamatust 
kirjeldatust end puudutatu-
na tunda, siis kindlasti mit-
te EKRE, vaid Rahvarindest 
välja kasvanud peaministri 
partei,“ nentis esitlusel Kivi-
rähkile jutupartneriks olnud 
ajakirjanik ja literaat Mart 
Soidro. „Aga mõtlemisainet 
annab see muidugi kõigile 
lugejaile, kes allegooriast aru 
saavad.“

Ja annabki! Täpselt selline 
lugemine, mida Kivirähkilt 
oodata. Parajalt lõbus, usku-
matu, kaval ja tõsieluline. Ja 
lisaks veel täpselt näiteks lü-
hikese bussisõidu lugemine, 
sest raamat mahub kenasti 
käekotti.

Alates 1990. aastatest on 
Kivirähk avaldanud veel 
kümneid teoseid, mille hulgas 
on nii lastele mõeldud raa-
matuid („Limpa ja mererööv-
lid“, „Oskad ja asjad“, „Kaka ja 
kevad“) kui ka mahukamaid 
romaane („Maailma otsas“, 
„Mees, kes teadis ussisõnu“, 
„Sinine sarvedega loom“).

Kaire Kenk

Andrus Kivirähk (paremal) ja Mart Soidro. Foto: EKSA
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Rakvere Galeriis avati 
13. oktoobril Virumaa 
kunstnike sügisnäitus. 
Millest seekord maaliti, 
joonistati, „komponeeri-
ti” ja skulptuure 
meisterdati?

Ülle Kask

Septembri algul potsatas 
Lääne-Virumaa kunstnike 
meilboksi järgmine teade: 
„2020. aasta sügisnäitusel 
„Mis on õige, mis vale“ tuleb 
õige ja vale kokku panna. Või 
hoopis lahus hoida. Mõtte-
targad, näiteks Sokrates, Kant 
ja Konfutsius on sajandeid 
väidelnud õige ja vale teema-
del. Vana lugu räägib, et vale 
käib ringi varastatud riietega 
ja tõde, kellelt riided võeti, on 
paljas, seega alasti tõde. Meie-
gi saame iga päev ise teha 
valikuid õige ja vale vahel. 
Tavaliselt on tegu õige, mõ-
nikord mitte, kuid õige ja vale 
käivad ikka koos.“

Kunstnikele jagati inspirat-
siooni ammutamiseks soovi-
tusi kasutada ära elus kogetud 
õige või vale juhtum. Ja kui 
teost looma hakatakse, teh-
tagu seda kujundlikult ning 
isikustatult. Kusjuures õige 
võib sageli tunduda selgem 
kui vale, millel on rohkem 
varjundeid. Vale on ka kava-
lam. Õigel on ehk selgemad ja 
puhtamad värvid ning temas 
valitseb harmoonia. Valel aga 

R akvere Teater avas 
teisipäeval kaks foto-
graaf Danel Rinaldo 

näitust. Koguneti Rakvere 
teatrikinos, kuhu on välja 
pandud näitus „The ∞ Pro-
ject“, misjärel siirduti teatri 
väiksesse majja avama ekspo-
sitsiooni „Lõpp-peatus“.

„The ∞ Project“ käsitleb au-
tori sõnul isiklikke, religioos-
seid, poliitilisi ja keskkond-
likke käärkohti. „Lõpp-pea-
tuse“ jõudmine Rakvere 
Teatrisse on aga mõtteliselt 
seotud homme esietenduva 
Samuel Becketti draamaga 
„Lõppmäng“.

Fotoprojekt „Lõpp-peatus“ 
avab pisut maailmast, mida 
me igapäevaselt kõrvalt näe-
me, kuid millest me ise ennast 
leida ei soovi. Raskustesse 
sattunud ning oma kodu kao-

Lady Gaga, „Chromatica“
Megastaar Lady 
Gaga (staaži tal juba 
uskumatud kaks-
kümmend aastat) 
on pärast pike-
mat vahet taas uue 
stuudioplaadi il-
mutanud. Eelmine, 
„Joanne“, väljastati 
neli aastat tagasi.

Algselt pidi põne-
va nimega „Chro-
matica“ välja tulema 
aprillis, kuid koroo-
naviirusest tingitud 
probleemide tõttu 
lükkus asi edasi, mai 
lõppu.

Albumit muide salvestati niikuinii väga kaua, tervelt neli 
aastat, 2017–2020. Muusikalist rännakut siin võiks tingli-
kult võtta kui dance-pop’i, electropop’i ja synth-pop’i kõrgenda-
tult meeleolukat kohtingut. Tulemus ongi üldiselt hea, kuid 
laiatarbe superhitte napib.

„Chromatica“ on tegelikult omamoodi huvitavalt üles-
ehitatud ja jätab „sisseehitatud“ kolme lühikese instrumen-
taalse nimiloo tõttu („Chromatica“ I, II ja III) nn kontsept-
albumi mulje. Üldse on standardplaadil kuusteist lugu ja 
kestust üle neljakümne minuti. Saadaval on mõistagi mit-
med erinevad plaadi lisalugudega luksvariandid.

Singlitena on siit eraldi välja nopitud kaks – „Stupid 
Love“ ja „Rain On Me“. Kahtlemata pole kumbki lugudena 
midagi erilist, kuid „Stupid Love“ videoklippi on ainuüksi 
YouTube’i keskkonnas vaadatud üle saja miljoni ehk biljo-
ni korra! „Rain On Me“ kaasab väga nimekat ja noorte seas 
eriti poppi külalisartisti, Ariana Grandet.

Kusjuures külalisi-abilisi on toimetamas veelgi. Loos 
„Sour Candy“ toetab Blackpink ning palas „Sine From 
Above“ teeb kaasa koguni vanameister Elton John ise. Mõ-
lemad lood on kindlasti ka selle albumi ühed parimad.

Absoluutne kõrghetk on siiski mõnusa kerge tümpsu saa-
tel kulgev „911“. Haarab koheselt kaasa, lugu mida lõputult 
kuulata võib, positiivse meeleolu tekitaja. Julgeks öelda, et 
„Alejandro“ kõrval läbi aegade üks parimaid Lady Gaga lu-
gusid üldse.

