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Kolmapäeva õhtul avati 
Rakvere Teatri väikese 
maja otsa jääv parkla, 
mis oli viimaseks teatri-
kompleksis teha olevaks 
objektiks – nüüd võib 
öelda, et see on tervikli-
kult valmis.

Liisi Kanna

Valminud projekti käigus 
ehitati teatri väikese maja ot-
sas paiknenud ja mõne aasta 
eest lammutatud hoone ase-
mele parkla, lisaks rajati selle 
kõrvale kaldtee, mis on teat-
rihoovi teiseks väljapääsuks.

Ehitusmaksumuseks koos 
eel- ja lisatööde ning erine-
vate lubade taotlemisega ku-
junes ligi 300 000, millest osa 
oli riigirahastus ning oma va-
henditega panustas ka teater.

Rakvere Teatri juhataja 
Velvo Väli nentis avatsere-
moonial, et projekt sai nii kii-
resti teoks tänu Kultuurimi-
nisteeriumi rahastusele. „Kui 
meil aasta tagasi avanes või-
malus oma unistustega edasi 
minna, reageeris riik kiirelt 
ja ütles oma jah-sõna ning me 
saime asja töösse panna,“ rää-

kis Väli.

Heade võimalustega 
kompleks
Teatrijuht nentis, et Rakve-
re Teatris on tegelikult Eesti 
teatritest kõige paremad par-
kimisvõimalused külastajate 
jaoks. „Loodan, et ma ei tee 
kellelegi liiga, aga nii lähedal, 
tasuta ja nii suures koguses 
parkimiskohti mul esimese 
hooga mujal ei meenu,“ sõnas 
Väli.

Samas lisas ta, et parkimis-
kohti ei ole küllalt palju kuna-
gi ja ka Rakvere Teatrile on 
tulnud selles osas negatiivset 
tagasisidet. „Ma loodan, et 
nüüd on üks mure saanud 
leevenduse,“ sõnas Väli.

Avamisel osalenud kul-
tuuriminister ning teatri en-
dine juht Indrek Saar kiitis 
Rakvere Teatrit tervikuna. 
„See kompleks on praktiliselt 
ideaalne. Lisaks Eesti parima-
tele parkimisvõimalustele on 
teatrimäel, või laiemas mõt-
tes kultuurimäel ideaalsed 
võimalused ka nii loodusliku, 
ajaloolise tausta, kui ka selle 
poolest, mis siia üles on ko-
gunenud,“ arvas minister.

Saar avaldas heameelt, et 
teatrikompleks sai tervikuna 

lahendatud: „Lõpuks on teat-
rikompleks valmis, sest nüüd 
on ainult peenhäälestusega 
veel tegeleda. Pärast kino-
maja ja proovisaali valmimist 
paneb see nüüd i-le punkti 
kindlasti peale.“

Minister tõdes ka, et sel-
le parkla ehitamise algsest 
ideest on nii palju aega möö-
das, et vahepeal sai üldse ära 
unustatud, et see plaanis oli. 
„Tundus, et see ei juhtu kuna-
gi,“ meenutas Saar.

Projekti lisati 
väljapääsutee
Velvo Väli nentis, et kui ka 
plaan vahepeal unarusse jäi, 
siis arhitekt Raul Vaiksoo 
kandis objekti oma hinges 
ja loomingulises silmas vast 
sama kaua, kui see kompleks 
sihtasutusena eksisteerinud 
on. „Ma tahan tänada arhitek-
ti, kes tegelikult varasemalt 
oli juba ju selle projekti val-
mis teinud, ja kes oli nõus sel-
le kõik ümber mõtlema meie 
soovidest lähtuvalt,“ tunnus-
tas teatrijuht.

Arhitekt Raul Vaiksoo 
nentis, et on teatrikompleksi 
projekteerimisesega tegele-
nud ja ehituse juures olnud 
2002. aastast. „Kõigepealt tea-

ter, siis väikesed majad, alu-
mised parklad. Kui tegin kino 
lõpuks ära, siis arvasin, et see 
on lõpp. Ja siis, ennäe imet, 
see hoone siin lammutati ära 
ja tuli veel üks objekt. Nüüd 
ma mõtlen, kas on veel min-
gisugust võimalust, kust veel 
midagi tuleks, aga vist enam 
ei ole,“ rääkis arhitekt.

Vaiksoo meenutas, et äs-
jaavatud ala algprojekt valmis 
päris ammu, kümme aastat 
või veidi rohkem tagasi. Esi-
meses variandis ei olnud ette 
nähtud läbivusteed, vaid ala 
oli plaanitud eritasandiline, 
kahe parklaga.

Velvo Väli märkis, et muu-
datused olid vajalikud kahe 
olulise aspekti tõttu. „Need 
olid prügi- ja kaubamajandu-
se veidi mõistlikum korral-
damine ja evakuatsioon terri-
tooriumilt,“ selgitas Väli.

„Kui meie kultuurikomp-
leks on täisvõimsusel tööl, 
siis on siin ligi tuhat külas-
tajat, kes võib juhtuda, et ta-
havad ka täpselt samal ajal 
väljuda. See teine tee annab 
meile oluliselt juurde evaku-
atsioonivõimekust,“ täpsustas 
teatrijuht.

Korteriühistute esimehed 
tutvusid Rakvere edukate 
praktikatega
12. oktoobril toimus Tallinna Kesklinna korteriühistute 
esimeeste väljasõit Rakverre, eesmärgiga tutvuda Rakvere 
linna praktikatega nõukogudeaegsete korterelamute tervik-
likul rekonstrueerimisel. Sooviti Rakvere edulugu oma sil-
maga näha.

Rakvere Linnavalitsuses aset leidnud kohtumisel osale-
sid lisaks enam kui kümnekonnale korteriühistu esimehele 
ka Tallinna Kesklinna Valitsuse linnakeskkonna osakonna 
spetsialistid.

Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap tutvustas külalis-
tele Rakvere linna käimasolevaid arenguprojekte, linnava-
litsust ja Tarka Maja. Rakvere linnaarhitekt Angeelika Pär-
na andis põhjaliku ülevaate 2011. aastal toimunud Seminari 
tänavaala ideekonkursist ja selle kulgemisest.

Järgnes ringkäik Rakveres, et rekonstrueeritud korter-
maju kohapeal vaadata. Praktilisi kogemusi ja soovitusi ja-
gasid külalistele ka omanikujärelvalve tegijad Mati Tekkel 
ja Andrus Läll, kes erinevate ühistutega rekonstrueerimis-
portsessi juba edukalt läbinud. Külastati ka Rakvere Rohu-
aia lasteaeda, mille näol on tegemist rekonstrueeritud ligi-
nullenergia hoonega.

Tallinna Kesklinna Valitsuse linnakeskkonna osakonna 
juhataja Aigar Palsneri sõnul on avalikkusele teada, et Rak-
vere korteriühistud korraldavad nõukogudeaegsete elamute 
terviklikku rekonstrueerimist, kasutades selles tõhusalt ka 
riigi tuge.

„Olulise linnaruumilise efekti annab just kõnealuste ela-
mute välisilme värskendus. Hea praktika on see, kui kor-
rastatakse terve tänavalaotuse ulatuses või kogu piirkonna 
majad. Rakvere linna võib siinjuures tuua esile positiivse 
näitena ja loodetavasti leiab tehtu järgimist ka mujal ning 
motiveerib ühistuid selles suunas koos edasi liikuma,” lau-
sus Palsner.

 „Näeme selgelt, et Rakvere edulugu ja meie korteriühis-
tute väga tubli töö innustab teisi piirkondi ja linnu. Rakve-
rel on tõenäoliselt kõige suurem võimalus terves Baltikumis 
tõusta esimeseks linnaks, kus kõik nõukogudeaegsed kor-
ruselamud on saanud uue hingamise ja energiaefektiivsema 
kuue,” tunnustas Rakvere linnapea Marko Torm aktiivseid 
linlasi.

Aigar Palsner rõhutas kuuldu põhjal omavalitsuse toetust 
ja kaasamõtlemise olulisust, seda eelkõige Seminari tänava 
ideekonkurssi silmas pidades. „Arvestades konkursi tule-
must, saab Rakvere linn anda suunad elamute rekonstruee-
rimise projektide koostamiseks ning on olemas ka sisend 
kogu tänavaruumi rekonstrueerimiseks ja inimsõbraliku-
maks muutmiseks,” lisas ta.

Palsneri sõnul on nad korraldanud aeg-ajalt väljasõite ka 
teistesse omavalitsustesse ning külastanud erinevaid objek-
te inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Rakveres ül-
latas külalisi positiivselt elanike ehk korteriühistu liikmete 
entusiasm ja motiveeritus oma elukeskkonna parandamisel, 
mida erinevalt Tallinnast tehakse ilma linnapoolse rahalise 
toeta hoovialade ja fassaadide korrastamisel.

Rakveres kuuldud praktikad on rakendatavad ka Tallin-
nas. „Just Tallinna kesklinnas Keldrimäe piirkonnas, kuhu 
on püstitatud nn nõukogude majaehituskombinaatide 
tüüpprojekti kohased paneelmajad, mis amortiseeruvad iga 
aastaga üha rohkem ning millele on uue elukaare andmi-
ne juba hädavajalik,” võttis Palsner intensiivse programmi 
Rakveres kokku.

Kuulutaja

LOOMA JULM KOHTLEMINE
19. oktoobril märkasid Rakvere elanikud, et nende naabrite 
umbes pooleaastane kutsikas on mitu päeva kolmel jalal lii-
kunud ning valust niutsunud. Hoolivad inimesed viisid kut-
sika loomakliinikusse, loomal tuvastati sääreluu murd. Koer 
suunati pärast arstiabi osutamist edasi abi saamiseks Tallin-
na, kus loodetakse leida talle uus kodu.

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
19. oktoobril lõi Tapa linnas kodus 31aastane meest oma 
32aastast elukaaslast.

MUST KROONIKA

MÕNE REAGA
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Vasakult arhitekt Raul Vaiksoo, kultuuriminister Indrek Saar ja Rakvere Teatri juhataja Velvo Väli parkla ja läbisõidutee avatseremoonial linti läbi lõikama.
Foto: Liisi Kanna
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Rae vallas Jüri alevikus 
on alates möödunud ree-
dest taas avatud Grossi 
Toidukaupade kauplus, 
mis asub nüüd täiesti 
uues hoones.

Liisi Kanna

Jüri alevikus asus ka varem 
AS OG Elektrale kuuluva 
jaeketi Grossi Toidukaubad 
kauplus, mis sulgeti kevadel. 
„Vana kauplus oli amortisee-
runud, see oli väike ja seal oli 
sortiment kitsas,“ selgitas et-
tevõtte omanik Oleg Gross.

Keeruline ehitus
Ettevõttel avanes võimalus 
soetada vana kaupluse taga 
olev kinnistu. „Uue kauplu-
se ehitasime juurdeostetud 
krundi peale, vana hoone 
lammutati sajaprotsendiliselt 
ja sinna kohta tegime park-
la,“ märkis Gross. Ta lisas, et 
parkla sai nii suur, kui krundi 
ulatust arvestades maksimaal-
selt võimalik oli.

Ettevõtja tõdes, et uue hoo-
ne ehitus läks üle kivide ja 
kändude ning tegelikult loo-
deti rutem valmis saada. Ehi-
tustöid raskendas asukoha 
reljeef. „Krunt, mis me juurde 
ostsime, oli mitu meetrit ma-
dalamal. See tuli kõik täita,“ 
selgitas Gross, lisades, et just 
vundamendi tegemine oli 
keeruline.

„Aga lõpptulemuseks on 
nägus kaasaegne kauplus ja 
paistab, et see on ka rahva 
poolt hästi vastu võetud,“ oli 
omanik rahul.

