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Kultuuripreemiad 
ootavad kandidaate
Eesti Kultuurkapital kuu-
lutab välja kultuuripreemia 
Kultuuripärl ja aastapree-
miate kandidaatide esitami-
se Lääne-Viru maakonnas.

Preemia „Kultuuripärl“ 
eesmärk on tunnustada 
ja innustada kõrgvormis 
kunstide, rahvakultuuri 
ning kehakultuuri ja spor-
di valdkonnas tegutsevate 
inimeste erialast pühendu-
mist maakondades. Preemia 
kandidaadiks võib esitada 
vastavas maakonnas te-
gutsevaid füüsilisi isikuid, 
kellel on jooksval aastal sil-
mapaistvaid teeneid oma 
maakonna kultuuri- ja 
spordielu edendamisel. 
Kandidaate saavad esita-
da kõik füüsilised isikud 
ja organisatsioonid. Kul-
tuuripärli preemiale võib 
esitada korraga ainult ühe 
kandidaadi.

Lisaks Kultuuripär-
li preemiale antakse välja 
elutööpreemia, aastapree-
miad ja tunnustuspreemiad 
erinevates kultuuri- ning 
spordielu valdkondades. 
Preemiate kandidaatideks 
võib esitada maakonnas te-
gutsevaid füüsilisi isikuid, 
mittetulundusühinguid ja 
organisatsioone.

Lääne-Virumaa ekspert-
grupile tuleb esitada vabas 
vormis ettepanek või taot-
lus, milles peavad olema: 
lühike kirjeldus kandidaadi 
loomingulistest või sport-
likest saavutustest jooksval 
aastal; kandidaadi tutvustus 
ja andmed. Kandidaatide 
esitamise tähtaeg on 20. 
november 2020. Täien-
davat infot leiab aadressil 
kulka.ee.
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Kuigi autoralli Eesti meistri-
võistlustele pandi punkt juba 
oktoobri alguses sõidetud 
Saaremaa rallil, ei ole kodune 
rallihooaeg veel lõppenud, 
sest 14. novembril toimub 
Rakvere lähedal asuvas Ke-
hala autospordikompleksis 
ühepäevane miniralli. Ral-
li formaat on kompaktne ja 
uuenduslik nii võistlejate kui 
ka pealtvaatajate jaoks.

Eesti meistrivõistluste ka-
lendrisse mittekuuluva sarja-
välise võistlusena annab 
see nii korraldajatele kui ka 
võistlejatele võimaluse katse-
tada uusi korralduspõhimõt-
teid ja koguda väärt teadmisi 
tulevikuks, et tagada ralli-
spordi järjepidev areng.

Ralli direktori Madis 
Hallingu sõnul on võistlu-
se peamiseks märksõnaks 
kompaktsus. „Tegemist on 
unikaalse võistlusformaadi-
ga, kus lisakatsete kilomet-
raaž jääb alla 60 ja võistlus 
peetakse ühepäevasena kol-
mes osas. Kompaktne for-
maat pakub sisutiheda päeva 
nii publikule kui ka võistle-
jaile. Kiiruskatseid on kavas 
kolm, millest igaüht läbitak-
se kolm korda ja see oma-
korda võimaldab ka pealt-
vaatajatel külastada kõiki 
kolme erinevat katset. Pub-
likule on kõige atraktiivsem 

Kehalas toimub uuendusliku 
formaadiga miniralli

Ralli ajakava ja muu 
info avaldame 

13. novembri Kuulutajas.

TEEDE SULGEMISED KEHALA RALLI 2020 AJAL
Vinni vallas

Sonda – Mädaoja – Rihula, tee suletud 
laupäeval 14.11 kell 10.30–14.30.

Palume mõistvat suhtumist.
Kehala ralli korraldusmeeskond

pealtvaatamise koht muidu-
gi Kehala Ringi kompleks, 
kus autod on pikal distantsil 
hästi jälgitavad,“ rääkis ralli 
direktor.

„Tänase seisuga on ralli-
le oodatud ka pealtvaatajad, 
kuid adume, et koroona-
viiruse leviku oht on endi-
selt kõrge ja seetõttu lähtu-
me oma tegemistes eelkõige 
Terviseameti soovitustest 
ning ettekirjutustest. See aga 
tähendab, et mõningad ral-
liga seotud elemendid või-
vad täpsustuda alles viimasel 
hetkel. Siinkohal kinnitame, 
et meie peamiseks prioritee-
diks on tagada nii võistlejate, 
publiku kui ka korraldus-
meeskonna ohutus,“ ütles 
Halling.

Kehala ralli korraldajaks 
on kogenud MTÜ Viru Ralli 
meeskond, kelle eestveda-
misel toimus ka tänavune 
Viru ralli, mis oli peale riik-
liku eriolukorra kehtesta-
mist üheks esimeseks suu-

remaks spordivõistluseks 
Eestis.

Võistlusele saab registree-
ruda kolmes erinevas masi-
naklassis: WRC, R5 ja R2. 
Registreerumine on avatud 
kuni 9. novembrini ja kokku 
oodatakse starti 15 ekipaaži, 
sealjuures on võistluste juhil 
õigus osalejate arvu vajadusel 
ka suurendada.

Ralli esimesele kiiruskatse-
le antakse start 14. novemb-
ril kell 8.43 Kehala Ringi 
kompleksist ning kogu päeva 
vältel sõidetakse kolm erine-
vat lisakatset kokku kolmel 
korral kogupikkusega 56,91 
km, millest 98 protsenti on 
kruus ja kaks protsenti  asfalt.

Täpsem info piletite koh-
ta Kehala Ringi veebilehele 
www.kehala.ee.
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Kundas saab taas puu küljest helkureid
Juba neljandat aastat on Kundas Kooli bussipeatuse juures, Ka-
semäe 18 maja otsas kasvava kasepuu küljes rippumas helkurid, 
mida möödakäijad sealt vajadusel kaasa võtta saavad.

Kunda helkuripuu idee algataja ja elluviija Merike Aasmäe 
rääkis, et tänavu alustas ta helkurite riputamist vahetult sügise-
se koolivaheaja eel ning praeguseks on juba umbes 30 helkivat 
elupäästjat omaniku leidnud.

Helkuripuu aktsiooni idee sündis neli aastat tagasi Eesti sa-
janda sünnipäeva valguses. Merike mõtles riputada puu külge 
kokku sada helkurit, kuid huvi oli suur ja nii sai neid esimesel 
aastal 140. Ka järgnevatel aastatel on helkureid üle saja võetud.

„Esimene aasta oli mul 50 vene rubla ajast pärit helkurit. 
Mõtlesin, et kas keegi neid üldse võtab. Aga võeti,“ meenutas 
Merike teist helkuripuu loomise ajendit.

„Siis kui puu küljes viis-kuus tükki veel alles on, panen uusi 
juurde,“ sõnas Merike, lisades, et helkureid on ta nii küsimas 
käinud kui ostnud ning rohkelt sõprade-tuttavate käest saanud.

Aeg ajalt tuleb helkureid puu küljes ka korrastamas käia, sest 
sügistormid räsivad neid koos okstega ning siis tuleb sassiläi-
nud paelad lahti harutada ja taas ilusti rippuma panna, et möö-
dujatel hea lihtne helkur kaasa haarata oleks.

Merikese sõnul on tore kuulda, kui näiteks mõni väike laps 
ütleb, et läheb vaatab, kas puu küljes helkurit on, sest õpetaja 
käskis helkurit kanda. Ka on Merike Kunda vahel puu küljest 
pärit helkureid märganud – värvilised loomahelkurid jäävad 
silma ja helkuripaelad tunneb samuti ära.

„Sealt võib helkureid võtta ja ka uusi panna, kellel üle on. Ja 
kasvõi vahetada, kui meeldib,“ julgustas Merike kõiki helkuri-
puud lähemalt uudistama.

Liisi Kanna
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J ärgmisest aastast muu-
detakse Eesti turismi-
k o r r a l d u s e m u d e l i t , 

moodustuma peaks viis kuni 
kaheksa maakonnaülest orga-
nisatsiooni. Ühtlasi uuenevad 
valdkonna finantseerimise 
põhimõtted.

Lääne-Viru maakonna 
esindajana kuulub Lääne-
Viru Omavalitsuste Liit (VI-
ROL) 2006. aastal loodud 
sihtasutusse Põhja-Eesti Tu-
rism, mis tegeleb sinna kuu-
luva viie maakonna turismi-
alaste tegevuste koordinee-
rimise ja arendamisega. Siht-
asutuse tegevus kavatsetakse 
selle aasta lõpuga lõpetada.

„Täna oleme olukorras, kus 
EAS-i rahastustingimused on 
muutumas. Lähtuvalt sellest 
võib kindlalt öelda, et Põhja-
Eesti Turism kui organisat-
sioon on minemas likvideeri-
misele. Nüüd on küsimus, kas 
ja kuidas edasi,“ rääkis eelmisel 
reedel VIROL-i üldkoosolekul 
SA Põhja-Eesti Turism nõu-
kogu esimees Joel Jesse.

Lisaks VIROL-ile kuuluvad 
sinna Harjumaa, Raplamaa, 
Ida-Virumaa ja Järvamaa 
omavalitsusliidud. SA Põhja-
Eesti Turism on nüüd sel-
gitamas välja, millised maa-
konnad on huvitatud jätkama 
konsultatsioone uue organi-
satsiooni loomiseks.

EAS-i täpsed tingimused 
ei ole praeguseks veel paigas, 
kuid kriteeriumid uutele or-

ganisatsioonidele on antud. 
SA Põhja-Eesti Turism juha-
tuse liige Karmen Paju rääkis, 
et praegu on turismikorral-
dus Eestis kolmetasandili-
ne – riik, regionaalne tasand 
(kuhu kuulub ka Põhja-Eesti 
Turism) ja kohalik tasand. 
Järgmisest aastast soovitakse 
üle minna kahetasandilisele 
mudelile.

„Vertikaalne tasand vä-
heneb, läheb rohkem hori-
sontaalseks. Peaks lihtsus-
tuma juhtimine, vähenema 
killustatus. Riiklik tasand 
jääb samadel alustel paika, 
aga regionaalse ja kohaliku 
tasandi kombinatsioonina 
moodustuvad maakonnaüles-
ed sihtkohajuhtimise organi-
satsioonid ehk DMO-d, mis 
lähtuvad turisti teekonnast,“ 
selgitas Paju riigi plaani.

„Mis on probleem, mida 
muudetakse? Praegu on Ees-
tis kokku umbes 60 erinevat 
väikest organisatsiooni, kes 
kõik tegelevad turismi aren-
damisega ja turundamisega. 
Ja nendes organisatsioonides 
on tööl väga vähe inimesi. 
Mõistlik on see ressurss pan-
na kokku ja vähendada kil-
lustatust. See on lähtekoht 
EAS-i turismiarenduskeskuse 
poolt,“ jätkas Paju.

