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Hooldekodud otsivad töötajaid
Lääne-Virumaa viies hooldekodus 
on praegu koroonakolded, mis on 
tekkinud nii vaktsineeritud kui vakt-
sineerimata töötajate, ühel juhul ka 
külastaja kaudu. Mõneski hooldeko-
dus on klientide vaktsineeritus kõr-
gem kui töötajatel ning uusi tööta-
jaid leida pole lihtne. 

Katrin Uuspõld

Terviseameti ida regiooni juhataja 
Marje Muusikus nendib, et seal, kus 
nakatamisnäidud kõrged, on nakatu-
nuid ka hooldekodudes – Lääne-Vi-
rumaa puhul hetkel Tapa ja Väi-
ke-Maarja vallas, kokku viies hool-
dekodus. „Haigestumisjuhtumeid 
on olnud ka teistes hooldekodudes 
töötajate näol, aga patsientideni pole 
viirus jõudnud,“ selgitas Muusikus. 

Tema sõnul on praegu Eestis pere-
siseselt haigestumine protsentuaal-

selt kõige kõrgem, kuna nakkus lii-
gub lasteaiast ja koolist koju. „Koo-
lides on lihtsustatud karantiin, kus 
lapsed lähikontaktsetena käisid koo-
lis, siis tuli viirus koolidest perekon-
da ja kahjuks vaktsineeritud töötajate 
kaudu jõudis ka hooldekodusse. Aga 
on jõudnud ka vaktsineerimata töö-
tajate ja külastajate kaudu.“

Kuna Eestis on viiruse levik prae-
gu väga laialdane, siis külastusi soo-
vitab Muusikus piirata ja teha eran-
deid ainult siis, kui tegemist viimase 
hüvastijätuga. 

Tema sõnul said paljud hoolde-
kodud teise doosi veebruarikuus ja 
praegu on viimane aeg teha tõhus-
tusdoos. „Seni kuni tõhususdoosi 
toime ei ole mõju avaldanud, oleks 
mõistlik testida ka vaktsineeri-
tud töötajaid, eriti neid, kelle peres 
on kooliskäijaid,“ soovitas Marje 
Muusikus.

Seni on hooldekodude kiirtestid 
tulnud riigi kulul terviseameti kau-
du. „Tõepäraste testide hankimine 
on olnud probleem, aga just sel nä-
dalal jõudis uus saadetis Eestisse,“ 
nimetas Muusikus.

Terviseameti ida regiooni juha-
taja sõnul on mõnes hooldekodus 
klientide seas kõrgem vaktsineeri-
tuse protsent kui töötajate hulgas. 
„Riigi poolt ei ole kehtestatud min-
git normi ja hooldekodude juhatajad 
peavad ise otsustama, kas need töö-
tajad suudavad isikukaitsevahendeid 
kandes ohutuse tagada. Kuna tööjõu 
leidmisega on probleeme, siis ei ki-
puta ka neid töötajaid töölt vabasta-
ma,“ arutles Muusikus.

Ta tõi välja ka huvitava tendent-
si: tänu sellele, et klientide hulgas 
on hea vaktsineerituse tase, siis on 
raske õigel ajal viirusele jaole saada, 
sest ilma sümptomiteta ei testita. 

„Hea vaktsineeritusega majas tuleb 
viirus palju hiljem välja kui seal, kus 
on ka vaktsineerimata inimesi, sest 
nemad satuvad ruttu haiglaravile,“ 
nimetas Muusikus. „Aga kui ka väga 
eakad vaktsineeritud inimesed on 
hooldekodudes nakatunud, siis osa-
del neist ei ole üldse sümptomeid ja 
osadel on need väga kerged. Vakt-
siin ei hoia alati ära nakatumist, küll 
aga laseb kergemalt põdeda.“

OP Eakatekodu OÜ-l on Eakate 
Kodud Rakveres, Aasperes ja kaks 
Loksal. Hooldekodude juhataja 
Monika Puldre ütleb, et nii hoolda-
jad kui kliendid on kõikides nende 
hooldekodudes sada protsenti vakt-
sineeritud. „Mullu detsembris põ-
desid paljud hoolealustest Loksal ka 
COVID-19 läbi,“ märkis Puldre. 

Töötajaid võtaksid nad – nagu 
enamik Eesti hooldekodudest - hea 
meelega juurde. Puldre ütleb, et 
igal aastal on nad tõstnud töötajate 
palku ja see on plaanis ka jaanuaris. 
„Olukord läheb keerulisemaks: küt-
te- ja elektriarved on tõusnud, kõik 
kallineb meeletus tempos, aga loo-
mulikult ei saa töötajate palka tõst-
mata jätta. Samamoodi on plaanis 
kohamaksu tõsta,“ selgitas Monika 
Puldre.

Külastusi lubatakse ainult erand-
korras. „Kui saab kohtuda õues või 
kui on näha, et kedagi kauaks enam 
ei ole. Muidu on aga külastuskeeld,“ 
täpsustas Monika Puldre, lisades, 
et kontrollitakse kehtivat vaktsii-
nipassi või läbipõdemist tõendavat 
dokumenti.