Plaadiga kaasnev voldik on täis fantaasiarikkaid vahvaid 
võtteid ja sisaldab kenasti laulusõnugi. Lõpetuseks kumma-
line tähelepanek – mõnes loos kõlab 34-aastane Lady Gaga 
nagu popikoon Madonna või igatahes väga temalikult.

Hinne: 7/10

Ülo Külm 

Rakvere Teatris saab kaeda kaht uut näitust

tanud inimesed kogunevad 
Balti jaama ümbruses ning 
püüavad oma olukorraga 
ühel või teisel moel toime 
tulla. Tekitades möödujates 

kas kaastunnet või vastikust, 
on nendega suhtlema valmis 
siiski vaid vähesed. Mõistetav 
alkoholism, tõsised tervise-
probleemid ja sügav vaesus, 

Näituse foto Balti jaamast. Foto: Danel Rinaldo

mis paljude kodutute näol 
peegeldub, tuletab meelde, 
kuivõrd habras on meie endi 
sotsiaalne kindlustunne.

Projekt heidab pilgu, kui-
das Balti jaamast, kui klassi-
kalisest „mitte-kohast“, saab 
teatud inimeste jaoks „koht“, 
kus sünnivad emotsioonid 
ning mälestused. Kutsume 
külastajat kaasa mõtlema, 
millised on varjatud igapäe-
vaelud ning selle tavad ja 
reeglid, millest meil tegeli-
kult nii vähe aimu on. Foto-
projekt on läbi viidud aastatel 
2011–2015 fotograaf Danel 
Rinaldo ning Meelis Niine 
poolt.

Näitused jäävad Rakvere 
teatrikinos ja väikses majas 
avatuks kuni 30. novembrini.

Kuulutaja

Õige ja vale 
avaneb 
kunstnike 
käte vahel

kisub pilt teravamaks ja vär-
vid on teised.

 Rakvere Galerii kuraator, 
klaasikunstnik Riho Hütt rää-
kis näituse avamisel, et teema 
oli üsna raske, aga teda üllatas 
positiivselt, et nii palju kunst-
nikke ja veel ka uusi tegijaid 
võttis seekord näitusest osa. 
„Mitte ühelgi ühisnäitusel 
pole olnud üle 20 osavõtja, 
aga seekord oli kunstnikke 
tervelt 26,“ ütles ta.

Küsimuse peale, kuidas 
näituse vormistamise ja vii-
mistlemisega tegelenud Hü-
tile avanes õige ja vale vahe-
kord, vastas kuraator, et nii 
palju kunstnikke on tulnud 
oma teostega ja kõigil on õi-
gus nõndaöelda oma mätta 
otsast aktuaalsetel teemadel 
kaasa rääkida. „Igaühel on 
õigus ja kõikidel on ka õigus 
oma tõde kuulutada,“ filoso-
feeris ta. „Üllatav, et seekord 
on palju ka uusi kunstnikke 
juurde tulnud. Alguses tun-
dus see teema raske, aga pä-
rast selgus, et igaüks avanes 
omamoodi ja kõik tööd on 
isemoodi sisuga.“

„Näitust kokku pannes oli 
üllatusi ka,“ jätkas Hütt. „See 
kompositsioon siin üleval 

laes keskendubki rohkem 
päevakajalistele teemadele, 
milles me iga päev justkui pu-
sime. Näiteks sätid siin oma-
ette pilte galerii seintele ja siis 
korraga tulevad noored poi-
sid pauhti sellise ufo-laadse 
asjaga, mis peaks plahvatama 
või lõhkema, siia meie keske-
le. Ma ei tea, kas ta jälgib kõi-
ke ülejäänut nagu lendav ob-
jekt või jumala silm,“ lahkas 
Hütt laes rippuvat kunstiteost 
metafüüsilisi termineid appi 
võttes.

Hütil jagus kiidusõnu teose 
autoritele, vendadele Kristo 
ja Caspar Sillale, kelle polüu-
retaanvahu objekt „Kanaldus“ 
tekitas elavat huvi ka näituse 
avamisele tulnud külaliste 
hulgas.

Ühiskonnas toimuvaid 
võnkeid on kunstnikud kuju-
tanud ehedalt ja omanäoliselt. 
Jüri Sikka akrüülmaal „Kuidas 
kanda maski“, millel mask on 
keeratud hoopis kikilipsuks, 
osutab valulikult koroona-
kriisile, mis ei taha ega taha 
lõppeda. Kas siis maskiga või 
maskita.

Silmakirjalikkust on või-
malik peita ka teistsuguse 
maski taha, kui üks (näo) 

pool ei tea, mida teine teeb 
kunstnik Pirruse segatehni-
kas taiesel „Nii või naa“.

Margit Kaare portree „Läbi-
põlemine“ kujutab keskealist 
meest, kelle otsa ette on söö-
vitatud katkise hõõgniidiga 
lambipirn. Teos kannab sõ-
numit, et kui inimesel juhe 
kokku jookseb ja tekkib lühis, 
võib sellele paraku järgneda 
suitsiid.

Riho Hüti õlimaal „Ko-
gutõde“ on täis sürrea-
listlikke fragmente, alates 
rohekas-kollasel taustal laiu-
vast punasest merest, mil-
lel hulbib väike valge laev ja 
kakerdab oranž krokodill, 
ning lõpetades lilla tüvega ja 
taevassinise lehestikuga puu-
ga, millelt lähevad pauhti 
lendu linnud. Selle pildi ees, 
nagu ka paljude ülejäänud 
teoste ees, tasub seisatada ja 
mõtiskelda õige ja vale üle 
meid ümbritsevas maailmas. 
Kas see on teibiga suletud suu 
või skandaal, suur segadus, 
infoleke ja pankrot. Vaataja 
teeb omad järeldused ise.

Lääne-Virumaa kunstni-
ke sügisnäitus „Mis on õige, 
mis vale“ Rakvere Galeriis on 
avatud 14. novembrini.