Selleks kavatsetakse esmalt 
viia läbi DMO pilootprojek-
tid. „On plaan likvideerida SA 
Põhja-Eesti Turism ja min-
na üle DMO mudelile, aga 

seda nende liitlastega, kes on 
huvitatud. Kohustust ei ole. 
Riiklikult on tagatud 800 000 
eurot DMO-de käivituseks 
aastatel 2021–2022. Arves-
tuslikult 25 000 eurot aas-
tas maakonna kohta,“ rääkis 
Paju, lisades, et konkreetsed 
raha jaotumise tingimused on 
täpsustamisel.

„Sellest piloodist kujunevad 
professionaalsed DMO-d, 
kellel on tagatud ka edaspidi 
riiklik finantseering,“ jätkas 
ta.

DMO-de optimaalne arv 
Eestis on EAS-i esindajate 
hinnangul maksimaalselt viis 
kuni kaheksa. Kes omavahel 
organisatsioonid moodus-
tavad, on läbirääkimiste kü-
simus. Põhja-Eesti Turism 
pöördub ettepanekuga kõigi 
oma liikmete ning lisaks Lää-
nemaa poole. Just sel põhjusel 
külastasid Põhja-Eesti Turis-
mi esindajad ka VIROL-i üld-
koosolekut, et uurida sealset 
meelsust.

VIROL-is jäi kõlama, et 
kuigi lääne poole ulatuva 
suure DMO osaks olemise 
eeliseks oleks suurem tulu-
baas, võib meie maakond sin-
na n-ö ära kaduda. Tõsiselt 
kaalutakse Ida-Virumaaga 
kahasse uue organisatsiooni 
loomist. Kokku lepiti, et enne 
enda prioriteedi paika pane-
mist tuleb välja selgitada ka 
Ida-Virumaa nägemus.

Liisi Kanna

Ohtlik Tapa 
algkoolihoone 
saab uue elu
Debatid, mida teha Tapa 
algkoolihoonega, on kest-
nud aastaid. Laual on ol-
nud kolm varianti – lam-
mutada, konserveerida võ i 
leida uus kasutusotstarve.

„Koalitsiooni loomise 
ajal oli kolmel osapoolel 
selle objekti tuleviku ü le 
tä iesti erinevad seisuko-
had. Laual oli ü ü ripindade 
loomine, konserveerimine 
võ i lammutamine,“ märkis 
Tapa vallavolikogu esi-
mees Maksim Butšenkov 
ja avaldas heameelt, et tä-
naseks on leitud lahendus, 
mis rahuldab kõiki osapoo-
li ning turvalisus kooli üm-
ber saab tagatud.

Tapa volikogu asus möö-
dunud esmaspäeval aru-
tama jä rgmise nelja aasta 
arengukava ja eelarvestra-
teegiat. Investeeringute 
nimekirjas on nü ü dseks 
ka endine algkooli hoone. 
2021. aastal on selle korda-
tegemiseks ettenä htud 300 
000 eurot. Investeeringu 
eesmä rk on arendada vä l-
ja linna avalike ü rituste 
toimumispaik.

Tapa volikogu ase-
esimees Reigo Tamm rää-
kis, et soov on luua mida-
gi sarnast nagu sai tehtud 
Tamsalus Kukelossiga. 
„Võttes maha vana alg-
koolimaja pargipoolne sein 
ja tehes maja seest tü hjaks 
muutuks see amfiteatri sar-
naseks, kus on võ imalik tu-
levikus kultuurisü ndmusi 
korraldada. Selle investee-
ringuga saame mitu kä r-
best ü he hoobiga – linna-
ilme muutub paremaks, 
piirkond turvalisemaks, 
saame juurde ühe kultuuri-
paiga ja sä ilitame ajalugu,“ 
arutles Tamm. Algkooli-
hoone ümbrust ja kesk-
väljakut nähakse ühtse ter-
vikuna, mille arendusega 
alustatakse tuleval aastal 
ja millega jätkatakse ka 
tulevikus.

„Loodan, et ü hise otsu-
sega suudame sä ilitada ja 
leida uue otstarbe ajaloo-
lisele hoonele, mis koos 
Tapa vene põ hikooli hoo-
nega moodustab miljö ö -
vä ä rtusliku linnaruumi,“ 
lisas volikogu turvalisuse ja 
sotsiaalkomisjoni esimees 
Alar Teras.

Kuulutaja

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
3. novembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 
1. novembril lõi Võsu alevikus 33-aastane mees 34-aastast 
meest.

1. novembril teatas 30-aastane naine politseile, et Rakve-
res Võidu tänaval asuvasse korterisse tungis sisse tema en-
dine joobes elukaaslane ning oli vägivaldne. Politsei pidas 
mehe kahtlustatavana kinni.

31. oktoobril teatati politseile, et Rakvere valla korterma-
jas tungis joobes 45-aastane mees kallale kahele naisterah-
vast naabrile, kes palusid peoosalisi vaiksemalt pidutseda. 
Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

30. oktoobril sai politsei väljakutse Tapa linna, kus joo-
bes 43-aastane mees tõukas oma endist 39-aastast elukaas-
last. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud 
kriminaalmenetluse käigus.

KELMUS
2. novembril alustas Rakvere politseijaoskond kriminaal-
menetlust selles, et Väike-Maarja vallas 82-aastase naise 
koju tulnud kaks naist väitsid, et proual on needus peal ning 
needuse mahavõtmiseks peab vanem naisterahvas neile 
maksma. Niiviisi petsid naised ohvrilt välja raha ning kaks 
kuldsõrmust kogusummas umbes 540 eurot. Selliseid juhtu-
meid võib ennetada, seletades oma eakatele sugulastele, et 
tegemist on kelmustega. Kui keegi tuleb teie juurde taolis-
te juttudega ning nõuab pealetükkivalt tähelepanu ja raha, 
ärge laske selliseid inimesi enda koju ning teavitage sellest 
kohe politseid, helistades Häirekeskuse lühinumbrile 112.

Turismisektoris tehakse ümberkorraldusi

Foto: Tapa vallavalitsus
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30. oktoobril toimus järje-
kordne Hõbeakadeemia loen-
gusari 60+ vanusegrupile. 
Rakvere linnavalitsuse valges 
saalis kõnelesid Eestile palju 
kuulsust toonud kosmose-
teadlased Anu ja Mart Noor-
ma teemal „Robotid kosmo-
ses ja maa peal – kuidas neid 
kasulikult rakendada“.

Eesti on liitunud Euroopa 
Kosmoseagentuuriga, kuhu 
kuuluvad need Euroopa rii-
gid, kes tahavad kõrgtehno-
loogiat kosmosevaldkonnas 
arendada ja selles kaasa lüüa.

„Kosmose valdkond on nii 
suur, et kahekesi me selle-
le tuuri peale teha ei jõua,“ 
lausus Anu Noorma. „Kuigi 
Mardi teema on olnud kos-
moses askeldamine, jääb täna 
talle tehnoloogia pool ja ro-
botid ning kuidas neid asju 
maa peal korraldada. Minu 
teadusteema on seotud maa 
keskkonna jälgimisega maa 
pealt. Kui avanes võimalus 
satelliidi infodele ligi pääseda, 
ka satelliit-kaugseire.“

„Mida me siis nendelt satel-
liidipiltidelt maa kohta näe-
me?“ küsis Anu Noorma, näi-
dates slaide planeedist Maa. 
„Kui ESTCube-1 oli aastatel 
2011–2013 orbiidil, tegid sel-

le mosaiigi Mardi meeskonna 
noored. ESTCube’il ei olnud 
väga kerge väikesele Eestile 
pihta saada.“

Mart Noorma lisas, et 
ESTCube käitus natuke oma-
tahtsi ja keeras tihti kaamera 
Aafrika peale. „Meil läks aasta 
aega, kuni saime ta kaamera 
keerata nii nagu meie taht-
sime ja mitte nii, kuhu ta ise 
keerata tahtis,“ rääkis Mart 
Noorma.

Seire kosmosest toimub 
satelliitide abil
Anu Noorma selgitas, et kõik 
satelliidid, aparaadid ja senso-
rid tuleb maa peal disainida 
nii, et näeksime kosmosest 
õigeid asju. Teadlase sõnul 
on kõige tähtsamad kos-
mosetehnoloogia kasutus-
alad: navigeerimine, side ja 
positsioneerimine.

„Maa ja päikese vahel paik-
neb satelliit, mis näeb kogu 
aeg Maad ühtemoodi, seisab 
paigal ja pildistab Maad iga 
10 minuti tagant,“ sõnas Anu 
Noorma koduplaneedist järg-
mist slaidi näidates. „Maad 
peab nii suurelt kauguselt 
sellepärast jälgima, et saak-
sime jälgida suuri protsesse, 
mis Maal, atmosfääris või 

meredes toimuvad.“
Satelliitidelt saab vaadata 

tormide tekkimist ja metsa-
alade laienemist või kahane-
mist. „Välitööde käigus maa 
peal tuleb kõik sellised ole-
tused üle kontrollida ja seda 
nimetatakse teaduskeeles va-
lideerimiseks,“ selgitas Anu 
Noorma.

Läänemeri paistis satelliidi-
pildilt roheline. Naise sõnul 
toimub meres massiline sini-
vetikate õitsemine, mis on 
tüüpiline sellistes veekogu-
des, kus arenguga on jõutud 
vananemise faasi ja veepinna-
le moodustuvad paksud, kole-
dad ning haisvad vetikamatid.

„Kui vees hakkavad toit-
ained otsa lõppema, siis si-
nivetikas saab seda ka õhust 
juurde rabada,“ märkis Anu 
Noorma, kelle sõnul soodsate 
ilmaolude tõttu võivad moo-
dustuda massilised õitsen-
gud, mis on teatud olukorda-
des inimestele ja loomadele 
mürgised.

Kosmoseteadlane rõhutas, 
et me peame võtma vastu-
tuse nende veekogude eest, 
mis meie käsutuses ja kasu-
tuses on. Eriti mageveekogu-
de puhul, sest magevesi on 
ainuke, mida me inimestena 

saame joogiks kasutada, aga 
mida ka põllumajandus va-
jab, et taimed saaksid kasva-
da. Seetõttu peab hästi täpselt 
neid protsesse teadma. Me 
ei pea käima iga järve juu-
res, kogu aeg üle maakera, 
vaid saame kasutada uudseid 
kosmosetehnoloogiaid.

„Satelliit teeb ka seda, mida 
inimene tavaliselt teha ei saa,“ 
teavitas professor Anu Noor-
ma. „Ta vaatab Kuud tema 
varjupoolelt. Kuu on teata-
vasti Maa poole kogu aeg ühe 
küljega, aga see satelliit on nii 
kaugel Maast, et näeb ka Kuu 
teist külge. Lisaks Maa seire-
le on võimalik teha ka Kuu 
seiret.“

Eestile toovad 
kuulsust robotid
„Kui Anu rääkis kosmilistest 
robotitest, siis mina räägik-
sin maa peal toimetavatest 
robotitest,“ sõnas Mart Noor-
ma, kelle teada tehakse Ees-
tis maailma tasemel robot-
süsteeme. Viljandis tegutseb 
firma Cleveron, kus ehita-
takse kõigile tuntud robot-
postkaste. Kasti sees on väga 
keeruline robootika süsteem, 
mille nimel teevad insenerid 
pool aastat tõsiselt tööd. Ini-

mesele on tähtis, et kui koodi 
sisse lööd, saad kohe paki kät-
te, mitte ei pea ootama, millal 
laisk robotkäpp teiste pakkide 
tagant sinu pakki otsib.