Uhtna hooldekodus on õnnestu-
nud kogu koroonaviiruse ajal kaitsta 
patsiente nakatumast. Hooldekodu 
juhataja Marina Landberg ütleb, et 

praegu on kõige kriitilisem küsimus 
personaliga: ühelt poolt hooldajate 
leidmisega ja teisalt on töötajaid, kes 
ei ole nõus end vaktsineerima. 

„18 töötajast viis ei ole vaktsinee-
ritud. Meil ei jää muud üle kui ühel 
hetkel lõpetada nendega tööleping. 
Oleme andnud kaks kuud järele-
mõtlemise aega: 1. detsembrist tuleb 
vaktsineerimata töötajatel maks-
ta ise oma testide eest. Me testime 
kaks korda nädalas nii vaktsineeri-
tud kui mittevaktsineeritud tööta-
jaid,“ selgitas Marina Landberg.

Tema sõnul on ka hooldekodus-
se tööle soovijate seas palju neid, 
kes ei ole nõus end vaktsineerima. 
„Ma ei saa sellist inimest tööle võt-
ta, sest vaktsineerimata inimene on 
hooldekodus nagu pomm. Kes aga 
on vaktsineeritud või läbi põdenud, 
on meile väga tööle oodatud,“ ütles 
Landberg.

Hoolealused on Uhtna hoolde-
kodus sada protsenti kõik vaktsi-
neeritud, esmaspäeval saavad nad 
kolmanda doosi. „Kliendid on meil 
tublid. Kui ütlen, kallid kliendid, 
kannatame natuke, on keeruline 
aeg, ei saa lähedasi vastu võtta. Nad 
mõistavad. Teeme kolmanda süsti – 
nad on valmis,“ rääkis Landberg.

Majas käivad nii sotsiaaltööta-
ja kui huvijuht, et hoolealustega 
suhelda ja nende meelt lahutada, 
neljapäev on filmipäev. „Kohtumi-
sed lähedastega on välistatud. Aga 
kasutame Skype’i, kui perel on või-
malik seda kasutada. Ja juba kogume 
jõulutervitusi: pered, kes soovivad, 
võivad videotervitusi teha. Eelmisel 
aastal tehti neid väga palju ja need 
rõõmustasid meie hoolealuseid,“ 
rääkis Marina Landberg. 

Uhtna hooldekodu sotsiaaltöötaja Irina Vassiljeva on kirjutanud tahvlile suurelt ristsõnu ja sudokusid ning koos neid ka lahendatakse. Foto: Uhtna hooldekodu
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INFO TEL 509 1299  
www.dektumehitus.ee

VÕTAME TÖÖLE

PAKUN TÖÖD

• Otsin paarilist tellingutöödele. 
Tel 5361 5043

• Pa ku m e  k r o hv i ja l e  t ö ö d . 
Lühiajaline krohvimistöö sise-
ruumis, krohviparandused akna-
põsed, sobib ka pensionärile. Info 
tel 553 3601

• Pakun tööd korteri remontimi-
seks (tapeetimine). Tel 5695 9345

• Pakume tööd avatäidete pai-
galdajatele Lääne-Virumaal. 
Vajalik eelnev töökogemus. 
Sooviavaldus: personal@vrsso-
lutions.ee või tel +372 510 1341

•  Kohvik Rakvere kesklinnas pa-
kub tööd kokale. Kasuks tuleb 
töökogemus kokana, kuid oluli-
sem on kirg toiduvalmistamise 
vastu. Saada kohe CV hotell@
artcafe.ee Lisa info tel 522 4873

• Uhtna Hooldekodu otsib hoolda-
jat ja abihooldajat. Hooldaja töö 
vahetustega 10 h ja 14 h, võimalusel 
teha 24 h vahetusi. Abihooldaja E-R 
kell 8.30-17.00. Töötasu hooldajal 
850 € bruto, töötasu abihooldajal 
750 € bruto. Kandideerimiseks 
saata CV marina@rakverevald.ee 
või helistada tel 5387 5004

• Pakun tööd üksikule naisele 
koduabilisena mõned päevad 
nädalas väikese töötasu eest, 
Rakveres, majutus võimalus. 
Tel 554 6490

• SOL Baltics OÜ ootab oma kollek-
tiivi puhastusteenindajaid parv-
laevadele. Tööaeg 2 nädalat tööl, 2 
kodus. Toitlustus ja majutus tööand-
ja poolt. Vajalik mereohutusalane 
väljaõpe. Kandideerimiseks helista 
meile 674 7399 või võta ühendust 
otse töödejuhatajaga Lea, tel 5344 
2919. Kirjuta meile cv@sol.ee