Rakvere Galerii kuraator Riho Hütt sügisnäituse avamisel. Foto: Ülle Kask 
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SOODUSHINNAD ON OKTOOBRI LÕPUNI! 
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS ! 

LISAINFO TEL 5624 4605

MÜÜA

2-toaline korter 
Narvas, 60 m2 

Lisainfo www.kv.ee/3141883   

2-toaline korter 
Rummu alevis, 47,6 m2  

Lisainfo www.kv.ee/3141885 

Hind 11 900 €*Hind 14 500 €*

  3-toaline korter Valga lin-
nas 60 m2 

Lisainfo www.kv.ee/3236627

2-korruseline kortermaja 
Vändras  

Lisainfo www.kv.ee/2335034 

Hind 47 000 €*Hind 8900 €*

Maja 
Põltsamaa, Kalana 

Lisainfo www.kv.ee/3142474

Maja Väike-Kamari, 
Põltsamaa 

Lisainfo www.kv.ee/3185460 

Hind 24 000 €Hind 9000 €*

Maja Rakvere vald, Tõrma 2 
korrust  

Lisainfo www.kv.ee/3134721

Talu koht 
Aseri lähistel 

Lisaainfo www.kv.ee/2984762

Hind 14 500 €Hind 34 500 €*

Elamumaa 
Tõrma 1ha 

Lisainfo www.kv.ee/2984791

Maatulundusmaa 
Rae vallas, 33 000 m2 

Lisainfo www.kv.ee/2984458  

Hind 10 000 €*Hind 11 000 €*

Elamumaa 
Vasta külas, Viru-Nigula 

Lisainfo www.kv.ee/2262143 

Müüa kinnistu lagunend 
hoonega Mahu küla lähedal 
Lisainfo www.kv.ee/2984564

Hind 3800 €Hind 3500 €

Müüa 1-toaline remonti vajav 
korter II k Tapal 

Lisainfo www.kv.ee/3254492

Müüa 2-toaline remonti vajav 
korter Tapal  

Lisainfo www.kv.ee/3254481 

Hind 8500 €*Hind 7700 €*

2-toaline korter Anija v, 
Lehtmetsa k. 43m3, II k

 Lisainfo www.kv.ee/3268667 

2-toaline korter Põlva linnas 
II k, 46 m2. 

Lisainfo www.kv.ee/3272149

Hind 22 500 €*Hind 22 500 €*

Maja Voka alevikus, 130 m2,
 ehitatud 2018. aastal.Lisain-

fo www.kv.ee/3070820

Maja ja kõrvalh Saaremaal 
Kandla k. Kinnistu 0,7 ha

 Lisainfo www.kv.ee/3205100

Hind 40 000 €Hind 160 000 €

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Kundas. 
Tel 5383 1014

• Müüa 2toaline korter Kunda 
linnas, hind 6700 €. Tel 5639 9145

• Müüa Tapa linnas remontiv vajav 
2toaline korter otse omanikult (46 
m2), Eha 12, V korrus. Järelmaksu 
võimalusega. Tel 5624 4605

• Müüa Rummu alevis 2toaline 
remonti vajav korter otse omani-
kult, järelmaksu võimalusega. Tel 
5624 4605

• Müüa Põlva linnas 2toaline kor-
ter otse omanikult. Remonti vajav. 
Tel 5624 4605

• Müüa Narvas 60 m2 möbleeritud 
korter otse omanikult. Järelmaksu 
võimalusega. Tel 5624 4605

• Üürile anda renoveeritud 2toali-
ne ahjuküttega korter Huljal. Tel 
522 9010 või 5394 2650

• Müüa 2toaline rõduga korter 
Aseris, vajab remonti. Tel 5632 
7008

• Müüa Väike-Maarjas 2toaline 
korter. Tel 5384 0897

• Müüa Valgas 3toaline ahiküttega 
remonti vajav korter otse omani-
kult. Järelmaksu võimalusega. Tel 
5624 4605

• Müüa 3toaline korter Kundas, 
uus kodutehnika ja mööbel. Tel 
5894 2895

• Müüa 4toaline soe remonditud 
korter Huljal! Madalad kommu-
naalkulud. Osa mööblist jääks 
sisse. Võimalus kohe elama asuda! 
Lähedal lasteaed, uus mänguplats, 
kauplus, raamatukogu. Linn 8 km 
kaugusel. Tihe bussiühendus. 
Soovi korral saaks ka aiamaad. Tel 
5838 9000. Helista ja tule vaatama! 
Kiirele ostjale tingimisvõimalus!

• Müüa maja Jõgeva lähedal. Tel 
5817 2199

• Müüa maja Rakveres. 3tuba, 
asukoht hea, omaette hoov, kõr-
valhooned. Tel 5593 8252 

• Müüa maja Rakvere vallas, Tõr-
ma külas, 2korruseline, otse oma-
nikult. Järelmaksu võimalusega. 
Tel 5624 4605

• Müüa maja Jõgevamaal, Kalanas 
otse omanikult. Järelmaksu võima-
lusega. Tel 5624 4605

• Müüa maja Aseri alevi läheduses 
koos kõrvalhoonetega. Tel 5624 
4605

• Müüa Jõgevamaal, Põltsamaa 
vallas, Väike-Kamari, 2korruseli-
ne maja. Tel 5624 4605

• Müüa Valga linnas remonti vajav 
maja haigla lähedal. Järelmaksu 
võimalusega. Tel 5624 4605

• Müüa elamumaa Rakvere vallas, 
Tõrma külas. Kesklinnast 3,5 km. 
Otse omanikult, järelmaksu või-
malusega. Tel 5624 4605

• Müüa kinnistu Viru-Nigula val-
las, Vasta külas, elamumaa 6426 
m2 . Tel 5624 4605

• Müüa kinnistu Viru-Nigula 
vallas 5464m2, Unukse külas. Tel 
5624 4605

OST

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

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

• Soovin osta Rakveres 1-2toalist 
korterit. Vaatan üle kõik pakkumi-
sed. Tel 5330 4937