Cleveronil on ka Noor-
ma sõnul tulevikku suuna-
tud kontseptsioonid, nagu 
näiteks toidu kohaletoomise 
postkastid, mis paigutatakse 
kortermajadega elamurajooni 
parklasse.

Milrem Robotics on samu-
ti Eesti ettevõte, kus Mart 
Noorma töötab teadus- ja 
arendusdirektorina. Seal ehi-
tatakse tema sõnul kaitse- ja 
turvalisuse valdkonna jaoks 
militaar- ja päästerobootikat. 
Sellised robotid võivad aidata 
metsatulekahjude korral, aga 
ka tulekahjude puhul kau-
banduskeskustes, kui inimes-
tel on teatud juhtudel liiga 
ohtlik siseneda. Siiski ei tasu 
Noorma meelest arvata, et 
traditsioonilised tuletõrjeau-
tod ja traktorid kuhugile lä-
hiajal kaovad, sest tööd jätkub 
mõlematele.

„Meie robotid on õpeta-
tud ka lendama,“ jätkas Mart 
Noorma, näidates videot, kus 
piirivalveameti helikopter 
robotit enda all trossi otsas 
kannab. Kui näiteks kusagil 

väikesaarel on tulekahju, siis 
täna päästeametil ei ole head 
tehnoloogiat, millega saaks 
sinna kustutama minna. Meri 
on nii madal, et ühegi laeva-
ga ei saa tuletõrjeautot kohale 
vedada. Praegu on helikopteri 
kasutamise võimalus ja tead-
lase arvates võiks sellega ko-
hale lennata ka robot.

„Või äkki lükkaks talvel tä-
navad lumest puhtaks ja vis-
kaks sinna liiva, miks seda 
tööd peaksid tegema inime-
sed,“ oli mees tuleviku suh-
tes optimistlik, lisades, et ka 
kaevandusi on võimalik au-
tomatiseerida, et ei peaks nii 
palju suuri tunneleid kaeva-
ma. Roboteid saaks ka põllu-
majanduses kasutada, mis aia-
taks väga palju kütust kokku 
hoida.

„Pideva kordusega ope-
ratsioonid võime tulevikus 
vabalt anda robotitele ja ise 
tegeleda samal ajal intellek-
tuaalsema tegevusega,“ sõnas 
Noorma. „Aga sotsiaalhool-
dus ja teiste inimeste aita-
mine – sinna me ei saada ju 
robotit mõnda vanainimest 
hooldama, kes ise hakkama ei 
saa,“ märkis ta.

Ülle Kask

Professorid Anu ja Mart Noorma 
tutvustasid kosmosetehnoloogia saladusi
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Täna 73 aastat tagasi, 
6. novembril 1947. aas-
tal esilinastus Tallinnas 
esimene Nõukogude 
Eesti mängufilm „Elu 
tsitadellis“. Kui filmis 
mänginud näitlejad olid 
eestlased, siis lavastus-
lik meeskond ja tausta-
jõud koosnesid 
enamasti Venemaa 
spetsialistidest.

Allan Espenberg

August Jakobson (1904–
1963) oli üsna produktiivne 
kirjanik, kes peamiselt kir-
jutas tööliste raskest elust ja 
kodanlastest ekspluataatori-
test. Varsti pärast nõukogu-
de võimu kehtestamist Eestis 
astus Jakobson kommunist-
likusse parteisse ja edendas 
igati kommunistlikku kirjan-
dust Eesti NSV-s. Aga 1950. 
aastatel sai temast koguni 
Nõukogude Eesti riigipea, 
kui ta töötas kaheksa aastat 
ülemnõukogu presiidiumi 
esimehena.

Jakobsoni üheks tuntu-
maks romaaniks on „Vaeste-
patuste alev“ (1927), mis ju-
tustab töölisaguli elanike elust 
ja võitlusest. Muide, see teos 
võitis tollal korraldatud ro-
maanivõistluse ja see pakkus 
populaarsuselt konkurentsi 
koguni Tammsaare romaa-
nile „Tõde ja õigus“. Jakob-
soni „Vaeste-patuste alevit“ 
on trükitult Eestis välja antud 
viiel korral (1927, 1937, 1979, 
1979–1980, 2009).

Seevastu Jakobsoni tuntui-
mat näidendit ehk dramaati-
list jutustust neljas vaatuses 
„Elu tsitadellis“ on trükis väl-
ja antud koguni kuuel kor-
ral (1946, 1947, 1949, 1954, 
1971, 1975). Juba 1946. aas-
tal tõid selle näidendi publi-
ku ette ka kaks Eesti teatrit: 
Vanemuine ja Estonia. Sellest 
teosest sai ka algmaterjal, mil-
le põhjal vändati Eesti NSV 
esimene mängufilm.

Poliitiliselt teadliku 
inimese sünd
85 minutit kestva filmi „Elu 
tsitadellis“ süžee on väga ta-
valine tolleaegsete NSV Lii-
du mängufilmide kohta ning 
näitab nõukogudevaenuliku 
või ükskõikse või apoliitilise 
kodaniku ümberkasvamist 
sihikindlaks võitlejaks nõu-
kogude võimu ja sotsialistli-
ku korra eest. Seda linateost 
on nimetatud nii sotsiaal-
psühholoogiliseks draamaks 
kui sõjafilmiks.

Filmi tegevus toimub 1944. 
aastal, kui nõukogude väed 
on juba jõudnud Eesti ter-
ritooriumile, kus asuvad 
veel ka sakslased. Sündmus-
paigaks on botaanikaprofes-
sori August Miilase koduma-
ja. Professor on solvunud tea-
dusmaailma peale, kuna tema 
avastusi soofloora uurimisel 

TÄNA MAAILMAS

1947: esilinastus mängufi lm „Elu tsitadellis“

poldud piisavalt tunnustatud. 
Seetõttu sulgeb ta end oma 
majja ehk tsitadelli ning ei 
tunne praktiliselt mingit huvi 
ühiskonnas toimuvate sünd-
muste vastu.

Professori majas elavad ka 
tema poeg esimesest abielust 
Ralf ja vennapoeg doktor 
Richard Miilas, kes mõlemad 
on teinud koostööd Saksa 
võimudega. Perekonnas toi-
munud vestlused ja vaidlused 
muudavad professor Miilase 
seisukohti ning ta annab oma 
lähisugulased kui fašistlikud 
kaabakad nõukogude või-
mudele välja, misjärel alustab 
täiel rinnal sotsialistliku ühis-
konna rajamist Nõukogude 
Eestis.

Kõiki tegelasi mängivad 
filmis Eesti näitlejad, kelle 
hulgas oli staažikaid ja tun-
tud lavainimesi (Hugo Laur, 
Aino Talvi, Betty Kuuske-
maa, Andres Särev, Aleksan-
der Randviir, Eduard Tinn, 
Meta Luts jt), aga ka noori 
ja alles alustavaid näitlejaid 
(Gunnar Kilgas, Lia Laats, 
Lembit Rajala jt). Ainsa Ve-
nemaa näitlejana tegi filmis 
kaasa Boriss Dobronravov, 
kes mängiski venelast – arsti-
teaduse professorit Golovini. 
See roll jäigi Dobronravovile 
peaaegu viimaseks, sest vä-
hem kui kaks aastat hiljem 
suri ta 53-aastasena tsaar Fjo-
dorit mängides otse Moskva 
teatrilaval.

Tehniline personal 
tuli Venemaalt
Kuigi osaliselt vändati filmi 
Eestis (näiteks Snelli tiigi ää-
res, Toompeal, Pika jala tä-
naval ja Kosel), siis suurem 
osa paviljonivõtetest tehti 
Leningradis, sest filmi amet-
likuks valmistajaks oli filmi-
stuudio Lenfilm. Eestis oli 
küll tollal olemas Kinokroo-
nika Tallinna Stuudio, kuid 
see polnud suuteline nii suurt 
tööd ette võtma, sest paljud 
Eesti filmitegelased olid põ-
genenud välismaale või saa-
detud Siberisse asumisele.

Nõukogude võim ei usal-
danud ka vabadusse jäänud 
kohalikke filmimehi, mis-
tõttu saadeti NSV Liidust 
Eestisse eestlastele kinema-
tograafiat õpetama mitmeid 
spetsialiste. Nii sattus siia ka 
Herbert Rappaport, kellest 
saigi filmi „Elu tsitadellis“ re-
žissöör. Oma Eestis viibimi-

se aja jooksul tegi mees veel 
kolm mängufilmi: „Valgus 
Koordis“ (1951), „Andruse 
õnn“ (1955) ning „Vihmas ja 
päikeses“ (1960).

Ka kõik teised filmiga seo-
tud peaspetsialistid – stsena-
rist, operaator, kunstnik, kos-
tüümikunstnik, grimeerija, 
direktor (tänapäevase nimega 
produtsent) jt olid venelased. 
Praktiliselt ainsaks eestlaseks 
selles seltskonnas oli helilooja 
Eugen Kapp, kellele usaldati 
filmimuusika loomine. Paar 
eestlast oli siiski veel ka väik-
semate tehniliste tööde peal: 
Andres Särev oli II režissöör 
ja Konstantin Märska assis-
teeris operaatorit. Olgu öel-
dud, et film tehti valmis re-
kordiliselt kiiresti, vaid mõne 
kuuga, sest võtetega alustati 
1947. aasta suvel, ajakirjandu-
se andmetel koguni augustis.

Huvitav on seegi, et kuna 
Venemaal säilitatud filmi ori-
ginaalheli oli teadmata põh-
justel kaduma läinud või hä-
vitatud, siis korraldati 1960. 
aastal uus „sisserääkimine“. 
Kuna mõned näitlejad olid 
vahepealse aja jooksul sur-
nud, siis tuli nende osad sisse 
rääkida teistel: nii on näiteks 
Lembit Rajala tegelasel hoo-
pis Karl Kalkuni hääl.

Film jõudis esmakord-
selt publikuni 6. novembril 
1947. aastal, kui seda haka-
ti demonstreerima Tallinna 
kinos Helios, mis paar päeva 
pärast seda esilinastust nime-
tati ümber kinoks Oktoober. 
Mujal Nõukogude Liidus said 
inimesed filmi näha alates 
järgmise aasta jaanuarist. Et 
Nõukogude Eesti filmikunsti 
stimuleerida, siis anti mängu-
filmile „Elu tsitadellis“ 1948. 
aastal Stalini preemia. Mui-
de, ka kirjanik Jakobsoni oli 
juba varem selle näidendi eest 
autasustatud samuti Stalini 
preemiaga.