Ostukorv odavneb
Kauplus on nelja kassaga ning 
kollektiiv suurenes varase-
maga võrreldes kolm korda. 
Kaubavaliku puhul arvestati 
Jüri aleviku ja ümberkaudsete 
elanike ostujõu ning ootuste-
ga. „See on selline piirkond, 
kus on vaja laia sortimenti,“ 
nentis Gross, märkides, et 
välja on pandud nii lai kauba-
valik, kui seal võimalik on.

Jüris avati uus kauplus

„Jätkuvalt, millega me eris-
tume Coopist, on ikkagi oma 
tootmine, mida teistel ketti-
del ei ole,“ lisas ta.

Gross sõnas, et kindlasti on 
ka Jüri kaupluse puhul oluli-
sed head hinnad. „Raha loeb 
ju lõpuks igaüks,“ tõdes ette-
võtja.

„Jüri elanikud hakkavad 
oma ostukorvi kindlasti saa-
ma odavamalt. Meie läksime 
sinna kohe soodsate hindade-
ga ja kahe keti konkureerimi-
ne turul tekitab veel korrek-
tuure – konkurents viib toi-
duainete hinnad all,“ kinnitas 
OG Elektra omanik.

Tagasiside
Avapäeval võis kuulda ka ini-
meste heameelt uue kaupluse 

üle. Uudistamas olnud pen-
sionär Viljar rääkis, et kuigi 
ilma kaupluseta Jüri elanikud 
vahepeal ei olnud, ootas ta 
avamist väga. „Näiteks minu 
kodust jääb teine pood ikka 
väga kaugele, täitsa teise asula 
otsa,“ sõnas Viljar, selgitades, 
et Jüri on ju selline pikk ale-
vik ja jalgsi võtab ühest otsast 
teise minemine ikka aega.

Härra kiitis ka uue poe väl-
janägemist. „Silmal ilus vaa-
data, annab alevikule kohe 
hoopis uue ilme,“ arvas Vil-
jar. „Siinse kaubaga pean veel 
tutvust tegema, aga kohe on 
näha, et valik on laiem kui 
varem.“

Ettevõtte omanik Oleg 
Gross nentis, et inimeste täp-
semad eelistused selguvad aja 

jooksul ning kutsus üles taga-
sisidet jagama. „Andke kaup-
lusesse teada, kui seal mida-
gi ei meeldi või võiks teisiti 
olla,“ julgustas Gross.

„Praeguse seisuga on küll 
tagasiside positiivne olnud ja 
kauplus hästi vastu võetud. 
Aga mis edasi saab, eks näeb,“ 
jätkas ettevõtja.

Tulevikust rääkides tasub 
ka välja tuua, et Jüri kauplus 
ei ole mitte viimane, mis tä-
navu avati. „Mustvee kaup-
luse tahame avada detsembri 
alguses,“ kinnitas Gross, lisa-
des, et järge ootavad ka Narva 
kauplused, millest kaks ava-
vad uksed 2019. aasta esime-
sel poolaastal.

Aadressil Aruküla tee 7 paiknev uus kauplus ehitati endise kauplusehoone tagusele kinnistule.

Uues kaupluses on laienenud sortiment.

Grossi Toidukaupade kaupluse taasavamist oodati Jüris pikisilmi.

Kliendid äsjaavatud kauplusega tutvumas.
Fotod: Üllar Lehesoo
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Viimsi Kogukonna Klu-
bis peetud vestlusõhtul 
rääkis Juku-Kalle Raid 
oma karjäärist, tuues 
talle omaselt välja nii 
mõnegi vürtsika seiga.

Kaire Kenk

Kaastöölised MTÜst Elamus- 
aasta on Juku-Kalle Raidi 
kirjeldades tunnistanud, et 
temast on raske rääkida ain-
suses, Juku-Kalles on koos 
justkui mitu inimest.

„Kõige paremini tuntakse 
teda isepäise ühiskondliku 
aktivistina, kes on tõestanud, 
et poliitiline tegevus ei pea 
tähendama ainult kõndi par-
teilisel joonel,“ seisab ühingu 
kodulehel.

„Samuti on ta vaimuka 
suuvärgi ja tundliku pilguga 
ajakirjanik, kes kohtleb oma 
sümpaatiaid ja antipaatiaid 
võrdse otsekohesusega. Kind-
lasti ei tasu teda unustada kui 
mõtlikkusele kalduvat luule-
tajat. Oma sõprade jaoks – ja 
neid on Juku-Kallel rohkem 
kui mõnel väikeriigil koda-
nikke – on ta sageli seltskon-
na väsimatu hing, Münch-
hauseni mõõtu jutuvestja,“ 
jätkub kirjeldus.

Kust on aga pärit Juku-Kal-
le sügav huvi vene kultuuri 
ja kirjanduse vastu? „Tõuke 
vene kultuuriga lähemaks 
tutvumiseks andis mulle ilm-
selt vanaisa Aleksander Raid, 
kes tõlkis teoseid slaavi keel-
test eesti keelde, nii poola, 
tšehhi, bulgaaria, serbohor-
vaadi kui ka vene keelest,“ 
rääkis Juku-Kalle.

Kooliaja tegemistest
Originaalsusega paistis Ju-
ku-Kalle silma juba kooliõpi-
lasena Tallinna 44. Keskkoo-
lis. „Ma ei saanud üldse läbi 
oma klassijuhatajaga, kes oli 
lisaks ka kooli parteisekretär. 
Üldse olid mu konfliktid koo-
lis poliitilist laadi või kehalise 
kasvatusega seotud. Püstita-
sin kooli rekordi 100 meetri 
jooksus – üle kahe minuti, 
suutsin selle läbida, ülikond 
seljas ja sigaret suus,“ meenu-
tas Juku-Kalle.

Juba toona toimetas ta koos 
klassivennaga kooli alter-
natiivset ajalehte „Öö Leht“. 
„See oli liig isegi kooli muidu 
vabameelsele direktorile, kes 
selle paljundamise ära kee-
las. Mind üllatas, kui tõsiselt 
meid võeti. Sisuks polnudki 
mitte midagi erilist, ebasalli-
sime teatud pedagooge nende 
nõukaaegsete meetodite pä-
rast,“ rääkis ajakirjanik.

Keskharidust tõendava pa-
beri sai Juku-Kalle kätte hoo-
pis õhtukoolist. „Lõpetasin 
õhtukooli aastal 1997, olles 
samal ajal lugupeetud ajakirja 

Moldova Vabariigi kultuuri- 
ja haridusepäevad Viru-Nigula 
vallas
Perioodil 17.–21. oktoober külastasid Viru-Nigula valda hari-
dusasutuste töötajad Moldova Vabariigist Criuleni piirkonnast 
ja Moldova territooriumil asuvast Gagauusia Autonoomsest 
Vabariigist, Komrati piirkonnast.

Tegemist oli ametliku visiidiga, mis sai kokku lepitud koos-
töölepingute sõlmimise käigus (lepingud sõlmiti sel aastal vas-
tavalt 13. juulil ja 21. mail). Sõprussuhted Gagauusiaga olid va-
rasemalt endisel Aseri vallal ja pärast omavalitsuste ühinemist 
sai sõprussuhted uuendatud juba värske Viru-Nigula vallaga. 
Criuleni piirkonnal on olnud tihedamat suhtlemist just Kunda 
linnaga.

Moldova Vabariiki tutvustav nädal sai teoks koostöös Mol-
dova Vabariigi Suursaatkonnaga Eestis ja suursaadik proua 
Inga Ionesii osales kõikidel planeeritud üritustel ning sai rääki-
da ka oma tööst saadikuna.

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum tutvustas lastele 
aukonsuli tööd – nimelt on ta aastast 2016 Moldova Vabariigi 
aukonsul.

Esimesel visiidipäeval käisid külalised Aseri Koolis, koolima-
ja ette istutati tammepuu, mis sümboliseerib kahe riigi vahelist 
sõprust. Kool korraldas uhke kontserdi ja pakkus külalistele ka 
võimalust osa saada koolitundidest. Esimese päeva lõpetas sa-
longiõhtu Viru-Nigula rahvamajas, kus sai degusteerida Mol-
dova veine ning kuulata hubast salongimuusikat moldovlase ja 
ka eestlaste esitluses.

Teisel külastuspäeval tutvusid Moldova Vabariigi haridus-
töötajad Porkuni Kooliga ning pealelõuna veetsid Vasta Koo-
lis. Viimane üllatas oma oskustega ise valmistada Moldova 
rahvustoite. Samuti oli ette valmistatud üliarmas kontsert ja 
laste käsitöölaat.

Õhtupoolikul sõitsid külalised Sillamäele, kus sai tutvuda 
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse laialdaste võimalustega.

Reedel külastasid moldovlased Kunda lasteaeda Kelluke ja 
Kunda Ühisgümnaasiumi, kus vastuvõtule panustas lisaks õpe-
tajatele ka aktiivselt õpilasesindus. Pärastlõunal said külalised 
infot SA Innove tööst, külastati Rakvere Rohuaia lasteaeda ja 
Haljala lasteaeda.

Laupäeval toimus Kunda klubis Moldova Vabariigi rahvus- 
õhtu, kus nauditi nii rahvatantse kui ka maitsvat rahvustoitu.

Külalised lahkusid meie vallast suure kogemuste pagasiga 
ja lubasid nähtut ka võimaluste piires enda juures rakendada. 
Kindlasti tuleb tõdeda, et meie, eestlased peame olema uhked 
oma väga hästi toimiva haridussüsteemi üle.

Viru-Nigula vald tänab kõiki sõpru, kes aitasid külalisi lah-
kesti vastu võtta. Täname Ida-Virumaa Kutsehariduskeskust, 
Porkuni Kooli, Haljala Vallavalitsust, Rakvere Rohuaia Laste-
aeda, SA Innove Rakvere, Wienenbergeri tehast, Vaivara Sini-
mägede muuseumi.

Meeli Eelmaa,
Viru-Nigula valla avalike suhete spetsialist

Kultuuripreemia ootab 
kandidaate
Eesti Kultuurkapital kuulutab välja kultuuripreemia „Kultuuri-
pärl“ kandidaatide esitamise Lääne-Viru maakonnas.

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis 
kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi valdkon-
nas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades. 
„Kultuuripärl“ antakse välja koostöös Lääne-Viru Omavalit-
suste Liiduga.

Preemia kandidaadiks võib esitada vastavas maakonnas te-
gutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaist-
vaid teeneid oma maakonna kultuuri- ja spordielu edendami-
sel.

Lisaks ootab Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa eks-
pertgrupp ettepanekuid tunnustus- ja aastapreemiaks erine-
vates kultuuri- ja spordielu valdkondades. Kandidaadiks võib 
esitada Lääne-Viru maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, 
mittetulundusühinguid ja organisatsioone.

Kandidaate saavad esitada kõik isikud ja organisatsioonid. 
Korraga võib üles seada ainult ühe kandidaadi. Lääne-Virumaa 
ekspertgrupile tuleb esitada vabas vormis ettepanek või taot-
lus, milles peavad olema lühike kirjeldus kandidaadi loomin-
gulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal, kandidaadi 
tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post).

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20. november. Kirjalikud 
ettepanekud palutakse saata e-posti aadressil laanevirumaa@
kulka.ee või esitada taotlus e-KULKA kaudu aadressil https://
taotlus.kulka.ee. Lisainfot jagab Eda Lauri tel 51907246.

Kuulutaja

Juku-Kalle Raid – 
teravkeelne (aja)kirjanik

Juku-Kalle Raidi tuntakse isepäise ühiskondliku aktivistina.
Foto: erakogu

„Kultuur ja Elu“ peatoimeta-
ja. See ajas tollasel Tallinna 
1. õhtukeskkooli direktoril 
täiesti juhtme kokku – kuidas 
saab selline asi võimalik olla?“ 
meenutas Juku-Kalle.