• Soovin osta garaaži Rakveres. 
Tel 504 3520

• Ostan garaaži Rakveres või selle 
ümbruses. Tel 501 4808

• Ostame talumaja koos metsa 
või põllumaaga. Hooned võivad 
vajada remonti. Kiire asjaajamine 
ja aus hind. Saada oma pakkumine 
www.maatulu.ee või helista meie 
eksperdile. Tel 5666 9006

VÕTAN ÜÜRILE

• Otsin elamiskõlblikut korterit 
Tamsalu linnas. Eelistan esialgu 
üürida. Hea hinna puhul võib ka 
osta. Max. 2 tuba. Tel 5824 2582

• Üürin korterit Kadrinas või 
selle lähiümbruses 2-3toalist, 
seisukord hea või väga hea, sobib 
nii kesk- kui ka puuküttega korter. 
Ei oma lemmikloomi, samuti ei 
ole suitsetaja. Korter peab olema 
puhas ja hoitud. Tel 5699 2210

• Soovin üürida Rakvere linnas 
alates 3 tuba. Või osta korraliku 
sissemaksega + järelmaks. Kõik 
pakkumised oodatud. Helistage ja 
räägime läbi! Tel 5597 3153

ANNAN ÜÜRILE

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

• Annan üürile 1toalise kõigi 
mugavustega korteri Rakvere 
kesklinnas. Tel 522 5706

• Anda üürile 1toaline mugavus-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5358 5989

• Anda üürile Vinnis 1toaline kor-
ter otse omanikult, möbleeritud. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline ahjukütte-
ga, möbleeritud korter Laekveres. 
Üüri hind 100 € + maksud. Info tel 
527 0058

• Anda üürile tuba eramu 2 kor-
rusel Tallinna lähedal Järvekülas. 
Tel 5811 6238

• Anda üürile Jõgeva linnas möb-
leeritud 1toaline korter otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Üüritakse heas korras ruumikas 
2toaline keskküttega osaliselt 
möbleeritud korter Rakvere kesk-
linnas. Üür 230 € + tagatis 2 x üür. 
Lisanduvad kom. maksud, talvel 
max 100 €. Tel 5864 2902

• Üürile anda 2toaline mugavus-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5358 6829

• Üürile anda 2toaline mugavuste-
ga korter Tapa linnas. Heas korras, 
eraldi toad, köögimööbel, rõdu. 
Üür 225 € + maksud. Tel 518 5246

• Anda üürile Jõgeva linnas 2toa-
line korter otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Paides 2toaline 
osaliselt möbleeritud korter, otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile ahiküttega korterid 
Rakvere linnas Tööstuse tn 10. 
Korterites olemas vesi, pesemis-
võimalus puudub. Üürile anda 
2toaline hinnaga 150 € ja 3toaline 
160 €. Tel 5664 1656

• Anda üürile 3toaline korter 
eramajas. 2 korrus Rakvere kesk-
linnas. Helistada tel 5669 7154

• Annan üürile 3 tuba eramajas, 
agumadarr@gmail.com

• Anda üürile eramu alumine 
korrus. Tel 5811 6238

• Rakveres Mulla tn anda rendile 
garaaž, hea asukoht. Info 5648 
6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Mercedes-Benz 2002. 
a. Hõbedane, diisel, kehtiv üle-
vaatus kuni 08.2021. a, kehtiv 
kindlustus. Hind 1000 €. Tel 
5824 4057

• Müüa sõiduauto MB E 220CDI, 
sedaan, hõbedane, automaat. 
Läbisõit 500 000+ km. Tel 562 4460

• Müüa käigukasti/siduriveaga, 
linnamaastur  Nissan X-trail t30, 
diisel, 2007. aasta, hõbedane, 
kaasa erinevad varuosad. Tel 
5624 4605

• Müüa Toyota Corolla Verso 
2008. a. väljalase, 2,2. 100kW, dii-
selmootor, hõbedane metallikvärv, 
manuaalkäigukast, kärukonks. 
Järgmine ülevaatus 04.2021. a. 
Auto heas korras. Tel 5198 4922

• Müügis Volvo XC90 diisel 2,4 
manuaal, 2004. a. Ülevaatus 04.21,  
sõidukorras, varuosadeks. Tel 
5696 2333

• Müüa veoauto/kallur GAZ 53 
kõrged ported. Kaasa palju varu-
osi. Tel 5624 4605

VARUOSAD
• Müüa 4 valuvelge koos suve-
rehvidega. 5x95, siseava 57. Rehvi 
mustrisügavus 55 mm, 15 tolli. 
Hind 75 €. Tel 5326 7156

• Müüa 4 uut talverehvi Goodyear 
Ultragrip Ice Artic 175/70 R14, 
hind 190 € ja 4 vähekasutataud 
talverehvi Bridgestone Noranza 
2EVO 175/70, R14 hind 60 €. Tel 
503 1129

• Sõiduauto aku 80Ah, 700A 12V 
L3 suurus, kasutatud, ostetud 10. 
2018. a, ostu kviitung olemas Hind 
40 €. Tel 5373 7794

• Originaal Citroen valuveljed 
4x108 R15 4 tk, peal suverehvid 
195/60R15 muster 4mm, kasuta-
tud, Hind 100 €. Tel 5373 7794

• Talverehvid Nokian Nord-
man 7 205/55 R16 4tk, kasuta-
tud, 9mm muster, romb naas-
tud kõik alles. Tel 5373 7794

• Müüa 4 valuvelge koos talve-
rehvidega, 14 tolli. Siseava 57. 
4x100. Hind 70 €. Tel 5326 7156

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

• Ostan kõikide Javade osi ja GAZ 
51 tuletoru. Tel 5558 5956

• Ostan VAZI, Moskvichi, Volga 
uusi plekke, stangesid, tulesid 
jne. Samas ostan uusi veneaeg-
seid rehve. Tel 515 7395

• Ostan vene sõiduauto ( VAZ, 
GAZ ja UAZ) ja vene mootorratta 
ning nende varuosasid. Tel 5346 
6841