„Elu tsitadellis“ osutus väga 
populaarseks kinofilmiks 
eestlaste hulgas. Võimalik, et 
üks põhjus võis peituda sel-
les, et see oli esimene Eesti 
mängufilm viimase 15 aasta 
jooksul – eelmine film „Päi-
kese lapsed“ oli esilinastunud 
1932. aastal. Seetõttu taheti 
uut mängufilmi lihtsalt näha. 
Samuti olid kinokülastajad 
elevil sellest, et filmi oli kaa-
satud suur hulk kuulsaid näit-
lejaid, kelle mängu kinolinal 
sooviti vaadata.

Kuvatõmmis fi lmist.
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AS Palmako on Lemeks Gruppi kuuluv rahvusvaheline puidutööstus, kus toodetakse 
aiamaju, mänguväljakuid, aiapiirdeid, immutatud aiaposte, liimpuittooteid ning kütte-
graanuleid. Meie tehastes ja kontorites Tartumaal, Lääne-Virumaal ning Põltsamaal 
töötab üle 400 inimest, ettevõtte käibest 97% eksporditakse. 
Tule ja tutvu: www.palmako.com

Ootame Põltsamaa tehase ukse-akna tootmisosakonnaga liituma 

TOOTMISMEISTRIT
kelle peamised tööülesanded on järgmised:
• töötajate juhendamine ja tööalane arendamine
• ressursside ja vahendite planeerimine ning eesmärkide täitmise tagamine 
• töö efektiivsuse ja toodangu kvaliteedi tagamine
• materjalide ja töö arvestus ning aruandlus erinevates infosüsteemides

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:
• erialane haridus (kutse- või kõrgharidus) 
• 2-aastane töökogemus tehnoloogiliselt kaasaegses ettevõttes töö korraldajana 
• sõbralik ja lahendustele suunatud suhtlemisstiil
• väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office Excel, Word, Outlook)
• juhiluba ja võimalus kasutada isiklikku sõidukit

Mida pakume:
• arenevat puidutööstuse ettevõtet ning võimalust oma ideid panustada 
• stabiilset töösuhet ja väljaõpet koos toetava meeskonnaga
• tööd kahes vahetuses (E-R: 6.00-14.30 ja 14.30.-23.00) 
• sõidukompensatsiooni ja omatöötaja soodustusi (soe toit, Sport ID soodustused, ühisüri-
tused jne)

Kandideerida saab Palmako kodulehe lingil: https://www.palmako.com/est/toolesoovija-ankeet
või CV-Keskuse keskkonnas. Helista ja küsi lisa telefonil +372 5160 914.  Täname! 
Kandideerimise tähtaeg on 13.11.2020.

TÖÖ/KOOLITUS

MÕNE REAGA

Pakkuda ehitustööd 
SOOME, HELSINKI

Sisetööd - uste paigal-
dus, liistude paigaldus, 
plaatimistööd, plekk-

liistude paigaldus, 
vahelagede ehitus jne.

Otsime oskustöölisi. 
Tööturvalisuskaart, 

Soome maksunumber 
nõutav.

Soome keele oskus 
tuleb kasuks.

Palk iga teine nädal.

Kontakt: tel 5300 9000
mario@fi nrak.ee

PAKUN TÖÖD

• SOL Baltics OÜ ootab oma 
kollektiivi päevase tööajaga 
puhastusteenindajat kaup-
lusesse Kadrinas. Tööaeg 8 
tundi päevas graafi ku alusel, 
kell 07.00 kuni 15.00. Tunni-
tasu 4,40 € (bruto) + sõidu-
kompensatsioon. Kandidee-
rimiseks helista meile 674 
7399 või võta ühendust otse 
töödejuhataja Anuga tel: 5868 
0138. Või täida palun ankeet 
kodulehel: www.sol.ee

• Pakun tööd võsalõikajale. 
Tel 5199 6563

• Ilutulestikufirma vajab u. 
3 kuuks Rakverre ekspedii-
tor-komplekteerijat. Vajalik 
autojuhiluba. Väljaõpe ko-
hapeal. Sobivusel edasine 
koostöö. Tel 5777 9999. E-post 
pariis@pariis.ee

• OÜ Trovador Pajustis võtab 
tööle vasikatalitaja. Töö va-
hetustega, töötasu alates 1000 
€ (bruto). Tel 552 6723

• Lüpsifarm Pajustis võtab 
tööle farmimehaaniku. Töö-
tasu alates 1200 € (bruto). Tel 
552 6723

• Pakume tööd Soomes reba-
sefarmis nahastus hooajaks 
meestele. Tel 5669 4575

• Kadrina Kommunaal OÜ 
võtab 1,0 kohaga tööle trak-
torist-kommunaaltöötaja. 
Info tel 508 3683

OTSIN TÖÖD 

• Otsin tööd kojamehena. Tel 
5623 1910

• Kogemustega, kohusetund-
lik kojamees soovib leida  
tööd. Telefon 5565 4047

Taas jagatakse Vest-Agderi stipendiumi
Lääne-Viru sõprusmaakond Vest-Agder Norrast annab 
kaheteistkümnendat korda välja 25 000 Norra krooni (2500 
euro) suuruse stipendiumi Lääne-Virumaal tegutsevale 
kunstnikule või kultuuritegelasele.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) tegevdirektori 
Sven Hõbemägi sõnul on stipendiumi eesmärgiks edendada 
kultuuri- ja kunstikeskkonda maakonnas ning luua koha-
likule kunstnikule või kultuuritegelasele võimalus arene-
da. „See on üks osa ka VIROL-i ja Vest-Agderi maakonna 
koostööst, mis sai üle vaadatud ja kahe maakonna poolt 
uuesti kinnitatud eelmise aasta lõpus,“ rääkis Hõbemägi.

Stipendium võib jaguneda mitme kandidaadi vahel. Taot-
lus peab sisaldama kunstniku või kultuuritegelase isiku-
andmeid (sh pangakonto numbrit), loetelu 2019. aasta täht-
samatest töödest-projektidest ja kirjeldust stipendiumi ka-
sutamise kohta. Taotlus peab olema vormistatud eesti ja 
inglise keeles.

VIROL ootab vabas vormis taotlusi märgusõnaga 
„Vest-Agderi kunstistipendium“ 30. novembril kella 17-ks 
elektrooniliselt aadressil virol@virol.ee või postiaadressil F. 
R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere.

Omavalitsusliidu moodustatud komisjon valib esitatud 
kandidaatide seast vähemalt ühe inimese ning annab kandi-
daadi andmed edasi koostööpartneritele Norras. Seekordne 
otsus tehakse teatavaks detsembris.

Kuulutaja

29. – 30. oktoobril võõrustas 
Rakvere Ametikool riik-
likke ehituspuusepa kutse-
võistluseid. Sel aastal toimus 
võistlus telesaate formaadis, 
mida näete 28. novembril 
ETV-s. Võistlustel osalesid: 
Rakvere Ametikool, Tallinna 
Ehituskool ja Ida-Virumaa 
Kutsehariduskeskus.

Kooli tavapärane ehitus-
polügon muudeti valgusta-
tud võtteplatsiks. Pikkadele 
võistluspäevadele lisas vürtsi 
professionaalne telemees-
kond, tuntud ja armasta-
tud saatejuht, kaamera ees 
antud intervjuud ning ka 
üllatuskülalised.

Telesaate formaadis toi-
mus võistlus pisut teisiti kui 
tavapärane „Noor Meister“ 
ja seda ikka selleks, et saa-
te vaatajal oleks põnevam. 
Lisaks mahukale kahepäe-
vasele põhiülesandele oli 
õpilastel ka üllatusülesanne, 
mille sooritamine pooleteist-
tunnise ajapiirangu tõttu oli 
väga hoogne. Üllatusülesan-
de tellis tuntud külaline oma 
armsale sõbrale. Kes oli see 
üllatuskülaline ja tema sõber 
ning kas töö ka valmis sai, 
näete juba telesaates.

Võistluse põhiülesanne oli 
füüsiliselt väga raske ning 
keeruline. Selle sooritamiseks 
anti aega kaks pikka päeva. 
Päeva lõpuks olid poisid juba 
küllalt väsinud ning noorte 

Ehituspuusepad võtsid mõõtu

Kokku toimub kaheksa telesaadet
Restoraniteenindaja 7. november
Mehhatroonik 14. november
Laotöötaja 21. november
Ehituspuusepp 28. november
IT süsteemide spetsialist 5. detsember
Ehitusviimistleja 12. detsember
Majutusteenindaja 19. detsember
Lõbus fi naalsaade, kus osalevad kõik võitjad 26. detsember

meistrite liigutused üsna vae-
valised. Kuid vaatamata sel-
lele olid osalejad väga tublid 
ning pidasid lõpuni vapralt 
vastu.

Võistluse teisel päeval sel-
gusid parimad, kuid hoiame 
põnevust, sest alles telesaates 
avaldame võitjad!

Rakvere Ametikool tänab 
sponsoreid – Puumarketit ja 
ESSVE Eestit, tänu kellele 
üritus teoks sai. Korralda-
misel pani õla alla ka Eesti 
Puitmajaliit. Auhinnafondi 
panustas ka Würth Eesti AS.

Piret Torm-Mirontšik

Mida tegi võistlusplatsil Üllar Saaremäe (paremal), näete juba telesaatest. Foto: Sten 
Semjonov
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KUHU MINNAARVUSTUS

ARVUSTUS

Rakvere Teater
6.11 kell 19 „Lihtsalt, rõõmuks“ s/s, kontsertlavastus
6., 11. ja 12.11 kell 19 „Kõike head, vana toriseja“ v/s, lav. Eili 
Neuhaus

MTÜ Lääne-Viru Pensionäride Ühing
Võimaluse korral saame kokku:
15. november klubi Kuukiir Rakvere gümnaasiumi õppe-
hoones Tallinna 29/Võidu 26 kell 15
22. november maakondlik pidupäev Haljala rahvamajas al-
gus kell 13 (kultuuriline meelelahutus, kosmeetikatoodete 
müük, suupistete ja joogi ostmise võimalus)
Soovitav registreerida osavõtt maakondlikul pidupäeval 
oma seeniorklubide juures, Rakveres Rohuaia 6, teisipäeviti 
kell 10–13. Info telefonil 527 8162

Gustavi Maja
12. november kell 18.30 Peeter Liivi loeng „Kehavedelike 
ph kui organismi tähtsaim tasakaal“
21. – 22. november Inga Põldma lühikursus „Stressiga 
toimetulek jooga abil“
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

R akvere Teatri väike-
ses saalis esietendus 
17. oktoobril Samuel 

Becketti „Lõppmäng“ Peeter 
Raudsepa lavastuses ja ku-
junduses. Selle tekstiliseks 
alusmaterjaliks on näidend, 
originaalpealkirjaga „Fin de 
partie“ (1957; eesti keeles il-
munud Aino Pärsimäe tõlkes 
koos näidendiga „Godot’d oo-
dates“ aastal 1973).