„Tahtsin astuda Eesti Hu-
manitaarinstituuti, kirjutasin 
sisseastumise essee seitsme-
le inimesele ja mina olin see 
kaheksas, kes kooli ukse taha 
jäi. Läksin nimelt tülli Rein 
Rauaga, põhjuseks asjaolu, 
et olin vahepeal läinud tööle 
bulvarilehte „Post“. Süüdis-
tasin Rein Rauda künismis, 
ta viis aastat ei rääkinudki 
minuga. Teisel katsel sain 
EHIsse küll sisse, aga see kool 
on mul tänini lõpetamata,“ 
jutustas ta.

Töö ajakirjanduses
„Oled töötanud mitte ainult 
„Sirbis“, vaid lisaks „Postile“ 
ka „Õhtulehes“, ja oli ju algus-
aegade „KesKus“ kõike muud 
kui tõsine?“ uuris kohtumis- 
õhtu moderaator Ivo Rull Ju-
ku-Kalle valikute kohta.

„Ma ei nimetaks „Posti“ 
üldse ajakirjanduseks, see oli 
pigem nagu mingi punkliiku-
mine. Olime ise väga imestu-
nud, kui tõsiselt meid võeti. 
Ega ma seal ainuke polnud, 
kes lugusid välja mõtles. Aga 
kui avada näiteks täna mõni 
meelelahutusportaal, siis 
„Post“ oli oluliselt intelligent-
sem,“ avaldas kirjanik arva-
must.

„Ka „Õhtulehes“ polnud 
mul õnne. Vedasin sõbraga 
kihla, kui kaua aega läheb, 
kuni toonane peatoimetaja 
Tõnis Erilaid aru saab, et ma 
ei kirjuta mitte ühtegi sõna 
tõtt. Ise pakkusin, et kaks 
nädalat, sõber arvas, et kaks 
kuud. Läks kolmveerand aas-
tat. Kõikidele küsimustele, 
kust ma oma lugudele nagu 
„Isa ja poeg uputasid Raadi 
lennuvälja taha ekskavaato-
ri“ või „Purjus meremees jäi 
erootikapoodi magama“ ai-
nest hangin, vastasin saladus-
liku näoga, et mul on politseis 
käsi sees,“ muigas Juku-Kalle.

„Rongiga tööle sõites oli 
väga huvitav kõrvalt kuulata, 
kuidas vanemad prouad minu 
artikleid arutasid: „Appi-appi, 

mis maailmas ometi toimub, 
kuhu me niimoodi välja jõua-
me?““

Punkar pole Juku-Kalle 
oma sõnul aga mitte kuna-
gi olnud. „Liikusin küll palju 
tollaste esipunkarite Villu 
Tamme, Trubetsky, Merca jt 
seltskonnas, aga mu lemmik-
muusika oli džäss, progerokk 
ja klassika ning mul polnud 
ühtegi neeti ega peas harja,“ 
märkis ta.

„Neil kordadel, kui mind 
arreteeriti, oli mul seljas aka-
deemik Anto Raukase kuurist 
pärit puhvaika, mille seljal oli 
suur kiri „MinGeo CCCP“. 
Mind lastigi miilitsast ala-
ti kõige esimesena koju, sest 
küsisin alati mentidel, mis 
neil on nõukogude geograafia 
vastu?“ meenutab kirjanik.

Luule lugemist Juku-Kal-
le inimestele peale ei suruks. 
„Aga fakt on see, et Eestis 
kirjutatakse väga palju ja 
väga head luulet. See on üks 
kentsakas kultuuriline feno-
men. Kui me mõtleme oma 
eestikeelse kirjanduse lätete-
le, meie rahva esimeste trü-
kiproovideni, siis tänu Krist-
jan Jaak Petersonile või Lydia 
Koidulale on see arenenud 
just läbi luule, mitte niivõrd 
läbi proosa. Meie kirjanduse 
ja kultuuri üks võtmeküsimu-
si see luule ikkagi on,“ kinni-
tas kirjamees.

Raamat riigieelarve 
vastuvõtmisest
Proosaraamatutest on Ju-
ku-Kallel peatselt ilmumas 
Petrone Prindi „Minu“-sar-
ja kuuluv „Minu Venemaa“. 
„See langeb ikka teistest „Mi-
nu“-sarja reisikirjade stiilist 
jõhkralt välja. Algab küll pika 
heietusega nagu teistel kesk-
eas teise nooruse leidnud ti-
bide kirjapandud üllitised. 
Aga ses sarjas on ka häid raa-
matuid, nagu Aimar Ventseli 
„Minu Jakuutia“ või Maris 
Hudilaise „Minu Peterburi“,“ 
oli Juku-Kalle kriitiline.

Kirjamehe hetkel kõige po-
pulaarsem raamat „Eelarve“ 
sündis tänu aastatele 2011–
2014, kui Juku-Kalle oli, nagu 
ta ise ütles, Juhan Partsi ma-
sendusliikmena friigikogus. 

„See polnud üldse proosateo-
sena mõeldud. Minu Riigi-
kokku sattumine oli üks paras 
tööõnnetus. Mart Laari idee 
see oli, et võiksin valimistel 
kandideerida,“ rääkis ta.

„Olen kandideerinud Res 
Publica ja Roheliste nime-
kirjades, aga pole kunagi 
ühtegi erakonda kuulunud. 
Kandideerisin meeleldi, sest 
iga keskkonnatundlik inime-
ne peaks siiski oma lähimat 
ümbruskonda proovima mõ-
jutada oma parima äratund-
mise järgi. Rõhutan ka veel 
asjaolu, et toona polnud meil 
ka nii ilget Tallinna linnavo-
likogu nagu praegu,“ jätkas 
Juku-Kalle.

„Valimiste õhtul helistas 
mulle Hardo Aasmäe. Ütles – 
palju õnne, oled Riigikogus. 
Viskasin toru ära – tüüpili-
ne Aasmäe nali. Siis vaatasin 
netist – assa nuga!“ meenutas 
ajakirjanik.

Raamat valmis 2012. aasta 
eelarve vastuvõtmisele eelne-
nud kuul parlamendi tegevusi 
jälgides. „See on meie parla-
mendi ajaloos kõige pikema 
vastuvõtmise ajaga eelarve. 
Neli parteid ja käis tõeline 
jantimine, kus opositsioon 
üritas koalitsiooni idiootlike 
küsimuste esitamisega n-ö 
välja kurnata. Pidevalt võeti 
kümneminutilisi vaheaegu, 
lausa pärast iga küsimust,“ 
jagas Juku-Kalle toonast ko-
gemust.

„See protsess muudkui ve-
nis nagu härja ila, Riigikogu 
töö oli absoluutselt paralüsee-
ritud, mitte midagi muud ei 
tehtud, inimesed tassisid oma 
magamiskotid parlamenti. 
See oli nagu pioneerilaager. 
Meil IRLis pandi isegi paika 
magamise graafikud,“ jätkas 
ta.

„Hakkasin inimesi Faceboo-
kis kursis hoidma sellega, mis 
nendel ööistungitel toimub. 
Andsin nendest Facebooki 
postitustest hiljem ise raama-
tu välja, oma kulu ja kirjadega 
ning see on päris kena kopi-
ka sisse toonud. Nii et selles 
mõttes oli sest Riigikogus is-
tumisest kenasti kasu,“ on Ju-
ku-Kalle rahul.

Eelseisvate valimiste osas 
avaldas kirjamees lootust, et 
Riigikokku pääsevad rohke-
mad erakonnad. „Nii IRL kui 
Vabaerakond on aktiivselt 
tegelenud iseenese laialiküh-
veldamisega, nad kõik on eks-
kavaatorijuhid neis erakonda-
des ja tassivad seda laiali, kus 
seda saavad. IRL on napilt 
alla valimiskünnise. Näeksin 
heameelega, et nii IRL kui 
Vabaerakond ikkagi ületaksid 
selle. Ka Eesti 200 ja Elurik-
kuse erakond. Ma väga loo-
dan, et uuel aastal ei ole vaid 
neli erakonda uues Riigiko-
gus,“ arutles Juku-Kalle.
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TÖÖ/KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

JURIST ANNAB NÕU

KOOLITUS

• Väike tapamaja otsib lihunikku. 
Info tel 5682 5725

• Rumner Grupp OÜ otsib ül-
dehitajaid. Tel 514 4940

• Pakun pikaajalist tööd kogemus-
tega üldehitajale Lääne-Virumaal, 
Rakverest 20 km Võsu poole. 
Objektiks on 2 hoone ehitustööd 
(välitööd ja sisetööd). Objektil on 
vaja teha erinevaid sisetöid, elek-
ter, põranda ehitus, lagede ehitus, 
maalritööd. Töödega alustamine 
peaks toimuma koheselt lähiajal. 
Palun ühendust võtta ainult kor-
ralikel ja oskajatel ehitusmeestel. 
Joodikutel ja vahendajatel palun 
mitte tüüdata! Tel 507 1700

• Mööblisalong Vaala keskuses 
pakub tööd klienditeenindajale. 
CV saata: cv@marbergsisustus.ee

• Eesti Metsahoolduse OÜ otsib 
forwarderi- ja kiljotiini operaa-
torit. Tel 5309 0698

• Optimus Mööbel OÜ, Rakvere, 
Tallinna 43 otsib oma meeskonda 
laotöötaja-mööbli kokkupani-
jat. Tel 518 1449, e-mail: mail@
optimus24.ee

• Restoran BabyBack Rakveres 
otsib oma meeskonda nõude-
pesijat. Töö graafiku alusel kell 
10.00-20.00. Lisainfo tel 552 8197 
või mariann@babyback.ee

• Põllumajandusettevõte Lää-
ne-Virumaal võtab tööle lüps-
ja-karjatalitaja. Vajadusel väl-
jaõpe kohapeal. Info telefonil 
526 6156, sooviavaldus saata: 
kristjan@rpmt.ee

• Härra Rakverest vajab üks kord 
nädalas mõneks tunniks koduabi-
list, soovitav üksik korralik naine. 
Tel 554 6490

• Hoonete halduse-, kommu-
naalmajanduse ja kohaliku oma-
valitsuse töökogemusega noor 
meespensionär otsib uusi töö- 
alaseid väljakutseid Rakveres või 
Lääne-Virumaal. Tel 508 8037

• Mees kogemustega ehitaja otsib 
tööd. Tel 5376 4824

• Korralik hoovikoristaja otsib 
tööd. Tel 5631 5527

• Kutsume Teid hispaania 
keele kursustele neljapäeva 
õhtuti Rakvere Kultuurikes-
kuses. Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus (20 tundi, vajadusel jätkame) 
algajatele ja taasalustajatele Tsent-
rumis Koidula 1 alates E 29.10, T 
30.10 ja N 1.11 kella 18-19.30. Hind 
60 € (sisaldab õppematerjale). Reg 
tel 5566 1419

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?

Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Pakkuda 

EHITUSTÖÖD 
Helsinki piirkond. 

Sisetööd - vaheseinad/vahe-
laed; põranda tasandus/lihvi-
mine; akende/uste paigaldus, 
puusepatööd jne. PLAATIJA-
LE pakkuda tunni ja tükitööd. 
Töö pikaajaline ja palk iga 2 

nädala tagant.

Tööturvallisuskaart 
kohustuslik, SOOME KEEL 

suhtlustasandil nõutav. 
Elamisega aitame. Tööd saab 

alustada 01.11.2018

Lugeja küsib: Töötan kliendi-
teenindajana ja päev otsa klien-
tidega suhelda on väsitav ning 
raske. Kas tööandja peaks mi-
dagi tegema, et tööd kergemaks 
muuta, näiteks andma lisapuh-
kepause?

Vastab Piret Kaljula, 
Tööinspektsiooni töökesk-
konna konsultant.