• Ostan BMW või Ford Sierra 
aasta kuni 1995. a. Võib vajada 
remonti ei pea olema sõidukorras, 
helista paku julgelt. Tel 5632 3142

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid. Võivad olla seisnud, remon-
tivajavad, avariilised, heas korras 
jne. Maksan head hinda! Huvi 
pakuvad ka vene masinad. Romud 
kustutan registrist. Tel 5357 7108

• Sõidukite kokkuost üle Eesti! 
Lääne-Virumaal tuleme kohale 
15 minutiga ja maksame pa-
rima hinna! Pakkuda võib ka 
vigaseid, avariilaseid või seis-
nud masinaid. Arveldamine 
sularahas! Helista 5631 1001

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

• Ostan sõiduautosi, maastu-
reid ja kaubikuid igas seisu-
korras. Võib remonti vajada. 
Ei pea omama ülevaatust ega 
kindlustust. Vajadusel kustutan 
registrist. Teen parima pak-
kumise. Helista 5309 2650 ja 
saate teada palju Teie sõiduki 
eest pakume

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid/maastureid/kaubi-
kuid! Huvi pakuvad ka väga 
vanad autod ja uunikumid! 
Vajadusel puksiir! Arvelt kus-
tutamine! Virumaal tulen kohe 
kohale, paku julgesti! Tel 5565 
9595
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

• Ostan diiselmootoriga auto/
maasturi. Peab olema manuaal 
käigukast. Võib olla ka rikke-
ga. Hind kuni 1800 €. Tel 5552 
7229

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima hinna 
ja kvaliteedi suhtega Lääne-Viru-
maal. Tel 508 6455

• Teostame autoremonti ja rehvi 
vahetust Pajustis Naaritsa 3. Hin-
nad soodsad. Info 5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

 

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

 

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

KAEVETEENUSED
• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
pinnase aukude puurimine. Tel 
5558 3686

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

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

• Paigaldame pelletkaminaid, 
moodulkorstnaid ja korstna-
hülsse. OÜ NEUP. Tel 5919 8545, 
e-post: neup@neup.ee

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

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

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

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

• Kõrge kvaliteetne pinglaede 
ja LED valgustite montaaž. 
Tel 5851 5198, info@skystyle.
eu www.skyshop.ee

•  Vande talumajade renoveeri-
mine vundamendist katuseni. 
Majapalkide ja sarikate vahe-
tus, soojustus. Tel 5633 1530

• Teeme kõiki lammutustöid, 
samas keldrite puhastus. Tel 
5638 8351

• Korterite ja vannitubade 
remont. Tel 5633 1530

• Lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5553 0770

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

• Rauno Teenused OÜ pa-
ku b  e h i t u s t- l a m m u t u s t , 
küttepuud-klotsid. Tel 5864 
4962

• Siseviimistlus (plaatimine, par-
keti paigaldus), majad, saunad, 
korterid. Tel 504 5560

• Sanitaarruumide plaatimi-
ne, vannitubade plaatimine, 
kaubandusruumide plaati-
mine, tööstusruumide plaati-
mine, remonttööd, ehitustee-
nus, tasandamine, Hüdroiso-
latsioon. Tel 5664 4111 www.
ceramo.fi . Plaadispets OÜ, priit.
tinnuri@gmail.com

• Teostame eramute ventilat-
siooni töid, täislahendus. Küsi 
pakkumist tel 5197 0125

• Teostame kõiki ehitus- ja re-
monttöid nii eramutes kui korte-
rites, siseviimistlus, soojustamine, 
voodrid, vannitoad, jne. Santehni-
lised tööd. Hinnad mõistlikud. Tel 
5808 5965

• Põrandatööd: laud- ja parket-
tpõrandate lihvimine, lakkimine 
ja õlitamine. Tel 5829 2584

• Plaatimistööd. Tel 5859 2405

• Maalritööd, trepikodade re-
mont, krohvitööd, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 9293 
Ehmes OÜ. Lai 3 a

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

• Korterite, vannitubade re-
mont. Tel 5553 0770

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

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

• Teostame kõiki ehitus- ja lam-
mutustöid ning prahi utiliseeri-
mist. Pikk töö kogemus. Töö kiire 
ja korralik. Tel 5604 0360

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

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. info@estpur.ee, tel 5347 6567

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

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

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

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

 Pakun 
raamatupidamise 

teenust.

Info: ingliteteraapia.
weebly.com/

raamatupidamine.
html

 avekirsi@gmail.com
5455 1595 
Ave Kirsi

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

KATUS PARIMA HINNAGA!
PLEKITÖÖD
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

• maja fasaadide renoveerimi-
ne/soojustamine

• üldehitus, ehitustööd, ehitus-
remonttööd

• terrasside ehitus
• piirdeaedade ehitus, piir-

deaiad
• kuuride ehitus, kõrvalhoone-

te ehitus
• eramaja ehitus
• prügimajade ehitus, prügi-

majad
• tänavakivi paigaldus, kõnni-

teed, tänavakivide puhastus
• katuste ehitus, katusetööd
• vundamentide ja soklite soo-

justamine, soojustustööd
• lammutustööd
• soodapritsitööd
• survepesutööd
• niitmistööd

Tel 5566 6811
tranemgrupp@gmail.com
www.tranemgrupp.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

Tulge ja saate teada, 
kuidas end hästi tunda ja 

olla energiline. 
Aadress: Rägavere tee 35a, 

II korrus, Rakvere. 
Tel 564 1448

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

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

MUUD TEENUSED
• Uus kauplus Riidebox. Avatud 
uus kirbuturu kauplus Rakveres 
Võidu tn 5. Tule rendi endale boks 
ja too kõik oma kapis seisvad asjad 
meile müüki ning osta endale 
uued. Lisainfo facebookist või 
telefonil 5645 4294

• Pressin õunamahla. Tel 5390 
9168

• Meemassaaž. Pensionäridele 
-20 %. Tel 528 3149

• Hauaplatsi sügis-talvine hool-
dus ja külastamine. Helista tel 
526 0804 ja lepime selles kokku. 
Tähtis on südamerahu