Näidendi funktsioon aja-
loolise dokumendina: te-
gemist on absurditeatriga 
oma düstoopilises eheduses, 
milles avalduvad ka comme-
dia dell’arte jooned. Näiteks 
Hamm (Margus Grosnõi) kui 
Pantalone, rikas ja ihne vana-
mees, Il Dottore, targutav 
arst, või Pulcinella, kaheti-
ne tegelane: juhm, kes män-
gib intelligenti või vastupidi, 
intelligentne vanamees, kes 
võib kohati olla kaunis juhm. 
Ning Clov (Märten Matsu) 
kui Pedrolino/ Pierrot, kur-
va klouni tüüpi teener, või 
Burattino, lahkeloomuline, 
väga usaldusväärne teener. 
Näidend kui materjal uue la-
vastuse loomiseks: kujundite 
analüüs, haakumine täna-
päevase taustsüsteemi ja olu-
dega (poliitiline kriis, kliima-
kriis, pandeemia jm).

Seda etendust saab ana-
lüüsida järgmiste meetodite 
abil: teatrisemiootika, -feno-
menoloogia, absurditeater. 
Teatrisemiootika ja -fenome-

noloogia näited: Hamm on 
etenduse algul kaetud linaga 
justkui seisma jäänud mööbel 
või avamist ootav skulptuur, 
elustudes alles mõni aeg pä-
rast selle eemaldamist; maga-
va/ooterežiimil Hammi nägu 
katab „vana kalts“, mille nimi 
ja verine suukoht viitavad 
korraga nii Kafka „Protsessi-
le“, poodute peakotile kui To-
rino surilinale.

Absurditeater: loo jutusta-
mise asemel esitatakse ükstei-
se otsa lükitud poeetilisi pilte 
(nt stseen äratuskella plärina 
nautimisest või stseen, kus 
Nagg (Volli Käro) jutustab 
Nellile (Helgi Annast) lugu, 
aga viimane kaob hoopis 
meeldivasse mälestusse), mis 
on küll üksteisega (lõdvalt) 
seotud, ent ei moodusta nar-
ratiivi. Tegevus kordub tea-
tavate erisustega, nt aknast 
välja vaatamine, tingimata 
mõlemast, kõige sellega kaas-
neva trepitassimise, pingu-
tust nõudva trepiletõusmise 
ja dialoogiga või samuti lugu-
de jutustamine.

Vaadelgem üht tegelast lä-
hemalt. Kuigi Margus Gros-
nõi roll on suurepärane, kau-
nis näide sellest, et äärmiselt 
plastiline saab olla ka ainult 
toolil istudes, valisin seekord 
Märten Matsu kehastatava 
Clovi. Clov on loodud väga 
detailselt, kasutades mak-
simaalselt füüsilise väljen-
damise vahendeid: ta liigub 

kangetel sirgetel jalgadel, ent 
väga sihikindlalt; kehahoiak 
on ettevaatlik, kuid noorele 
mehele kohaselt iseteadev; 
näoilme vaheldub lollakast, 
juhmist helge ja isegi arukani; 
ta kokutab vaevaliselt, aga on 
võimeline sealsamas edasta-
ma teksti ladusalt ja ilmekalt, 
sama vaheldusrikas on kõne-
maneer; ta liikumist saadavad 
äginad, ähkimised, viginad ja 
niutsumised, mis väljendavad 
nii vaimset kui füüsilist valu, 
kuid mitte pidevalt; tegelas-
kuju lollakust ja/või vaeva-
tust annab edasi totter naer.

Tegelaskuju tekst on tri-
viaalne, lihtne, kuid võib 
järgmisel hetkel muutu-
da keerukalt analüüsivaks-
filosofeerivaks. Clov väidab, 
et talle meeldib kord ja seda 
on ka näha ta hoolikalt pead-
ligi kammitud juustest, kuigi 
särk on katki, räpane ja loha-
kalt kantud püksid ülemäära 
suured. Eriti väljendub see 
pingsas viisis, kuidas mees 
lappab kokku palakaid, mis 
katavad prügikaste, ja suisa 
pedantsuses, millega on val-
mistatud pooleliolev puudel.

Mõni sõna ruumi kohta. 
Lavastust etendatakse Rak-
vere Teatri väikeses saalis, 
mis on oma tüübilt blackbox, 
võimaldades hõlpsamini luua 
sürreaalset keskkonda, oma-
ette väikest maailma, milles 
tegevus aset leiab.

Peaaegu musta, täpsemini 

määrdunud tumehalli karva 
on ka dekoratsioon, mono-
liitne sopiline punker kõr-
gel asetseva kahe väikese, 
teineteise vastas oleva akna-
ga, millel ees lühikesed jõu-
paberikarva kardinad. Neile 
lisaks ilmestavad seina sellega 
ühte värvi tahveldatud uks ja 
publiku poole vaatav sile jõu-
paber puidust raamis — ilm-
selt selleks, et lisada sürreaal-
sust ning ühtlasi tähistamaks 
naela, mille otsa etenduse 
lõpuosas äratuskell riputa-
takse. Kumb tarve oli enne — 
mine võta kinni.

Mööblit on napilt: kaks 
prügikonteinerit, üks Nelli, 
teine Naggi jaoks, rataste-
ga tool Hammi all ja trepp-
redel, mille Clov ruumi toob 
ja mida seal ringi vinnab. 
Lava ja saal on kui kaks eraldi 
reaalsust, hoolimata sellest, et 
mõnikord tegelane või paar 
vaataja poole pöördub.

Loodetavasti ei mõjunud 
eelnev pelutavana. Tegemist 
on väga nauditava teatritüki-
ga, tõelise kompvekiga abst-
raktsemat kogemust hindava 
publiku jaoks. Avastamis-
rõõmu on palju, see käib 
nii nelja tegelase kui meta-
tekstuaalsusest kubiseva tege-
vuse kohta. Näidend näiden-
dis, mis tulvil tugevaid kujun-
deid. Minge vaatama, kallid 
mõtlevad olendid.

Suokass

Kuidas analüüsida üht etendust

Täiesti raudkindlalt võin 
öelda, et „Noored nõiad: 
uus sõsarkond“ on suu-
natud eelkõige teisme-
listele tüdrukutele ja 
just neile peaks see film 
kõige rohkem ka 
meeldima.

Margit Adorf

Muidugi võib linateos pea-
le minna ka mõnele poisile 
või naisele või vanaisale, aga 
eelkõige on see siiski puhas 
tüdrukute film. Kui min olek-
sin täna veel teismeline, siis 
vaataksin seda filmi vähemalt 
kolm korda ja õhkaks seal-
juures, kui kahju on, et selli-
ses muinasjutus päriselt ei ela.

Muidugi ma ei mõtleks sel-
lega loos asetleidvaid traagilisi 
sündmusi, vaid nii üldiselt, et 
oleks tulekerad ja muu värk, 
selline võimas käegakatsutav 
nõidus.

Kui te soovite linateosest 
saada filmiajaloolist elamust, 
siis peaksite teadma seda, et 
1996. aastal linastus kultus-
filmi staatusesse tõusnud 

Täiuslik fi lm teismelistele neidudele

„The Craft“, mis on prae-
guse filmi eelkäija. Ka seal 
on peategelasteks neli noort 
nõiaoskustega neidu. Nüüd 
linastunud film ei ole eelmise 
uusversioon, neis on täiesti 
erinev sündmustik.

Siiski, uus film on otseselt 
sündinud tollest 1996. aasta 
linaloost. Tänased teismelised 
ei pruugi olla seda näinud, 
nii pärast uue filmi vaatamist 
võib ka vana ära vaadata. Fil-
me ühendavaks tegelaseks on 
tüdruk nimega Lily (Cailee 
Spaeny), kes kolib koos ema-
ga uue kasuisa juurde. Uus 
film veidi täiendab eelmise 
lugu.

Ühesõnaga, Lily kolib koos 
emaga (Michelle Monaghan) 
uue kasuisa (David Duchov-
ny) juurde. Veidikene tüdruk 
nagu aimab, et tal on mingeid 
võimeid, aga mitte päriselt. 
Tema nõiakunst ärkab ellu 
tänu kolmele teisele tüdru-
kule, kes vaikselt nõiakunsti 
harrastavad, kuid ei ole selles 
veel kuigi osavad. Pisut on asi 
ka selles, et neil ei ole kambas 
neljandat elementi, kes ringi 
täiuslikuks muudaks. Lilyst 
saabki see neljas.

Tegemist ei ole siiski puh-
talt muinasjutufilmiga, siin 
on elulisi teemasid, nagu näi-
teks koolikiusamine, tärkavad 

armutunded ja, nii veider kui 
see ka pole, menstruatsioon.

Kuupuhastuse teema on ka 
üks neid põhjuseid, miks ma 
ütlen, et see film on raudselt 
adresseeritud just tüdruku-
tele ja mitte noortele üldise-
malt. Sellega seoses on filmis 
õige mitu kiusamisstseeni 
ja tänu kuupuhastuse-äpar-
dusele nõianeiud omavahel 
sõbrunevadki.

Muidugi lõpuks selgub, 
nagu kohe alguses aimata 
ongi, et kasuisa ei ole niisa-
ma kasuisa, vaid pigem kuri 
sorts. Ausaltöeldes oleks 
seda liini soovinud roh-
kem arendatuna näha, sest 

praegu jäi see üsna pinna-
pealseks ja Duchovny kasuta-
mine mõjus selle tõttu täieliku 
raiskamisena.

Aga üldiselt, noortefilmi 
kallal iriseda ma ei taha. Ma 
ütleks, et atmosfäärilt ja põ-
nevuselt on sellenädalane 
nõiafilm kindlasti ägedam kui 
Roald Dahli nõialoo ekrani-
seering, mis tuli kinodesse 
eelmisel nädalal.

Sõsarkonna loos kino-
linal mingeid eriti hirmsaid 
eriefekte siiski ei kasutata, on 
paar natukene jubedat kohta, 
aga pigem on siin tegemist 
siiski optimistlikus võtmes 
meelelahutusliku filmiga, 
mitte õuduslooga. Jah, vei-
dike hirmsaid sündmusi seal 
on, aga neid otseselt ei visua-
liseerita. Palju rohkem on nii-
sama sõbrannatsemist ja rõõ-
mu ning raskuste ületamist.

See on žanrifilm ja nii-
sugusena peaks seda ka võt-
ma. Kui teile ei meeldi müs-
tikasugemetega noortefil-
mid, siis jätke see sõsarkonna 
linalugu julgesti vahele. Ei 
ole mõtet end ärritama min-
na, et ajuvaba ja sisutühi. Ei 
ole tegelikult. See on hästi 

emotsionaalne film ja poeb 
hinge kõigile, kes on kunagi 
oma elus olnud romantiliselt 
õhkavad puberteedid (või on 
seda praegu).

Filmi kõige suuremaks ko-
mistuskiviks, mis võib sellele 
netiavarustes antavaid punk-
te alla tõmmata, on see, et 
autorid julgesid selle siduda 
tolle eespool mainitud 1996. 
aasta kultusfilmiga. Kahe fil-
mi võrdlejaid on kindlasti 
palju ja ilmselt on ka hordide 
kaupa neid, kes uuele miinu-
seid annavad juba ainuüksi 
sellepärast, et ega see uus kul-
tuslikku staatusesse ei tõuse.

