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Saksamaa ajaloos on üks 
olulisemaid kuupäevi 9. 
november, sest sel päeval 
erinevatel aastatel on 
aset leidnud sakslaste 
jaoks hulgaliselt täht-
said sündmusi: nii traa-
gilisi ja kurbi kui rõõm-
said ja edasiviivaid.

Allan Espenberg

Kuna paljud ajaloolased mär-
kasid eelmise sajandi keskel, 
et 9. november on Saksamaa 
ajaloos kujunenud mingil 
põhjusel üheks tähtsamaks 
kuupäevaks, siis hakati juba 
alates Teise maailmasõja lõ-
pust üha sagedamini nimeta-
ma 9. novembrit saatuslikuks 
päevaks (saksa keeles Schick-
salstag).

9. novembril on toimu-
nud nii üliolulisi ja pöörde-
lisi kui ka vähemtähtsamaid 
sündmusi, kuid kõigil neil on 
ühel või teisel põhjusel kindel 
koht Saksamaa ajaloos. All-
järgnevalt on esitatud lühike 
ülevaade 9. novembril aset 
leidnud Saksamaaga seotud 
mõnest sündmusest, juhtu-
musest ja seigast.

1313 – Baierimaal toimu-
nud Gammelsdorfi verises 
lahingus olid vastamisi Baieri 

hertsogi Ludwigi ja Austria 
hertsogi Friedrich Ilusa ar-
meed. Omavahel suguluses 
olevad Ludwig ja Friedrich 
võitlesid võimu pärast nii 
Alam-Baieris kui kogu Saksa-
maal. Lahingu võitis Ludwig, 
kuid Friedrich ei loobunud 
võitlemast Saksamaa krooni 
eest. Mõlemad mehed said 
1314. aastal Saksa kuninga-
teks, kuid Ludwig IV krooniti 
hiljem veel ka Saksa-Rooma 
keisriks.

1848 – Austrias hukati Sak-
sa liberaalne poliitik, revolut-
sionäär, publitsist, luuletaja, 
parlamendiliige Robert Blum, 
kes oli aktiivselt osalenud 
1848. aasta revolutsioonides 
ja Viini ülestõusus. Kuigi tal 
oli diplomaatiline puutu-
matus, ei läinud see Austria 
võimudele korda ja pärast 
ülestõusu mahasurumist lasti 
ka Blum maha. Tema surm 
muutus tolleaegsete revolut-
sioonide mõttetuse sümbo-
liks. Muide, Blum hukati üks 
päev enne oma 41. sünnipäe-
va.

1914 – Kookossaare juu-
res toimunud lahingus las-
kis Austraalia ristleja Sydney 
põhja Saksamaa sõjalaeva 
Emden, mis kuulus Esimese 
maailmasõja ajal viitsead-
miral Maximilian von Spee 
eskaadri koosseisu. Ristleja 

9. november – Saksamaa saatuslik päev

Paljude 9. novembril aset leidnud sõjaajalooliste sündmuste kõrval võib 
välja tuua, et just sel kuupäeval kuulutati Albert Einstein Nobeli füüsi-
kapreemia laureaadiks. Foto aastast 1921.

Foto: wikipedia.org

Emden jõudis enne uppumist 
kolme kuu jooksul pidada In-
dia ookeanil kinni liitlaste 23 
kaubalaeva, kusjuures nende 
laevade meeskondadest ega 
reisijatest ei hukkunud kee-
gi. Veel laskis Emden põhja 
Vene ristleja ja Prantsuse mii-
nilaeva.

1918 – lõppes Novembrire-
volutsiooni esimene faas, mis 
tegi keiser Wilhelm II ku-
kutamisega lõpu monarhiale 
Saksamaal. Riigipäevahoo-
ne aknast kuulutas Philipp 
Scheidemann välja Saksa va-
bariigi, kuid kaks tundi hiljem 
teatas kommunist Karl Lieb-
knecht Berliini lossi rõdult 
Vaba Sotsialistliku Vabariigi 
loomisest. Nendest sünd-
mustest on kirjanik Bernhard 
Kellermann kirjutanud ro-
maani ”Üheksas november”, 
mis ilmus eesti keeles 1958. 
aastal.

1922 – möödunud sajandi 
kuulsaim ja mõjukaim füü-
sik Albert Einstein kuulutati 
Nobeli füüsikapreemia lau-
reaadiks teenete eest teoree-
tilise füüsika alal. Esijoones 
tunnustati teda fotoefekti 
seaduse avastamise eest 1905. 
aastal. Saksamaal sündinud, 
Šveitsis elanud ja USAs sur-
nud juudi teadlast oli kordu-
valt Nobeli auhinnale nomi-
neeritud (1910, 1912, 1913 
jne), kuid Nobeli komiteele 
tundusid Einsteini teooriad 
pikka aega liiga revolutsioo-
nilised.

1923 – Münchenis toimus 
nn õllekeldriputš, mis ku-
jutas endast natsipartei juhi 
Adolf Hitleri ja kindrali Erich 
Ludendorffi ebaõnnestunud 
riigipöördekatset. Hommikul 
kell 11 siirdusid haakristilip-
pude alla koondunud 3000 
natsi Müncheni kesklinna, 
kus neid võttis vastu umbes 
sadakond politseinikku. Tu-
levahetuses hukkus 16 natsi ja 
kolm politseinikku. Natsipar-
tei juhid vahistati ja mõisteti 
vangi, sealhulgas sai Hitler 
viieaastase vanglakaristuse.

1936 – Saksa romantis-

miajastu helilooja, pianist 
ja dirigent Felix Mendels-
sohn Bartholdy (1809-1847) 
oli rahvuselt juut, mistõttu 
polnud ta eriti vastuvõetav 
Saksamaal 1933. aastal või-
mule tulnud Hitlerile. Nii 
kõrvaldasid natsid suure sa-
laduskatte all ja ööpimeduse 
varjus Leipzigi kontserdisaali 
Gewandhausi esiselt platsilt 

helilooja skulptuuri, mis oli 
seal seisnud 44 aastat. Pro-
testiks natside tegevuse vastu 
lahkus Leipzigi ülemlinnapea 
Carl Goerdeler ametist.

1938 – algasid natsirežiimi 
novembripogrommid, mis 
jätkusid ka järgmistel päeva-
del ja mida hakati nimetama 
kristalliööks. Selle käigus 
rünnati sünagooge, põletati 

ja hävitati juutide vara. Kris-
talliöö ajal tapeti vähemalt 91 
juuti, kuigi mõne ajaloolase 
arvates võis tapetud ja ene-
setapu teinud juute olla um-
bes 400. Lisaks viidi 30 000 
inimest koonduslaagritesse. 
Selle sündmuse tõttu peetakse 
9. novembril Saksamaal nat-
siohvrite mälestuspäeva.

1967 – Hamburgi ülikoo-
li uue rektori Werner Ehr-
licheri ametisse vannutamise 
pidulikul tseremoonial tõm-
basid tollased üliõpilased lahti 
kolme meetri pikkuse plakati 
kirjaga „Talaari all on peidus 
tuhandeaastane hallitus”, mil-
lega väljendati vastuseisu ko-
pitanud õhkkonnale ülikoo-
lides, erakorralistele seadus-
tele, Vietnami sõjale. Sellest 
hüüdlausest sai järgmise aasta 
massiliste noorsoo- ja tuden-
giprotestide üks sümboleid 
nii Euroopas kui Ameerikas.

1974 – pärast 58 päeva kest-
nud näljastreiki suri vang-
las 33aastane üliõpilane ja 
terrorirühmituse Punaar-
mee Fraktsioon liige Holger 
Meins. Mees oli osalenud 
selliste granaatide väljatööta-
mises, mida oli võimalik pai-
gutada naisterahva kleidi alla, 
luues sellega mulje naise rase-
dusest. Sel viisil saadi lõhkeai-
net kergesti toimetada ühest 
kohast teise. 183sentimeetri-
ne Meins korraldas vangistu-
ses mitu näljastreiki, mistõttu 
ta kaalus surmahetkel vaid 39 
kilo.

1989 – Berliini müüri lange-
misega avati riigipiir Ida-Sak-
samaa ja Lääne-Saksamaa 
vahel ning need sündmused 
kulmineerusid järgmise aasta 
3. oktoobril kahe riigi ühine-
misega. 1961. aastal püstita-
tud betoonist müüri peaees-
märgiks oli takistada idasaks-
laste põgenemist läände ja see 
oli külma sõja üks tuntumaid 
sümboleid. 1990. aastal lam-
mutati umbes 160 kilomeetri 
pikkune müür peaaegu täieli-
kult, alles jäid vaid mõned ük-
sikud fragmendid.
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Nii nagu sai 100-aasta-
seks Eesti Vabariik, on 
sel nädalal ka Kaitseliit 
oma suurt juubelit tähis-
tamas.

Seidi Lamus-Tšistotin

Täna, 9. novembril asetatakse 
Kaitseliidu looja admiral Jo-
han Pitka kuju jalamile Tal-
linnas pärjad ning jagatakse 
parimatele Kaitseliidu liikme-
tele ergutusi. Kokku antakse 
välja 266 Kaitseliidu teenete-
märki ja 24 Kaitseliidu valge-
risti.

10. novembril algusega kell 
11 toimub Tallinnas Viru 
hotelli konverentsikeskuses 
Kaitseliidu 100. aastapäevale 
pühendatud rahvusvaheli-
ne konverents „Kuidas võita 
kompleksses maailmas“.

Konverentsil esinevad et-
tekannetega Kaitseliidu ülem 
kindralmajor Meelis Kiili, 
USA Marylandi Rahvuskaar-
di ülem kindralmajor Linda 
Singh, ajalehe „Postimees” 
kolumnist Andrei Kuzitškin, 
Taani Kodukaitse ülem kind-
ralmajor Jens Garly ning Tal-
linna Tehnikaülikooli rektor 
ja endine kaitseminister Jaak 
Aaviksoo.

Isadepäeval, 11. novembril 
asetatakse pärgi ning süüda-
takse küünlaid selle auväärse 
sündmuse puhul kõikjal üle 
Eesti Vabadussõja ausammas-
te jalamitel ning lahingutes 
langenute kalmudel. Toimu-
vad ka jumalateenistused.

1918. aasta no-
vembris segastel 
aegadel eelkõige 
avaliku korra ta-

gamiseks tagalas 
loodud vabatahtli-
kust riigikaitseor-
ganisatsioonist 
kasvasid välja 

mitmed väeliigid: 
piirivalve, vanglate 
amet, rääkimata 
üksikutest väe-
osadest. II maa-
ilmasõja eelses 

Eesti vabariigis oli 
Kaitseliidul kan-

dev roll nii sõjalise 
väljaõppe, riigi-

kaitsekasvatuse, 
seltsi- kui spor-
dielu vallas. As-

jata ei räägita, et 
Kaitseliit on Eesti 

riikluse pant.

Kaitseliit 100 
juubeliüritused koguvad hoogu

President mullu võidupüha paraadi väisamas.
Foto: Seidi Lamus-Tšistotin

Kell 10 toimub pärgade 
asetamine ka Rakveres Au-
sambamäel, kus osalevad 
lisaks Kaitseliidule ja kaitse-
väele omavalitsuste esindajad.

Kaitseliidu 100. aastapäe-
va tähistamine kulmineerub 
Saku Suurhallis kontsert-vas-
tuvõtuga, kus esinevad Kait-
seliidu muusika- ja tantsu-
kollektiivid ning solistid. 
Lavastaja on Ain Mäeots. 
Kontsert-vastuvõttu on kõi-
gil huvilistel võimalik ot-
se-eetris vaadata ETV-st ala-
tes 16.30st.

Viru maleva pealik kolo-
nelleitnant Viktor Kalnitski 
sõnas, et Kaitseliit on vaba-
tahtlik organisatsioon, mis on 
mõeldud panustama Eesti rii-
gikaitsesse, toetades riiklike 
institutsioone ja struktuure 
riigikaitse laiapõhise käsitluse 

põhimõttel. Kaitseliidu põhi-
koostööpartnerid on eelkõige 
Kaitsevägi, Politsei- ja Piiri-
valveamet, Päästeamet ning 
kohalikud omavalitsused. 
Kuigi ollakse valmisolekus 
aidata ka teisi riiklikke struk-
tuure: haiglaid, koole, jne.

„Kui lugeja vaatab üle mai-
nitud partnereid, siis kind-
lasti tekib arusaam, et meie 
tegevus on suunatud ja fo-
kusseeritud riigisisestesse 
asjadesse. Oleme valmis rii-
gikaitseks ja riigi toetamiseks 
ükskõik millises välis- või 
sisepoliitilises keskkonnas, 
seega välispoliitika ei avalda 
erilist mõju organisatsioonile. 
Samas militaarmaailma üldi-
ne areng, riigikaitselised vaja-
dused ja väljakutsed kindlasti 
mõjutavad Kaitseliidu tege-
vusi,“ selgitas kol-ltn Kalnits-

ki Kaitseliidu olemust ning 
selle seotust välispoliitikaga.

Neile aga, kes pole veel ot-
sustanud Kaitseliiduga liitu-
da, ütles maleva pealik järg-
mist: „Need, kes kaaluvad 
liitumist – liituge! Kes mõt-
levad – mõelge ja liituge! Kes 
ei ole otsustanud – otsustage 
ja liituge! Julgustan ja kutsun 
kõiki ülesse kindlasti seda te-
gema! Liitudes malevaga te-
gev- või toetajaliikmena, saa-
te panustada Eesti riigikaitse 
arengusse vastavalt oma või-
metele ja võimalustele ning 
saate olla osa meie meeskon-
nast.“

„Iga uusliige leiab endale 
erinevat tegevust vastavalt 
oma militaarsetele ja ühis-
kondlikele huvidele: olgu see 
tiiru-, sport- või lahinglask-
mine, maadlus ja käsivõitlus, 

jõusaal ja ujumine, esmaabi 
andmine, toidu valmistami-
ne, ühiskonna evakuatsioo-
niõppes osalemine jne,“ sõnas 
maleva pealik.