• Maahooldus Virumaal. Kulu-
lõikus, võsalõikus, saelõikus. 
Tel 514 8661

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

• Viin ära teie vanaraua. Tel 
5675 6622

•  Pööningute ja keldrite pu-
hastus, samas ka prahi ära 
vedu. Tel 5553 0770

• Pakume kodu koristusteenust 
Lääne-Virumaal. Aastate pikkune 
kogemus! Kogu lisainfo ja küsimu-
sed esitada tel 5684 0204

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

• Soojuspumpade müük, 
paigaldus, hooldus, remont. 
Õhksoojuspumba siseosa kee-
miline puhastus. Uued õhksoo-
juspumbad al 395 €. Õhk-vesi 
soojuspumpade müük, paigal-
dus (Daikin, Thermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. 
Tel 5656 4857

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• KALEVBAND, tantsumuusika 
igale eale! Tel 518 5318

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 
521 1269

• Pakkuda raamatupidamistee-
nust ettevõtetele. Huvi korral 
ühendust võtta numbril +3725824 
1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

• Raamatupidamine väikeette-
võtetele. Alates algdokumentidest 
kuni majandusaasta aruandeni, 
info@aruvain.ee

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

• Tele- ja SAT seadmete müük ja 
paigaldus, era- ja kortermajadele. 
OÜ Ertesantenn. Tel 5340 7808

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

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

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125
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

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATVD suure 8-tollise 
rattaga 125 CC, 150 CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva raami 
kõrgusega; 140CC  õliradiaator
•Uus KROSSIKA MOOTOR 125 CC- 295 €
•Uus MOPEED 72 CC- 975 €
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas
3-käiguline ratas

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Müüa bensiini mootoriga he-
kilõikur Partner HG 22 ja vene 
päritolu motoplokk MP1 paigal-
datud uue OHV mootoriga. Tel 
5816 6122

• Lumepuhur Hecht 9565SE, 
kasutatud, hästi hoitud, valgus-
tusega, 4 edasi 2 tagasi, töölaius 
56x42, Hind 400 €. Tel 5373 7794

• Müüa odavalt uued madratsid 
„Dormeo“ ja „Aloe Vera“. Tel 5379 
7542

• Müüa veneaegne pliidi plate 
kahe auguga, pliidi uks ja õhu-
lõõri uks. Tel 5685 8009

• Müüa 25 l akvaarium kõigi 
lisadega + 5 kala, hind 50 €. Tel 
5645 1242

• Müüa vanaaegne tume puit 
kiiktool, hind 150 €. Tel 5645 
1242

• Müüa korralik kasutamata, või-
mas akulaadija 3-65V, 20A, öko-
noomne, tutikas, vana hea Puur-
mani akulaadija „Start“ ja korralik 
kingsepa lappmasin „Singer“ 
29K. Tel 5801 9086

• Müüa täispuidust söögilaud - 
150 € (värv tume lakk), küsi infot 
või tule vaatama. Tel 5688 8797

• Müüa Tula Free To Grow beebi 
kandekott. 3 erinevat regulee-
ritavat suurust : vastsündinud 
lapsele, imikule ja väikelapsele. 
Paar korda kasutatud. Hind 100 €. 
Tel 5687 6068

• Müüa jalgratas Scott, hind 250 
€. Tel 5645 2030 

OST
• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusostud 
majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, koju kutsed tasuta, 
üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, Rakve-
re. Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

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

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

• Ostan Norma/Salvo ja teisi 
NSVL aegseid mänguautosid 
ning vanu 1970–1990. a valmis-
tatud Vene 1/43 mudelauto-
sid. Tel 529 1288

• Ostan tarbeklaasi ja kristall-
nõusi, -tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

• Ostan nõukaaegseid raadioteh-
nika ja Estonia Stereo komplek-
te, võib pakkuda ka eraldi kõlareid. 
Tel 5616 5761

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan ENSV/Nõukogude aeg-
seid märke ja autasusid. Tel 510 
7541

• Ostan maja likvideerimisel või 
kolimisel seisma jäänud ese-
meid, pakkuda võib kõike, ka 
kall imaid esemeid.  Tel  503 
1849

• Ostan nõukaaegse vahvliküp-
setaja, Vana Toomase lambi, 
vanu tasku- ja käekelli ja muud 
kila-kola. Esemed võivad vajada 
parandamist. Paku julgesti! Tel 
503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 
5555 5527

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

• Ostan õhumullidega veneaeg-
seid tarbeklaasi vaase. Hind kuni 
80 €. Tel 5677 0569

• Ostan üleliigseid asju: raama-
tud, lauanõusid, tööriistu jne. Tel 
503 9650

• Ostan veneaegse arstikabineti 
kaalu ja pikkusemõõtja. Tel 502 
9782

• Ostan 40-50 jm. kuiva tollist (25 
mm) lauda. Tel 528 2330

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• OÜ Puider müüb sanglepa 
küttepindasid. Samas müügil 
ka kütteklotsid 40 l võrkkottides. 
Info 10.00-12.00 esmasp, kolmap, 
reede. Tel 322 4929

• Müüa turbabrikett alusel 900 
kg, 145 €. Kasepuitbrikett alusel 
960 kg, 150 €. Vedu tasuta. Tel 
5363 9678

• Müüa 30-60 cm kuivi küttepuid: 
lepp 45 € ja kask 55 €. Lepp võrgus 
2.80 €, kask võrgus 3.50 €, mänd ja 
kuusk võrgus 2.50 €. Hinnad koos 
transpordiga. Tel 508 7430

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

• Müüa suures valikus erine-
vaid puitbrikette, pelletit 6/8 
mm, kivisüsi ning kuivi küt-
tepuid, transport tasuta. Tel 
5390 0545

• Müüa soodsalt küttepuid. Tel 
506 0177

• Müüa kivisüsi 1000 kg alusel, 
25 kg kottides 250 €. Tasumine 
ülekandega, kaardiga, sulas. Vedu 
tasuta! Tel 5373 3626

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

• Müüa soodsalt lõhutuid küt-
tepuid koos transpordiga ( 
kuivi, märgi ja võrgus). Tel 
5554 6093

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

Rakvere 
Kütteladu müüb 
puidubrikett 
al 130 €/alus
turbabrikett 

135 €/alus 
küttegraanuleid 

al 190 €/alus. 
Transpordivõimalus. 