• 50-aastane füüsilise puudega 
mees otsib täiskoormusega 
abistajat, kelle ülesandeks on 
abistamine igapäevastes tege-
vustes (v.a hooldustöö), nt ra-
tastooli ja -toolist teisaldamisel, 
harjutuste sooritamisel, arvuti-
ga asjaajamistel, söömisel jmt. 
Eelnev kogemus tuleb kasuks, 
aga ei ole nõutav. Tasu: 3,48/h 
(kaasneb Haigekassa ravikind-
lustus) + soovi korral igapäe-
vane toitlustus ning majutus. 
Asukoht: Väike-Maarja vald, 
Rakke alevik (olemas bussi- ja 
rongiühendus). Tel 5663 3952

• Katela saekaater pakub tööd 
Volvo FH16 autojuhile. Põhi-
tööaeg E-R 8.00-16.30. Tööüles-
anneteks palgivedu, platsi 
peal estakaadide täitmine, 
saepuru laadimine. Lisainfo: 
Toomas Hiielaid, tel 504 89 60. 
Võimalusel saata CV aadressile 
katelapuit@gmail.com

• Pakume tööd taksojuhtidele. 
Tel 528 2659

www.kuulutaja.ee
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Iga mees peab teadma!
Nii nagu iga mees teab, et 1. 
detsembriks peavad autol tal-
verehvid all olema, nii peaks 
iga mees teadma, mida ta 
saab teha oma tervise heaks. 
Eesti Vähiliidu teavituskam-
paania „Iga mees peab tead-
ma!“ kutsub mehi üles oma 
tervise eest hoolitsema ja 
jagab teavet eesnäärmevähi 
kohta.

Uurimused näitavad, et 
eesti meeste terviseteadlikkus 
on küll kasvanud, kuid jääb 
siiski veel oluliselt alla naiste-
le ning sookaaslastele Põhja-
maades ja Lääne-Euroopas. 
Oluliste tervise riskitegurite 

(liigne kehakaal, vähene lii-
kumisaktiivsus, mittetervis-
lik toitumine, suitsetamine, 
alkoholi liigtarvitamine) osas 
on meeste näitajad jätkuvalt 
oluliselt kehvemad kui eesti 
naistel. 

Eesnäärmevähk on meeste 
sagedasim vähkkasvaja Ees-
tis ja ka Euroopas. Alates 
50. eluaastast diagnoosi-
takse ühel mehel kuuest 
eesnäärmevähk. Vanuse 
kasvades haigestumisrisk 
suureneb, seda diagnoos-
itakse kõige sagedamini 
55–74-aastastel meestel. 

Et haigust varakult avas-

tada, soovitatakse alates 50. 
eluaastast teha PSA analüü-
si ja kui perekonnas on juba 
eesnäärmevähki esinenud, on 
soovitatav analüüs teha alates 
45. eluaastast. 

Eesti Vähiliit koos meeste 
terviseprobleemidega tege-
levate arstidega soovitab 
meestele toituda tervisli-
kult, olla füüsiliselt aktiivne, 
vähendada stressi oma elus 
ning regulaarselt külastada 
arste, et võimalikud tervisep-
robleemid saaksid varakult 
avastatud ja ravitud.

Kuulutaja

Belle Barber hoolitseb meeste eest pealaest jalatallani
Belle Stuudio on iluteenuste 
turul olnud üle kümne aasta. 
Kui nüüd Rakveres Lai tänav 
25 väärikasse ärimajja sisse 
astuda, on märgata, et terve 
alumine korrus on ilumaailma 
päralt: ühel pool maja on tut-
tavas asukohas naistele 
mõeldud Belle Stuudio ja tei-
sel pool koridori on värskelt 
avatud ainult meestele mõel-
dud salong – Belle Barber.

Katrin Uuspõld

Belle Stuudio ja Belle Barbe-
ri tegevjuht Marge Kallaste 
tunnistab, et idee ja unistus 
meeste salongist on olnud 
tal juba ammu. „Ma ei taht-
nud lihtsalt juuksurisalongi 
meestele, vaid pakkuda veel 
lisateenuseid,” märkis Marge 
Kallaste.

Nõnda on Belle Barberis 
tegutsemas meeste näohool-
dusele spetsialiseerunud kos-
meetik ja kaks barberitat. 
„Lõime kahele noormeistrile 
uued töökohad. Meil on ol-
nud tore koostöö teiste salon-
gidega. Näiteks Eedeni Aia 
omanik ja koolitaja, Vladimir 
Volodin, käis meie barberita-
sid koolitamas,“ rääkis Belle 
Barberi tegevjuht. „Me eris-
tume selle poolest, et meil on 
lisaks juuste- ja habeme hool-
dusele ka näohooldused, jala-
hooldus, hambavalgendus ja 
mida üldse Lääne-Virumaal 
meestele ei pakuta – depilat-

siooniteenused, sealhulgas 
Brasiilia depilatsioon.“

Kallaste märkis, et järjest 
enam on küsitud infot mees-
tele depilatsiooni-võimaluste 
kohta. „Depilatsiooniteenu-
sed on väga hinnatud näiteks 
sportlaste ja enda hügieeni 
eest väga hästi hoolitsevate 
meeste seas ja tihti soovivad 
seda teenust tellida ka naised 
oma kaasadele,“ märkis Mar-
ge Kallaste ja lisas, et samu-
ti on noorukite seas nõutud 
aknehooldused. „Seda kõike 
on võimalik nüüd privaatselt 
veebis broneerida,“ nimetas 
ta.