„Samuti on võimalik saa-
da Kaitseliidu ja kaitseväe 
instruktoritelt mitmekülgne 
sõjaline väljaõpe malevas ko-
hapeal või Rapla maakonnas 
Alu mõisas asuvas koolis. 
Saab lihvida või õppida oma 
sõjalisi oskusi, osaledes eri-
nevatel sõjalistel õppustel nii 
Eestis kui ka välismaal,“ andis 
kol-ltn Kalnitski võimalustest 
ülevaate.

Viru malev tähistab aasta-
päeva 17. novembril Haljala 
rahvamajas kontserdi ja pidu-
liku vastuvõtuga.
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Valminud on Lääne-
Virumaa tervise- ja hea-
oluprofiil, mis toob 
muuhulgas välja suure 
lähisuhtevägivalla prob-
leemi ja traumade roh-
kuse maakonnas.

Liisi Kanna

Tervise- ja heaoluprofii-
li koostatakse ja kasutatakse 
maakonnas juba ligi 10 aastat. 
Tänavusest alates on maa-
konna profiili koostamine 
kohalike omavalitsuste ühine 
ülesanne ning seda teeb Lää-
ne-Viru Omavalitsuste Liit 
(VIROL).

Profiil on ülevaade paik-
konna inimeste tervise- ja 
heaolu seisundist ning seda 
mõjutavatest teguritest. Si-
sendiks on nii statistilised 
andmed kui ka kogukonna-
liikmetelt, otsusetegijatelt 
ning tervise- ja muude vald-
kondade spetsialistidelt kogu-
tud arvamused ning info.

Lääne-Viru tervisenõu-
kogu esinaine Kaidy Aljama 
rääkis, et koostamise mees-
konnas oli ligi 50 inimest. 
„Umbes 20 olid need, kes 
otseselt kirjutasid peatükke, 
umbes 30 oli neid, kes mõte-
te ja ideedega kaasas olid ning 
sisendeid andsid. Nende seas 
oli kodanikuaktiviste, spet-
sialiste, kohalike omavalitsu-
se ametnikke,“ loetles Aljama.

„Kõik valdkonnad said 
lauale tuua oma murekohad, 
parenduskohad ja rõõmud, 
neid üheskoos läbi mõeldes, 

leidsime, et kõik valdkonnad 
on omavahel tugevalt seotud 
ja juurprobleemid ühised,“ li-
sas ta.

Olulisemad prioriteedid
Lääne-Viru tervisenõukogu 
aseesimees ja sealne VIROLi 
esindaja, Rakvere vallavanem 
Maido Nõlvak tutvustas pro-
fiili omavalitsusliidu viimati-
sel üldkoosolekul.

„Terviseprofiil toob kõi-
gepealt välja meie olukorra – 
millised on probleemid. Pä-
rast aga lahendused ja tegevu-
sed, mis me peame tegema, et 
olukord paremaks muutuks,“ 
selgitas Nõlvak, lisades, et 
seisukord ei ole kiita.

Ta märkis, et kohe alguses 
võeti eesmärk, et „kogu maa-
ilma“ pole paari aastaga või-
malik ära parandada. „Töö-
grupid ja lõpuks juhtgrupp 
valis välja neli olulisemat 
prioriteeti, mida nelja aasta 
jooksul võiks Lääne-Viru-
maal ellu viia,“ selgitas Nõl-
vak.

Esimeseks prioriteediks 
on laste ja noorte riskikäitu-
mise ennetamine – eelkõige 
sõltuvust tekitavate ainete ja 
vigastuste osas. Teise priori-
teedina on välja toodud eaka-
te toimetulek, ning sealjuures 
ka kukkumise probleem.

Maido Nõlvak juhtiski tä-
helepanu traumade ja vigas-
tuste rohkusele Lääne-Viru-
maal.

„Viimastel aastatel on Rak-
vere EMO üleummistatud. 
See on kohutav, kui palju 
käivad inimesed erinevate 
traumadega EMOs, aga ka 

perearsti juures, ja peale selle, 
mis kodus omal käel ravitakse 
veel,“ sõnas ta, tuues ühtlasi 
välja noorte riskikäitumist.

Kolmandaks prioriteediks 
on vaimse tervise problee-
mide ennetamine, millega 
seoses on murekohtadeks nii 
depressioon, suitsiidid, lähi-
suhtevägivald kui koolikiusa-
mine.

„Lähisuhtevägivald on Lää-
ne-Virumaal väga suureks 
probleemiks, see on suurem 
probleem, kui algul oskad 
ette arvata,“ tõdes Nõlvak. 
„Lähisuhtevägivallast hak-
kavad tihti kõik asjad pihta: 
koolikiusamine, pätikambad 
kasvavad välja sageli just nen-
dest peredest,“ märkis ta, li-
sades, et kui sellele saaks piiri 
panna, muutuks olukord ka 
teistest küsimustes paremaks.

Prioriteediks on seatud ka 
piisava liikumise edendamine 
ja tervisliku toitumise toeta-
mine.

„Milles Lääne-Virumaa 
võib-olla eristub ka ülejäänud 
Eesti suhtes, on vähene liiku-
mine, ülekaalulisus ja rasvu-
mine. Ja eelkõige laste seas,“ 
toonitas Nõlvak.

Dokumendi kasutamine
Terviseprofiili tegevuskavas 
on palju erinevaid elluvii-
jaid, asutusi ja organisatsioo-
ne. Maido Nõlvaku sõnul oli 
tema kindlaks sooviks, et ter-
viseprofiilis oleks eraldi välja 
toodud ka tegevussuunad just 
kohalikele omavalitsustele.

Mõne näitena võib tuua, 
et kohalikud omavalitsused 
saaksid noorte sõltuvusaine-

te tarbimise vähendamisse 
panustada noortekeskustes 
pakutava mitteformaalse ha-
riduse ja huvitegevuste mit-
mekesistamise abil. Eakate 
suurema kaasatuse saavuta-
miseks tuleks üksi elavatest 
eakatest saada ülevaade ja 
algatada toetavaid tugivõr-
gustikke. Liikumisaktiivsuse 
suurendamise juures on aga 
murekohaks näiteks info le-
vik, mille juures võiks abiks 
olla maakonnaülese infosüs-
teemi loomisest jne.

Kaidy Aljama märkis, et 
tervise- ja heaoluprofiilist 
saab sisendeid kohaliku oma-
valitsuse arengukavasse või 
kohalikku terviseprofiili, li-
saks annab see aga sisendi 
maakonna arengustrateegias-
se – nii aitab dokument mit-
meid spetsialiste nende iga-
päevatöös.

Aljama kui VIROLi turvali-
suse ja rahvatervise spetsialis-
ti enda töös on see valdkonna 
arengudokumendina oluli-
sel kohal. „Kõhutunde pealt 
me tegevusi ei tee. Kuna ligi 
50 inimest on aasta algusest 
saati vaeva näinud ühise do-
kumendi nimel, siis baas on 
tugev. Samuti on minu pa-
remaks käeks ja seljataguseks 
maakonna tervisenõukogu. 
Nendega koos arutame asjad 
alati läbi,“ märkis ta.

Omavalitsusliidu turvalisu-
se ja rahvatervise spetsialist 
soovitas kõigil maakonna ini-
mestel dokumendiga tutvuda. 
See hakkab tulevikus olema 
kättesaadav VIROLi kodu-
lehel ja aadressil www.tervi-
seinfo.ee.

MUST KROONIKA

LIIKLUSÕNNETUS
5. novembril ajavahemikus 00.30 kuni 02.50 toimus liiklus- 
õnnetus Vinni vallas Rakvere-Luige maantee 18,2 kilo-
meetril, kus sõiduauto BMW X5 sõitis lauges vasakkurvis 
teelt välja paremale vastu puid ja paiskus vasakule küljele. 
Kiirabi toimetas sündmuskohalt Rakvere haiglasse 28aasta-
se naise ja 26aastase mehe. Sõiduki juht ja õnnetuse täpse-
mad asjaolud on selgitamisel.

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
3. novembril lõi Vinni vallas tundmatu mees 32aastast 
meest.
3. novembril tungis Viru-Nigula vallas 48aastane mees kal-
lale oma elukaaslasele, 53aastasele naisele. Mees on kahtlus-
tatavana kinni peetud.

VARGUS
1. novembril varastas 37aastane mees Rakvere linnas F. G. 
Adoffi tn asuvast kauplusest erinevaid pliiatseid ja pasta-
pliiatseid. Kahju on 205,75 eurot.

Kaardistati murekohad 
tervise ja heaolu valdkonnas

Tervise- ja heaoluprofiili koostamise töökoosolek. Keskel esiplaanil Maido Nõlvak.
Foto: erakogu



UUDISED

Esmaspäeval leidis Rakve-
re linnavalitsuses aset Riigi 
Kinnisvara ASi ja Rahan-
dusministeeriumi esindajate 
kohtumine Rakvere linnajuh-
tidega, et kaaluda võimalikke 
asukohti Riigimaja loomiseks 
Rakverre.

2018. aasta kevadel valit-
suse poolt heaks kiidetud 
üle-eestiline Riigimajade loo-
mise analüüs näeb ette Rii-
gimajade loomise kõikidesse 
maakondadesse va Tallinn ja 
Tartu. Riigimajad on planee-
ritud maakonnakeskustesse, 
kus osutatakse avalikke tee-
nuseid ning paiknevad koos 
erinevad riigiasutused. Nende 
loomise eesmärk on paranda-
da riigiteenuste kättesaada-
vust ning hoida kokku kin-
nisvarakulusid.

Lähtutakse põhimõttest, et 
valdkondlikud asutused hak-
kavad võimalusel paiknema 
ühes majas, pakkumaks ini-
mesele vajalikke teenuseid 
koordineeritult ühes kohas. 
Loodava Riigimaja asukoht 
peab võimaldama inimestele 
hea ligipääsu ja piisava suu-
rusega kliendiala, eriti oluline 
on see sotsiaalteenuste vald-
konna puhul.

Riigi Kinnisvara Riigima-
jade projektidirektor Kärt 
Vabrit märkis: „Erinevate 
riigiasutuste koondamine 
ühte majja loob võimaluse 
terve hoone paremaks kasu-
tamiseks. Lisaks saavutatakse 

kokkuhoid ühiskasutatavate 
ruumide nagu näiteks koos-
olekuruumide jagamisel.“ Ta 
lisas, et Riigimaja kui märgili-
se hoone kavandamisel tuleb 
planeerimise algfaasis kaasata 
kindlasti kohalik omavalitsus, 
et leida Rakvere Riigimajale 
kõige sobilikum asukoht ka 
linnaehituslikult.

Rakvere linnas on täna 
esindatud ligi 20 erinevat rii-
giasutust, mis kõik asuvad 
linna eri paigus. Riigimaja 
loomisel plaanitakse asutused 
koondada mitmesse hoonesse 
ehk Riigimajja. Rakvere linn 
on Eestis üks omavalitsustest, 
kus on ühe võimalusena ette 
nähtud uue maja ehitus, mis 
oleks mõeldud töö- ja sot-
siaalteenuste paremaks pak-
kumiseks.

„Hetkel on kõik alles pla-
neerimisfaasis, kuid omaks 
võetud põhimõte, et Rakvere 
väärib uut maja on kogu piir-
konnale juba suur töövõit,“ 
märkis Rakvere linnapea 
Marko Torm.

Kohtumise käigus kaaluti 
tulevase Riigimaja ehitami-
seks Rakverre sobivate kin-
nistute plusse ja miinuseid 
ning tutvuti ka paari võimali-
ku kinnistuga.

„Hetkel välja pakutud rii-
gipoolne nägemus Riigimaja 
tervikuna endise maavalit-
suse hoovi loomise näol ei 
ole kindlasti see, mida linnas 
soovime. Inimese jaoks peab 

olema maja ja teenused ligi-
pääsetavad ja mugaval kau-
gusel ka maakondlikust bus-
sijaamast, kesklinna tsoonis,“ 
sõnas Torm.

„Meil on mitmeid atraktiiv-
seid linnale ja eraomanikele 
kuuluvaid kinnistuid, mille 
puhul näeme nii linnapildilist 
kasu, linnakeskuse tihenda-
mist kui ka mugavust teenu-
se kasutajale. Teeme tööd ja 
püüame koostöös riigiga tuua 
investeeringu ikka Rakvere 
kesklinna,“ lisas linnapea.

Rahandusministeeriumi 
riigihalduse ja avaliku teenis-
tuse osakonna projektijuhi 
Dmitri Moskovtsevi sõnul 
luuakse riigimajad 13 maa-
konnakeskusesse ja igaüks 
neist soovib parimat lahen-
dust. „Tunnustame Rakveret 
aktiivse kaasamõtlemise eest. 
Meie hinnangul on Rakve-
re linnaga algamas väga hea 
koostöö,“ rõõmustas Mos-
kovtsev.

Riigimajad luuakse maa-
konnakeskustesse etappide 
kaupa, neist Rakvere oma 
valmib kava kohaselt teises 
etapis. Hetkel on käimas Rak-
veres võimaluste kaardista-
mine, mille põhjal tehakse tu-
levikus otsuseid. Kõik eeltööd 
Riigimajade loomiseks valmi-
vad käesoleva aasta lõpuks.

Kuulutaja
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Elektrilevi 
ootab 
sooviavaldusi
Võrguettevõte Elektri-
levi, kes tunnistati edu-
kaks pakkujaks riigi kiire 
interneti võrgu „viimase 
miili“ konkursil, pikendab 
sidevõrguga liitumise soo-
viavalduste tähtaega aasta 
lõpuni. Võrguga liitumise 
taotluskeskkond on avatud 
veebilehel elektrilevi.ee/
kiireinternet.

Augusti lõpuks lae-
kus Elektrilevile ligikau-
du 35 000 sooviavaldust 
avatud internetivõrguga 
liitumiseks. Need olid olu-
line alus internetivõrgu 
planeerimisel ja riigi toe-
tuse konkursil pakkumise 
tegemisel. „Kuid riigi toel 
ehitatav sidevõrk on vaid 
üks osa meie koguplaa-
nist. Täiendavalt ehitame 
võrguühendusi nii maale 
kui ka linna, kus täna kva-
liteetset kiiret interneti-
ühendust ei ole. Kui riigi 
toel jõuame 40 000 hoo-
neni, siis kokku plaanime 
kiire interneti tuua vähe-
malt 100 000 kinnistuni 
ehk kortermaju arvestades 
ligikaudu 200 000 koduni,“ 
selgitas Elektrilevi juhatuse 
liige Taavo Randna.