Narva 17, tel. 5566 9440, 
www.algaveod.ee

EHITUS

• Ostame saepuru, puidutööstuse 
jääke (pinnad, klotsid) jne. Tel 
511 6174

• Müüme katusematerjali otse 
tootjalt: plekk, eterniit, kivi, 
sindel. Samas ka paigaldus. Tel 
5553 0770

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ 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

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
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Kasutatud riiete äri 
Vilde 6A

Avatud E, T, K, R 9-15, 
N 9-17

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: E, T, K, R 

9-15, N 9-17 
Tel 551 5680

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA ja 

KILLUSTIKKU.
KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

METS

• Saemeeste brigaad teostab raie-
teenust ja võsalõikust. Puhasta-
me kraavid ja teeservad võsast ja 
suurtest puudest. Tel 506 0777, 
info@timberwise.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013 Tel 5342 9013 

PÕLLUMAJANDUS

• Kes tahab oma õunamahla-
varusid täiendada? Helista tel 
5398 1891

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine.  Info tel 51 
962 628 või  53 54 3002

• Müüa suuremas koguses kaali-
kat „kohalik sinine“. Tel 5691 5169

• Müüa toidukartulit „Laura“. Asu-
me 3 km Rakverest. Tel 5334 5348

• Müüa toidukartulit: „Flavia“, 
„Vineta“, „Läti kollane“, „Georgina“, 
„Laura“, „Printsess“ ja „Tiina“. Tel 
5616 5542

• Turba allapanuga hobusesõn-
nik, asendamatu soojuse hoidja 
kasvuhoones, sobib hästi ka lil-
lede-puude-põõsaste istutamisel 
väetiseks ja aiamaale rammuks. 
80 l = 5 €. Koju toomise võimalus 
Rakveres. Tel 5557 2217

• Müüa väga odavalt 2-aastat seis-
nud sõnnikut. Tel 5685 8009

OST
• Ostan magusaid õunu mahla 
tegemiseks. Tel 528 8693

• Ostan veskikivi. Tel 503 9650 

• Ostan traktori T-40, T-25 ja haa-
keriistu. Tel 5687 5845

• Ostan UAZ maastikuauto uusi ja 
heas korras varuosi. Tel 5687 5845

•  Ostan partner 5000, 5500 või 
7000 mootorsae. Tel 503 9650

• Ostan traktori MTZ 82/80, T-25, 
T-40, ZIL haagis GKB, niiduk 
E-302. Samuti võib pakkuda seis-
vaid traktoreid, kombaine, haagi-
seid, lääne veoautosid jm tehnikat. 
Tel 5835 4991

LOOMAD

• Müüa 2 pööristega merisiga. Tel 
5379 5346

• Ära anda väga armsad kassi-
pojad! (6 kiisut, 1 kuu vanused) 
Kadrinas. Helista 529 2187

VANAVARA

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

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

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

• Ostan NSVL fotoaparaate, ob-
jektiive, vahvliküpsetajaid. Tel 
5853 2215

• Ostan vanu nööpe. Tel 5396 
0504

• Maksujõuline kollektsionäär 
ostab kallilt vanu (enne 1950. a) 
postkaarte, fotosid, albumeid, 
koos fotodega, markidega ümb-
rikke. Ka kollektsioonidena. Tee-
mad – linnavaated, pulmad, ma-
tused, inimesed, pühadekaardid, 
sõjaväelased jm. Täiskirjutused 
hinda maha ei võta. AITA TALLE-
TADA AJALUGU! Tel 5857 3749

• Ostan kokku nõukogude-
aegset elektroonikat. Ostsil-
loskoobid, EW Raadio, sage-
dusmõõturid, generaatorid, 
voltmeetrid, raadiojaamad, 
lennukite elektroonika, raa-
diosaatjad, arvutid, trükkplaa-
did, raadioside komponendid, 
KM-kondensaatorid, isekirju-
tajad. Kõik nõukogude elekt-
roonika. Helistage 08-22.30. 
Tel 511 1203

•  Ostan vanu kellasid. Ei pea 
olema töökorras! Võib pakkuda 
ka hambakulda või üksikuid 
kuld ja hõbe ehteid- ka su-
latuseks. Kõik muu vana ka 
huvitab! Tel 5872 5458

•  Ostan merevaigust kae-
lakee ja muid vanemaid 
naiste-meeste ehteid. Võivad 
vajada ka parandamist. Hu-
vitavad ka lauanõud, vaasid, 
karpidega lusikad, raamatud, 
seinamaalid, ehete karbid ja 
muud ilusad vanad asjad. Tel 
5351 8660 Liina

•  Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnika ajakirju, 
mööblit, rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, vimpleid, he-
liplaate, kellasid, fototehni-
kat, fotosid, albumeid, raadio, 
lauanõusid, ehteid ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

TEATED

• Tugevate ja tundlike kätega 
massöör vabastab stressist ja 
üle pingest tekkinud vaevustest: 
selja-, kaela-, õla- ja peavalust. Tel 
5371 2433

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres, Laada 14. Hea valik 
naiste teksapükse

• Ostan kaubaaluseid: EUR, 
FIN ja märgistamata. Tel 5552 
2789

TUTVUS

• Soovin tutvuda pikemat kasvu, 
sportliku härraga vanuses 68-74. 
a. Rahvus ei ole oluline, elan Rak-
veres. Tel 5181 4311

• 59-aastane sale, pikem mees tut-
vub saleda naisega. Tel 5348 9906

• Naine 66-aastane tutvub vaikse, 
tagasihoidliku, sobivas vanuses 
härraga. Tel 5894 6579

• Härra vanuses 65-70. a, kui 
oled sooja südamega ei liialda 
viinaga siis vist oled see õige. Mul 
ei ole vaja su vara, ka rahvus pole 
oluline. Pole ka mõtet valetada, 
sest valel on lühikesed jalad. Tel 
5608 5740