30 aastat ka ise juuksurina 
töötanud Marge Kallaste on 
märganud, et on naisi, kes ei 
tunne end mugavalt, kui nen-
dega samas teenindusruumis 
pakutakse teenuseid ka mees-

tele ja vastupidi, on mehi, 
kes soovivad olla diskreetsed 
ja armastavad privaatsust 
– nüüd nad seda võimalust 
mõlemale sugupoolele ka pa-
kuvad.

„Mehed tahavad saada 
ka kohe, kiiresti ja muga-
valt juuksuri juurde. Paljud 
neist ei planeeri juuksuri 
külastust ette, vaid see te-
kib spontaanselt: tahan kohe 
juukseid lõigata. Seepärast 
lõime online-broneerimise 
süsteemi, kus mees näeb kohe 
ära, millal on temale sobilik 
vaba aeg. Võib ka otse uk-
sest sisse astuda, siis on kohe 
näha, kas juuksuritool on 
vaba. Meil on tööl toredad 
meistrid, kelle juurde saab 
kohe löögile,“ rääkis Marge 
Kallaste.

Belle Barberit hakati sisse 

töötama juba septembrikuust 
ja planeeriti ka avamispi-
du, kuid olukord pandee-
miaga ei ole seda soosinud. 
„Aga anname nüüd teada, et 
oleme avatud, ametliku pi-
duliku avamisürituse teeme 
lihtsalt hiljem,“ ütles Marge 
Kallaste.

November, meestekuu, 
on meeste salongi kutsumi-
seks kahtlemata sobilik aeg. 
Avamise ja isadepäeva puhul 
on Belle Barberil ka loosimi-
si, täpsema info leiab nende 
Facebooki lehelt.

Marge Kallaste lisas, et Bel-
le Barberisse on oodatud kõik 
härrasmehed väikestest kuni 
hallipäisteni. „Ja pensionä-
ridest härradel tasub teada, 
et igal esmaspäeval on meie 
juures neile teenused soodsa-
mad,“ nimetas Kallaste.

Barberita käe all saab kauni kuju ka kõige metsikum habe. Foto: Kristina Litvjak
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Rakvere teater
12. ja 13.11 kell 19 „Tavaline ime“ s/s, lav. Eili Neuhaus
13.11 kell 19 „Nagu peeglis“ v/s, lav. Madis Kalmet
16.11 kell 19 „Oi, Johnny“ s/s, lav. Peeter Raudsepp
16.11 kell 19 „See kõik on tema“ v/s, lav. Helen Rekkor
17.11 kell 19 „Charlotte Löwensköld“ s/s, lav. Urmas Lennuk
17.11 kell 19 Viimane etendus! „Lõppmäng“ v/s, lav Peeter Raudsepp

HingePai (Vilde 14, Rakvere)
12.11 kell 18.30 terve pere lamamiskontsert/ Artjom
13.11 kell 10.00 kaartide meisterdamise töötuba
13.11 kell 14.00 Naistering – tüdrukust naiseks/ Liisbeth Oruste
13.11 kell 18.00 Meestering – naistest/ Liisbeth Oruste
16.11 kell 18.00 Siidisalli õpituba
18.11 kell 18.00 Vestlusõhtu kinnisvarast/ Margus Punane
20.11 kell 12.00 Unistustepüüdja  töötuba
21.11 kell 17.00 Vestlusõhtu/ Stella Shakti
Täpsem info FB: HingePai, 528 4195

RAAMATUKOGUTÖÖTAJA SOOVITAB

Aasta 2022 on kuulutatud raamatukogu teema-aastaks. Kuuluta-
jas ilmuvate raamatututvustustega teevad Lääne-Virumaa raama-
tukoguhoidjad sellesse sissejuhatuse.

Isabel Allende „Pikergune õilmeleht merest“ (2021)

Raamatu pealkiri on rida Bablo Neruda 
Tšiilist kõnelevast luuletusest. Mõlemal on 
loo tegelaste saatuses mängida oma oluline 
roll. Ajaloolised sündmused ja isikud selles 
romaanis on samuti reaalsed, tegelased küll 
välja mõeldud, kuid põhinevad inimestel, 
keda autor oma elus kohtas ja tundis. 

On aasta 1938. Dalmaude perekond on 
kistud Hispaanias verisesse ja julma kodu-
sõtta. Guillem on hingelt sõdur, kes võitleb 
vabariiklaste poolel, vend Victor aga noor 
arstiõpilane, kes saab nii lahinguväljadel kui haiglas elusid kok-
ku lappides sellise kogemuste pagasi, mis teeb temast lugupee-
tud ja hinnatud arsti elu lõpuni. Vabariiklastel läks nagu läks ja 
Franco oli jõudmas Katalooniasse. Repressioonide hirmus põ-
geneb ka Dalamude pere, kuhu olid alles jäänud ainult ema Car-
me, Victor ja noor pianist Roser, kes kannab hukkunud venna 
Guillemi last.