Kuulutaja

Algas kandideerimine 
Regionaalmaasika auhinnale
Rahandusministeerium ootab 10. detsembrini kandidaate 
iga-aastasele regionaalauhindade konkursile.

„Eesti regionaalareng sõltub just kohalikest inimestest 
ning tublidest eestvedajatest. Tänu kohalikele aktivistidele 
ja ettevõtjatele tekib juurde nii töökohti kui ka enesetäien-
damise ning vaba aja veetmise võimalusi,“ ütles riigihalduse 
minister Janek Mäggi.

Sobiv kandidaat on sel aastal hakkama saanud väljapaist-
va regionaalarengut toetava algatuse või teoga. Näiteks on 
edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade loomise 
või piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumise. 
Samuti on oodatud sellised tegevused, mis on muul moel 
oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna 
eripära säilimisele ja tutvustamisele.

Eelmisel aastal anti välja neli auhinda. MTÜ Sibulatee sai 
auhinna Peipsiääre kireva piirkonna tutvustamise eest ter-
vele Eestile. Nad on ergutanud kohalike inimeste ettevõt-
lusaktiivsust, ühendades kahte eri rahvust ühise eesmärgi 
nimel koos tegutsema.

Auhinna sai ka Jaanus Murakas ja E-Piim Tootmine AS, 
kes on tähelepanuväärselt panustanud Kesk-Eesti aren-
gusse, edendades kohalikku majandust ja toetades mitmeid 
sponsorlusprojekte.

Lisaks pälvis auhinna Saaremaa valla ühinemine. See on 
saarlaste edulugu, mille käigus ühinesid 12 väiksemat oma-
valitsust territooriumilt Eesti suurimaks omavalitsuseks.

Neljanda auhinna sai Intsikurmu festivali korraldaja MTÜ 
Munalinn, mis on aidanud oluliselt kaasa Põlvamaa arengu-
le ning piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele.

Konkursile võivad kandidaate esitada ja kandideerida 
kõik inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ning kohali-
kud omavalitsused. „Kandidaatide suhtes piiranguid ei ole. 
Kandidaat või esitaja võib olla su naaber, mõni kohalik ette-
võte, MTÜ või siis hoopiski sinu koduvald,“ lisas minister.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 10. detsember ning 
vastava lingi leiate Rahandusministeeriumi koduleheküljelt. 
Auhinnad antakse üle 29. jaanuaril Stenbocki majas.

Kuulutaja
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Novembri alguses jõudsid 
teavituskampaania „IKT 
on kõikjal“ külalistunnid 
kolme Lääne-Virumaa 
kooli. Projekti eesmärk 
on tutvustada gümnasisti-
dele tehnoloogiavaldkon-
na erialasid ning töövõi-
malusi.

Anna-Liisa Villmann,
kampaania koordinaator

1. novembril toimusid küla-
listunnid Kadrina keskkoolis 
ja Rakvere gümnaasiumis, 
kus Kairi Rüütel rääkis õpi-
lastele oma teest IKT vald-
konda ja töökogemusest. Li-
saks purustas ta mõningaid 
müüte, näiteks et „IKT-d õpi-
vad vaid patsiga poisid“ ning 
„IKT erialade õppimiseks 
peab olema reaalainetes eriti 
tugev“.

Kairi on Rakvere gümnaa-
siumi 2010. aasta vilistlane, 
kellel on 2015. aastast Tallin-
na Tehnikaülikooli (TalTec-
hi) äritehnoloogia magistri-
kraad. Täna töötab ta müügi-
juhtimistarkvara pakkuja Pi-
pedrive front-end arendajana.

„Tarkvaraarendamine on 
väga huvitav töö ja kõrgelt 
nõutud oskus. See on lõpu-
tult arenev, tohutult võima-
lusi pakkuv valdkond, et oma 
ideed ellu viia ja suuri asju 
ehitada. Tarkvaraarendami-

Külalistunnid kummutavad IT-müüte

1. novembri IKT-külalistunnid Kadrina keskkoolis.
Foto: „IKT on kõikjal“

ne nõuab tähelepanelikkust 
ja sobib seetõttu kõigile, kel 
võimet detaile märgata, ja 
seda sõltumata nende soost,“ 
julgustas Rüütel noori IKT 
aineid õppima.

OSKA tööturu raporti järgi 
on Eesti tehnoloogiavaldkon-
na sooline struktuur mees-
tekeskne, IKT töötajatest 
on vaid 29 protsenti naised. 
Samuti astus eelmisel aastal 
kõrgkooli informaatika-info-
tehnoloogia erialasid õppima 
71 protsenti mees- ja 29 prot-
senti naissoost tudengit.

Täna toimub külalistund 
Tapa gümnaasiumis. Sel sü-
gisel jõuavad info- ja kom-
munikatsioonitehnoloogia 

erialasid ning karjäärivalikuid 
tutvustavad külalistunnid ka 
Harjumaa, Raplamaa ja Jär-
vamaa koolidesse. Kokku 
toimub sel ja järgmisel aastal 
50 külalistundi üle Eesti ning 
eraldi kümme ainult tüdruku-
tele mõeldud töötuba tehno-
loogiaettevõtetes.

Majandus- ja kommunikat-

siooniministeeriumi enne-
kõike tüdrukutele suunatud 
kampaania „IKT on kõikjal“ 
eesmärk on innustada noori 
senisest julgemalt kaaluma 
digivaldkonna erialadel kõrg-
koolides õppimist ja tööta-
mist. Projekti kohta saab roh-
kem lugeda startit.ee.

Prototroni sügisvooru pääses 
kutsekoolinoorte pakiveoäpp
Rakvere ametikooli logistikaõpilaste pakiveo jagamisteenu-
se idufirma FCQ Trans pääses prototüüpimise rahastu Pro-
totroni sügisvooru 40 parima hulka.

„Prototroni kui tehnoloogiliste lahenduste rahastusse 
jõuab palju ideid, mis on teadus- või uurimistöödest välja 
kasvanud. Euroopa kutseoskuste nädalal on hea meel tõde-
da, et ka kutsehariduse tasandil on väljas konkurentsivõi-
melised digitaalsed ideelahendused,“ lausus Prototroni te-
gevjuht Jana Pavlenkova.

Prototroni sügisvooru laekus 15. oktoobriks 285 ideed, 
millest 40 meeskonda pääses sel nädalal järgmisesse vooru 
35 000 eurosele auhinnarahale võistlema.

Idufirma FCQ Trans asutasid kolm Rakvere ametikoo-
li kolmanda kursuse logistiku abi eriala õpilast, 19aastane 
Kevin Varzin, 18aastane Tanel Arumäe ja 18aastane Dia-
na Piilsaar. Sama pakiveoäpi prototüüp saavutas veebrua-
ris esikoha neljakuulises digioskuste programmis Samsung 
Digi Pass, kus võistles kümme meeskonda kutsekoolidest 
üle Eesti.

Meeskonnajuhi Varzini sõnul aitab nende mobiiliraken-
duse prototüüp lahendada väikesemahuliste kaubavedude 
probleeme. Prototronist otsivad nad eelkõige koostööpart-
nereid tarkvaraarenduseks.

„Tulevaste logistikutena nägime kitsaskohta, kus pakive-
du isegi Tallinnast Tartusse on aeglane ja võib võtta mitu 
päeva. Meie äpp viib kokku kaks osapoolt – isiku, kes soo-
vib saada kaupa punktist A punkti B, ja isiku, kes on sõitmas 
samal marsruudil. Kauba soovija määrab hinna ja kui see 
sobib vedajale, siis aktsepteerib ta veo läbi rakenduse, viib 
kauba veel samal päeval sihtkohta ja saab teenuse osutamise 
eest tasu,“ ütles Varzin.

Tallinna Ülikooli välja töötatud koolitusprogrammi 
koordinaator Pirje Jürgens selgitas, et Samsung Digi Passi 
eesmärk on kutseõpilastele konkurentsieelise loomine töö- 
turule sisenemisel.

„Meeskond FCQ Trans on võtnud Digi Pass programmist 
kaasa parima – ettevõtlikkuse, julguse ennast näidata ja oma 
ideest kogu maailmale rääkida, ning kõige selle toetamist 
digivahendite abil. Usume, et nende kirg oma valdkonna 
probleemidele nutikaid lahendusi leida inspireerib ka teisi 
kutseõpilasi. Soovin meeskonnale edu ja rohkelt uusi tead-
misi kiirendis,“ lausus Jürgens.

Pavlenkova sõnul on Prototroni osalejate ja vilistlaste 
hulgas ka teisi kooliõpilaste ideid. „Ma loodan, et see arv 
hakkab kasvama ja eriti kutsehariduse omandajate hulgas, 
sest seal on suurt potentsiaali leida ja arendada huvitavaid 
projekte. Minu isiklik kogemus näitab ka, et kutsekooli 
õpilased omavad üsna realistlikku pilti valdkonnast, on pü-
hendunud ja agarad arendajad – aga just tiim teebki eduka 
startupi,“ lisas Pavlenkova.

Kuulutaja

Digi Pass 2018 võitjad Kevin Varzin, Diana Piilsaar ja Tanel Arumäe.
Foto: Samsung
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PAKUN TÖÖD

• Rumner Grupp OÜ otsib üldehi-
tajaid. Tel 514 4940

• OÜ Maxwell Pulding otsib koge-
mustega ehitustöölisi. Tel 5197 
7480

• Võtan tööle saeraami operaatori 
(töökoht 50 km Rakverest). Helis-
tada tel 504 6111

• Nahastuse hooajal on pakkuda 
tööd meestele ja naistele reba-
sefarmis Soomes. Tel 5669 4575

• Vajan metsatöölist Rakverest. 
Tel 5673 5648

• Bussifirma pakub tööd bussi-
juhile Haljalasse ja Sõmerule 
(töötajate-õpilaste vedu). Osaline 
tööaeg, sobib ka pensionärile. Info 
tel 509 2583

• Võtame tööle poolhaagiskallu-
rile autojuhi. Tel 501 0433 

• Pajusti Lasteaed võtab 3. det-
sembrist 2018 tööle majahoidja. 
Täiendav info tel 325 7373, 525 
7567 või kohapeal Tartu mnt 9 
Pajusti

• Vanem naisterahvas vajab hool-
dajat paariks tunniks päevas Rak-
vere linnas. Tel 5341 2426

• Pensionär vajab kiiresti koduabi-
list korra nädalas mõneks tunniks. 
Soovitav üksik naine Rakverest või 
lähiümbrusest. Tel 554 6490

• Otsin appi meespensionäri, 
soovitavalt kristlane. Tel 5593 8252

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

• Otsin elektrikut, kes saab tehtud 
töö vastavalt vajadusele ka vormis-
tada. Tel 523 6447

• Otsime Rakverre ja Kundasse 
tublisid puhastusteenindajaid 

EGESTEN OÜEGESTEN OÜ

KEEVITAJATKEEVITAJAT
otsib kollektiiviotsib kollektiivi

Tel 516 5094 (Kristo) või  Tel 516 5094 (Kristo) või  
personal@egesten.eepersonal@egesten.ee

Kohvik vajab
koristajat

Töö kellaaeg 20.00-23.00 
Info tel 516 7777

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD
hommikul ja õhtul, osalise tööa-
jaga. Helistada tel 5610 3887

Pakkuda 

EHITUSTÖÖD 
Helsinki piirkond. 

Sisetööd - vaheseinad/vahelaed; 
põranda tasandus/lihvimine; 

akende/uste paigaldus, puuse-
patööd jne. PLAATIJALE 

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

Tel. +372 5676 2345
otsintood@fi nrak.ee

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

• Otsin lisatööd B-kat. juhina! 
Sõidukogemused olemas. Tel 
5567 5755

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus 20 tundi (vajadusel jätkame) 
algajatele ja taasalustajatele Tsent-
rumis Koidula 1 alates E 12.11, 
T 13.11 kella 18-19.30. Hind 60 € 
sisaldab õppematerjale. Reg tel 
5566 1419

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

Kuulutuse tekst on 
võimalik sisestada 

ka veebi-
keskkonnas.

Kuulutus ilmub nii 
interne  s kui ka 

paberlehes. 
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Külaskäik sõpruslinnas Cēsises
Möödunud nädalavahetusel toimunud sõidul Lätti, sõprus-
linna Cēsisesse oli kaks eesmärki.

Esiteks võttis Rakvere Eragümnaasiumi õpetajaid vastu 
abilinnapea Lolita Kokina, kellega koos külastati Cēsise I 
Põhikooli – muusikakallakuga üldhariduskool ja kuus aastat 
tegutsenud väike erakool.

Muusikakoolis õpib 380 õpilast ja kõik nad õpivad indivi-
duaal pilli, laulavad kooris (koolil on kuus koori) ja ansamb-
lites, tantsivad rahvatantsu ja tegelevad kunstiga. Need ai-
ned on kõik lisaks üldhariduskooli omadele. Vanemate huvi 
ja toetus on sellise kooli vastu suur. Kooli võetakse vastu 
ilma katseteta, ainuke tingimus on, et nad peavad armasta-
ma muusikat ja mängima vähemalt ühte erialapilli.

Sarnane põhimõte on ka meie koolis, Rakvere Erakoolis, 
kus kõigil õpilastel soovitatakse vähemalt ühte pilli õppida, 
koolis tegutseb mitu koori. Meie koolis on suurem rõhk 
pandud üldhariduse kõrval ka muusikale ja kunstile.

Cēsise linn on huvitatud koolidevahelisest tihedamast 
koostööst ja pandi paika ka järgmised kohtumised. Väike 
erakool pakkus huvi Rakvere Erakooli õpetajatele, mil-
le kasvuraskused meenutasid väga meie kooli algusaastaid. 
Cēsise erakool on jõudnud seitsmenda klassini.