Klientidega suhtlemine kuu-
lub psühholoogiliste ohutegu-
rite hulka. Tööandja ülesanne 
on tagada vaimselt ohutu ja 

tervist hoidev töökeskkond. 
Kuna sellised ohud mõjuta-
vad inimesi erinevalt, siis on 
tööandjal üksi väga keeruline 
hinnata, missugustele riskidele 
suuremat tähelepanu pöörata.

Tööandja peab töötaja vaim-
se ülekoormuse vältimiseks 
kohandama töö võimalikult 
töötajasõbralikuks. Töö kujun-
damisel tuleb muuhulgas ar-
vesse võtta töötajate töövõime 
muutumist tööpäeva jooksul. 
Selleks, et töötaja suure vaimse 
töökoormuse tõttu ülemäära ei 
väsiks, peab tööandja võimalda-
ma pause, et töötaja saaks lühi-
ajaliselt puhata ja taastuda.

Pauside hulk ja kestus on küll 
tööandja määrata, kuid see peab 
olema kooskõlas töötaja võime-
tega. Kui töötaja leiab, et töö on 
koormavam, kui tööandja seda 
hinnanud on, siis tuleks anda 
tööandjale selle kohta tagasisi-
det.

Töötajana saate teha järgne-
vat:

-andke tööandjale teada, kui-
das end tööülesannetega tunne-
te;

-kui tunnete, et teid tööko-
hal kiusatakse või ahistatakse, 

siis rääkige sellest kindlasti oma 
otsese juhi, kolleegi või per-
sonalitöötajaga ning säilitage 
tõendeid (e-mailid, tunnistajate 
ütlused) võimaliku hilisema uu-
rimise jaoks;

-kui tunnete, et te ei tule 
mingil põhjusel oma tööga aju-
tiselt toime (näiteks eraelus toi-
munud läbielamiste tõttu) ja va-
jate väiksemat töökoormust või 
tööülesannete muutmist, siis 
rääkige sellest oma tööandjaga;

-juhtige igapäevaselt tööand-
ja või töötajate esindaja tähele-
panu riskidele töökeskkonnas 
või -korralduses ja osalege ak-
tiivselt riskianalüüsi protsessis 
(näiteks täitke küsitlusi või osa-
lege aruteludel);

-kui te pole kindel, mis teie 
tööülesannete hulka täpselt 
kuulub või mille eest te vas-
tutust kannate, siis täpsustage 
seda oma otsese juhiga;

-pakkuge kolleegidele tuge 
nende tööalastes probleemides 
ning võtke vastu abi, kui ise 
seda vajate;

-hoolige endast, jälgige oma 
enesetunnet ning kontrollige 
regulaarselt oma tervist.
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TASUB TEADA

Iga aasta 26. oktoober on 
Nauru väikeriigi ja selle 
elanike jaoks ülitähtis 
kuupäev, kuna see mär-
gib Nauru rahva ellujää-
mist. Iseseisvuspäeva 
kõrval on Angam-päev 
naurulaste kõige oluli-
sem pidupäev.

Allan Espenberg

Kuigi järgmisel väitel puu-
dub teaduslik tõestus, on 
kinnitatud, et rahvuse ellu-
jäämiseks on vaja minimaal-
selt 1500 inimese olemasolu. 
Sellest põhimõttest lähtuvalt 
pühitsevadki naurulased 26. 
oktoobrit kui kuupäeva, mil 
saare rahvastik esmakordselt 
pärast koloniseerimist jõudis 
1500 inimeseni. Kokku on 
Nauru ajaloos jõutud rahvas-
tiku osas tõotatud teetähiseni 
kahel korral: 1932. ja 1949. 
aastal.

Hõimuvastuolud 
ja epideemiad
Vaid aasta pärast Esimese 
maailmasõja lõppu, 1919. aas-
tal nimetati Nauru Rahvaste-
liidu mandaatterritooriumiks 
ning anti ühiselt Suurbritan-
nia, Austraalia ja Uus-Mere-
maa valitseda. Muudatus teh-
ti seoses sellega, et varem oli 
Nauru olnud Saksamaa ko-

loonia, kuid kuna Saksamaa 
sai sõjas lüüa, siis jäeti saksla-
sed kõigest ilma.

Samal, 1919. aastal oli Nau-
ru saarel korraldatud rahva-
loendus, mille andmetel elas 
seal kõigest 1068 inimest. 
Selgus, et saare rahvaarv oli 
vähenenud katastroofiliselt ja 
paljud inimesed – umbes 18 
protsenti elanikest olid dü-
senteeria- ja gripiepideemia 
tagajärjel surnud.

Gripipuhang mõjus eriti 
laastavalt naurulastele seetõt-
tu, et vahetult enne seda oldi 
läbi suurte kannatuste jagu 
saadud düsenteeriaepidee-
miast. Uus suur haigus tegi 
taas tõsist puhastustööd Nau-
ru inimeste hulgas. Väideta-
valt tõid haigused Nauru saa-
rele hiinlastest töölised, kelle 
karantiinis olemist ei võetud 
kuigi tõsiselt, mille tagajär-
jeks olidki epideemiad.

Rahvaarv oli langenud vä-
hem kui tuhande inimeseni 
1870. aastatel, kui toimusid 
verised kokkupõrked eri-
nevate hõimude vahel. Kui 
1890. aastal korraldati Naurul 
esimene rahvaloendus, elas 
saarel juba rohkem, kuid ik-
kagi ainult 1294 inimest (574 
meest, 720 naist). Alles 1905. 
aastaks oli rahvaarv kasvanud 
1550 inimeseni, kuid paar 
aastat hiljem nõudis taas palju 
inimelusid lastehalvatus.

Pärast 1919. aasta rahva-

Täna tähistavad naurulased Angam-päeva

Nauru on riik Okeaanias Mikroneesia saarestikku kuuluval ovaalsel 
Nauru korallsaarel. 

Foto: wikipedia.org

loenduse tulemuste teada-
saamist kohtus Nauru hal-
dusjuht, Austraalia brigaa-
dikindral Thomas Griffiths 
(1865–1947) 1921. aastal ko-
halike hõimujuhtidega, teata-
des neile, et saare elanike arv 
on katastroofiliselt väike ning 
kui naurulased tahavad olla 
rahvus, siis peab Nauru rah-
vaarv olema vähemalt 1500.

Samal ajal otsustati saare 
administratsioonis, et päev, 
mil saare elanike arv jõuab 
selle tähiseni, nimetatakse 

Angam-päevaks (Angami 
päevaks), sellest saab riiklik 
püha ja seda hakatakse igal 
aastal suure pidulikkusega tä-
histama. Aga laps, kellest saab 
Nauru 1500. elanik, kuuluta-
takse Angam-lapseks (Anga-
mi lapseks) ning hinnaliste 
kingituste kõrval saab ta ka 
igavese austuse ja kuulsuse.

Muide, „angam” tähendab 
nauru keeles juubeldamist, 
rõõmustamist, hõiskamist, 
pidutsemist, lootmist, aga ka 
püstitatud eesmärgi saavuta-

mist, koju naasmist või kõigi 
raskuste võitmist.

Senini kaks Angam-last
Kolmteist aastat pärast rah-
valoendust nägigi ilmaval-
gust Nauru 1500. elanik. Sel-
leks oli tüdruk Eidegenegen 
Eidagaruwo, kes sündis 26. 
oktoobril 1932. aastal. Te-
gelikult olevat 26. oktoobril 
sündinud mitu last, kuid An-
gam-lapseks kuulutati mille-
gipärast just Dorcas Demuro 
nimelise ema laps Eidege-
negen Eidagaruwo. Teistel 
andmetel ootas sel ajal haiglas 
sünnitamist neli naist, kuid 
just Dorcas sai lapse kätte esi-
mesena.

Tüdruku nutt põhjustas 
saarel suure juubeldamise ja 
tähistamise. Sel õhtul pandi 
näiteks saare igas piirkonnas 
põlema suured lõkked ja käis 
lausa võistlus, kus on suurim 
ja võimsaim tulesammas.

Kui 1940. aastal elas Naurul 
veel 1848 inimest, siis Teise 
maailmasõja jooksul langes 
Nauru elanikkond taas alla 
kriitilise määra. Asi oli selles, 
et Nauru okupeerinud jaa-
panlased tahtsid saarele ehi-
tada lennuvälja, mistõttu vii-
sid nad 1201 naurulast Truki 
saarele sõjapakku. Praegu on 
Truki saare nimi Chuuk ja 
see kuulub Mikroneesia riigi 
koosseisu.

Nendest enam kui tuhan-

dest inimesest naasis pärast 
sõda Naurule vaid 737. Ka 
esimesel Angam-lapsel pol-
nud õnne kodumaale naasta, 
sest ta suri Truki saarel kas 
alatoitumuse, framböösia või 
granuloomi tagajärjel, sest 
need tõved said saatuslikuks 
paljudele naurulastele. Umbes 
600 inimesest, kes olid jäänud 
sõja ajal Naurule, jäi ellu lige-
male 400. Nii oli Nauru rah-
vaarv langenud isegi alla 1150 
inimese, kuid 1946. aastaks 
oli suurenenud juba 1369 ini-
meseni.

Seejärel jäädi Naurul ping-
salt ootama, millal kerkib 
rahvaarv taas 1500 inime-
seni. Oodata ei tulnud kuigi 
kaua, sest teine Angam-laps 
tuli Boe ringkonnas ilmale 
juba 31. märtsil 1949. aastal. 
Selleks oli poisslaps Bethel 
Enproe Adam. Kuigi poiss 
sündis hoopis teisel kuupäe-
val kui Eidagaruwo, otsustati 
ametlikku Angam-päeva mit-
te muuta ja seda tähistatakse 
endiselt edasi 26. oktoobril.

Võib üsna kindel olla, et 
Angam-lapsi enam juurde ei 
tule. Praegu elab saarel üle 
11 000 inimese, kelle hulgas 
on nauru keele kõnelejaid 
umbes 6000. Kui midagi era-
kordselt katastroofilist ei juh-
tu, siis ei saa rahvaarv mingil 
juhul alla 1500 langeda, mis 
tähendab, et väljasuremisoht 
enam naurulasi ei ähvarda.
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VABA AEG

KUHU MINNA

O Kõrts
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
27. oktoober käivitab hitimasina DJ Ailan Kytt

Biore Tervisestuudio 
11. november kell 12–18 „Minu voolav hääl“ – laulmine kui 
teraapia, neile, kes viisi ei pea – juhendaja Merle Pärle Võ-
rust
13. november kell 11–17 ortopeedi vastuvõtt, jalalaba uu-
ring ja sisetaldade määramine – dr Lehte Pärn
27. november kell 18–20 dr Riina Raudsiku loeng ja raama-
tu „Tagasi tervise juurde“ tutvustus Hotellis Wesenbergh
Seljaabi-kiropraktiku vastuvõtt iga esmaspäev ja kolmapäev 
– A. Grigorjan
Tervisliku seisundi testimine neljapäeviti – E. Heinmets
Info ja eelreg Laada 5, Rakveres, tel 501 7960, www.biore.
ee
Osta tervisetooteid kodust lahkumata www.tervisepood.
biore.ee

Rakver e Teater
26.10 kl 19.00 Ükssarvikute farm Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Urmas Lennuk)

MTÜ Lääne-Virumaa 
Spordiveteranide Koondis
28. oktoobril algusega kell 10 toimuvad Kadrina Huvikes-
kuses SVK paarismängude MV novuses.
3. novembril algusega kell 10 toimuvad Viru-Nigula spor-
dihoones SVK MV lauamängude mitmevõistluses.

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühingu teabepäev toimub 29. 
oktoobril kell 13 Rakvere Targas Majas saalis 114, lektoriks 
on pr Milvi Kompus Ida-Päästekeskusest, kes räägib kodu-
ohutuse teemadel. Ootame kõiki asjast huvitatuid ja ka uusi 
liikmeid.