Ja mis siis sellest. Film on 
korralik – head näitlejad, 
emotsioonid laes, atmosfäär 
vägagi nõiduslik. Lõpp on pi-
sut järsk, aga eks sellest punk-
tist saavad siis kõik ise edasi 
mõelda. Ja muuseas, filmi lõ-
pus näete vilksamisi ka seda 
näitlejannat (Fairuza Balk), 
kes mängis eelmises nõia-
sõsarate loos peategelast. Kui 
keegi kavatseb sellele filmile 
veel mõne järje teha, siis mina 
vaataks küll!

Noor nõid Lily (Cailee Spaeny) saab koos ema Heleniga (Michelle Monaghan) kasuisa Adami (David Duchovny) juurde kolides teadlikuks 
võlukunstidest. Foto: pressimaterjalid
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metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.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

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KINNISVARA

• Tamsalus Rahu tn. 36-3 müüa 
1toaline korter, 23 m2, hind 3800 
€. Dokumendid olemas, saun, 
kasvuhoone, pesuköök, kelder ja 
marjapõõsad. Tel 5689 2267

• Müüa (ka pikaajalise järel-
maksuga) või üürida (tagatisra-
ha nõue) Tapal korter 1toaline 
ja  eriplaneeringuga korter, 3 
tuba + köök, 2 x dušš, 2 x WC, 
saab kasutada kahe eraldi 
1toalise korterina, ahikeskküte 
+ õhksoojuspump + 2 x kondit-
sioneer, möbleeritud, 5 min. 
rongi peatuseni. Võimalik ehi-
tada pööningukorter-keldris 
saun. Üür alates 100 €/korter 
+ maksud. Hind 26 000 €. Va-
hetus variandid. Tel 5648 8989  

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

• Müüa Kunda linnas 2toaline 
korter, hind 6500 €. Tel 5639 9145

• Müüa korter otse omanikult. 
Tapa ülesõidu 5A, I korrus, 2toa-
line. Infot telefonil 5648 7826

• Müüa 3toaline korter Kun-
das, uus kodutehnika ja möö-
bel. Tel 5894 2895

• Müüa 4toaline renoveeritud 
korter Lääne-Virumaal, Uht-
nas. Lisainfo 5688 3867

• Müüa 4toaline korter Tamsa-
lus. Korter asub 3/3 korrusel 
ning koosneb elutoast, kolmest 
magamistoast, köök ja kaks 
eraldi asetsevat hoiuruumi, 
vannitoa remont tehtud 2019. 
a, suur rõdu. Olemas kelder, 
parkla. Korteri eluruumipind 
78,3 m2. Kõigest mõne minu-
tilise jalutuskäigu kaugusel 
asuvad Krõlli lasteaed, Tamsalu 
Gümnaasium, toidukauplused 
Maxima ja Grossi toidukaubad 
ning Meie pood, bussipeatus 
Rakvere–Tapa-Järva Jaani suu-
nal ja väga hea rongiliiklus Tal-
linn-Tartu suunal. Tel 5664 5427

• Müüa 4toaline kapitaal re-
monti vajav korter Viru-Jaa-
gupis. Tel 5342 0092

• Renoveerimisel olev maja 
Rakveres müüa või vahetada 
2-3toalise korteri vastu. Tel 
5814 3285

OST

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

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

• Ostame talumaja koos met-
sa või põllumaaga. Hooned 
võivad vajada remonti. Kiire 
asjaajamine ja aus hind. Saada 
oma pakkumine www.maatu-
lu.ee või helista meie eksperdi-
le. Tel 5666 9006

• Ostan garaaži Rakveres. Tel 
5346 6841

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida Rakveres sood-
sa hinnaga 1toalist korterit 
puuküttega. Tel 5594 6419

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile Rakvere linnas 
kõigi mugavustega möbleeri-
tud 1toaline korter (26,7 m2). 
Tel 5029052

• Anda üürile 1toaline muga-
vustega möbleeritud korter 
Rakveres, üüri hind 190 € + 
kom. maksud. Info 527 0058

• Üürile anda 2toaline kõigi 
mugavustega korter Lääne–
Virumaal, Tapa linnas, 46 m2, 
eraldi toad, rõdu, keskküte, re-
mont tehtud, WC ja vannituba 
eraldi, korter mõlemale poole 
maja vaatega, köögimööbel, 
voodi, laud, toolid, külmkapp, 
elektri pliit. Omanikult. Tel 
518 5246

• Anda üürile Rakvere kesk-
linnas uus 4toaline korter (93 
m2). Saun, vesi- põrandaküte, 
möbleeritud. Tel 5029052

• Rakveres Mulla tn anda ren-
dile garaaž, hea asukoht. Info 
5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4, univ. 1,8. 
92kW, 1999.a, bens. Heas 
korras. Hind 900 €. Tel 5302 
9943

• Müüa Audi A4 (B5) 1999. 
a, 2.5 TDI, (110kW), diisel, 
sedaan, manuaal, 6 käiku, hõ-
bedane. Kehtiv ülevaatus kuni 
2021. a. okt. Auto on töökorras 
ja igapäevases kasutuses. Tel 
514 9885

• Müüa Citroen C3 09/2008. 
a. 1,4i, 54kW, bensiin, 5 ust, 
luukpära, hooldusraamat, 
konditsioneer, väike läbisõit, 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Fiat Stilo 09/2003. a. 
1,6i, 76kW, bensiin, 3 ust, he-
lehall met, täiuslik hooldusraa-
mat, sõitnud ainult 139 000 km, 
korralik, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus Chia 
1,8TDCi, 03/2003. a. 74kW, 
universaal, helesinine metal-
lik, hooldusraamat, konditsio-
neer, 4 x el.aknad, hea varustus, 
puhas auto, korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa KIA Ceed TX 07/2007. 
a. 1,6i, 84kW, turbodiisel, 5 ust, 
luukpära, kirsipunane met, 
täiuslik hooldusraamat, kliima, 
el.aknad, valuveljed, superö-
konoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Nissan Primera uni-
versaal, võib ka varuosadeks. 
Info tel 5565 4047

• Müüa Opel Astra 1,6 bensiin, 
must met. Heas korras, Saksast. 
Tel 517 4193

• Müüa Opel Astra Comfort 
08/2003. a. 1,6i, 62kW, hall me-
tallik, bensiin, sedaan, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 
1 omanik, väga korralik, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

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

• Müüa Škoda Fabia Elegance 
Combi 09/2010, 1,6TDI, 66kW, 
must metallik, universaal, 
turbodiisel, hooldusraamat, 
konditsioneer, väga heas kor-
ras, superökonoomne 4,2 l/100 
km kohta, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Corolla Verso 
2008. aasta väljalase, diisel-
mootor, 2,2. 100kW, kuue-
käiguline manuaalkäigukast, 
hõbedane metallikvärv, ilma 
roosteta, uus aku, uued lamel-
lrehvid, kärukonks. Järgmine 
ülevaatus 04.2021. a. Auto heas 
korras. Tel 5198 4922

• Müüa Volkswagen Caravel-
le, 2014. a. Hall, diisel, 9 kohta, 
automaat. Tel 5197 2779

• Müüa Volkswagen Passat 
Comfortline 2002. a. 2,0i, 
85kW, bensiin, hõbedane me-
tallik, sedaan, konditsioneer, 4 x 
el. aknad, valuveljed, veokonks, 
kehtiv ÜV 02/2021, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

VARUOSAD
• Müüa 4 valuvelge koos su-
verehvidega. 5x95, siseava 57. 
Rehvi mustrisügavus 55 mm, 
15 tolli. Hind 60 €. Tel 5326 
7156

• Müüa 4 valuvelge koos talve-
rehvidega, 14 tolli. Siseava 57. 
4x100. Hind 65 €. Tel 5326 7156

• Müüa 4 Renault Masteri vel-
gedel talverehvi 195/65 R 16C + 
originaal ilukilbid. Tel 506 1547

• Müüa vähekasutatud naast-
rehvid 195/65R15 Nokia, Good 
Year, Hankook soodsalt kompl.
hind 80 €, VW/Audi plekkvel-
jed 15 ja 16 tolli 5x112 Nokia 
naastrehvidel, kompl. 130 
€, Golf 4/Bora plekkvelge-
del 5x100 naastrehvid Nokia 
195/65R15 kompl 130 €, Opel 
Astra/Vectra valuveljed hea-
del naarstrehvidel Bridgesto-
ne 195/65R15  5x100, Toyota 
Avensis/Corolla Verso valu-
veljed naastrehvidel 150 € kpl, 
plekkveljed VW Golf 5,6, Pas-
sat, Touran 16 tolli 5x112 kpl 
50 €, plekkveljed Opel 16 tolli 
kompl 50 €! Rakvere 5903 7780

• Müüa odavalt kasutatud 
rehve 13-15 tolli. Tel 529 1004

• Müüa odavalt kasutatud 
naastrehvid „Michelin“ 225 
(55-17). Tel 529 1004

OST
• Ostan vanema sõiduauto, 
töökorras, enda tarbeks. Tel 
503 1849

• Ostan tagaveolise auto! Hind 
kuni 1000 €. Tel 5682 2544

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

• Ostan kõikide Javade osi ja 
GAZ 51 tuletoru. Härra Tar-
tust helistage palun uuesti! Tel 
5558 5956

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

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

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

• Ostan igas seisukorras 
sõidukeid/maastureid/
kaubikuid! Huvi pakuvad ka 
väga vanad autod ja uuniku-
mid! Vajadusel puksiir! Ar-
velt kustutamine! Virumaal 
tulen kohe kohale, paku 
julgesti! Tel 5565 9595

• Sõidukite kokkuost üle 
Eesti! Lääne-Virumaal tu-
leme kohale 15 minutiga ja 
maksame parimat hinda! 
Pakkuda võib ka vigaseid, 
avariiliseid või seisnud ma-
sinaid. Arveldamine sulara-
has! Helista 5631 1001

• Ostan seisnud, remontiva-
javaid, avariilisi, heas korras 
jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise kor-
ral tulen kohe järgi. Arvelda-
mine ja dokumentide vormis-
tamine kohapeal. Tel 5376 2575

• Ostan sõidukeid, kau-
bikuid ja maastureid igas 
seisukorras! Raha kohe kät-
te! Vajadusel kustutame 
registrist! Helistage julgelt, 
maksan rohkem! Tel 5355 
5848

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 
Nissan Qashqai Visia, 03/2010a. 1.6 
(84kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
167 000km. 
Hind: 5790.-

Mitsubishi Lancer, 05/2011a. 1.8 (105kw), 
bensiin, automaat, roheline met. Sn: 
80 650km. 
Hind: 5990.-

Peugeot 208 Active Plus, 10/2016a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, oranž met. Sn: 
86 860km. 
Hind: 6850.-