Külaskäigu teine eesmärk oli esineda 4x100 ühiskontser-
dil. Kuna Läti Vabariik saab 18. novembril Balti riikidest 
viimasena 100. aastaseks, oli sealse muusikakooli eestveda-
misel Cēsise imeilusas kontserdimajas korraldatud õpilaste 
kontsert sõpruslinnadest Soomest, Leedust ja Eestist – Rak-
verest.

Tegu oli kaheosalise kontsertiga, kus Soomest esinesid 
kitarristid, Leedust kandlemängijad, Eestist Kaurikooli kä-
sikellade ansambel, Kooristuudio So-La-Re Noortekoor ja 
Rakvere Eragümnaasiumi segakoor. Cēsise poolt oli laval 
uhke ja võimas umbes 40-liikmeline laste puhkpilliorkester.

Cēsise muusikakooli ja Kauri muusikakooli seob juba 
10-aastane sõprus. Kontserdid on toimunud nii Rakveres 
kui ka Cēsises.

Anne Nõgu,
Rakvere Eragümnaasiumi direktor
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Täie hoo sisse saanud 
näosaates on üheks vär-
vikamaks osalejaks 
näitleja Sepo Seeman, 
kes avaldas Kuulutajale 
naerutamise retsepti.

Tõnu Lilleorg

Sepo, võitsite kohe esimese 
saate poplaulja Güntheri-
na, parim algus vist?
Jah, pärast seda on tulemused 
alla läinud... (naerab). Noh, 
see oli üllatus, et selline num-
ber tuli, ehk teised osalised 
polnud end veel käima jooks-
nud.

Te mängisite suvel Niper-
naadit, küllap selle pealt 
oli hea tulla?
Ja-jah, tegin Nipernaadiga 
end soojaks.

Adeele Sepp rääkis Kuulu-
tajale oma näosaates osa-
lemise kohta, et kuna igat 
numbrit saab teha vaid 
enda pealt, sai ta rollide 
loomisel enda kohta teada 
uusi asju. Kas teil ka nii 
on?
Ei. (naerdes) Ma pole enda 
kohta midagi avastanud! 
Siin tuleb lihtsalt mingid ju-
pid ära teha ja kogu lugu. Et 
enam-vähem hakkama saada 
ja et poleks pärast elatud elu 
pärast väga piinlik. Ennast ei 
tohi liiga tõsiselt võtta, sellest 
olen ma aru saanud. Teised ju 
ka ei võta ja retsept ongi sel-
les. Ja kuniks lusti jätkub, siis 
tööks seda ma ka väga ei ni-
metaks. Iga asja jaoks on min-
gi aeg ja koht ning siit mingit 
suurt tähendust otsida oleks 
täiesti vale. Samas võivad 
hästi õnnestuda väga tõsised 

numbrid, mis on südamest 
tehtud.

Tõnis Mäe „Aed” näiteks, 
mida tegite varasemal 
hooajal?
Mingid asjad õnnestuvad pa-
remini ja niimoodi see pin-
gerida kujuneb. Aga nende 
numbrite eest elutööpreemiat 
muidugi ei anta.

Osalete nüüd näosaates 
teist korda, mis oli teie es-
mane arvamus saatest?
Kui mind kunagi saatesse 
kutsuti, ma ei tea küll mille 
pärast, siis ma pidasin seda 
eelkõige grimmisaateks. Pro-
dutsent Kaupo Karelson üt-
les, et ei, päris nii see pole. 
Kuidagi tuleb sinna rolli sis-
se pugeda, kas parodeeritava 
kõnnaku, mõtteviisi või kuju 
kaudu, mis iganes sind sin-
na tuumani juhatab. Ja kui 
number õnnestub, siis seda 
on näha. Number võib olla 
kas pull või tõsine asi ja tõsi – 
lihtsalt grimmist ei piisa.

Ma elan Pärnu lähedal Sau-
gal, mis on väga tore küla, 
meil on seal palju lapsi. Ma 
küsisin külalaste käest, kas 
minna saatesse või mitte, 
nemad ütlesid täiesti siiralt – 
mine muidugi! Kodukülarah-
vas elab mulle kaasa, tunnen 
endale sealt toetust.

Mis kolleegide tegemistest 
on silma jäänud?
Ma ütleksin, et näiteks Ott 
teeb oma rollidega väga pal-
ju tööd. Sageli ristuvad me 
teed WAF koolis, see on talle 
justkui teine kodu, tal justkui 
muud tööd polekski. Nagu ta 
tegi näiteks Anne Veskit – kõik 
ta numbrid on väga kihvtid. 
Üldiselt jaguneb siin saates 
kõik õiglaselt ja minu taga-

Sepo Seeman tahaks näosaates viimaseks jääda

Ilueedi Güntheri parodeerimine tõi Seemanile saatevõidu.
Foto: TV3

sihoidlik soov oleks, et kogu 
see andekate kamp satuks 
sinna ülespoole. Mul oleks 
väga hea meel, kui ma viima-
seks jääksin (tasandab häält), 
aga noh, praegu vist ei õnnes-
tu.

Nii et te ei tahagi nelja fi-
nalisti sekka saada?
Ei! Niikuinii tuleb kõigil osa-
listel finaalsaates lavale min-
na. Mul puudub ambitsioon 
ülespoole pürgida.

Ma ütleks, et teil on siia-
maani kõik numbrid õn-
nestunud.
Ma arvasin, et mind jätab 
kriitika ja arvamused kül-
maks, aga tead, ei jäta tege-
likult. Tuleb välja, et ma ei 
olegi saviplönn või kivikuju. 
Valdavalt on tagasiside ol-
nud positiivne, välja arvatud 
muidugi see, mis toimus pä-

rast Mart Helme kehastamist, 
aga noh, see selleks. Iga kom-
mentaari ja arvamuse taga, 
olgu see siis sapine või kiitev, 
on konkreetne inimene. Ja 
osaleja jaoks ei lõpe saade la-
valt maha astumisega.

Läbi interneti jõuab saade 
maailma avarustesse. Olen 
saanud kommentaare ja õla-
le patsutamisi Ameerikast ja 
Hispaaniast – see annab mär-
ku, et saade levib ja inimesed 
armastavad seda. Mul on au 
siin olla, mis siis, et ma saa-
test lihtsalt läbi töllerdan.

Kõige pullim on see, et 
minu kolleegid näitlejad on 
üldiselt meeleldi valmis näo-
saates osalema. Vaatamata 
sellele, et telemeelelahutus 
pole kõige sügavam kunst. 
Nad näevad, et saade on hästi 
tehtud, nad usaldavad tegijaid 
ja miks mitte – teeme pulli! 
Kui näosaade teeb inimestele 

pühapäeva õhtul hea tuju, siis 
on eesmärk täidetud. Ja ma 
arvan, et me osalistena ei pea 
väga palju häbenema.

Eelmises saates kutsusite 
endale appi Peeter Oja, kas 
ta tuli meeleldi?
Jah, kui loosimasinast tuli 
Simon ja Garfunkel, siis mul 
oli hea meel, et Peeter Oja 
oli nõus tulema. Muide, selle 
koostöö vaimus valmistame 
praegu Peetriga ette oma sü-
gistuuri „Kärbsed“, energiad 
on nii üleval praegu. Teeme 
kahemehetükki koos bändiga. 
Seal on kaks keskealist meest, 
kes teevad väikese siseauditi, 
et kuhu maani oleme jõud-
nud. Et mis meil alles on ning 
mida me tahtsime ja ootasi-
me ning mida saanud oleme. 
Selline moment keskeakriisi 
lävel, novembri lõpus läheb 
lahti.

Täna toimub Euroopa kul-
tuuripärandiaasta raames 
üleriigiline maskeerimis- ja 
sanditamisfestival „Hakka-
me santima“, joostakse marti 
ja Eesti eri paigus toimuvad 
mardipeod. 10. novembril 
on sanditamiskonverents ja 
11. novembril suur perepäev 
ning kontsert Tartus, kus li-
saks eestlastele astuvad üles 
folklooriharrastajad Vene-
maalt, Lätist ja Itaaliast.

Kas teadsid, et lisaks kadri- 
ja mardisantidele käisid Ees-
timaal ringi veel ka näiteks 
hingesandid, jõulusokk, üksik 
ketrajaeit, krutskiline kadri-
hani ja paljud teised põnevad 
tegelased?

Sügistalvisel ajal sandita-
mas käimine ja enda mas-
keerimine on üks iidne ning 
kõikidele läänemeresoom-
lastele omane kujutelm. Pea 
iga põlisrahva kultuurist võib 
leida paralleele meie kadri- ja 
mardisantidele, olgu selleks 
siis näiteks Tiibeti kloostrites 

11. novembril Tartus toimuval kontserdil astub üles lätlaste mardisan-
dikombestikku ning ka juba Eestis kadunud hingesantide kombestikku 
tutvustav folklooriansambel „Banga“ Riiast.

Foto: www.mardipaev.com

Täna peetakse sanditamisfestivali

Ilmus romaan 
„Talvetants“
Kadrina vallast pärit 
Marek Vahula sai kaan-
te vahele elulooraamatu 
oma elu esimesest poo-
lest.

Bioloog ja looduskaits-
ja Marek Vahula nentis, 
et on olnud ammustest 
aegadest ka kirjamees. 
„Pikka aega pole ma eri-
nevatel põhjustel midagi 
avaldanud ja romaani 
idee tekkis kuidagi ise-
enesest. Kirjutamine 
muude tegemiste kõrvalt 
võttis aega umbes pool-
teist aastat,“ rääkis autor.

Ligi 600 lehekülje pak-
sune elupalade romaan 
„Talvetants“ võtab kok-
ku autori elu esimese 
poole. Lugeja leiab nii 
mõndagi Kadrina kandi 
ja Neeruti ning Lahemaa 
ja Kõrvemaaga seotut.

Kirjateose rohkem 
kui 90 peatükist enamik 
lõppeb tiitliga tants. Lu-
geja leiab eest näiteks 
niisugused pealkirjad: 
„Vanaisatants. Loo al-
gus“, „Gruusiatants. Kip-
sist kotkas“, „Armastuse 
tants. Tema tulek“, jne.

Küsimusele, miks raa-
mat just tantsudest kirju-
tatud on, vastas Vahula 
kavalalt: „Eks tahan na-
tuke ka originaalitseda.“

Liisi Kanna

tehtavad rituaalsed maskee-
ritud pühad tantsud Losari 
festivali ajal, Itaalias Sardii-
nia piirkonnas ringi liikuvad 
lambanahkadesse mässitud ja 
puidust looma- ning inime-
se maske kandvad sandid või 
Baierimaal jõulude aegu ringi 
liikuvad hirmutavad Kram-
puse-karakterid.

Sanditamisfestivali eel on 

toimunud ja toimuvad kooli-
tused Eesti eri paigus. Ülerii-
giline mardisandijooksmine 
Euroopa kultuuripärandiaas-
ta puhul on ellu kutsutud 
selleks, et säiliksid meie enda 
mitmekesised sanditamistra-
ditsioonid just perede, noorte 
ja teiste inimeste elavas kasu-
tuses.

Sanditamisfestivali raames 

toimub ka kogumiskonkurss 
„Märka marti!“, oodatud on 
fotod, lühifilmid ja lood ees-
timaalaste kohalikust elavast 
maskeerimis- ja sanditamis-
kombestikust nagu mardi- ja 
kadrisandis käimine, soku-
jooksmine aastavahetusel, 
jõulu- ja vastlasandid. Lisaks 
on oodatud vanad fotod seal-
hulgas ka mitte enam elavas 
kasutuses olevast sanditami-
sest nagu näiteks hingesandid 
või sokujooksmine jõulude 
ajal.

Üleriigilist mardisandi-
jooksmist Euroopa kultuuri-
pärandiaasta raames veab eest 
Eesti Folkloorinõukogu koos 
Rahvakultuuri Keskusega.

Rohkem infot üleriigili-
se sanditamisfestivali kohta 
leiab veebilehelt www.mar-
dipaev.com ja FBst facebook.
com/hakkamesantima/.

Kuulutaja
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Virulaste jaoks on 
CarStyle.ee autopesula 
Kroonikeskuse all tut-
tav juba kolm aastat, 
kuid tegelikult on pesu-
lakett avanud üle Eesti 
viis punkti ning liiku-
mas hoopis uuendusli-
kumatel radadel.

Seidi Lamus-Tšistotin

Ettevõtte üks juhatajatest 
Hannes Palm sõnas, et kui 
äriga alustatud sai, poleks ka 
ise ette kujutanud, et ühel 
päeval lausa pesulaketiks kas-
vatakse: „Avasime mõne nä-
dala eest Tallinnas Mustika 
keskuses ja kohe-kohe on tu-
lemas uus pesula Männikul.“ 
Lisaks Rakverele ja Mustika 
keskusele, kus ka rehve saab 
vahetada, leiab CarStyle.ee 
logoga pesulaid veel Tallin-
nas Viru Keskuses ja Tamm-
saare Ärimajas ning Keilas.

Küsimusele, kuidas tihedas 
konkurentsis ellu jääda, vas-
tas Palm, et kvaliteet on see, 
mis eristama peab. „Suuline 
soovitus on see, mis toimib. 
Kui klient jääb teenusega ra-

hule ja seda sõpradele soovi-
tab, siis asi toimibki, muidu 
võib kohe uksed kinni pan-
na,“ selgitas ettevõtja.

Igale tänavanurgale kerki-
nud automaatpesulate koh-
tagi on Palmil oma arvamus: 
„Muidugi saab seal odavalt 
esimese tolmu maha, aga lõ-
puks tullakse ikka meie juur-
de, sest näiteks pigiplekke 
eemaldada automaatpesulas 
on peaaegu võimatu.“  Samuti 
jääb automaatpesula alla sa-
longipesu võimaluse puudu-
mise tõttu.

Rakvere CarStyle.ee pe-
sula suurimaks boonuseks 
on aga see, et kui klient toob 
auto pikemaks protseduuriks, 
saab ta kasutada asendusautot 
ning rahulikult suunduda lin-
na omi asju ajama. Tallinnas 
sellist teenust ei pakuta, sest 
väikelinna eeliseks on turva-
lisus ja oma klientuuri tund-
mine.