Rakvere kultuurisündmused
8.–31. oktoober KXTT näitus „Juhuslik valim“ Lääne-Viru-
maa Keskraamatukogus
27. oktoober kell 18 sügisene balletiõhtu Rakvere Kultuu-
rikeskuses
1. november kell 10 Lääne-Virumaa Osaluskohvik Rakvere 
Kultuurikeskuses
1. november kell 17.30 raamatuesitlus: Marko Pomerants 
„Minu Ministeeriumid“, Lääne-Virumaa Kesk- raamatuko-
gus
2. november kell 16.30 küünalde süütamine hingedepäeval 
südame- ja veresoonkonna haiguste tõttu meie seast lahku-
nud inimeste mälestamiseks Rakvere Keskväljakul 

Järgmisel nädalal Rak-
vere Teatrikino ekraa-
nile jõudvas romantili-
ses komöödias „Aasia 
hullult rikkad“ näeb se-
da, kuidas poja pruudil 
tuleb võimalik ämm en-
nast austama panna.

Tõnu Lilleorg

Hiinlased on kollektiivne ja 
visa rahvas, kes tõestanud 
oma hakkamasaamist palju-
des maailma paikades, seal-
hulgas New Yorgis. Siit leia-
megi noore armastajapaari 
Racheli (Constance Wu) ja 
Nicki (Henry Golding), kes 
otsustavad sõita Singapuri 
Nicki parima sõbra pulma.

Kui lennukis juhatatakse 
noored magamistoaga sviiti, 
hakkab Rachel pisitasa teada 
saama, et Nick on Singapuri 
ühe rikkaima pere liige. Seni 

on Nick oma varakust neiu 
eest varjanud seepärast, et on 
tahtnud elada Ameerikas ta-
valise inimese elu.

Nicki ema Eleonor suhtub 
tulevasse võib-olla-minias-
se reserveeritult, sest tema 
meelest on ameeriklased oma 
kirega leida isiklikku õnne 
liiale läinud, kuid tähtsaim 
on hoopis perekond, mille 
heaks tuleb end vajadusel oh-
verdada.

Filmi esimene tund ku-
lub Nicki sõbra pulmi ette-
valmistavate meeleolukate 
sündmuste näitamisele, kus 
Racheli õnneks kohtub ta 
endise ülikooliaegse sõbran-
na Peik Liniga (Nora Lum 
lavanimega Awkwafina), kes 
aitab tal rikkurite seltskon-
naelus orienteeruda.

Kui kahetunnisest filmist 
oli üle poole kulunud, tek-
kis mus nõutus, kas mingit 
intriigi siis filmis polegi, sest 
kõik näis kulgevat seda rada, 

et ühed pulmad järgnevad 
teisele. Siis aga käis Eleonor 
välja oma tugevamad kaar-
did, et Rachel perest eemale 
peletada. Milliste vastukäi-
kudega Rachel välja tuleb, 
saab näha juba kinos.

Filmis näeb Malaisia lõu-
narannikul asuva Singapuri 
linnriigi üht olulisemat vaa-
tamisväärsust – Marina Bay 
Sands puhkekeskust, mis on 
arhitektuuriline meistriteos. 
See hoone, mille kolme tor-
ni ühendab laevatekki mee-
nutav katus, annab edasi ka 
lugu ennast, mis nauditaval 
viisil avab nähtuste ja sünd-
muste mõlemaid pooli. Nii 
näeme filmi algul hoonet 
mere poolt, siis maa poolt ja 
viimaks pidutsevad tegelased 
katusel asuvas Taevapargis.

Filmis kuuleb ka Aasia 
poppmuusikat, mis sarnaneb 
küll pisut läänelikule, kuid 
on selgelt omapärane.

Mitmekihilised 
peresuhted Aasia moodi

Pidutsemisel Aasia rikkurid ei koonerda.
Foto: ACME Film
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• Müüa Näituse tänaval Rakveres 
II korrusel olev korter. Remonti 
vajav. Vesi ja kanalisatsioon sisse 
toodud. Kaasomand ja sinna juur-
de kuulub maa 890 ruutmeetrit. 
Hind 25 000 €. Tel 5347 7001

• Müüa korter Tamsalus, Tehnika 
5-5. Hea asukohaga korter. Tore-
dad naabrid. Hinna osas läbirää-
kimise võimalus. Hind 10  000 €. 
Tel 55521221

• Müüa korter Rakvere kesklinnas, 
III korrus, 1toaline. Tel 5894 2895

• Müüa 1toaline kõigi mugavuste-
ga korter Sõmerul I korrusel. Hind 
16 000 €. Tel 5887 1954

• Müüa Rakveres remonti vajav 
2toaline ahjuküttega korter, II 
korrus, 47,8 m2 + veranda. Tel 555 
0233, 5663 6045, õhtuti.

• Müüa normaalses seisukorras 
2toaline (49,3 m2) ahjuküttega 
korter Väike-Maarja keskuses, 
wc-vannituba, köök puupliidiga, 
aknad vahetatud, uus välisuks, uus 
korsten, garaaž, sauna ehitamise 
võimalus, kaks puukuuri, aiamaa. 
Toimiv korteriühistu. Maja reno-
veerimisega hakatakse pihta aastal 
2020. Hind 12 000 €. Tel 520 6216

• Müüa 2toaline korter 3/3, Voh-
nja külas, Kadrina vallas. Tehtud 
kapitaalne remont, keskküte. 
Lasteaed, kool jne. Täpsema info 
saamiseks helista 5625 3560

• Müüa 2toaline korter Tapal, 
Ülesõidu 5A-58. Tel 5646 5377

• Müüa kõigi mugavustega 3toa-
line renoveeritud korter Arkna 
mõisa läheduses. Tel 5345 9869

• Müüa 3toaline korter koos ga-
raažiga Väike-Maarjas, Põhja 13a. 
Majas on toimiv korteriühistu. 
Korterit köetakse õhksoojuspum-
baga. Soe vesi boilerist. Wc-s ja 
duširuumis on põrandaküte. Välis-
seinad kõik soojustatud, põrandad 
enamus soojustatud, elutoa ja 
köögipõrand veel soojustamata. 
Aknad vahetatud, uks vahetatud. 
Garaaž on renoveeritud. Uus 
bituumenkatus, juhtmestik ja 
valgustid. On olemas voolumõõtja 
ja kanal. Korterit saab osta ka ilma 
garaažita, siis on hind 18  500 €, 
koos hind 20 000 €. Tel 5565 8241

• Müüa (ka järelmaksuga) või üü-
rile anda (tagatisraha nõue) Tapal 
85% renoveeritud eriplaneeringu-
ga korter 3 tuba + köök, dušš-wc 
koos, koridori vaheuks ja ühes toas 
veel teisaldatav dušinurk - köök, 
eraldi + wc pikas koridoris, mis 
võimaldab kasutada kahe 1toalise 
eraldi korterina, 2/3 ,STV-tv, oma 
ahikeskküte + õhksoojuspump 
+ konditsioneer, möbleeritud , 
5 minuti tee rongipeatuseni ja 
poodi. Võimalik välja ehitada veel 
pööningukorter ja keldris suur 
saun, mõlemad a 70 ruutmeetrit. 
Üür 100 € korter + maksud. e-mail: 
aautod@gmail.com. Tel 5648 8989

• Müüa 3toaline korter Simunas. 
Asetseb hästi toimivas korteri-
ühistuga majas. Olemas panipaik 
ja keldriboks ning kaks rõdu. Info 
telefoni teel. Tel 5348 1770

• Müüa kesklinnas 4toaline kor-
ter gaasiküttega, otse omanikult. 
Korteri mõõt 96 m2. Tel 5348 816

• Müüa Lepnal renoveerimist 
vajav 4toaline ridaelamuboks. 
Tel 552 3400

• Müüa 4toaline korralik ridaela-
muboks (rõdu 18 m2, saun, duši-
ruum, oma keskküte) 14 km Rak-
verest. Tel 5665 7371

• Müüa Rakvere kesklinnas piires 
elamu II korrus, abihoone, aia-
maa. Tel 5358 6829

• Müüa saunaboks. Hind 1200 €. 
Tel 5685 6320

• Tapa linnas müüa auto garaaž. 
Tel 5809 3285

• Müüa ilusas privaatses kohas 
maja Tapa vallas, Aavere külas. 
Üldpindala 2,86 ha, millest 1,89 
ha on põllumaad. Kõrvalhoo-
neteks on kahekohaline garaaž, 
saun, suur majandushoone ja 
kasvuhoone. Majas 4 tuba, mis 
vajavad tänapäevast remonti. 
Oma puurkaev. Hind 40 000 €. 
Lisainfot saab tel 5354 2457 või 
tel 5669 4412

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

• Ostan renoveeritud majja I-III 
korrus 1toalise korteri. Otse oma-
nikult. Tel 5340 5540

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

• Soovin osta san-remonti vajava 
2-või 3toalise korteri  Rakveres. 
Tel 5900 0051 või e-mail eluase-
meost@gmail.com

• Ostan maja Rakvere linnas. 
Maja võiks olla heas korras ja 
krunt suurusega vähemalt 750 m2. 
Pakkumine teha koos hinnasoovi, 
seisukorra ja maja täpse aadres-
siga e-posti aadressile roheniit@
gmail.com või tel 58160290. NB! 
Kinnisvaraportaalides olevate 
pakkumistega olen kursis ja neid 
palun mitte pakkuda.

• Ostan garaaži Rakvere. Tel 5567 
7790

• Maagia kv ostab või võtab müüki 
kinnisvara. Tel 5855 0720, www.
maagiakv.ee

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Üürin toa Viitnal seoses tööga, 
või selle lähiümbruses. Tel 5553 
8445

• Perekond soovib üürida 3-või 
4toalist korterit Rakveres või lä-
hiümbruses. Tel 5860 1454

• Naisterahvas soovib üürida tuba 
Roelas E-N. Tel 5567 7926

• Üürin tühja garaaži 20-40 m2 
Rakveres või lähiümbruses. Tel 
5694 0076

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

• Omanikult anda üürile Rakvere 
vanalinnas 1toaline ahjuküttega 
ilus, osaliselt möbleeritud korter. 
Korteris soe vesi boileriga, vajadu-
sel vannitoas põrandaküte. Hind 
kuus: 170 € + kommunaalmaksud 
+ elekter. Lepingu sõlmimisel va-
jalik 1 kuu ettemaks + tagatisraha 
(kokku 340 €). Tel 5664 9966  

• Anda üürile 1toaline kõigi muga-
vustega korter Kungla 6, Rakvere. 
Hind 200 € + kommunaalmaksud. 
Tel +3584 0702 1378

• Üürile anda 1toaline kõigi mu-
gavustega korter Sõmerul, I kor-
rusel. Tel 5887 1954

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
möbleeritud korter otse omani-
kult. Tel 5624 4605

• Otse omanikult anda üürile (või 
müüa 5000 €) Kundas 1toaline, 
avar, mugavustega korter, kesk-
mises korras. Köök ca 9 m2, tuba 25 
m2, suur esik, panipaik. Kokku 40 
m2. Üür 80 € + kommunaalkulud 
ja elekter. Lepingu sõlmimisel va-
jalik 1 kuu ettemaks + tagatisraha, 
kokku 160 €. Tel 5664 9966 

• Anda üürile mugavusteta 2toa-
line korter Rakvere linnas. Tel 
5558 7544

• Anda rendile 2toaline ahjuküt-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Korteris suur duširuum + wc. Tel 
554 5090

• Üürile anda Rakveres 2toaline 
kõigi mugavustega korter, toad 
mööblita. Tel 5848 2025