Nissan Juke Acenta, 11/2012a. 1.6 (86kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 70 450km. 
Hind: 6990.-

Nissan Pulsar Visia, 09/2015a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 90 620km. 
Hind: 6990.-

Renault Trafic, 01/2014a. 2.0 (66kw), 
kaubik, 3-kohta, diisel, manuaal, valge. 
Sn: 153 312km. 
Hind: 7790.-

Nissan Qashqai Acenta, 08/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
68 085km. 
Hind: 7990.-

Peugeot 2008, 09/2015a. 1.2(60kw), ben-
siin, automaat, must  met. Sn: 81 970km. 
Hind: 8490.-

Nissan Pulsar, 04/2016a. 1.2 (85kw), ben-
siin, manuaal, sinine met. Sn: 63 620km. 
Hind: 8750.-

Nissan Pulsar Visia, 12/2016a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 48 434km. 
Hind: 8750.-

Peugeot 208 Active Plus, 06/2016a. 1.2 
(81kw), bensiin, automaat, punane met. 
Sn: 29 965km. 
Hind: 8990.-

Kia Sportage, 02/2013a. 1.7 (85kw), diisel, 
manuaal, pruun met. Sn: 160 090km. 
Hind: 9490.-

Nissan Qashqai Acenta, 02/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
96 480km. 
Hind: 9990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 01/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, automaat, pruun met. Sn: 
106 290km. 
Hind: 10 990.-

Nissan Micra N-Connecta Tech Pack, 
05/2018a. 0.9 (66kw), bensiin, manuaal, 
punane met. Sn: 25 170km. 
Hind: 11 790.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, manuaal, pruun met. Sn: 
40 860km. 
Hind: 12 480.-

Peugeot 308 Active, 08/2019a. 1.2 (81kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 10 000km. 
Hind: 14 490.-

Nissan Qashqai  Tekna ,  06/2017a. 
1.2(85kw), bensiin, manuaal, hall met, 
Sn: 44020km. 
Hind: 14 990.-

Kia Sportage, 11/2016a. 1.6 (97kw), ben-
siin, manuaal, hall met. Sn: 52 100km. 
Hind: 14 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 01/2017a. 1.2 
(85KW), bensiin ,automaat, hõbedane met. 
Sn: 66 360km. 
Hind: 14 990.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), diisel, 
automaat, must met. Sn: 113 490km. 
Hind: 15 490.-

Dacia Duster Prestige, 02/2020a. 1.3 
(96kw), bensiin, manuaal, oranž met. 
Sn: 75km. 
Hind: 15 890.-

Nissan X-Trail Acenta, 08/2017a. 1.6 
(120kw), bensiin, manuaal, must met. Sn: 
55425km. 
Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja Tehnoloogia 
pakett, 04/2017a. 1.6 (120kw), bensiin, 
manuaal, hall met. Sn: 32 735km. 
Hind: 17 990.-

Nissan X-Trail 4x4 Tekna, 07/2017a. 2.0 
(130kw), diisel, automaat, nelikvedu, must 
met. Sn: 94 060km. 
Hind: 21 390.-

Renault  Kadjar Intens ,  11/2019a. 
1.3(103kw), bensiin, automaat, punane 
met. Sn: 9775km. 
Hind: 21 400.-

Nissan NV300 Working Star, 07/2018a. 1.6 
(92kw), 9-kohta, diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 34 345km. 
Hind: 21 990.-

Nissan Qashqai Tekna+, 01/2019a. 1.3 
(117kw), bensiin, automaat, hall met. Sn: 
9250km. 
Hind: 22 605.-

Nissan Navara Tekna, 02/2018a. 2.3 
(140kw), diisel, automaat, nelikvedu, pruun 
met. Sn: 8560km. 
Hind: 32 990.-
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* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

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

Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt kliendi 

joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus (vaja-

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

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD, 
TREILERVEOD, 

TÕSTEVEOTEENUS. 
Tel 524 6521

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Sõiduautode- ja väike-
busside käsipesu, kuiv- ja 
keemiline puhastus, pi-
gieemaldus, vahatamine. 
Soodsad hinnad! Tallinna 
tn. 28 (hoovis). Tel 5362 2543

• Alumiinium, roostevaba, 
vask, titaanium keevitustööd. 
Eritellimusmööbel ja palju 
muud. Rakvere, Pikk tn. Tel 
5565 7614, Kristjan

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

VEOTEENUS JA RENT

 

• Rentida suur buss Spin-
ter. Kaubaruum 4,2 x 1,7 m. 
Kolimiseks, veoteenuseks 
vms. Saab vedada ka 6 m 
pikkuseid asju. Hind 50 €/
ööpäev. Lisandub kütus. Tel 
511 1856

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

• Pakume veoteenust kastiau-
toga. Vajadusel kaasas kaks 
tublit abilist. Hinnad kokku-
leppel! Tel 5604 0360

• Osutan teenust kauba-
veobussiga. 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

 

• Kui sul on tarvis metsa 
raie- ja väljaveo teenust või 
ainult ühte neist, siis loed 
õiget kuulutust! Täpsema 
hinna oskame öelda, kui 
meiega ühendust võtate. 
Seda saate teha telefoni teel 
või meie Facebookis! Tel 523 
7945. Facebook - Virumaa 
Puupoisid

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

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

• Reovee- ja fekaalivedu 
Lääne-Virumaal. Helista 
5656 1515. Teenindame ka 
õhtuti ja nädalavahetustel

KAEVETEENUSED

EHITUSTEENUS
• Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5330 5970

• Aitan pisiremondi ja ehitus-
töödega. Tel 526 0804

• Hoonete renoveerimine, 
ehituse sisetööd, puitfas-
saadid, lintvundamendid, 
müüritööd. Tel 5646 0674

• Teostame elumajade, kor-
terite, vannitubade ehitus- ja 
remonditöid. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

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

• Teeme korteritele ja van-
nitubadele remonti. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

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

• Eramute viimistlustööd ja 
vannitubade remont. Kesk-
kütte renoveerimine (pelle-
tikütte, radiaatorite, torusti-
ku uuendamine, taastamine, 
ehitamine jne). Tel 5610 4078, 
ectlavi@mail.ru

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

• Teen ehitus- ja remonttöid. 
Tel 5637 9871

• Lammutustööd koos pra-
hi äraveoga. Tel 5553 0770

• Santehnilised tööd. Tel 5664 
6055

• Teostame erinevaid ehitus-
töid. Terrasside, aedade ehitus. 
Eramajade katuste ehitust. 
Majade seinte voodri vahetust 
ja soojustust jne. Tel 5854 5348

• Korterite, vannitubade 
remont. Tel 5553 0770
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MUUD TEENUSED
• Raamatupidamine mik-
ro- ja väikeettevõtetele al-
gandmetest majandusaasta 
aruandeni. Huvi korral kirjuta: 
raamatupidamine@avitex.ee 
või helista tel 5301 6084

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

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

• Pehme mööbli remont veo 
võimalusega. Tel 506 1547

• Müün, paigaldan ja re-
mondin õhksoojuspum-
pasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Viin ära teie vanaraua. Tel 
5675 6622

• Koristan ära teie vanaraua. 
Tel 5672 7600

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

• Soojuspumpade müük, 
paigaldus, hooldus, re-
mont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. 
Uued õhksoojuspumbad 
al 395 €. Õhk-vesi soojus-
pumpade müük, paigaldus 
(Daikin, Thermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. 
Tel 5656 4857

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

• 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

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

• 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

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

Turu kaubamaja II korrusel!

Keemiline silmade 
värvimine 5 €

Keemiline kulmude 
värvimine 5 €

MEESTE- JA 
NAISTEJUUKSUR

Avatud:  E-R 9-17, L 9-14
Tule uudistama!  Tel 526 9069

TEENINDAN ELAVAS 
JÄRJEKORRAS

• Teostame kõiki ehitus-ja 
remonttöid nii eramutes kui 
korterites, vannitoad, sise-
viimistlus, soojustamine jne. 
Santehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Tel 5808 5965

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

• Teeme kõiki lammutus-
töid ja keldrite puhastus-
töid. Tel 5638 8351

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

• Treppide ja varikatuste ehi-
tus. Tel 5380 0863

• Lammutustööd koos sodi 
äraveoga. Tel 5380 0863

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

• Üldehitustööd. Tel 5380 0863

• Teostan üldehitus ja mööb-
lipaigaldus teenust. Tel 5556 
3558

• Siseviimistlustööd: tapeedi 
eemaldus, tapeetimine, pah-
teldamine, värvimine, ukse- ja 
aknapalede viimistlus, deko-
ratiivkrohv korstnajalgadele. 
Hinnad kokkuleppel peale 
ülevaatamist ja mõõtmist. Tel 
5343 2458

•  Vande talumajade reno-
veerimine vundamendist 
katuseni. Majapalkide ja 
sarikate vahetus, soojus-
tus. Tel 5633 1530

• Korterite ja vannitubade 
remont. Tel 5633 1530

• Siseviimistlus (plaatimine, 
parketi paigaldus), majad, 
saunad, korterid. Tel 504 5560

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

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

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid 
Lääne-Virumaal. Üldehitus, si-
seviimistlus, hoone vundamen-
tide rajamine. Tel 5693 8220. 
E-mail: Initex@hotmail.com

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

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

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTA-
MINE. Tel 5565 3842, www.
pursoojustus.ee

• PUR VAHUGA SOOJUS-
TAMINE. info@estpur.ee, tel 
5347 6567

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, korstna-
pühkija teenus. Tel 5552 8487, 
Vaiko

• Korstnapühkija ja pottsepa-
teenused. 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, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesa-
long@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

• KALEVBAND, tantsumuusi-
ka igale eale! Tel 518 5318

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 
521 1269

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

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

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

• Arvutite kiire ja usaldus-
väärne hooldus ja remont. 
Kasutatud laua- ja sülearvu-
tite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Helista 
juba täna tel 551 2053. Vaata 
ka www.hss.ee
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• Müüa küttepuid. Toores 
lepp - hind alates 40 €/rm, 
kuiv lepp - hind alates 55 €/
rm, saadaval ka sangleppa 
ja kaske. Puulõhkumistee-
nus halumasinal - hind ala-
tes 8 €/rm. Puud on laotud 5 
m3 alustele, võimalusel saab 
ka väiksemale alusele. Puu 
pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport 
hinnas. Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-Viru-
maa

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l 
võrkkotis, hind 2,50 €. Müüa 
kuiv kask 30 cm, 40 l võrk-
kotis, hind 3,00 €. Müüa ka-
se-puitbrikett 96 tk alusel 960 
kg, hind150 €. Müüa kuuse-ka-
se puitbrikett 96 tk alusel 960 
kg, hind 145 €. Müüa turbab-
rikett 86 tk alusel ca 900 kg, 
hind 140 €. Müüa kivisüsi 1000 
kg alusel 25 kg kottides, hind 
250 €. Tasumine: kaardiga, 
sulas. Vedu tasuta! Tel 5373 
3626