Keilas on CarStyle.ee kau-
bamärgi all tegutsev ettevõte 
avanud pesula ka veoautode-
le. Loomulikult saavad hoolt 
seal ka väiksemad sõidukid. 
Vajadust suurte autode pe-
suks oleks ka näiteks Tapal, 
kuid ettevõtte juht lausus, et 
lihtsalt kõikjale ei jõua.

Pigem on firma panustanud 
uudsele lahendusele, millega 
Tallinnas juba algust on teh-
tud ja mida peagi ka Rakverre 
oodata võib – selleks on mo-
biilne autopesula. Kui klient 
on auto ära parkinud ja tee-
nuse tellinud, siis naastes oo-
tab teda ees puhas sõiduk.

Mobiilse pesula saab kohale 
kutsuda vaid telefonikõne-
ga ja spetsiaalne aurupesu-
riga varustatud auto tagab 
kliendile sobivas kohas auto 
puhastamise kuuma auruga, 
velgede ning väljast klaaside 
puhastamise.

Lisaks sõiduki välisele pe-
sule on võimalik mobiilselt 
kohale tellida ka kõik sisepu-
hastusteenused, kuhu kuu-
luvad prügi eemaldamine, 
plastdetailide puhastus ja 
hooldus, klaaside seest puhas-
tamine, tolmu, liiva ja muu 
mustuse eemaldamine salon-
gist tolmuimejaga.

Seni, kuni rakverelased jää-
vad mobiilset lahendust oota-
ma, kutsub CarStyle.ee klien-
te Kroonikeskuse all asuvasse 
autopesulasse, et porised sü-
gisilmad ja talvised teehool-
dusvahendid neljarattalistele 
liiga ei teeks.

Sügisese pimeda aja saa-
bumisega on helkurita 
jalakäijad halvasti mär-
gatavad. Tulede puudu-
misel on ka jalgratturi-
tel suurem risk õnnetus-
se sattuda.

Eliisa Sild

Maanteeamet tuletab meel-
de, et helkuri kandmine on 
pimedal ajal või halva nähta-
vuse korral kohustuslik. Jala-
käija peab maanteel liiklema 
alati vasakus teeservas ning 
helkuri õige asukoht on põlve 
kõrgusel teepoolsel küljel. Et 
jalgratturid liikluses nähtavad 
oleksid, peab jalgrattal olema 
ees valge ja taga punane põlev 
tuli ning vähemalt ühe ratta 
mõlemal küljel kollane või 
valge helkur.

Nii jalgratturi kui ka jala-
käija märgatavust parandab 
oluliselt ohutusvest või hel-
kurmaterjaliga varustatud 
eredavärviline riietus.

Maanteeameti statistika ko-
haselt on tänavu pimedal ajal 
autolt löögi saanud 65 helku-
rita jalakäijat. Jalgratturid on 
tänavu liiklusõnnetustes viga 
saanud 191 korral. 7 jalakäijat 
ning 4 ratturit on käimasole-

Odavama hinnaklassi 17tolli-
se rehvi hind võib olla 50 eu-
rot, aga premium klassi rehv 
maksab 150 eurot. Mis on 
see erinevus, mille eest mak-
same?

„Hind erineb sarnastel 
põhjustel nagu mistahes tei-
se toote puhul – olgu tegu 
sõiduauto, mobiiltelefoni 
või toiduga. Hinnaerinevu-
se põhjuseks on kvaliteet, 
investeeringud uutesse teh-
noloogiatesse ning aastate-
ga teenitud usaldusväärsus,“ 
sõnas Goodyeari müügijuht 
Eestis Risto Kivisikk.

„Erinevused hea või odava 
klassi rehvide vahel ilmnevad 
kõige ehedamalt keerulis-
tes teeoludes ning kriitilises 
olukorras, mistõttu on po-
sitiivne, et üha rohkem ini-
mesi mõistavad rehvide rolli 
turvalisuse tagamisel. See ai-
tab inimestel vältida selliseid 
ohtlikke olukordi,“ selgitas 
Kivisikk.

2012. aastal alustati Euroo-
pa Liidus müüdavate rehvide 
märgistamist uue märgistu-
sega, millel on näidatud kolm 
omadust – veeretakistus, pi-
durdamine märjal teekattel 
ja müratase. Esimest kahte 
omadust hinnatakse tähte-
dega A kuni G (A – parim, 
G – halvim), kolmandat det-
sibellide ja kolme helilainega 
(1 laine – väiksem müra, 3 
lainet – suurem müra).

„See märgistus on küll au-

toomanikele abiks, kuid ei 
ole eriti üksikasjalik. Tipp-
klassi rehvide tootjad hinda-
vad oma toodete kvaliteeti 
ligi 50 näitaja alusel. Näiteks 
talverehvide puhul on põ-
hiliseks pidurdamine lumel 
ja jääl, juhtimisomadused 
samades tingimustes ning 
rehvi kasutusiga. Eelpool ni-
metatud omadusi etiketilt ei 
leia, kuid juhtidele on need 
kriitilise tähtsusega,“ selgitas 
Kivisikk.

Autojuhtidele on otsusta-
misel abiks näiteks Autobild, 
ADAC, Auto Express ja teis-
te sõltumatute organisatsioo-
nide testid, kuid Goodyear 
soovitab pöörata rohkem tä-
helepanu Soomes või Rootsis 
läbiviidud testidele, kus il-
mastikutingimused ja teeolud 
on meie omadega kõige sar-
nasemad. Lisaks testitakse 
seal tavaliselt põhjapoolsete 
riikide jaoks kalibreeritud 
Nordic-tüüpi segust valmis-
tatud lamell- või naastrehve.

Ka väide, nagu poleks vä-
hese läbisõidu puhul head 
rehvid tingimata vajali-
kud, on sageli lühinägelik. 
Goodyeari eksperdi väitel 
tarvitab kvaliteetsete rehvi-
dega varustatud auto vähem 
kütust ning rehvid peavad 
kauem vastu – seega arves-
tades kulusid terve rehvide 
eluea vältel, on vahe pre-
mium ja odavate Hiina rehvi-
de vahel minimaalne.

„Autot hoiab teekattega 
kontaktis vaid neli peope-
sasuurust pinda, mistõttu 
peavad need pinnad olema 
maksimaalselt kvaliteetsed,“ 
on veendunud BMW juh-
timisakadeemia juht Darius 
Jonušis. Ühte rehvikomplek-
ti kasutab keskmine autojuht 
3–5 hooaega, seetõttu tasuks 
kord nelja aasta jooksul sü-
veneda, mitte otsustada vaid 
hinna ja visuaalse mulje põh-
jal.

„Ma ei mõista inimesi, kes 
investeerivad moodsate ohu-
tussüsteemidega auto ostmi-
sesse ning ostavad seejärel 
ebakvaliteetsed ja odavad 
rehvid. Milleks siis üldse osta 
kaasaegsete ohutussüsteemi-
de ja turvapatjadega varusta-
tud auto?“ lausus Jonušis.

Erinevus parimate ja oda-
vate rehvide vahel ei ole es-
mapilgul suur – viimastega 
varustatud auto peatub pi-
durduskatsel 50 km/h kuni 
seismajäämiseni vaid mõ-
ned meetrid kaugemal. Kuid 
need 4–5 meetrit on kogu 
auto pikkus ning talvetingi-
mustes võib see erinevus olla 
otsustav avarii või jalakäijale 
otsasõidu vältimisel. Jonušis 
rõhutas, et iga säästetud sen-
timeeter pidurdusteekonnal 
on oluline, meetritest rääki-
mata.

Kuulutaja

Miks samas mõõdus rehvide hind kordades erineb?

Meelespea pimedas liiklejatele

val aastal kokkupõrkes sõidu-
kiga kaotanud elu.

Linnas on auto liikumise-
kiirus 50 km/h. Sellisel kii-
rusel on auto peatumistee-
kond kuiva ilmaga 28 meetrit. 
Maanteel on auto liikumis-
kiirus 90 km/h ning liikuva 
auto peatumisteekond on aga 
vähemalt kaks korda pikem ja 
sellepärast ei suuda juht oota-
matult nähtavale ilmunud ja-
lakäijale otsasõitu vältida.

Korralik helkur, mis peab 
vastama standardi EVS-EN 
13356 nõuetele, on auto lä-
hitulede valguses nähtav juba 
130–150 meetri kauguselt 
ning annab autojuhile piisa-
valt aega, et sõitu aeglustada 
ja mööduda jalakäijast ohu-
tult.

Kui helkur mingil põhjusel 
puudub või on kaduma läi-
nud, peab jalakäija arvestama, 
et valgustamata teel pole ta 
autojuhile nähtav ja tegema 

kõik endast oleneva, et õn-
netust vältida – kõndima 
sõidukiliiklusele vastu, nagu 
liiklusreegel ette näeb. Sõi-
duki lähenedes tuleks hoi-
duda võimalikult sõidutee 
äärde ning jälgima sõiduki 
möödumist, võimalusel ka-
sutama mobiiltelefoni val-
gust.

Samuti on ka helkurvest 
igas autos kohustuslik tur-
vavarustus. Tihti ei mõelda 
selle peale, kui suur kasute-
gur sel on. Pimedal teel, olgu 
tegemist hädaolukorraga või 
lihtsa peatusega, on vajalik 
ennetada neid olukordi, kus 
ehmatus teel seisvast tume-
dast kogust mõjub autojuhi-
le šokina.

Helkurvesti selga panek 
ennetab hullemat. Seda 
peaks hoidma juhiistme ta-
gumises sahtlis, auto kinda- 
laekas või juhiukse sahtlis. 
Nii saab selle vajadusel au-
tost väljumata kiirelt kätte. 
Samuti tuleks tähelepanu 
pöörata autos viibivatele 
kaasreisijatele, et ka nemad 
autost väljudes nähtavad 
oleksid.

Ärgem unustagem väikest 
ja lihtsat helkurit, millest on 
pimedal ajal ohutuse taga-
misel palju abi! See on sood-
saim elupäästja.

CarStyle.ee toob 
autopesusse uuendusi
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• Müüa uueks renoveeritud 1toali-
ne korter Rakvere linnas, 32 m2, II 
korrus, väga ökonoomne õhksoo-
juspump. Tel 5694 6444

• 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 1toaline korter Kungla 6, 
mis vajab kapitaalremonti. Hind 
27 000 €. Tel 5606 3934

• 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 linnas 
Küti 17. Korter soe ja päikese-
poolne. Aknad vahetatud, kor-
ter on III korrusel. On olemas 
ka keldriboks ja auto parkimise 
koht. Hind 33 000 €. Ühendust 
saab tel 5510 3720 (eesti kee-
les), 5838 5454 (eesti ja vene), 
5553 0344 (vene keeles)

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

• Müüa 1toaline kapitaalremonti 
vajav korter Kunderi 2, Rakvere. 
Korter on 26,3 m2, vesi ja kanalisat-
sioon olemas. Tel 5562 2919

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter 4/5 Tamsalus Ääsi 11, vajab 
sanitaarremonti. Hind 5000 €. Tel 
5333 0653

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

• Müüa heas asukohas 2toaline 
korter, Lembitu 4-75, Rakvere. Li-
sainfo: V korrus, parkimine tasuta, 
panipaik, mööbel, pakettaknad, 
parkett. Köök: elektripliit, avatud 
köök, köögimööbel. Sanruum: 
vann, dušš, boiler, pesumasin. 
Küte ja ventilatsioon: põranda-
küte, keskküte. Side ja turvalisus: 
trepikoda lukus. Ümbrus: linnas 
teed heas seisukorras, naabrid 
ühel pool, ümbruses eramud ja 
korterelamud. Maja vahetus lähe-
duses kool ja lasteaed, suuremad 
toidupoed 5-minutilise jalutuskäi-
gu kaugusel. Korteri planeering 
on läbi maja. Esikus mahukas 
panipaik/kapp. Hind 33 000 €. Tel 
503 7789

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Piiri tn 8b. Ahjuküttega, I korrus, 
52 m2. Aiamaa, puukuur. Hind 
kokkuleppel. Tel 5585 7588

• Müüa 2toaline korter Vinnis 
otse omanikult. Tel 508 3997

• Müüa või välja üürida 2toaline 
korter Kundas kõigi mugavustega 
2/2, renoveeritud. Tel 512 7119

• Müüa värskelt renoveeritud 
päikesepoolne 2toaline korter 
Kundas, mis asub maja keskel. 
Korteri planeering muudetud, 
avatud köök-elutuba. Korteris 
vahetatud plastpakettaknad, 
radiaatorid, elektrijuhtmestik 
ning torustik. Uus san.tehnika 
ning el.boiler. Seinad värvi-
tud ning osaliselt tapeeditud. 
Põrandal on laminaatparkett. 
Vahetatud siseuksed ning me-
tallist turvauks. Paigaldatud 
uus köögimööbel koos tehnika-
ga, kuulub hinna sisse. Korteri 
juurde kuulub ka kelder. Majas 
olemas toimiv KÜ. Madalad 
kommunaalmaksud. Hind 
15 000 €. Tel 5343 4895

• 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 Tamsalus 2toaline korter 
Tehnika 15. Tel 5552 5460

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

• Müüa kõigi mugavustega 4toali-
ne korter Kundas, III korrus, toad 
eraldi, 2 rõdu, osaliselt möbleeri-
tud, Koidu 85. Tel 522 3115

• Müüa Roelas 4toaline korter 
üldpindalaga 79 m2. Aknad vahe-
tatud, laminaatparkett. Üürivõi-
malus. Info tel 505 1902

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

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

• Müüa kahekorruseline soo-
ja pidav renoveerimist vajav 
maja Väike-Maarja vallas. Hind 
14 500 €. Tel 5374 3571

• Müüa Rakveres Rägavere teel 
pool maja. 2toaline korter II 
korrusel, 3toaline korter I korru-
sel. Korterid on renoveeritud ja 
vannitubadega ning wc-ga. Majal 
1200 m2 krunt. Hind 52 000 €. Tel 
5344 7251

• Müüa renoveeritud maja Rak-
vere kesklinnas 116 m2, 3 tuba, 
saun, uus köök. Vesi, põrandaküte. 
Krunt 525 m2. Tel 5694 6444