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
2toaline kõigi mugavustega kor-
ter. Tel 5358 6829

• Üürile anda 2toaline ahjuküttega 
korter (53 m2) Rakveres, Pikk 37, 
II korrus. Hind 220 € kuus. Tel 503 
4972, info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega korter Rakveres Tuleviku 
tänaval. Tel 525 2284

• Anda üürile Rakveres Lennuki 
tänaval möbleeritud 2toaline kor-
ter otse omanikult. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline korter Tapa 
kesklinnas. Üür 200 € kuus. Tel 503 
4972, info@ko.ee

• Anda üürile või müüa Roelas 
kõigi mugavustega 4toaline kor-
ter. Korteri üldpindala 79 m2. Info 
tel 505 1902

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Escort, 1992. a, sõi-
dukorras, tumeroheline, 52kW, ÜV 
olemas. Tel 528 3630

• Müüa Ford Focus C-Max 1,8i 
01/2005. a, 92kW, mahtunive-
saal, bensiin, hõbedane metallik, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
2 x el.aknad, veokonks, roosteta, 
mõlkideta, korralik, kehtiv üle-
vaatus 2019, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

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

• Müüa Volkswagen Polo 2005. a, 
1,9 diisel, väga heas korras. Hind 
3000 €. Tel 5302 9943

• Müüa Opel Zafi ra naastrehvid 
Z05 55 16 velgedel. Tel 5364 1445

• Müüa Mitsubishi Lancer 1,6i 
03/2004, 72kW, tumesinine, me-
tallik, uuem mudel, bensiin, se-
daan, konditsiooneer, 4 x el.aknad, 
ökonoomne, kehtiv ülevaatus 
04/2019, roosteta, korralik, sood-
salt! Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
12/2001. a, bensiin punane, luuk-
pära, 5 ust, täiuslik hooldusraa-
mat, konditsioneer, 4 x el.aknad, 
roosteta, mõlkideta, ökonoomne, 
kehtiv ÜV 12/2018, soodsalt! Tel 
5903 7780

• Müüa Opel Astra Station Wagon 
1,6i 01/2005. a, 77kW, tumehall 
metallik, universaal, konditsio-
neer, 2 x el.aknad, roosteta, väga 
heas tehnilises korras, kõik töötab, 
kehtiv ÜV 2019, soodsalt! Tel 5903 
7780

• Müüa Peugeot 307 1,6i 08/2006. 
a, 80kW, kirsipunane metallik, 
5 ust, luukpära, bensiin, hool-
dusraamat, konditsioneer, 2 x 
el.aknad, teisaldatav konks jne, 
äsja läbinud tehnilise ÜV 08/2019, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 
1,4TDI 01/2005. a, 55kW, turbo-
diisel, hõbedane, universaalkere, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, tume salong, pl.soojen-
dus, superökonoomne! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,6i 05/2004. a, 77kW, bensiin, 
tumesinine metallik, universaal, 
konditsioneer, 4 x el.aknad, kesk-
lukk puldist, veokonks, roosteta, 
mõlkideta, korralik, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2004. a, 74kW, turbodii-
sel, hõbedane, universaal, kon-
ditsioneer, 4 x el.aknad, kesklukk 
puldist, originaal valuveljed, veo-
konks, roosteta, mõlkideta, läbi-
nud tehnilise ülevaatuse 04/2019, 
korralik, superökonoomne, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Ostan auto kuni 1500 €, võib 
vajada remonti. Tel 504 0457

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

• Ostan teie auto kasvõi juba täna, 
võib pakkuda igas seisukorras! Tel 
5309 2650

• Auto ost. Ostan kõiki marke igas 
seisukorras sõiduautosi ja kaubi-
kuid. Tel 512 7543   Bar500@hot.ee

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
M e r c e d e s - B e n z  B  1 8 0 , 
05/2008a. 2.0 (80Kw), dii-
sel, automaat, must met. Sn: 
144 555km.

Hind: 5990.-

Peugeot Partner, 10/2014a. 
1.6 (55kw), diisel, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 121 450 km.

Hind: 7790.-

Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 
(77kw), diisel, automaat, valge. 
Sn: 230 600km.

Hind: 7990.-

Nissan Pulsar Tekna, 10/2014a. 
1.5 (81kw), diisel, manuaal, val-
ge met. Sn: 116 940km.

Hind: 10 990.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 
1.2 (85kw), valge met. bensiin, 
manuaal. Sn: 32 270km.

Hind: 10 990.-

Nissan Juke Acenta, 07/2015a. 
1.6 (86kw), lilla met. bensiin, 
automaat, Sn: 58 540km.

Hind: 11 290.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 11 600km.

Hind: 14 990.-

Nissan Micra N-Connecta, 
05/2017a. 0.9 (66kw), ben-
siin, manuaal, sinine met. Sn: 
2135km.

Hind: 15 450.-

Peugeot 508 Allure, 06/2015a. 
1.6 (121kw), bensiin, automaat, 
tumepruun met. Sn: 41 820km. 

Hind: 15 990.-

Nissan Navara, 11/2015a. 2.5 
(106kw), diisel, manuaal, hõbe-
dane met. Sn: 111 828km. 

Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Acenta 4x4, 
11/2014a. 1.6(96kw), diisel, ma-
nuaal, valge met. Sn: 78 830km. 

Hind: 18 990.-

N i s s a n  X-T r a i l  A c e n t a , 
09/2015a. 1.6(96kw), diisel, 
manuaal, hõbedane met. Sn: 
56 454km. 

Hind: 19 490.-

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

Hind: 20 990.-

N i s s a n  X -T r a i l  Te k n a , 
02/2016a. 1.6 (96kw), diisel, au-
tomaat, hall met. Sn: 99 952km. 

Hind: 20 990.-

Toyota RAV4, 02/2016a. 2.0 
(112kw), bensiin, automaat, 
tumepruun met. Sn: 48 125km. 

Hind: 21 750.-

Nissan Qashqai  Tekna+ , 
09/2017a. 1.2 (85kw), ben-
siin, manuaal, sinine met. Sn: 
7800km. 

Hind: 22 990.-

N i s s a n  X -T r a i l  Te k n a , 
11/2017a. 1.6 (96kw), diisel, 
automaat, hall met. Sn: 9500km. 

Hind: 26 990.-

Nissan X-Trail Tekna 4x4, 
01/2018a. 2.0 (130kw), dii-
sel, automaat, sinine met. Sn: 
7100km. 

Hind: 31 990.-

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük ja * Haakekonksude müük ja 
paigalduspaigaldus

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

 VEOAUTODE 
REMONT JA HOOLDUS

TEOSTAME KA 
HAAGISTELE JA VEO-

AUTODELE KEEVISTÖID 
MUSTALE METALLILE

RAKVERE 
HOOLDUSPUNKT:

Lääne-Virumaa, 
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15, 46603
rakvere@mehpar.ee

Mob +372 5333 4853

www.mehpar.ee
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VEO- JA KAEVETEENUSED

EHITUSTEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

TEENUSED

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              97
CITROEN XSARA 5ust 1,4             -02
CITROEN C2                     1,0i                             06
CITROEN C3                          03
CITROEN C5             2,0HDI         -04
UUS! CITROEN JUMPER        1,9TD                  98

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309       83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                99
PEUGEOT 206 3ust  1,1             99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                06
PEUGEOT PARTNER            1,9D              -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0         85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD  96-99
REANULT THALIA      1,4                   -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i   93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i         97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut    94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD     95-00
SEAT CORDOBA                         06
SEAT IBIZA                       -02
SEAT TOLEDO                    91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i    95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

• TB Garage OÜ pakub kva-
liteetset ja soodsat rehviva-
hetusteenust! Uute rehvide 
ja velgede müük - meilt leiab 
rehvi ka kõige hinnatundlikum 
klient! LISAKS TEGELEME: 
autode remont ja hooldus, 
autovaruosade ja lisaseadme-
te müük, tulede poleerimine, 
veakoodide lugemine, kondit-
sioneeri täitmine. Kontakt: tel 
5332 2938, tel 5373 3996 või 
tbautoremont@gmail.com. 
Aadress: Kalda 62, Järva-Jaani, 
Järva vald, Järvamaa

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Treilerveod Lääne-Virumaal. 
Tel 5858 0123

• Tõstuki rent, käärtõstuk 10 
m, 25 €/ööpäev, pikemaajaliselt 
kokkuleppel. Tel 5553 0770

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso 
Transport OÜ. Tel 5667 5947 
www.rakso.ee

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Väike madelauto rent (3,5 t), 
saab sõita B-kat. Tel 5553 0770

• Tarka & Pere OÜ teostab puk-
siirteenust 1,30 €/km ja tunnitöö 
30 €/h. Rendime puksiirhaagist 
(konn) ööpäev 25 € ja oksapu-
rustajat BOSCH 25 € - 24/h. 10 
meetrine redel 6 € - 24/h. Kivipu-
rustaja 50 € - 24/h, tekstiilipesur 
Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, elektri-
line nurklihvija Metabo (230) 6 
€ - 24/h. Tel 526 4115  

• Kopa- ja kaevetööd. Lu-
melükkamise teenus. Tel 5553 
0770

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 
1547

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Transporditeenus  kuni 
7,5-tonnine madelauto. Tel 
5553 0770

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Info tel 504 0118

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

• Reovee-ja fekaalivedu Hal-
jala ja Tapa vallas. Teenindame 
teid iga päev, ka õhtuti ja näda-
lavahetusel. Tel 5656 1515

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

ära vedu Vinni vallas ära vedu Vinni vallas 
Tel 5137633Tel 5137633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Plekikantimise tööd. Ot-
saplekid, harjaplekid, sokliple-
kid, aknaplekid ning kõik eriku-
julised lisaplekid. Tel 5553 0770

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Üldehitustööd: puukuurid, ga-
raažid, saunad. Tel 5685 6320

• Müün ja paigaldan igas mõõdus 
kauakestvaid ja nägusaid tõsteta-
vaid garaažiuksi väikeelamutele 
ja tööstustele Lääne-Virumaal. 
Kiire tarne ja paigaldus. Aastate 
pikkune kogemus ja kindel kva-
liteet. Helista 51 929297 ja küsi 
pakkumist!

• Teeme ehitus-, remondi- ja 
viimistlustöid. Aitame sise-
kujundamisel, tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Teostame korterite, eramute 
ehitus- ja remonttöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 5394 6666

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

• Plaatimine ja ehitus-remondi-
tööd. Tel 5606 9271

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

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

• Soojustan polsterdan uksi. Tel 
5646 8055

• Restaure erin vanaaegs et 
mööblit. Tel 5668 3582

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine ja re-
mont. Rõngaste vahetamine ja 
kaevupealsete ehitus. Tel 5840 
0240

• Teostame lammutus- ja ko-
ristustöid, samas ka prahivedu. 
Tel 5553 0770

• Lammutustöö. Transporttee-
nus. Tel 5685 6320

• Lammutus-, ehitus- ja remon-
ditööd. Majad, korterid, saunad, 
pesuruumid. Ehitus soojustus, 
värvimised. Tel 504 5560

• Teostame kõiki lammutustöid 
koos prahi äraveoga. Tel 5330 5970

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

• Pottsepp: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija, ummistuste lik-
videerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepa-
tööd. Tel 522 1165

• 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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

SMIRLINE OÜ   
• ÜLDEHITUS

• KATUSED

• MAJADE  FASSAADIDE 

SOOJUSTAMINE JA 

VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS

• PLAATIMINE

• TERRASSID

• ELEKTRITÖÖD 

Tel 5342 9733, 
ruslan.smirline@gmail.com
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KODU

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid 
sise- ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.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

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Katusetööd
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

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

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

sele.