MUU

• www.toonklaas.ee

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. 
Kui elumure vaevab ja vajad 
hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist 
puudutavatele küsimustele. 
Kõne hind 0,97 eurot/min
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Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub  Kuulutaja 

paberlehes, kuulutuste portaalis ning Kuulutuste 
Facebooki lehel

 
Saada kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

 
Helista 32 25 093

 
Tule toimetusse Tobia küla, Rakvere vald 

E - R 9-17
 

Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas Grossi 
Toidukaubad kaupluses „Joogid”. 
Kauplus avatud  iga päev 10-22

HINNAD RAKVERE TURUL 15. OKTOOBRIL 2020 

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

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,60 0,70

Maitseroheline 
(till, r.sibul, 
petersell)

kg 6,00 10,00

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Tomat kg 2,50 3,50

Roheline tomat kg 1,oo

Värske kapsas kg 0,40 0,50

Hapukapsas kg 3,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00

Punapeet kg 1,00

Aeduba kg 3,50

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Suvikõrvits kg 0,50 1,00

Ebaküdoonia kg 5,00

Õunad (Läti, 
Eesti)

kg 2,50

Ploomid (Un-
gari)

kg 2,50 3,00

Pohlad liiter 3,00 4,00

Jõhvikad liiter 4,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

MÜÜGIL KAUNID SÜGISLILLED ( KANARBIKUD, 
KRÜSANTEEMID) JA LILLEKIMBUD!

LAUPÄEVAL, 17. OKTOOBRIL TURUL PEIPSI KALA 
JA KALATOODETE MÜÜK!

  Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

3. oktoobril toimus Tabasalu 
kardirajal kardispordi Eesti 
meistrivõistluste selle hooaja 
viimane etapp, enne mida oli 
hooaja punktitabel väga tihe. 
Kui esimesed kaks kohta olid 
pikalt eest ära, siis Kadrina 
kardipoiss Eric Marcus Jaani-
mets võitles kokkuvõttes 
kolmanda koha pärast kolme 
konkurendiga. Nelja võistle-
jat lahutas vaid kuus punkti.

Võistluspäeva kvalifikat-
siooni võitis Eric Marcus 
Jaanimets ning võistlus-
sõite alustas ta esikohalt. 
Nagu eelnevatelgi võistlustel 
oli esiviisik väga kiire ja oo-
data oli pingelisi sõite. Esine-
likut lahutas kvalifikatsioonis 
vaid 0.082 sekundit.

„Esimese eelfinaali Eric 
Marcus võitis ja teises oli ta 
teine. Sellised head tulemused 
andsid eelfinaalide kokku-
võttes ka 17 ringi pikkuse fi-
naalsõidu starti esimese koha. 
Finaalis vahetati pidevalt 
koht ja sõideti teineteise tuu-
les. Vahepeal jäi Eric Marcus 
nn „karpi“ teiste võistlejate 
taha ja langes ka neljandaks. 

Kadrina kadrisportlane võitis 
hooaja kokkuvõttes pronksi

Kuid sõidurütmi säilitades 
võitles ta oskuslikult finišis 
kõrgele kolmandale kohale,“ 
võttis noormehe treenerist 
isa Urmas Jaanimets võistluse 
kokku.

Hooaja punktitabeli arves-
tuses teenis Eric Marcus Eesti 
meistrivõistluste kolmanda 
koha. „See on meie pere ja 
meeskonna jaoks kõrge saa-
vutus, mis hooaja alguses näis 
ebarealistlik. Kuid tänu võist-
leja oskustele ja meeskonna 
koostööle suutsime selle saa-

vutada. Samuti purustas Eric 
Marcus Tabasalu kardiraja 
kvalifikatsiooni rajarekordi,“ 
rõõmustas Urmas Jaanimets.

Cadet klassis võistlev Carl 
Joosep Jaanimets üllatas sa-
muti meeskonda ja kaas-
võistlejaid oma hooaja kõige 
parema kvalifikatsiooni tu-
lemusega. „Kvalifikatsioonis 
oli Carl Joosep viienda ko-
haga väga rahul. Mõlemas 
eelfinaalis saavutas seitsme-
aastane võistleja seitsmenda 
koha. Finaalis oli sõit kiirem 

ja sujuvam ning Carl Joosep 
tõstis ennast finišis tublile 
kuuendale kohale. Samuti 
väga kõrge koht, arvestades, 
et Cadet klassis oli võistlejaid 
kokku 12,“ tunnustas treener 
ka nooremat sõitjat.

„Nüüd kui hooaeg lõppe-
nud, tuleb jätkata trennide-
ga ning hoid a kätt kindlalt 
roolil, et juba uuel hooajal 
olla veelgi kiiremas võistlus-
vormis,“ ütles Urmas Jaani-
mets lõpetuseks.

Kuulutaja

Eric Marcus autol nr 5. Foto: Tõnis Krikk
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsas tähistab
sünnipäeva!

seahakkliha 2,99 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Igal teisipäeval kuni oktoobri lõpuni

TAGAKAMBRI
KANGALAAT

Kaupluse A&E Kangad
Rakveres, L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS

ja

(sissepääs läbi kaupluse)

16.-17.10 19.-20.10
Suur valik KARDINA- ja
RÕIVAKANGAID

MÖÖBLIRIIDED
1-4 €/m

5 €/m
220-240 cm laiad

VOODIPESUKANGAD 3,50-4 €/m
Valik voodipesu laadahindadega!

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €
40 €

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

al veerand seast

Sealiha

2.40 €/kg

Vajangu perefarm alustab
ettetellimisel sealiha
müüki Vajangul

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Avatud: E-R 9-18, L 9-15 • Tel 5647 3004

Rakvere,

Turu plats 5

* RIEKER

* REMONTE

* JANA

* TAMARIS

* ALPINA

* CAPRICE

UUS SÜGIS-TALVINE JALATSITE
KOLLEKTSIOON ON KOHAL!

ÄRA KÜLMETA!
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