• Müüa maja (suvila) Järvamaal 
Koerus. Hind 16 000 €. Tel 504 5560

• Müüa maakodu koos maaga, 
vaikne ja ilus kohakene looduses. 
Tel 5335 9804

• Müüa saunaboks. Hind 1200 €. 
Tel 5685 6320

• 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

• Müün garaaži Rakkes. Tel 528 
2652

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

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

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

• Pere soovib osta 4toalise korteri 
Kundas. Hind kuni 10 000 €. Tel 
505 6147

• 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

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

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

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. 
Üüri hind 70 € + elekter, vesi. Tel 
527 0058

• Anda üürile 1toaline kõigi mu-
gavustega korter Rakvere kesklin-
nas. 26,7 m2, II korrus, möbleeri-
tud. Üür 190 €. Tel 502 9052

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres Jaa-
ma tn. Üüri hind 160 € + kommu-
naalmaksud. Tel 527 0058

• Anda üürile 1toaline mugavus-
tega möbleeritud korter Rakveres 
Jaama tn. Üüri hind 180 € + kom-
munaalmaksud. Tel 527 0058

• Üürile anda novembri keskpai-
ku 1toaline korralik ahiküttega 
korter Tamsalu keskuses! Vesi 
ja kanalisatsioon sees! Üür 45 € 
+ kommunaalkulud! Üüriliseks 
soovin naisterahvast vanuses 50+, 
kes ei suitseta ja ei tarbi alkoholi! 
Tel 5456 2080

• 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 2toaline ahjukütte-
ga möbleeritud korter Rakveres 
Tööstuse tn, vesi õues. Üüri hind 
110 € + elekter. Tel 527 0058

• Anda üürile 2toaline mugavus-
tega möbleeritud korter Rakveres 
Küti tn. Üüri hind 190 € + kommu-
naalmaksud. Tel 527 0058

• Üürile anda 2toaline korter 
Vinnis. Tel 508 3997

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Fiat 1,6, 2003. a, tumero-
heline, Eestis arvel, ÜV 08/2019. 
Tel 517 4193

• Müüa Ford Focus C-Max 1,8i 
01/2005. a, 92kW, mahtuniver-
saal, bensiin, hõbedane metallik. 
Hooldusraamat, konditsioneer, 
2xel.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 Jaguar 2,0B, 2004. a. 
Volkswagen Polo 1,6B, 1995. a. 
MB 814 puksiirauto. Tel 5558 5956

• Müüa Mitsubishi Lancer 1,6i 
03/2004. a, 72kW, tumesinine, 
metallik, uuem mudel bensiin, 
sedaan, konditsioneer, 4 x el.ak-
nad, ökonoomne, kehtiv ülevaatus 
04/2019, roosteta, korralik, sood-
salt! Tel 5903 7780

• Müüa Moskvitš 2141, 1991. a, 
VAZi mootor, esimene omanik, 
väga palju tagavaraosi, pleki-
ring jpm. Kehtiv ülevaatus ja 
kindlustus. Hind kokkuleppel. 
Tel 5656 1175

• 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 varuosadeks Ford Fiesta 
2002. a, Volkswagen Polo 1,9 D, 
Nissan Micra 1998-2002. a, M-412 
osasid. Tel 5558 5956

• Müüa heas korras Peugeot 407, 
2004. a, 1,7 bensiin, 85kW, sedaan 
auto, musta värvi, rooste, mõlgid 
puuduvad. Kärukonks, el aknad, 
kliima puhub külma. Hind 2100 
€. Tel 5809 6086

• 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 Volga GAZ 24 varuosi. Tel 
502 8156

• 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

• Müüa Volkswagen Polo 2005. a, 
1,9 diisel, 5 ust, väga heas korras. 
Hind 2800 €. Tel 5340 7805

• Müüa Volkswagen Touran 
Trendline 2,0TDI 05/2009. a, 
103kW, tumehall metallik, tur-
bodiisel, mahtuniversaal, 5 ust, 
7 istekohta, kliima, 4 x el.aknad, 
püsikiirusehoidja, valuvelgedel, 
Webasto jne, kehtiv ülevaatus 
05/2019, korralik, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

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

• Müüa Volvo S80 2,4, diisel, 
120kW, 2006. a, kõik lisad väga 
heas korras, soodsalt. Tel 502 8156

• Müüa uus mootorratas Alpha 
BD50Q-3A (sõita saab juhiloata). 
Hind 600 €. Tel 322 7640

• Müüa VAZ 2104 varuosadeks ja 
Audi 80 valuveljed. Tel 5342 5932

• Müüa Nokian naastrehv 4 tk 
mustrisügavus 8 mm 215/55/R17. 
Hind 100 €. Tel 523 644

• Müüa MB valuvelg 1 tk 17x7,5 
aukude vahe 5x112 kesk auk 66,6. 
Hind 50 €. Tel 523 6447

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

• Ostan teie auto kasvõi juba täna, 
võib pakkuda igas seisukorras ja 
igas hinnaklassis. Tel 5309 2650

• Ostan auto. Pakkuda võib kõiki 
marke. Helistada julgelt, kuulan 
kõik pakkumised ära. Tel 5632 
3142

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

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid. Võivad olla seisnud, ilma 
ülevaatuseta, remontivajavad jne. 
Ainult Lääne-Virumaalt. Sobivuse 
korral kiire tehing. Tel 5357 7108

• Ostan seisvat tehnikat: trakto-
rid T16, T25, T40AM, T150, MTZ 
82, DT74-75, kombain Niva, ZIL, 
MAZ, 6t haagis, press Kirgistan, 
virtsapütt jne. Tel 5835 4991

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 
Audi A6, 12/2006a. 2.4 (130kW), 
bensiin, automaat, tumesinine met. 
Sn: 183 735km. 

Hind: 4690.-

Mercedes-Benz B 180, 05/2008a. 
2.0 (80Kw), diisel, automaat, must 
met. Sn: 144 555km. 

Hind: 5990.-

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

Hind: 7990.-

Peug e ot 508 ,  06/2014a.  2 .0  
(120kw), diisel, automaat, must 
met. Sn: 202 180km. 

Hind: 8490.-

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

Hind: 10 990.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 
1.2 (85kw), valge met. bensiin, 
manuaal. Sn: 34 285km. 

Hind: 10 990.-

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

Hind: 11 290.-

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

Hind: 14 990.-

Ni s s a n  M i c r a  N- C o n n e c t a , 
05/2017a. 0.9 (66kw), bensiin, 
manuaal, sinine met. Sn: 3500km.

Hind: 15 450.-

Skoda Octavia, 01/2016a. 1.6 
(81kw), diisel, manuaal, sinine met. 
Sn: 61 900km. 

Hind: 15 990.-

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, hõbeda-
ne met. Sn: 111 828km. 

Hind: 16 990.-

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

Hind: 18 990.-

Nissan X-Trail Acenta Vision 
Pack, 09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, 
manuaal, must met. Sn: 25 760km. 

Hind: 19 490.-

Nissan X-Trail Acenta, 09/2015a. 
1.6 (96kw), diisel, manuaal, hõbe-
dane 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.-

Nissan X-Trail Tekna, 02/2016a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, hall 
met. Sn: 99 952km. 

Hind: 20 990.-

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

Hind: 21 750.-

Nissan Qashqai Tekna+, 09/2017a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, sini-
ne met. Sn: 8000km. 

Hind: 22 990.-

Nissan X-Trail Tekna, 11/2017a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, hall 
met. Sn: 9500km. 

Hind: 26 990.-

Nissan LEAF Acenta, 07/2018a. 
elekter, automaat, must met. Sn: 
135km. 

Hind: 31 990.-

Ni s s a n  X-T r a i l  Te k n a  4 x 4 , 
01/2018a. 2.0 (130kw), diisel, au-
tomaat, sinine met. Sn: 7300km. 

Hind: 31 990.-

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

Kuulutaja reede, 9. november 201812
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• Sõiduautode ja väikekaubikute 
keretööd ja värvimine. Karpide, 
tiibade, uste vahetus, värvi paran-
dused. Tel 509 2436

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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 HAAKEKONKSUD

müük, paigaldus.
Tel 322 5233

UUS TIKI TREILER 
CS300-LH

GARANTII 2 AASTAT
3000 x 1500 x 400

Haagise kandevõime 
503 kg

Haagis: 949 €
Haagis tendi ja 

tugikaartega: 1132 €
Haagis tendi, tugikaarte 

ja kõrgendusega kokku 72 
cm: 1305 € 

(pildil olev haagis!) 
Haagis plastkaanega: 

1499 €
Haagiste hinna sees tugira-
tas ja tugevdatud pealesõi-

tu kannatav tagaluuk. 
Haagis on kallutav!

Autowelt.ee 
Läike tee 36, Rae vald 

tel 607 0870

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

VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

TEENUSED

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

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

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teos-
tab puksiirteenust 1,30 €/km 
ja tunnitöö 30 €/h. Rendime 
puksiirhaagist (konn) ööpäev 25 
€ ja oksapurustajat BOSCH 25 € - 
24/h. 10 meetrine redel 6 € - 24/h. 
Kivipurustaja 50 € - 24/h, tekstii-
lipesur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

• 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 • Teostame fekaaliveoteenust 

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

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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

• Paigaldame korrektselt just 
Sinu vee-, kütte- ja kanali-
satsiooni torustikud  ning 
anname 3-aastase garantii. 
Tel5697 9409 

• 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!

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

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Pakun Lääne-Virumaal ja Har-
jumaal santehnilisi töid k.a vesi-
põrandakütte paigaldust. initex@
hotmail.com. Tel 5693 8220

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

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

• Maxwell Pulding OÜ teostab üld- 
ehitustöid. Korterite kapitaal ja 
sanitaar remondid. Tööd Soomes 
ja Eestis. Tel 5197 7480

• Kõnniteede paigaldamine ja 
plaatimistööd. Tel 5606 9271

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

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

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

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

• Ehitustööd, lammutustööd, 
remonttööd: majad, saunad, 
pesuruumid, kuurid (parketi pai-
galdus, plaatimine, siseviimistlus, 
soojustamine). Tel 504 5560

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

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

• Korterite renoveerimine, van-
nitubade remont ning lammu-
tustööd. Tel 5685 6320

• 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

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

• 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

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 vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

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.

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• 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

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

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5808 5965

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

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

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

• TERITUSTEENUS: noad, 
peitlid, kirved, käsihöövliterad. 
Teritus toimub vesikäiaga. He-
lista ja küsi lisainfot. Tel 5387 
8045, schmidt100@hot.ee

• Teostan metalli treimis- ja kee-
vitustöid. Tel 558 1279

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

• Pressin õunamahla. Tel 5390 
9168

• Puulehtede koristus ja äravedu. 
Tel 5660 3585

• 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

• Kandlemeister-kandlemängija. 
Tel 5345 5970, Heino

• Felix Bänd – soodne. Tel 5559 
3419

• Õhtujuht sisustab teie juube-
li. Tel 553 5885

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

MUUD TEENUSED

• 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 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

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

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee
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KODU

OST

KÜTTEPUUD

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 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

* 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

• Tasuta vanametalli äravedu, 
garaažid, majad, keldrid jne. Küsi 
lisa. Tel 507 9984

• Müüa üle 100 aasta vanune rii-
dekapp. Tel 5801 5321

• Müüa odavalt villaseid sokke. 
Hind 7 €/paar, ka hulgi. Tel 772 
3335, 5852 9226

• Müüa 2-rattalise vene aiakäru 
rehv koos õhukummiga 2,25-19. 
Hind 25 €. Tel 523 6447

• Müüa suures koguses kasu-
tatud riideid lastele, naistele, 
meestele. Mänguasju, kingi, 
saapaid, kotte jne. Kaup on 
suurtes kottides. Tel 554 6490

• Sümboolse tasu eest anda korras 
lapsevanker. Tel 5685 8009

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

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%

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

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

MOPEEDID 795 €, 
ROLLERID, ATVD
suure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, 
JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

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

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

• 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 maja likvideerimisel või 
kolimisel seisma jäänud esemeid, 
pakkuda võib kõike, ka kallimaid 
esemeid. Tel 503 1849

• Ostan vähekasutatud külmiku, 
pesumasina, valamu, lahtikäiva 
diivani jne esemeid. Tel 503 1849

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

• Ostan raamatuid sarjas „Seik-
lusjutte maalt ja merelt“. Tel 
5645 1242

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

• 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

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

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

• 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 saetud lõhutud kuivi 
küttepuid. Minimaalne kogus 2 
m3. Tel 522 3152

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

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EEKuulutaja reede, 9. november 2018 15



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

EHITUS

METS

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

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. 

• 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

• Mee müük, soovi korral toon 
kohale. Andres, tel 5346 9159

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5354 3002 või 513 3787

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

• Odav kompostsõnnik. Tel 5833 
0153

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

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

• Müüa T-16, aiatraktor ja kartu-
lirootor. Tel 5558 5956

• Võtan rendile haritavat põl-
lumaad Rakvere vallas Lepna, 
Eesküla, Karitsa, Tõrma ja Taara-
vainu külades, maatüki sobivuse 
korral hind alates 140 € hektar. 
Tel 503 4982

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

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

TUTVUS

MATUS

MUU

VANAVARA

TEATED

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

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

• 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!

• Liivi Kivistik võtab 9. no-
vembril 2018. a Sotsiaalkesku-
ses Rakveres kella 10-13 õnnit-
lejaid sünnipäeva puhul vastu.

• 16.09 kadus Lääne-Viru-
maalt, Tapa vallast, Piilu külast 
6-kuune emane pruuni-mus-
takirju saksa lambakoer. Koer 
oli kiipimata ja kaelarihmata. 
Reageerib nimele Marta ja on 
väga sõbralik kõigiga. Meeldib 
sõita autoga. Kui keegi on näi-
nud sarnast koera, siis palun 
helistada tel 512 9274 või saata 
e-mail: liinakleen@gmail.com. 
Igasugu vihjed on teretulnud!