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

Rakmettrans

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes, kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5808 5965

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

www.kuulutaja.ee

• Kodumasinate remont ja pai-
galdus (külmkappide, pesumasi-
nate, nõudepesumasinate, mikro-
laineahjude jne). Teenus võimalik 
ka kodukutsel. Tel 5648 7258

• Pressin õunamahla. Tel 5390 
9168

• Automaatika tiib- ja liug-
väravatele. Tõstuksed, tõkke-
puud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

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

• Ansambel, õhtu juhtimine juu-
belil, sünnipäeval. Üle Eesti. Tel 
5190 1697

• Felix Bänd – soodne. Tel 5559 
3419

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuu-
sika igale peole! Tel 5185 318, ka-
levband.kalev@gmail.com

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

• KONTRABASS JA AKORDION 
- mõnus kooslus koos laheda lau-
luga. Olgu sul pulm, jõulupidu või 
juubel. Samas ka õhtujuhtimine. 
Küsi lisa tel 5683 7141, Tiia

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

• Parima hinnaga hüperkiire pii-
ramatu Internet + KordusTV-ga. 
DigiTV Virumaal. Paigaldus, Wifi  
ruuter ning Digiboks tasuta. Levib 
nii linnas kui maal. Uuri lähemalt: 
http://telestar.ee. Tel  5552 5432

 • SAT-süsteemid alates 95 €. 
TV-antennid – paigaldus, remont. 
OÜ RTS ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite remont ja hooldus. 
Tel 5656 8735

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna 
tel 551 2053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. 
Aastaaruanded soodsalt. Tel 5568 
6385

MUUD TEENUSED

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 

Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 

Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 

tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 

pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 

10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 

18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 

ning laenu brutosumma 11 976 eurot.
KAARDID 

ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

*igakuine raamatupidamine
*palgaarvestus, maksu-

arvestus,
töötajate maksete 

deklareerimine
*majandusaasta aruande 

koostamine
*konsultatsioon

*praktika võimalus.
Üle 20 aasta kogemust.

Rohkem infot:
https://ingliteteraapia.

weebly.com/
raamatupidamine.html

Tel 5455 1595

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

• Uued  kaarkasvuhooned 
sügishindadega  3x4; 3x6; 3x8 
m. Transpordi võimalus, kiire 
tarne. Info ja tellimine tel 5673 
0411

• Müüa odavalt villaseid sokke. 
Hind 7 €/paar, ka hulgi. Tel 5852 
9226

• Soodsalt müüa vähekasutatud 
külmik UPO K 176, S 60, L 54, 
A-klass. Tel 5340 7989

• Müüa trenažöör. Tel 5567 4661
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OST
• Tasuta vanametalli äravedu, 
garaažid, majad, keldrid jne. Küsi 
lisa. Tel 507 9984

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja -tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

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

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

• Vanavara huviline ostab ma-
japidamises olevat vanavara: 
mööbel, tööriistad, jalgrattad, 
võrrid, mootorrattad, kristallnõud, 
garaaži tarvikud, hobutarvikud, 
märgid jpm. Aus ja meeldiv tee-
nindus! Tel 507 9984

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

• Ostan vanu fotosid, postkaarte, 
märke, münte ka nõukogude 
aegseid. Tel 503 1849

• Ostan nõukogude fotoaparaa-
did ja objektiivid! Tel 5853 2215

• Soovin osta õunapurustaja. Tel 
5691 1010

• Ostan vankri ratta, voki, vanu 
nõusid, piimakannu ja vanaaeg-
seid asju. Tel 5555 5527

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

• Müüa sütt, umbes 1000 kg kotid, 
kohale toomisega. Tel 503 2269

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

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

• Müüa saetud/lõhutud kütte-
puud: kask, sanglepp, lepp, kuivad 
ja toored. Tel 5192 4320

KÜTTEPUUD

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2.50 €/kott ja kasel 3.00 
€/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa kuivad küttepuud 45 € 
ruum (pikkused 30 cm, 38 cm, 
50 cm) ja võrkudes kaminapuud 
(lepp) 3 €, (kask) 4.50 €. Saemater-
jali jäägid 30 cm pikad võrkudes 
2.50 € (lehtpuu, okaspuu). Tel 
508 7430

• Müüa kuivad saetud lõhutud 
küttepuud. Tel 551 6449

• Müüa kütteklotse 40-liitrised 
võrkkotid. Hind 1.80 €. Tel 5450 
5198

KUIVAD 

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5695 5572

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

Viru Halud OÜ müüb 
aastaringselt

-Kuiva küttepuud 
-Toorest küttepuud 

- Kõrge kütteväärtusega 
puitbriketti

Info ja tellimine 
tel 5851 5859 

www.viruhalud.ee

Säästa Säästa 
küttepuudelt küttepuudelt 
kuni 16 €/rm!kuni 16 €/rm!

- Osta meilt täna 
toores puu

- Suvel 2019 
saad kuiva puu
- Hoiustamine 

septembrini 2 €/rm

www.viruhalud.ee/kampaania

Tel 5851 5859

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

• Katuseplekk, hind alates 5 
€, vastavalt tellija mõõdule. Tel 
553 9330

Ettevõte müüb 
ehituslikku 

saematerjali 
(prussid, lauad).

Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine, 

transpordi võimalus.
Info tel 515 0258 

või 520 6369

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

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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

• Maa ja metsapiiride hool-
dus.  Teenustöö eraisikule.  Tege-
vuspiirkond L-Virumaa. Tel 514 
8661

• Ostan väiksema (1-2 hektarit) 
metsakinnistu. Võib pakkuda ka 
raiutud metsamaad. Tel 5562 2919

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

Viru Halud OÜ
ostab

Metsa raieõigust
Majandame ka pehmeid 

lanke
Info ja hinnapakkumised

518 4333
janis@viruhalud.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

• Müüa Kungla talu kartulit 
„Laura“ ja „Gala“ Rakvere vallas. 
Transport. Tel 514 1338  

• Müüa söögikartulit „Laura“. 
Pakendatud 25 kg võrkudesse. 
Kojuvedu alates kahest võrgust. 
Info telefonil 525 5981

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
53543 002 või 513 3787

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info 
tel 5196 2628 või 5351 7414

• Tapamaja müüb emise lihake-
hasid kohale toomisega. Info tel 
5351 7414

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

• Müüa männikoore multši. 
Pakitud ja lahtine. Tel 554 9113

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814
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VANAVARA

TEATED

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

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

• KE L-Virumaa Seenioride kogu 
igakuine koosolek toimub 30. ok-
toober kell 15.00 büroo ruumides.

• Pillart kunst ja käsitöö ava-
tud T-R 9.30-18.00 ja L 9.30 
- 13.00 (Laada 17, Rakvere). 
Müügil ehted, esoteerika, 
maalid, kudumid, mänguas-
jad, beebitooted, hügieeni- ja 
tervisetooted, tarbe- ja deko-
ratiivesemed. Palju kingiideid, 
tule uuri järele!

Meeste- ja naistejuuksur
Turukaubamaja 

II korrusel!
Avatud E-R 9-17

          L 9-14

TEENINDAN ELAVAS 
JÄRJEKORRAS!

Tule uudistama!
Tel 526 9069

Silmade ja kulmude 
keemiline värvimine 

soodushinnaga!

SeeniorTugi OÜ 
Eakate abi- ja tugiteenused 
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. Saatmine 
arstile, apteeki, kauplusesse, 

kirikusse jne. 
Võimalik tellida koju 

sooja toitu. 

Täpsem info 5371 2433 või 
seeniortugi@gmail.com

Meeste- ja naistejuuksur.
Tel 506 8485

Maniküür, pediküür, kulmud jt.
Tel 5456 4337

Ootame tööle naistejuuksurit.
Tel 5897 9293

Sirje Ilutuba
Lai 3 A (Piibeleht)

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

• Mees otsib naist Lääne-Viru-
maalt. Tel 5905 1277

• Mees otsib naist, kes andis kuu-
lutuse 4 Clubis. Tel 5905 1277

• Vaba mees soovib tutvuda lühe-
mat kasvu, sõbraliku ja üksiku nai-
sega vanuses 55+. Tel 5377 7482

• Pensionär  Rakverest vajab 
majja perenaist tutvub üksiku 
materiaalselt kindlustatud autoga 
naisega. Tel 554 6490

• Nooruslik 61-aastane mees 
Rakvere lähedalt tutvub saleda, 
noorema, korraliku, mittesuitse-
tava naisega kooselu eesmärgil, 
mehe pool elamine. Tel 5696 3005

• 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. 

Mälestame 

AINI SALVIKUT

Avaldame kaastunnet 
abikaasale ja lastele 

peredega. 
VSD Lääne-Virumaa 

liikmed

Hinnad turul 25. oktoobril 2018

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Petersell kg 8,00 10,00

Redis kimp 1,00

Mugulsibul kg 2,00

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Porgand kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Kapsas kg 0,50 1,00

Mustrõigas kg 1,50 2,00

Suvikõrvits kg 0,60 1,00

Kõrvits kg 1,00

Tomat  kg 2,50 3,50

Roheline tomat kg 1,80

Kurk kg 3,00

Õunad kg 1,00 2,00

Jõhvikad liiter 4,00 5,00

Hapukapsas kg 2,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Mesi, värske 700 g purk 5,50 6,50

Seemned lindudele 5kg kott 5,00

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Laupäeval, 27. oktoobril turul Peipsi kala 
ja Saaremaa lõnga müük!

Turul müügil: 
* sügislilled- krüsanteemid ja kanarbikud
* käsitöö - soojad kudumid, kalmuseaded, 

saunavihad (igal laupäeval)

NÕIA NÕUANDENURK

 Šungiit – võimas kivim Karjalast
Šungiit on must kivim, mida kaevandatakse Zažoginsko-
je maardlast Karjalas. See on ka maailmas ainus koht, kust 
šungiiti on leitud.

Šungiidist saab valmistada ravivett. Selleks võta 200 g ki-
vimit, pese korralikult hambaharja ja söögisoodaga puhtaks 
ning loputa voolava vee all. Pane kivim 1-2-liitrisesse purki 
või kannu (kindlasti peab olema klaasist nõu). Kivile kalla 
peale külm harilik vesi ja kata nõu, et tolm sisse ei pääseks.

Seda kõike tehakse õhtul ja kivi jäetakse ööseks puhastu-
ma ning hommikul võid vett juba tarbima hakata. Juua võib 
0,5 liitrit päevas. Vesi tarbi ära kahe päeva jooksul. Kivi 
pese voolava vee all ja korda protseduuri.

Šungiit puhastab vett bakteritest ja mikroorganismidest. 
Vesi, mida on töödeldud šungiidiga, avaldab organismile 
üldtugevdavat ja noorendavat mõju. Vähenevad kortsud 
ning näonahk muutub siledamaks, kaob lööve (kui seda on). 
Šungiidivesi tugevdab juuste kasvu, annab juustele terve vä-
limuse.

Šungiiti kasutatakse neeru-, maksa- ja sapipõiehaiguste 
profülaktikaks. Samuti leevendab kõrvetisi maos ja 
seedetraktis. Vähendab allergilisi reaktsioone ja parandab 
organismi üldist toonust, aitab luudele, lihastele, parandab 
närvisüsteemihäireid. Abi leiab ka maohaavandite, 
kõrgvererõhutõve, neerukivide, südameisheemiatõve, 
paradontoosi ja ekseemide korral.

Kõigi nende tervisemurede puhul saad abi šungiidiveest. 
Joo vett ühe kuu jooksul. Nii nagu kõigi ravimtaime kuuri-
de korral, pea ka šungiidiveega vahet. Seda võiksid teha viis 
päeva ja iga kuu tagant. Kasuta korraga 1-2 kuud, siis tee 
pikem ühekuune vahe.

Hakka seda vett kasutama ja näed ise, kuidas see sulle mõ-
jub!