Massiline põgenemine läbi karmi talvise mäestiku, võitlus 
nälja, külma ja väsimusega Prantsusmaa poole, kus neid aga 
keegi ei oota ja kus põgenike katsumused võtavad velgi kar-
mima pöörde. Tugev tahe, lootus ja hea õnn aitavad ellu jääda 
ja kokku saada. Pablo Neruda organiseeritud põgenikelaevast 
„Winnipeg“ saab vabaduse sümbol. 

See osa loost kõnetas väga tugevalt seoses ka praegu päeva-
korral oleva põgenike temaatikaga. Inimesed sõja poliitiliste 
pöörete meelevallas, purustatud elud ja unistused. Keegi ei salli-
nud põgenikke Hispaaniast, keegi neid ei oodanud ja isegi laeva 
kapten tegi oma tööd ainult sellepärast, et oli kohusetundlik ja 
viisakas inimene, kuid sisimas põlgas ta oma „lasti“. Nende nä-
dalata jooksul, mis kulusid Prantsusmaalt Tšiilisse jõudmiseks, 
oli ta muutnud oma arvamust nende osas, nimetades neid tu-
geva moraaliga, korralikeks ja teiste suhtes lugupidavateks ini-
mesteks.

Dalmaude jaoks, kes põgenike laevale pääsemiseks on pida-
nud abielluma, ei jää see põgenemine elus viimaseks. Aga vahe-
peal on loos nii armastust, kirge kui ajaloolisi poliitilisi sündmu-
seid ja pöördeid, kannatusi, hirmu, kaotuseid, aga ka üllatavaid 
leidmisi. Victor pühendas oma elu meditsiinile, Roser muusika-
le. Aga nende armastus üha kasvas ja elu loojangul on nad pü-
hendunud teineteisele. Naise kaotusest ei loodagi Victor toibu-
da, kuid elul on varuks talle siiski veel üks tore üllatus.

Isabel Angélica Allende Llona on Tšiili kirjanik ja ajakirja-
nik. Tšiili president Salvador Allende, kelle lähikonda romaa-
nis kuulus ka Victor ja mille eest ta pidi valusalt maksma, oli 
tema isa onupoeg.  1973. aasta septembris korraldas Augusto 
Pinochet sõjaväelise riigipöörde, mille käigus president Allen-
de hukkus. Seejärel pidi Isabel kodumaalt lahkuma, sest tema 
nimega Tšiilis elada oli ohtlik. Isabel asus elama Venezuelasse 
ja hiljem Ameerika Ühendriikidesse. Ta on üks maailma enim 
tõlgitud kirjanikke. Esimest raamatut „Vaimude maja“ hakkas 
Allende kirjutama 1981 kirjana vanaisale. Raamatut saatis kohe 
suur edu ja see tõlgiti kiiresti paljudesse keeltesse. Eesti keeles 
on ilmunud veel raamatud „Armastusest ja varjust“, „Fortuna 
tütar“ ja „Jaapani armuke“.

Raamat ilmus tänavu kirjastuselt Tänapäev „Puna-
se raamatu“ sarjas.

Soovitab Lea Lehtmets

Lääne-Virumaa keskraamatukogust

-

t

PÖFF algas, PÖFF ei alanud
Täna, 12. novembril algab Tal-
linnas Pimedate Ööde Filmi-
festival ehk PÖFF. Filme saab 
vaadata ka mõnes muus lin-
nas, kuid paraku mitte Rakve-
res. Võtsin nööbist kinni PÖF-
Fi tegevjuhil Mikk Granströ-
mil, et selgitada, mis on sel 
aastal filmifestivali veebikinos 
teisiti ja uurida, miks ikkagi 
on Rakveres festivalifilmidega 
ikaldus.

Margit Adorf

Eelmisel aastal tutvustas 
PÖFF rahvale veebikino või-
malust ja PÖFFi veebikino 
startis põhifestivaliga samal 
ajal, filmide valik oli küll vei-
di väiksem kui kinodes, kuid 
igal juhul sai soovi korral fil-
me vaadata nõrkemiseni. Sel 
aastal veebikino valik nii rik-
kalik ei tule ja selleks, et festi-
valifilme kodus vaadata, peab 
varuma kannatust veel veidi 
enam kui nädala jagu, sest 
veebikino alustab hiljem ja 
põhifestivali filme saab veebis 
vaadata alles siis, kui kino-
saalides festival läbi. Küll aga 
saab siis kodus festivalifilme 
vaadata veel terve detsembri-
kuu jooksul. Miks see nii on, 
seda uurisingi.

Mis on sellel aastal PÖFF 
veebikinos teisiti ja miks? 