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakvere Laada 14 – müügil hea va-
lik meeste kampsuneid ja pükse

• 57-aastane sale mees ei suitseta 
tutvub kena noorema naisega, 
elan oma majas. Tel 5348 9906

KVALITEETNE 
JA LIHARIKAS

KOERA JA KASSITOIT
INGLISMAALT.

E-poes erinevad
lemmiklooma tarbed.

Rakvere piires 
tasuta tarne.

Lisainfo: 552 3219
www.petfood.ee

• 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. 

Mäletame
AIN NORMAKUT

ja avaldame kaastunnet 
abikaasale, lastele ja 
vennale. Maia ja Elvi

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Ära plädista vihmas!
Telli Kuulutaja 
endale KOJU!

Internetist 
tellimine.ee
või telefonil 
617 7717

www.kuulutaja.ee

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)

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE Kuulutaja reede, 9. november 201816



Hinnad turul 08. novembril 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

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 0,80

Mustrõigas kg 1,50 2,00

Kõrvits kg 1,00

Tomat  kg 3,00 3,50

Kurk (import) kg 3,00 4,00

Õunad kg 1,50 2,00

Jõhvikad liiter 4,50 5,00

Hapukapsas kg 2,00

Sarapuupähklid (import) kg 5,00

Kreeka pähklid (import) kg 5,00

Mesi, värske 700 g purk 5,50 6,00

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, 10. novembril turul Peipsi kala müük!

Turul müügil: 
* tööstuskaup – jalanõud ja riided

* käsitöö – soojad kudumid, kalmuseaded, 
saunavihad (igal laupäeval)

RMK šaakalikaamera alustas ülekannet
RMK loodusblogi veebikaamera vahendusel on juba teist 
sügist järjest võimalik jälgida šaakaleid. Tänavu Saastna 
poolsaarele Pikanina talu randa paigaldatud kaamera ette jäi 
juba esimestel öödel kaks looma. 

Saastna poolsaarel Lääne-Eestis tegutseb teadaolevalt 
kaks pesakonda šaakaleid – üks tihedas kadastikus Pikanina 
lähistel ja teine Saastna küla vahel mõisavaremetes, mistõt-
tu võib seda pidada hetkel kõige šaakalirikkamaks piirkon-
naks Eestis.

„Seda kinnitab ehk ka tõsilugu, et kaks looma olid kaa-
merapildil juba esimestel öödel. Ka murti talu maadelt suve 
jooksul viis noort lammast,” rääkis zooloog ja loodusfoto-
graaf Tiit Hunt.

Möödunud aasta novembri algusest kuni selle aasta april-
lini oli esimest korda võimalik šaakaleid jälgida kuus kilo-
meetrit eemal Metsküla rannas, kus peale šaakalite sai vee-
bikaamerast näha emasilvest kahe pojaga, üksikut hunti ja 
siinkandis ennenägemata liigina punahirve pulli. 

Šaakaleid saab jälgida RMK loodusblogi veebikaamera 
kaudu www.rmk.ee/loodusblogi.

Kuulutaja

Tänavune Lääne-Viru-
maa kunstnike sügisnäi-
tus avati esimesel koolja-
kuu ehk hingedekuu 
päeval ja kannab peal-
kirja „EI SAA mitte vai-
ki olla”.

Ülle Kask

Rakvere Galerii kuraator, 
klaasikunstnik Riho Hütt se-
dastas, et tänavune intrigeeri-
va pealkirjaga sügisnäitus on 
kultuurisündmus, kuhu tipp-
tegijad on oma tööd toonud. 
„Teema oli suhteliselt raske, 
aga see võiks kõnetada nii 
kunstirahvast kui ka vaatajat, 
kes näitusele tuleb.”

Küsimuse peale, kui pa-
rafraseerida näituse pealkir-
ja, siis miks Riho Hütt ei saa 
mitte vaiki olla, vastas ku-
raator, et mitte tema üksin-
da, vaid kõik Lääne-Virumaa 
kunstnikud.

„Arvan, et me oleme kohus-
tatud taaskord ennast näita-
ma. Meil peavad nõndaöelda 
kogu aeg relvad valmis olema. 
Kunstirelvad, et need olek-
sid kogu aeg soojad ja et me 
ei unustaks neid ära. Arvan, 
et näitus on natuke poliitika 
poole ka – selline sotsiaalne 
teema, et mis elu meil ümber-
ringi käib. Ja et meil on tarvis 
visuaalset kunsti ka natuke 
toetada ja sellele tähelepanu 
pöörata.”

Hütt meenutas, et Rakve-
re kunsti suurkujud Kristjan 
Raud ja Arnold Vihvelin on 
palju aastaid tagasi juba selle 
eest võidelnud, et Rakveres 
peab olema galerii või kunsti-
le esindushoone.

„Ka Vello Puujalg ja Anne 
Kokkov olid hingega võitle-
jad,” tõstis Hütt esile varalah-
kunud kunstnikke. „Mina 
olen samuti juba 20 aastat siin 
galerii eest võidelnud. Kui 
vaadata sügisnäitusele toodud 
töid, siis need on maailma- 
klass ja väärivad suuremat 
galeriid. Sellepärast me ei saa-
gi vaiki olla, sest sada aastat 
on lubatud, ka enne kohalike 
omavalitsuste valimisi luba-
ti. Varsti on uued valimised 
ja tulevad uued lubadused. 
Ka need teemad on näitusel 
aktuaalsed ja üldse kõik, mis 
meie riigis praegu toimub ja 
inimesi puudutab.”

Näituse avamisel kõndisid 
vaatajad koos kunstnikega 
ühe taiese juurest teise juur-
de ja igaüks sai oma töö kohta 
rääkida. Keda kohal polnud, 
selle teost iseloomustas veidi 
galerii kuraator Riho Hütt.

Kunstnik Pirrus elab polü-
gooni serval ja tema töö 
„Hommik männimetsas ehk 
karud siin enam ei käi” mõ-
jub apokalüptiliselt. Mets on 
maha võetud ja alles on jää-
nud ainult mustad kännud 
ning tüükad.

Galerist Raivo Riim 
saatis poolteist kuud 
enne näituse avamist 
kunstnikele inspirat-
siooni ammutamiseks 
luuletuse.

EI SAA mitte vaiki olla

Suvest pruun ja kuum on hing
juba ninna tungib valimiste ving :(
hunnitu
kaunis
oli suvi
nüüd sügisel on teine huvi
suvi see oli eriline
äkki
tuppa tungib herilane
ähvardab
unistusi nõelab
kõik
äkki on õelad:
kisavad isandad
viha lisavad
veel õelamad
visamad peksavad isamaad
koinivad kooli
vanast ei hooli
omil sõnul ikka uue ees väljas
ise maotud
ja näljas
see on Rakvere
me
hinge igatsus
Rakvere
Kasvõi
veri ninast
välja
aga ILU PÄÄSTAB
maa
ilma
ilmamaa
pilvede värvid peegelduvad
teatri taga tiigis
selle suve leitsakud
istuvad
viimast korda vallimäe veerekese pääle
ja
siis veerevad alla
linna
peale otse
galerii uksest sisse
EI SAA mitte vaiki olla
kui ta tuleb – las tulla
hingest
pintslist
paberist
kapist
südamest
valust
luulepeost ja pungilaulust
puhkenud väärikusest
tärkavast (l)ootusest
kohtumisest
sõna
ja
värviga
me
ei saa mitte vaiki olla
ei saa mitte olla
ei saa
ei

Lääne-Virumaa kunstnikud 
ei saa mitte vaiki olla

Kunstnik Maila Merilo 
ütles oma autoportree suge-
metega maali „Purpurvihm” 
kohta, et seda võib tõlgenda-
da nõnda, et ka tema kurvas-
tab galerii tuleviku pärast.

Ivo Ridalaan rääkis oma 
õlimaalist „Veealused inglid. 
Päästeoperatsioon Tais”, et 
temal on ka olnud elus kunagi 
selline võimatu olukord, aga 
ju siis inglid sekkusid.

Margit Kaare kõneles 
emotsionaalselt, et aastad 
1987-1991 olid eestlaste jaoks 
murranguline aeg. „Unistus 
väikese Eesti riigi iseseisvu-
sest sai teoks. Mäletan seda 
usku, lootust ja kindlustunnet 
uue tuleviku ees. Tänaseks 
on kõik need tunded kadu-
nud. Minu teosed „Jokker” ja 
„Tuleviku fond” väljendavad-
ki seda ebakindlust, kaost ja 
kontrollimatut korralagedust 
meie väikeses riigis. Kus need 
Eesti asjad otsustatakse, kas 
väljaspool meid? Otsustajaks 
on tihti väike pakike meie 
taskus.”

Teet Suure foto „Kuulu-
tus” on kunstniku sõnul sü-
gisene vaade Rakverest. „Igal 
pool maailmas kaunistatakse 
skulptuure tähtpäevade pu-
hul. Neile seotakse näiteks 
salle kaela. Tarva kuju külge 
sai ühe filmiprojektiga seoses 
lipp seotud. See mõjus väga 
lahedalt. Aga kui enne kahek-
sat oli lipp alles, siis pärast 11 
enam mitte. Töö ongi nagu 
kuulutuse vormis, et ju siis 
kellelegi ei meeldinud see lipp 
seal.”

Hallan Kivisaar tutvustas 
oma skulptuuri „Kivistunud 
poliitikud”, et kividel on näod 
peal – suu ja lõug. „Need on 
kaks meespoliitikut ja üks 
naispoliitik. Ära kivistunud. 
Kivistunud poliitikuid meil 

siin ikka on.”
Riho Hütt rääkis hiljem, 

kuidas Kivisaar oli oma kivi-
kujud näitusele toimetanud: 
„Hallan rääkis oma otsingu-
test, kui rasked need kivid 
on, igaüks ligi 70 kilo. Ta tõi 
need käruga Rakverre ja toi-
metas siis siia tuppa sisse, ise 
higine ja rääkis, et need kivid 
on tema koduaias ajast aega 
olnud. Kividel on juba fossii-
lid ja nad räägivad kogu aeg 
ühte ja sama juttu, nad on 
justkui kivistunud poliitikud. 
Siin on täiesti allegooria ole-
mas, et kui valusasti tegelikult 
meid see elu üldse puudutab 
ja kõnetab. Nagu hüüdja hääl 
kõrbes, mida keegi ei võta 
kuulda. Poliitikud sõidavad 
inimestest teerulliga üle just-
kui nendest kividest.”

Jüri Jürna maalitud auto-
portree „Inna Grünfeldt” on 
sürrealistlik, kuid kajastab 
Hüti meelest kultuurist kir-
jutavat ajakirjanikku väga 
võimsalt.

Renate Leppiku maali koh-
ta „Kompab oma piire. (Tigu 
kui inimene või inimkond)” 
märkis kuraator, et tigu veab 
ennast pooleks: „Tigu, lollike-
ne, ronib siia äärekese otsa ja 
seda on väga valus vaadata.”

Urmas Uustali õlimaalide 
„Teine test” ja „Tsenseeritud” 
kohta mainis Hütt aga, et seal 
näeb justkui vilkumist või tu-
gevat flirtimist.

Aarne Mäe installatsioon 
„Vihakõne” ajas publiku la-
ginal naerma. Kuraator Riho 
Hütt lubas lahkelt ruuporisse 
karjuda ja vihaga vehkida, aga 
mitte keegi ei soovinud nõn-
da viha pidama hakata.

Näitus „EI SAA mitte vaiki 
olla” on Rakvere Galeriis ava-
tud novembri lõpuni.

Näitus „EI SAA mitte vaiki olla” Rakvere Galeriis. 
Foto: Ülle Kask
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Rakvere Teatris esieten-
dus 2. novembril Urmas 
Lennuki mõnusalt meta-
tekstist kubisev „Paun-
vere poiste igavene keva-
de”, lavastajaks Lennuk 
ise.

Suokass

Lennukas lavastus lennuka 
muusikaga (Kulno Malva ja 
Kristjan Priks), millest suu-
rem jagu elavalt ette kantakse. 
Osav ringikäimine tuttava-
te viiside ja regilauludega on 
maius pärimusmuusika aus-
tajaile. Eraldi tahan esile tõsta 
väga head eeslauljat Vootele 
Ruusmaad ja kaunihäälset Sil-
ja Miksi. Ühtlasi on Ruusmaa 
tore leid Visaku rolli.

Kiita tuleb kunstnikutööd 
(Kristjan Suits Tallinna Lin-
nateatrist) – suti sürrealistlik-
ki lavakujundus lubab suurt 
mängulisust, mida (ülima) 
lustiga ära tarvitatakse. Su-
rikaatidena piiluvaid tegelasi 
mõnuga mängivad näitlejad 
kõlavad ka muidu kenasti an-
samblina kokku nii otseses 
kui kaudses mõttes.

Kostüümid ei krat-
si silma, nagu vahel ette 
tuleb, vaid on hoopis 
muhe rätsepatöö. Ärnja- 
preili parukas siiski tekitab 
küsimusi. Arvan, et ajastuko-
hase soenguga saaks vaataja 
ikkagi aru, millise lihtsameel-
se tütarlapsega tegu. Või pol-
nud õige parukas esietendu-
seks lihtsalt valmis saanud?

Meeldib, et Kiire roll pole 

Vigurlennuk teeb 
lustaka sõidu Paunvere kohal

Tõnissoni kehastab lavastuses Tarvo Sõmer, Tootsi rollis astub üles Margus Grosnõi.
Foto: Alan Proosa

lahendatud tavapärasel moel 
halekoomilise äpardina, et te-
mas on nähtud inimest oma 
mitmekülgsel moel. Jah, ta on 
halekoomiline. Jah, äpardub 
samuti ja üsna palju, aga tal 
on oma Tõde, ta on aus oma 
tunnetes ja alasti oma armas-
tuses.

Sõnad, sõnad, sõnad – sa-
mapalju kui visuaali, liiku-
mist ja muusikat, nautisin 
filoloogina (kreeka keeles 
philologos – kirjanduse- või 
õpetatusearmastaja < filo- 
+ logos kõne, õpetus (dict.
vsl@eki.ee)) pidevat sõnade-
ga mängu ja näha oli, et seda 
teevad ka näitlejad. Väljendist 
viiulit mängima saab kind-
lasti kiiresti uus populaarne 
meem.