• Müüa kuivad lepa ja kase ha-
lud võrgus (2,5-3 €), kojuvedu. 
Tel 5646 6958

• Müüa kuivi küttepuid pik-
kusega 30, 40, 50 cm. Uhtna 
piirkond. Info tel 514 1338

• Müüme igas mõõdus kvali-
teetseid küttepuid. Helista ja 
küsi pakkumist. Broneerime ka 
tellimusi järgmiseks kevadeks/
suveks. Hall lepp, sanglepp, 
haab, kask. Tel 5559 0853. 
Lääne-Virumaa, Väike-Maarja 
vald. HaluProff  OÜ

• Müüa küttepuid aastaringselt 
koos kohale toomisega, veokile 
laotult 5-15 m3. Kuivad 38, 50 
cm ja toored 30-50 cm, hinnad 
soodsad. Tel 503 0311

• 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 kuivi küttepuid. Tel 
514 8848

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

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

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

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

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 €)

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Müüa ATV, lastekas, 125 
cm3, minimaalselt sõitnud, 
väga korralik. Hind 400 €. Tel 
5661 6712

• Müüa saunakeriseid. Tel 
5380 0863

• Müüa klaver „Weinbach“, 
akordion „Royal Standard“ 
120 bassi. Kamina raudkest, 
puidust riidekirst, aknapa-
neelid ja paled. „Turist“ jalg-
ratas jpm. Tel 5801 3613

• Müüa pesumasin pealtlaetav. 
Kiire! Tel 5827 0603

• Müüa 3ne narivoodi, piken-
datav voodi, 2 põrandariide-
nagi. Tel 5699 6594

• Müüa soodsalt suuri nr. 56-60 
meeste riideid, jalatseid nr. 
43-44. Kapsriiv, mullafrees, 
toole 4 tk. Tel 553 4244

• Müüa korralik kasutamata, 
võimas akulaadija 3-65V, 20A, 
ökonoomne, tutikas, vana hea 
Puurmani 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

OST
• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusos-
tud majapidamiste likvideeri-
misel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 
7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

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

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleank-
ru. Tel 5672 7175

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel või kolimisel seisma 
jäänud esemeid. Tel 503 1849

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

• Ostan üleliigseid asju: raa-
matuid, lauanõusid, mööblit 
jne. Tel 503 9650

• Ostan kunagisi KIT-i riiuli 
poste. Tel 5648 6882

• Ostan nõukaaegseid vär-
vilisi lillevaase. Sobivad ka 
õhumullidega. Hind kuni 80 
€/tk. Tel 5677 0569

• Ostan ENSV/Nõukogude 
aegseid märke ja autasusid. 
Tel 510 7541

• Ostan vanaaegseid asju. 
Tel 5555 5527

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa turbabrikett alusel 900 
kg, hind 140 €. Kasepuitbrikett 
alusel 960 kg, hind 150 €. Kuu-
se-kase puitbrikett 960 kg, hind 
145 €. Vedu tasuta! Tel 5363 9678

• 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. Mii-
nimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

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

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Tel 504 5632

Rakvere 
Kütteladu müüb 
Kasepuitbrikett 

125€/alus
Turbabrikett 

130€/alus 
Küttegraanuleid 

(6 ja 8 mm) 185€/alus 
HINNAD KEHTIVAD 
NOVEMBRI LÕPUNI!
Transpordivõimalus. 

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

EHITUS

• Võtan vastu suuremates ko-
gustes ehituslikku täitema-
terjali pinnase täitmiseks. Tel 
5381 8999
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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

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

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! 
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)

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

• Müüa killustiku erinevad 
fraktsioonid, freesasfalti, 
graniitsõelmeid, liiva, hal-
jastusmulda. Suuremate 
koguste tellimisel koostame 
hinnapakkumise. Asume 
Rakveres. Tel 5463 8919

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

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

METS

• Saemeeste brigaad teostab 
raieteenust ja võsalõikust. Pu-
hastame kraavid ja teeservad 
võsast ja suurtest puudest. Tel 
506 0777, info@timberwise.ee

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa mahedalt kasvatatud 
toidukartulit „Laura“, „Maret“, 
„Piret“, „Reet“ ja „Ando“. Tel 
504 6887

• Müüa Kungla Talu kartulit 
„Laura“ ja „Gala“. Info tel 514 
1338. Vedu!

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

OST
• Ostan traktori T-16. Tel 5687 
5845

• Ostan veskikivi. Tel 503 9650

LOOMAD

• Müüa väike koera kutsikas. 
Tel 5836 1490

• Müüa lambaid 8 tk. Tel 514 
3787

VANAVARA

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

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

• Ostan vanemaid seisma jää-
nud esemeid. Vanast naelast 
kuni mööblini. Tel 507 9984

• Ostame kõik võimalikke arsti 
ja apteegi teemalisi esemeid, 
mis vanemad kui 50. a: me-
tallist valged vitriinid ja kapid, 
apteegi mööbel, pöördkapid, 
apteegi pudelid ja purgid, 
kaalud, uhmrid, kirjandus jm. 
Koju kutsed tasuta. Antiigiäri 
Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 
528 2330

• Ostan vanu nööpe. Tel 
5396 0504

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

• Ostan ENSV aegseid laste 
mõttemänge, konstruktori 
ja Norma lelusid. Tel 510 7541

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel või kolimisel seisma 
jäänud esemeid. Tel 503 1849

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

• Ostan kokku nõukogude 
aegset elektroonikat. Ost-
silloskoobid, EW Raadio, 
sagedusmõõturid, generaa-
torid, voltmeetrid, raadio-
jaamad, lennukite elektroo-
nika, raadiosaatjad, arvutid, 
trükkplaadid, raadioside 
komponendid, KM-kon-
densaatorid, isekirjutajad. 
Kõik nõukogude elektroo-
nika. Helistage 8-22.30. Tel 
511 1203

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

TEATED

• Ostan kaubaaluseid : 
EUR,FIN ja märgistamata, 
legofka@hot.ee

• Klubi Hämarik, pidu toimub 
15. novembril Rakvere Kultuu-
rikeskuses algusega kell 12.00

• Kaotatud võtmed Rakveres 
koos kotiga, L. Koidula tänava 
piirkonnas. Leidjale vaevatasu. 
Tel 554 8020 või 5690 0196

• Uus kauplus Riidebox. Ava-
tud uus kirbuturu kauplus 
Rakveres Võidu tn 5. Tee oma 
riidekapis suurpuhastus, tule 
rendi endale boks ja too kõik 
seisma jäänud asjad meile 
müüki. Lisainfo Facebookist 
või telefonil 5645 4294

• Kas teadsid, et lisaks rõi-
vaste õmblemisele ja pa-
randamisele on meie juu-
res müügil valmisriided: 
kleidid, mantlid, nahkkin-
dad, naiste ja meeste sügis/
talvised mütsid, karusnahk-
sed tooted. Tule tutvu ka 
meie soodusmüügi nurgaga! 
Ootame kõiki Rakveres, Ro-
huaia tn 15 (kohviku kõrval). 
E-R 10.00-18.00, L 10.00-
15.00. Lisainfo tel 5695 6582

TUTVUS

• Üksik mees 60+ tutvub 
üksiku  naisega, kes on ma-
teriaalselt kindlustatud, au-
toga, kellele meeldib Rakve-
re, kes oleks hea perenaine, 
tantsupartner, kellega koos 
kaunist sügist nautida. Tel 
554 6490

MUU

• www.toonklaas.ee

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

• NÕUANDELIIN tel 900 
5020. Kui elumure vaevab 
ja vajad hingeabi, anname 
soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutava-
tele küsimustele. Kõne hind 
0,97 eurot/min
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HINNAD RAKVERE TURUL  5. NOVEMBER 2020 
RAKVERE TURG LAADA 39  AVATUD T  L 8.OO  16.OO

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Maitseroheline (till, 
r.sibul, petersell)

kg 6,00 10,00

Küüslauk  kg 10,00

Tomat (Poola) kg 3,00 3,50

Värske kapsas kg 0,40 0,70

Hapukapsas kg 3,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Punapeet kg 1,00 1,50

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kõrvits kg 0,80 1,00

Aeduba kg 4,50

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Õunad (Läti) kg 2,50

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

Seemned lindudele 5kg kott 6,00

LAUPÄEVAL, 7. NOVEMBRIL TURUL PEIPSI KALA
(VÄRSKE JA SUITSUTATUD) MÜÜK!

MÜÜGIL SOOJAD KUDUMID (SOKID, KINDAD, MÜTSID) 
JA KALMUSEADED!

  Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Su tugev elutahe väsis 
ja sügistuultes murdus elupuu.

Sü damlik kaastunne 
Edale armsa 

EMA
kaotuse puhul. 
Raja kollektiiv

Lõppes noorte automudelistide sisehooaeg
Automudelismi ofroad-
autode Eesti noorte meistri-
võistluste sari sai joone alla 
möödunud laupäeval Väike-
Maarjas, kus toimus hooaja 
viimane, kuues etapp.

Võit läks taas Paide RC 
klubile – esikoha saavutas 
Lauri Punapart. Teise koha 
sai vinnikas Caspar Kõrts. 
Lõppkokkuvõttes mahtus esi-
kuuikusse teinegi Vinni klu-
bi mudelist Robin Jukka. Ka 
klubide arvestuses saavutas 
Vinni Paide järel teise koha.

Järgmine RC Juunior-
liiga hooaeg saab avapaugu 
12. detsembril Rakvere RC 
hobikeskuses.

Kuulutaja
Foto: Bruno Vaher
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

igal esmaspäeval ja teisipäeval
SEAHAKKLIHA 2,99 €/kg

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

Oma Põrsas pakub novembri lõpuni

igal kolmapäeval kampaania
SEALIHA 2,99 €/kg

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

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

Rakvere,

Turu plats 5

* RIEKER

* REMONTE

* JANA

* TAMARIS

* ALPINA

* CAPRICE

AALTONENI
SAAPAD KOHAL!

al veerand seast

Sealiha

2.40 €/kg

Vajangu perefarm alustab
ettetellimisel sealiha
müüki Vajangul

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

www.k-kummid.ee
OÜ KK-RIDEEN

K- KUMMID

Soodustus

kuni

-60%
Meilt ostetud rehvidele

PAIGALDUS TASUTA!
* v.a tasakaalustamine

RAKVERE VALD
TÕRMA TÖÖSTUSKÜLA

TEL 324 4090

21

aastat

kogemusi

• TALVEREHVID
VELJED
REHVITÖÖD

•
•

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

Pakkumine kehtib kuni 30.11.2020

Valik klaasipuhastajaid
ja pirne kuni

Lisainformatsioon ja registreerimine
silmakirurg dr.Villem Vihmann

vastuvõtule telefonil

või külastades meie kodulehekülge

5663 6838, 638 0838, info@silmaroom.ee

www.silmaroom.ee
13.11

25.11 & 26.11
27.11 & 28.11

- dr.V.Vihmann - silmakirurg
- dr. Mari Parksepp - Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud

- dr.V.Vihmann - silmakirurg
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