PÖFFi põhiprogrammi 
ja Just Filmi filme hakkame 
veebikinos näitama pärast 
festivali ehk kohe, kui PÖFF 
läbi saab – alates 29. novemb-
rist. Lühifilmide ja animat-
siooni festival PÖFF Shorts 
alustab juba varem – alates 
22. novembrist. Eelmine aas-
ta oli kogu maailmas väga 
erandlik ning filme oli või-
malik veebikinno saada pal-
ju lihtsamini. Koroona tõttu 
tegid levitajad festivalidele 
üle maailma suuri erandeid, 
et filme oleks võimalik üldse 
näidata. Sel aastal on lood aga 
teisiti ja filmi levitamise loo-
gika on liikunud tagasi vana 
mudeli juurde: kõigepealt 
kinosaalis toimuvad festiva-
lid, siis kinolevi ja alles kõige 
lõpuks veebilevi. Seega me ei 
saa enam nii palju filme vee-
bis linastada – neid lihtsalt ei 
anta enam.

Mis aegadel PÖFFi veebi-
festival toimub ja mitu fil-
mi seal vaadata saab, mis 
piletid maksavad? 

Filme saab vaadata mitu 
nädalat. Kuna iga filmi puhul 
kehtib eraldi kokkulepe, siis 
pole võimalik öelda, et kõik 

on ekraanil 3–4 nädalat. Meie 
soov oleks, et nad oleksid 
nähtavad vähemalt 2–3 näda-
lat pärast festivali, võimalusel 
ka kauem. Veebikino pilet 
maksab 6 eurot.

Missugused filmid veebi-
kinos näitamisele tulevad? 

PÖFFi veebikino kava tee-
me avalikuks PÖFFi viimas-
tel päevadel, seal on PÖFFi 
põhiprogrammi, Just Filmi 
ja PÖFF Shortsi filmid. Kõi-
kidelt alafestivalidelt ja põ-
hiprogrammist on eesmärk 
näidata võimalikult huvitavat 
ja laia valikut. Üks põhjus, 
miks kava alles festivali lõ-
pus välja tuleb, on see, et me 
püüame veebikinno saada ka 
festivali võidufilme, mis sel-
guvadki alles festivali lõpus. 

Miks PÖFFi filme Rakve-
res ei näidata? 

PÖFF on jõudumööda laie-
nenud mitmesse linna, vii-
mane suurem laienemine on 
olnud Narva, Jõhvi ja Koht-
la-Järve. Jah, meie poole on 
pöördutud sooviga kutsuda 
PÖFF ka enda linna. Kuhu 
PÖFF järgmistel aastatel 
laieneb, näitab aeg. Tihti on 
jäänud laienemine katki just 
finantsilistel põhjustel, filmi-
õigused on väga kallid ning 
selleks, et teha täisväärtus-
likku festivali ükskõik milli-
ses linnas, on vaja leida toe-
tajaid – see on viimase kahe 
aasta jooksul olnud aga väga 
keeruline, meid ümbritsev 
olukord on raske. Siiski olek-
sin Rakvere osas optimist-
lik – äkki mõne aasta pärast 
õnnestub.

PÖFFi veebikino on tegeli-
kult avatud aastaringselt, 
kuidas sellel projektil läi-
nud on?

PÖFFi veebikinos linas-
tus aasta jooksul üle 70 filmi. 

Üldiselt võib sellega rahule 
jääda, oli ka filme, mis vee-
bikinos olid välja müüdud 
ning millele pidime küsima 
lisaseansse. Samuti andis 
veebikino meile suurepärase 
võimaluse näidata ka HÕF-
Fi ja Tartuffi programmi, et 
ka meie alafestivalide filmid 
jõuaksid igasse Eestimaa otsa. 
Viimasel aastal vaadati PÖF-
Fi veebikino kõikides Eesti 
maakondades ja linnades, see 
on väga hea märk ning vaata-
me veebikino projektile loo-
tusrikkalt otsa ka uuel aastal.

Mis kriteeriumide alusel 
filmid väljaspool ametliku 
festivali aega veebikinno 
jõuavad? 

Oluline on, et ka veebikino 
programm oleks võimalikult 
lai nii geograafiliselt kui ka 
teemade poolest. Soovime, et 
seal oleks nii mängu- kui ka 
dokumentaalfilme, samuti ka 
filme lastele ja noortele ning 
lühifilme.

Kas on lootust, et kui fes-
tival ametlikult ka vee-
bis lõppenud, siis saab 
mõnda selle aasta PÖF-
Fil olnud filmi veel hil-
jem veebist vaadata, 
näiteks veebruaris või 
maikuus?

Selline võimalus on täies-
ti olemas, kui me näeme, et 
publik on mõne festivali fil-
mi väga hästi vastu võtnud 
ja huvi selle vastu on olemas, 
siis teeb festival kõik selleks, 
et need filmid ka hiljem vee-
bikinno jõuaksid.