Peale šungiidivee on kasutusel ka šungiidist püramiidid. 
Kui ostad omale püramiidid, siis on otstarbekas hoida seda 
töölaual. Püramiidil on tervisele samuti positiivne toime.

Ise tarvitan aeg-ajalt šungiidivett ja minu töölaual on ka 
püramiid. Head katsetamist!

Sirje Nukka

Hingedepäeva küünalde 
süütamine Rakvere Keskväljakul
Hingedepäeval, 2. novembril süüdatakse Rakvere Keskväljakul 
südame- ja veresoonkonna haiguste tõttu meie seast lahkunud 
inimeste mälestuseks küünlad.

Mullu suri Eestis südame- ja veresoonkonna haiguste taga-
järjel 8005 inimest. Seda on üle kahe korra rohkem kui pa-
haloomuliste kasvajate ja üle saja korra rohkem kui liiklusõn-
netuste tõttu lahkunuid. Ligi kolmandik haigusjuhtudest olek-
sid ennetatavad või edasi lükatavad, et elada kauem tervena.

Lahkunute mälestamiseks ja probleemile tähelepanu juhti-
miseks süüdatakse Eesti Haigekassa eestvedamisel kõigis maa-
konnakeskustes eelmisel aastal selles maakonnas südamehai-
guse tõttu lahkunud inimestele küünlad – iga südame kohta 
üks küünal. Rakveres läidetakse 464 küünalt.

Küünalde süütamine algab kell 16.30 Rakvere Keskväljakul. 
Hingedepäeva mälestuspalve loeb Rakvere Kolmainu kogudu-
se õpetaja Tauno Toompuu kell 17.00 ning luulepõimiku esi-
tab Rakvere Linnanoorte näitetrupp.

Küünalde süütamine toimub Eesti Haigekassa, Rakvere Kul-
tuurikeskuse, Rakvere Linnavalitsuse ja Kodutütarde koostöö-
na.

Kuulutaja

www.kuulutaja.ee
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Olgu Su päevad päikest 

täis, taskud raha täis, süda 

mitte kunagi täis, kuni 

saad sada aastat täis!

Õnnitleme!

Lääne-Virumaa 

Südamehaigete Ühing

Täna õhtul läheb Pandi-
vere Muusikafestival 
naabritele külla kaunis-
se Illuka mõisa ja võtab 
kaasa kaks toredat bän-
di, mis pakuvad häid lu-
gusid nii kuulamiseks 
kui ka ennastunustavalt 
tantsimiseks.

Risto Kukk

Nedsaja Küla Bänd ühendab 
kolme pillimeest Värskast, 
Tartust ja Kanadast, kes nüüd 
elavad ühes väikeses külas Se-
tomaal ja on kokku seganud 
väga laiahaardelise peomuu-
sika kompoti.

Temperamentse külabändi-
na võitis Nedsaja Küla Bänd 
tänavu TV3 menusaate „Rah-
vabänd 2018“, tõestades selle-
ga, et rahvalik lähenemine ei 
nõua ilmtingimata kompro-
misse labasusega ja ei sunni 

lõivu maksma suurepäraste 
muusikapalade ja elutervete 
tekstidega laulusõnade ning 
vaimukate kaverite arvelt.

Omanäolisteks tantsulugu-
deks on nende repertuaaris 
saanud nii paljud rahvalau-
lud, levimuusika hitid kui 
ka energilised lood näiteks 
Iirimaalt, Venemaalt ja Ka-
nadast. Nende muusika on 
lõbus, täis energiat ja vastu-
pandamatult tantsule kutsuv 
ning Illukal astuvad nad üles 
pika kavaga, ehk tervelt kol-
me kolmveerandtunnise seti-
ga, mis saab jalakeerutajatele 
olema tõsise trenni eest.

Bändi liikmeteks on Too-
mas Valk (karmoska, vokaal), 
Iisak Sulev Andreller (bass, 
vokaal) ja

Paul Hunt (kitarr, vokaal).
Timo Olavi Väänänen Soo-

mest Tamperest on profes-
sionaalne laulja, laulukirjutaja 
ja produtsent, kes on alates 
80ndatest töötanud kümnete 

bändidega (näiteks Harmony 
Garden and Imperia).

Timo maalib oma muusikat 
südantlõhestava melanhoolia, 
ängi ja oma tumeda-sügava 
häälega. Lood räägivad ar-
mastusest, vihkamisest, elust, 
surmast, depressioonist ja 
loomulikult sellest segipöö-
ratud maailmast. Samuti teeb 
ta kummarduse siin küll vähe 
tuntud, aga tähelepanuväär-
setele oma kodumaal armas-
tatud 50ndate-60ndate Soo-
me kantriartistidele.

Timo on ka varem Eesti 
erinevais paigus üles astunud 
ja leidnud sooja vastuvõt-
tu nii Virumaal, Tallinnas, 
Tartus kui ka Hiiumaal. Mi-
nimaalse helivõimendusega 
hea akustikaga kenas Illuka 
mõisas saab tema esinemine 
olema tõeline elamus.

Illuka mõisa uksed avane-
vad kl 18. Täpsem info face-
bookist ja fienta.com/et/illu-
ka.

Iga aasta veebruaris aset lei-
dev Rakvere Gümnaasiumi 
filmifestival kutsub kõiki 
15–21aastaseid noori kandi-
deerima 2020. aasta festivali 
meeskonda.

On paratamatu, et mees-
kond uueneb igal aastal liik-
mete muutuva elukorralduse 
tõttu. Seepärast on praegus-
tel ürituse läbiviijatel süda-
mesoov anda väärikalt teate-
pulk üle usinatele ja särasilm-
setele inimestele, kes filmifes-
tivali traditsioone jätkaksid.

„Filmifestival on täpselt 
sama eriilmeline, nagu on 
seda organiseeriv meeskond, 
mistõttu soovime, et huvita-
tud end julgelt kirja paneks,“ 

sõnas Rakvere Gümnaasiumi 
filmifestivali üks peakorral-
daja Mona-Liis Lipp, lisades, 
et kandideerima on oodatud 
kõik noored hoolimata elu-
kohast, huvialadest või vara-
semast kogemusest filmindu-
sega.

Teise peakorraldaja Ele-
riin Miilmani sõnul on 2020. 
aasta festivali peakorraldajad 
juba teada ja nüüd on järgmi-
seks oluliseks sammuks leida 
sobiv meeskond. „Seadsime 
eesmärgiks tulevase mees-
konna varajase komplektee-
rimise, et saaks ruttu noored 
korraldamisesse kaasata ja ta-
gada võimalikult sujuva üle-
mineku,“ ütles Miilman.

Nii praegused peakor-
raldajad kui ka suurem osa 
meeskonnaliikmeid on filmi-
festivali organiseerimisega 
tegelenud juba mitu aastat. 
„Meeskonda registreerudes ei 
pea piirduma vaid üheaastase 
korraldamisega – aastad on 
näidanud, et soovitakse kor-
raldamise juurde jääda kaue-
makski,“ sõnas Lipp.

Kandideerimiseks tuleb 
täita vorm, mis on leitav nii 
filmifestivali kodulehelt fil-
mifestival.eu kui ka Faceboo-
kist.

Kuulutaja

Jaak Joala, „Bõt Samim Soboi“
JJ Music

Vabas tõlkes tähendab Jaak Joala uue albumi nimi „Jääda 
iseendaks“ – väga tabav ja nutikas pealkiri igatahes.

Jaak Joala plaadiseeria äsjailmunud kuues heliplaat on al-
gusest lõpuni venekeelne. Sellelt leiab kakskümmend üks 
lugu, muusikat on kokku koguni seitsekümmend viis minu-
tit.

Kõik lood on ajavahemikust 1978–1986, heliloojatena 
jäävad õige mitmete puhul silma oma aja superkuulsused 
nagu David Tuhmanov ja Raimonds Pauls. Lääne artistidest 
kaverdab Joala siin näiteks Steve Winwoodi. Venekeelne 
hoogne ja meeleolukas variant kannab nime „Ni dnja bez 
tebja“ ja selle viis on loomulikult koheselt äratuntav.

Vahest kõige popimaks ja endiselt kuumemaks looks on 
„Davai Poigrajem V Ljubov“. Võrratu meloodia, südames-
seminev esitus, väga kaunis ballaad. Vist ei eksi, kui ütlen, 
et nimelt see pala domineeris telest küllaltki sageli näidatud 
menu(mängu)filmis „Teisikud“.

Joala saatebänd väärib samuti kiidusõnu, tunda on, et tegu 
proffidega. Kusjuures ühe loo kestes tümpsub rütmiosa-
kond täpipealt selliselt – võtab mõnusasti muigama – nagu 
legendaarne rokipunt Status Quo!

Ühesõnaga eelarvamused, et venekeelset Joalat põhi-
mõtteliselt kuulata ei viitsi, et puha jama ja liiga tavaline 
estraad, said igatahes kummutatud. Ja tegelikult, mida siin 
ikka imestada, selge see, et niisugune üliandekas laulja nagu 
Joala, suudab end teiseski keeles maksma panna. Ning siin-
seal annab taoline (mini)aktsent vaat et vürtsi juurdegi.

Võrreldes sarja varemilmunud albumitega, on tase kok-
kuvõttes sama, kindlasti mitte halvem. Ja mingi ajast-arust 
jamps Joalast kui „Kremli ööbikust“ tuleks küll alatiseks ära 
unustada.

Kokkuvõttes jätavad pea kõik palad kaunis võluva mulje, 
kusjuures enamikku polnud neist varem üldse kuulnudki. 
Midagi veel eraldi esile tõstma ei hakka, pole tegelikult mõ-
tetki. Tõenäoliselt saavad sellegi plaadi müüginumbrid pii-
savalt suured olema.

Ülo Külm

ARVUSTUSMÕNE REAGA

Illuka mõisas kõlavad Eesti 
rahvabänd ja Soome laulik

Filmifestival ootab meeskonda uusi noori

Eduard Vilde 
muuseum avab 
näituse palve-
meeleoludest
30. oktoobril kell 17 ava-
takse Tallinna Kirjan-
duskeskuse Eduard Vil-
de muuseumis luule- ja 
kunstinäitus „Anna sõna, 
mida mööda minna“. Välja 
pannakse eesti luuletajate 
luulepalved ajavahemikust 
1917–2014. Lisaks luule-
tuste tundelaadiga harmo-
neeruvad kunstiteosed.

Näituse kultuuriprog-
rammi raames etendub 
novembris kolmel korral 
Vilde muuseumis ka pal-
veteemalistest luuletustest 
kokku seatud luulelavastus 
„ma palun…“, mille lavas-
tajaks on Tiina Mälberg 
Rakvere Teatrist.

Näitusel saab kogeda saja 
aasta jooksul kirjutatud 
erinevaid palveteemalisi 
luuletusi, autoriteks eesti 
luuletajate raskekahurvägi. 
Nendes tekstides avaldub 
palve kui (taju)seisund, 
dialoog (algallika, loodu-
se, Jumalaga) või teekond 
(iseenda hinge olemusse).

On vaimulikku luulet, 
kirglikku loitsimist, aland-
likku sisekaemust. On ajale 
omaseid Eesti ja vabaduse 
eest palveid, aga ka täna-
päeva urbanistliku inimese 
eksistentsiaalset palumist 
elumõtte, puhta õhu, ar-
mastuse eest.

Kuulutaja

Nedsaja Küla Bänd.
Foto: erakogu
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

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

Sealiha al 2,50 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad rikkaliku valiku
värsket sealiha. Müügil meie lihameistrite

poolt valmistatud kulinaaria tooted,
paneeritud snitslid ja kotletid ning

erinevad singi- ja vorstitooted.

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused
Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

• Sünnipäevalauad

• Peielauad

• Jõulupeod

Mahutab kuni 30 inimest

Rendivaba

E-R 10-18

Laada 8A, Rakvere

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

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