Veidi murelikuks teeb siin-
kirjutaja Madis Mäeoru vali-
mine Arno rolli. Mitte selle-
pärast, et ta hakkama ei saa; 

vastupidi, karakter on huvi-
tav, mitmetahuline. Mureli-
kuks teeb see, et nimetatud 
näitleja on sarnases rollis juba 
mitmendas tükis; nišistumine 
terendab. Loodan, et see osu-
tub siiski fatamorgaanaks, ei 
muuks, ja arvustaja liigseks 
mureks.

Ma armastan Rakvere 
Teatri kavasid. Need on eten-
duse jätk ja selle loomulik osa, 
selle pikendus, mitte midagi 
eraldiseisvat. Teravmeelsed 
lisad kingitusena annavad 
vürtsi (kohe meenuvad „Len-
das üle käopesa” kempsupa-
berirull ja „Sinatraga taevas-
se” latekskindad). Seekord on 
minusuguse aiandusfriigi sü-
dant rõõmustamas sahisevad 
söödavate taimede seemned – 
elagu Maarahva Pood!

Esialgsel vaatlusel tuvastan 
pakki piiludes tilli-, lehtsa-
lati, basiiliku- jt terakesed. 

Mmmm. Kuigi lavakujundust 
silmas pidades eeldasin pigem 
mingi kollase lille (gerbera, 
kakar, saialill, raps, rakvere 
raibe jne) ivakesi leidvat; aga 
ju siis lähtuti põllu-, tänapäe-
va linnainimestele mõeldes 
potipõllupidamisest. Kena 
seegi.

Kõike head ei jaksa üles 
kiita, muidu läheb läilaks ja 
tulevasel vaatajal igavaks ehk 
vähe üllatusi jääb järele, aga 
üllatustel on oluline koht la-
vastuses. Ainult nõndapalju 
veel ütlen, et üks viimase aja 
parimaid võitlusstseene oma 
ehtsuses ja kohtluses on just 
selles tükis.

Hoiatan: kanoonilise „Ke-
vade” interpretatsiooniga siin 
sidemeid leidub, kuid mit-
te sugulust. Soovitan soojalt 
koos koogi ja kohviga. Mina 
igatahes lähen veel vaatama.

Diabeetikute ja Parkinsoni seltsid
Diabeetikute ja Parkinsoni seltside aastalõpu koosistumine 
toimub 29. novembril kell 12 Sako kohvikus, Tallinna tä-
nav 14, teine korrus. 13. novembriks teatada osavõtust Hel-
jele telefonil 5342 5030.
Samaks ajaks teatada ka nendel, kes soovivad tulla 1. det-
sembril Linnavalitsuse Valgesse
saali puuetega inimeste päevale kell 12.
Teatage kindlasti, sest meil on tarvis teada kindlat osavõtja-
te arvu.

Rakvere Teater
9.11 kl 19.00 Puudutada kuud Rakvere Teatri suur maja (lav. 
Peeter Raudsepp)
10.11 kl 16.00 Puudutada kuud, peale etendust RT Vestleb 
Rakvere Teatri suur maja (lav. Peeter Raudsepp)
16.11 kl 19.00 Paunvere poiste igavene kevade Rakvere 
Teatri suur maja (lav. Urmas Lennuk)
16.11 kl 19.00 Kuni ta suri, esietendus, Rakvere Teatri väike 
maja (lav. Peeter Raudsepp)

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

Gustavi Maja
16. november kell 18 Metsamoori töötuba „Taimsed ener-
giajoogid“
20. november kell 18 Lille Lindmäe loeng „Sisetunne“
29. november kell 18 Liis Orav loeng „Toida oma tervist 
taimeväega“. Vajalik eelnevalt registreeruda tel 553 5871, 
www.gustavimaja.eu

Rakvere kultuurisündmused
9. november kell 17.30 Heiki Pärdi avalik loeng „Virumaa 
külaarhitektuur“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus

10. november Rahvateatrite Rahvusvaheline Festival.
Kavas:
• 10.00 festivali pidulik avamine
• 10.30–10.40 Teater Jabloko (Rakvere) etendus „Kalidor“ 

Rakvere Teatri black-boxis
• 11.50–12.50 Teater Karakter (Rakvere) etendus „Mida tal-

le öelda ehk Tigu“ Rakvere Kultuurikeskuses
• 13.00–14.20 Teater Idee (Tartu) etendus „Surm kolme-

kümnendal korrusel“ Rakvere Teatri black-boxis
• 14.50–15.50 Teater Lend (Elva) etendus „Sadam“ Rakvere 

Teatri black-boxis
• 16.15–17.15 Linnateatri (Valka, Läti) etendus „Ornus“ 

Rakvere Teatri black-boxis
• 17.35–18.05 Teater Lehvik ja Mõõk etendus „Uni pöörasel 

ööl“ Rakvere Teatri black-boxis
• 18.25–18.55 Teater Kiil (Kuressaare) etendus „Mina ja 

sina“ Rakvere Teatri black-boxis
• 19.00–19.20 žürii arutlus
• 19.50–20.30 festivali lõpetamine
• 11. november kell 12 eakateklubi „Hämarik“ pidu Rakvere 

Kultuurikeskuses
• 11. november kell 17 hingedeaja kontsert Rakvere Güm-

naasiumi saalis, esineb Virumaa Kammerorkester
• 14. november kell 13.30 mälutreening Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogus, juhendaja Anu Jonuks
• 14. november kell 18 kammerkontsert „Muusikatund Otsa 

kooliga“ Rakvere Eragümnaasiumis, esinevad klassikalise 
laulu osakonna õpilased

• 14. november kell 19 EV100 kontsert: Tuuli ja Teet Vel-
ling „Armastus Eesti moodi“ Rakvere Linnavalitsuse Val-
ges saalis

• 15. november kell 18 Naily Saripova klaverikontsert Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus

• 18. november kell 17 Karakteri etendus „Igaühele oma“ 
Rakvere Kultuurikeskuses 

KUHU MINNA

14. november kell 19:00

Rakvere linnavalitsuse saal

Pilet 5.- eurot,
saadaval alates oktoobri algusest 
linnavalitsuse infolauast või kohtade jagumisel 
tund enne kontserti algust kohapeal.

TM
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Järgmisel nädalal jõuab 
Rakvere Teatrikinno 
krimipõnevik „Tüdruk 
ämblikuvõrgus: See, mis 
ei tapa“, kus ekraanile 
naaseb mässuline häk-
ker Lisbeth Salander, kel 
seljal lohetätoveering.

Tõnu Lilleorg

Filmis nähtavad sündmu-
sed põhinevad Stieg Larsso-
ni „Millenniumi” raamatute 
sarjal. Filmi algul näeme ligi 
kümneaastaseid õdesid Lis-
bethi ja Camillat langemas 
räige koduse vägivalla ohv-
riks, ning seda, kuidas üks 
tüdrukutest rõdult alla hüp-
pab ja põgeneb.

Suureks saanuna elab Lis-
beth (Claire Foy) omapärast 
elu, kuhu kuulub korter va-

nas tööstushoones, vinge 
tsikkel, rahateenimine häk-
kimisega ja kaunid piigad 
karmimates ööklubides. Lis-
beth tegutseb ka seksuaalse 
vägivalla ohvriks langenud 
naiste kaitseinglina, kui ta 
võtab probleemilahendaja 
rolli enda kätesse.

Siis saab ta erakordse 
tööpakkumise, kus sisse tu-
leks vehkida ülisalajane pro-
gramm ühe maailma üliriigi 
luureagentuuri serverist ja 
sellega ta hakkama saabki. 
See tegu käivitab pingelise 
sündmusteahela, kus Lisbe-
thil seisab ees kohtumine ka 
õega, keda ta siiani surnuks 
pidas. Häkkimises, oma te-
gevuse planeerimises ja uute 
probleemide lahendamisel on 
Lisbeth erakordselt osav.

Visuaalselt on muidu ilma 
suuremate kellade ja viledeta 
filmis üheks nauditavamaks 

osaks need kaadrid, kui näi-
datakse kangelannat motika-
ga kimamas. Kaamera filmib 
teda ebaharilike nurkade alt, 
näiteks justkui kõrvalsõitva 
auto pealt (kuigi filmis ühte-
gi autot tsikli kõrval ei sõi-
da) ja muidugi õhust. Sõidu- 
stseenide montaaž on oota-
matu ja jääb mulje, et kujuta-
misviis viitaks justkui mingile 
sisedialoogile muidu nii vaos- 
hoitud Lisbethi sisemuses.

Filmi lõpuosas, kui muidu 
kohati tuimalt kulgeva filmi 
tegelaste emotsioonid lak-
ke sööstavad, peab Lisbeth 
maha ühe olulise ja liiga kaua 
ootel olnud vestluse. Laie-
malt võttes on filmi näol tegu 
uurimusega hingevalust ja 
sellest, kuidas valu võib ühe 
inimese jaoks täita kogu maa-
ilma.

Rääkimata jutud

Rakvere Teatris algab taas vestlussari

Peategelast mängib inglise näitlejatar Claire Foy.
Foto: ACME Film

Huvilisi ootab muusikaviktoriin
Järjekordne RT Muusikaviktoriin toimub teisipäeval, 13. 
novembril kell 18.30 Rakvere Teatri suure maja kohvikus.

Pöörased 90ndad – ajastu, mille võlu seisnes selles, et sa 
võisid korraga olla nii rokkar, hip-hopi avastaja, R&B aus-
taja kui ka kantrimuusika fänn. Seda kõike seetõttu, et ette-
kujutus sellest, mis popmuusika on, nii radikaalselt muutus.

90ndad tõid muusikamaailma grunge ning MTV oli 
noortekultuuri üheks olulisimaks mõjutajaks. Tüdrukuid 
hullutasid poistebändid ning Eesti diskosaale täitis „vaiba- 
kloppimine“.

Järjekordne muusikaviktoriin teeb kummarduse just sel-
lele unustamatule kümnendile.

Viktoriini reeglite kohaselt peab võistkonnal olema nimi. 
Nutiseadmeid ei kasutata. Tuleb ära arvata esitatava teose 
pealkiri ja autor/bänd (näitekst The Rolling Stones = Paint 
it, Black). Auhinnafondi panustab iga mängija 1 euro, mis 
on ühtlasi osavõtumaks.

Kuulutaja

Raamatukogus algab mälutreening
Mälutreening ei ole kindlasti mingi teadmiste proov ega 
mälumäng. See on mänguline ja lõbus tegevus parandamaks 
inimese toimetulekut ja andmaks elujõudu.

Mälutreening arendab mitmete mälutehnika võtete abil 
püsimälu, asjade meelespidamist ja loovust. Parandab ene-
sehinnangut, koordinatsiooni ja keskendumist, annab jõudu 
ja motivatsiooni igapäevaste olukordadega toime tulemi-
seks. Uute lahenduste proovimine ja suhtlemine parandab 
toimetulekut ja elujõulisust. Ühised liikumisharjutused ja 
mänguline rühmatöö julgustavad ning annavad enesekind-
lust.

Treeneriks on Anu Jonuks, kellel on selles valdkonnas 
rikkalik kogemustepagas ja kelle sõnul läheb mälutreening 
üha populaarsemaks.

Alustatakse 14. novembril kell 13.30 Lääne-Virumaa Kesk- 
raamatukogu teise korruse rühmatööruumis. Kes esimesel 
korral ei jõua, see võib liituda ka hiljem – esialgu on plaanis 
kohtuda iga kahe nädala tagant kolmapäeviti.

Mälutreeningul osalemine on tasuta! Registreerimine ei 
ole kohustuslik, aga oma osalussoovist võib teada anda ja 
infot küsida raamatukogu telefonil 3225971 või Anu Jonuk-
silt tellefonil 53422364 või ajonuks@gmail.com.

Lea Lehtmets,
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu peaspetsialist

MÕNE REAGA

Käesoleva hooaja esimene 
kohtumine sarjast RT Vest-
leb toimub sel laupäeval kell 
19 teatri suure maja kohvi-
kus, pärast „Puudutada kuud“ 
matinee etendust.

Erni Kase külalisteks on 
Kärt ja Andres Anvelt. Taas 
vesteldakse lavastusest tõu-
kuvatel teemadel.

Kärt Anvelt oli 90ndatel 
aktiivne ajakirjanik, keda on 
tunnustatud kahel korral Ees-
ti uuriva ajakirjanduse auhin-
na Bonnieri preemiaga. And-
res Anvelt on praegune Eesti 
Vabariigi siseminister, kes tol 
aal töötas Keskkriminaalpo-
litseis.

Vesteldakse vabaduse ja 

režiimide vahetuse teema-
del. Arutletakse, kuidas keegi 
90ndaid mäletab, mis need 
kellegi jaoks tähendavad ja 
kas 90ndad on läbi.

Üritus on tasuta ning osa 
võib võtta ka etendust vaata-
mata.

Kuulutaja
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TAGAKAMBRI
KANGALAAT

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

TAGARUUMIS

• rõivakangad

kardinakangad

mööbliriided

(sissepääs läbi kaupluse)

9.-10. ja12.-13. nov

1-4 €/m

1-4 €/m

5 €/m

•

•
• 220 cm laiad voodipesu-

kangad 3 €/m

9. ja 10. novembril Rakvere Kroonikeskuses

VOODIPESU
SOODUSMÜÜK!

Väga hea valik
KUMMIGA
VOODILINU

Müügil ka 240 cm laiad tihendatud puuvillased
voodipesukangad 4.- jm

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Avatud: E-R 9-18, L 9-15. Rakvere, Turu plats 5. Tel 5647 3004.

* RIEKER

* REMONTE

* TAMARIS

* CAPRICE

LINNA PARIMAD
JALATSID!

* AALTONEN

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L P

- 9-16

, suletud

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

www.facebook.com/EhituseABC

10.-11. november

-25%

Nüüd ka 
e-poes!

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 lihapoes Vaala keskuses
10. nov VORSTIDE DEGUSTEERIMINE

UUS!
Oma Põrsa ahjuvorst 5,95 €/kg

Rõõmsat isadepäeva!
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