Aitäh Mikule selgitamast ja 
järgmisel nädalal asun juba 
ka soovitama-tutvustama 
festivalil linastuvaid filme. 
Kel festivalilinnadesse asja, 
siis käige ikka kinos ka! Kogu 
festivali kava on olemas ko-
dulehel www.poff.ee

PÖFFi tegevjuht Mikk Granström. Foto: PÖFF
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12. - 18. november
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

OSTAME KOKKU:
VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

1.58
4.79 €/kg

1.94

0.74
2.47 €/kg

0.88

1.78
17.80 €/kg

1.98

1.24
6.20 €/kg

1.98

0.98
3.92 €/kg

1.68

0.98
2.80 €/kg

1.24

1.48
1.78

0.88
2.93 €/kg

1.18

1.28
3.88 €/kg

1.78

Seajalg
1 kg

0.98
1.38

Eineviiner
1 kg

1.58
1.98

Keedusalaami
(viilutatud) 150 g

1.18
1.44

2.88
3.48

Poolsuitsuvorst Nevski
1 kg

Punane lihasalat
1 kg

3.98
4.88

Praekala
1 kg

6.18
8.98

5.98
7.48

Hapukoorekook
1 kg

3.98

Singi-ananassi juustustritsel
1 kg

4.98

Salaami
Italian salami
150 g
Rakvere

2.38
15.87 €/kg

2.68

Suitsuviiner
300 g
Maks & Moorits

A+ A

Liivimaa veisesink
(suitsutatud)
100 g
Nõo Lihavürst

1.48
3.22 €/l

1.98

0.84
3.36 €/kg

0.98

Ketšup Heinz
Original
460 g

Vähendatud rasvasisaldusega
margariin Voimix soolane
250 g

1.54
7.90 €/kg

1.78

Hamburger juustuga Mamma
195 g

Eesti juust
(viilutatud) 200 g
Estover

1.08
5.40 €/kg

1.28

Pizzariiv Synnove
200 g

2.98
14.90 €/kg

3.98

Tsuitsutatud sulajuustutoode
Rambyno 45% rasva
250 g
2 sorti

Kreeka jogurt Aasa
150 g / 2 sorti

0.68
4.53 €/kg

0.88

Karamellkisell
Laktoosivaba
1 kg
Tere

Täispiimajogurt Alma
350 g / 2 sorti

1.28
1.58

Joogijogurt Skyr AB
1 kg / 2 sorti
Farmi

Jäätis Smile
700 g / 2 sorti

2.68
3.83 €/kg

3.78

Mustsõstar Felco
külmutatud
300 g

1.48
7.40 €/kg

2.38

Kuivatatud aprikoos Germund
200 g

A+ A

7.87 €/kg

Seahakkliha
kg

3.28
3.98

Päkapiku verivorst
330 g
Rannarootsi LT

Juustupalmik
suitsutatud
200 g / Top Food

A+ A 06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

18.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

18.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

NÄDALAPAKKUMISED 12. - 18. november
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Kõrvitsapüree ning kanaroog
riisi ja köögiviljadega
Semper
(6kuud)
120g

Laastmakaron Panzani
Nouilles Fines
500g

1.68
1.87 €/l

2.28

Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:

337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A

1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:

4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+

Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:

Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1, .Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A

Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila küla,Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A

A+ Viljandis: A Võrus: A+ Rakveres: Y Tapal: Y. Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.Viljandimaal: Võrumaal: GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:

Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

12.  - 18. november

3.68
5.98

7.36 €/kg

Kohv Jacobs
Selection
500 g

4.48
5.98

3.83 €/kg

al1.24
al 31.00 €/kg

al 1.58

0.48
al 9.41 €/kg

0.58

0.44
4.31 €/kg

0.58

Batoon Nicks
40 g / 3 sorti

Piimašokolaad
al 46 g / 2 sorti
Mars

Roshen karamellid
Fizzy Cola täidisega
102 g

Minirõngik Mooni
140 g
Vikstal

0.60
4.29 €/kg

0.68

0.44
al 7.10 €/kg

0.58

Makaron Reggia
Spaghetti Taglaiti
(niitnuudel)
500 g

1.04
1.18

2.08 €/kg
1.38
40.59 €/kg

1.84

2.68
3.44

0.13 €/tk

1.08
al 1.38

Karastusjook
1,5 l
Coca-Cola

Karastusjook
2 l
Best Beverages

1.38
1.68

+0.10

+0.10

Vein Santiago de Chile
Barcelona al 12 %,

75 l / 2 sorti0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.64
2.48

21.87 €/l

1.38
1.98

1.28
1.98

Hambahari Jordan Soft
1 tk / 3 sorti

Puhastustabletid Corega
hambaproteesidele
30 tk

3.28
4.48

0.11 €/tk
4.98

6.98

0.42 €/tk

4.98
6.28

49.80 €/l

2.14
2.68

02.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI 2.89

3.98

57.80 €/kg

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

02.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

al 2.98

al 9.52 €/l

4.18
6.68

1.28
1.98

0.03 €/tk
2.08

2.58

0.03 €/tk

2.68
3.48

al 0.13 €/tk

Püksmähkmed Pampers Night  VP
al 19 tk / erinevad

7.48
9.88

Lutt NUK Disney Baby
(0-18 kuud) / 1 tk
Erinevad

2.88
4.38

1.98
2.98

Majapidamispaber Zewa
Nature Lover
4 rulli

1.98
2.48

0.50 €/rl

6.98
9.98

0.27 €/tk

1.58
2.28

0.89
1.24

1.98 €/l

1.98
2.58

3.96 €/l
6.98

7.98

4.68
5.68

0.88
1.14

1.38
1.88

Pastapliiats Pilot
1 tk
Arial

18.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

02.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

02.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

02.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.78 €/kg

0.69 €/l

Supp Podravka
al 52 g
2 sorti

Pähklikreem
Nusica Duo
750 g

2.34
3.12 €/kg

3.14

Maitsestatud must tee
Lipton (metsamarjadega)
34 g

Lahustuv kohvijook piimaseguga
Jacobs 3in1
(20x15,2g) 304 g

4.78
5.98

6.27 €/l

Alkoholivaba vahuvein
Luna De Murviedro
Sparkling
0,75 l / 2 sorti

Viin Pervak
40%, 0,5 l / 3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN kvaliteetvahuvein
Chic Barcelona 11,5%
0,75 l / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Hõbe Mahe
39,2%, 0,7 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Vana Tallinn
16%, 0,5 l / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Rumm Captain
Morgan Dark
40%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Whisky Tullamore
Dew Irish
40%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambapasta Colgate Total
75 ml
3 sorti

Hambapasta Blend-a-Med
3D White 100 ml / 3 sorti

13.80 €/l

Hambapasta Colgate
100 ml / 2 sorti

12.80 €/l
al 1.28

1.98

Vahaplaaster Veet Cold Wax
Sensitive
12 tk

Sügavpuhastav mullimask
Purederm
1 tk / 2 erinevat

Kätekreem Neutrogena
50 g / 2 sorti

02.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.54
2.18

6.16 €/l

Dušigeel Fa
250 ml / 2 sorti

02.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Šampoon ja palsam
Pantene Intensive
Repair al 200 ml

2.24
alates

Juuksevärv Olia
Erinevad toonid

Pesukaitse Libresse
Normal
40 tk

Pesukaitse Discreet
60 tk
4 sorti

Tampoonid Tampax Pearl
al 18 tk / 2 sorti

al 0.26 €/tk

Tualettpaber Grite Blossom
3-kihiline / 8 rulli
Tualettpaber Grite Blossom
3-kihiline / 8 rulli
Tualettpaber Grite Blossom
3-kihiline / 8 rulli

0.25 €/rl

Pesupulber Persil
(18 pesukorda)
1,17 kg / 2 sorti

Geelkapslid Ariel 26tk
al 618,8 g (26 pesukorda)
3 sorti

Geelkapslid Ariel 26tk
al 618,8 g (26 pesukorda)
3 sorti

Geelkapslid Ariel 26 tk
al 618,8 g (26 pesukorda)
3 sorti

Nõudepesuvahend Fairy
450 ml / 6 sorti

Puhastusvahend
Ajax
1 l
2 sorti

Puhastusvahend
Sanytol eukalüpt
(pihustiga) 0,5L
2 sorti

Puhastusvahend
Sanytol eukalüpt
(pihustiga) 0,5L
2 sorti

Vannitoa puhastusvahend
Sanytol eukalüpt
(pihustiga) 0,5 l

Mopp Vileda
Super Mocio
1 tk

Varumopp Vileda
Super Mocio
1 tk

02.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Koeratoit Darling kuiv
(linnuliha
ja juurvili)
500g

Koeratoit Darling kuiv
(linnuliha
ja juurvili)
500g

Koeratoit Darling kuiv
(linnuliha ja juurvili)
500 g

02.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

02.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

0.68
0.98

11.33 €/kg

Šokolaad Snickers Crisp
60 g
Mars

0.72 €/l
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

• 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
TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

PAIDE VANALINNA PÄRL!
PAIDE, TALLINA TN 19  

2-tuba, 48.4 m², korrus 1/2 õhksoojuspump, 
ahiküte, oma hoov.    

Kersti Okas: 5605 8178

38 000 €

HEA VALIK, KODU RIDAMAJAS! 
NÄPI , SIRELI 2 

Kinnistu 474 m², 5-tuba, 178 m², saun, ahi, 
keskküte, rõdu.     

Margus Punane: 504 9998

119 990 € UUS!

SOODNE KORTER KUNDAS
KUNDA, MÄE 22

2 tuba, 4/5,  47,8m², osaliselt möbleeritud.
   
 
Andrus Ilves: 5349 1627

17 500 € SOODSAM HIND!

SUUR ÜHETOALINE KORTER! 
RAKKE, ORU TN 

1 tuba, 43 m², keskküte, rõdu, remonti vajav.
     
   
Eve Kalm: 5623 1534

6990 €

VÄIKSEM PALKMAJA RAKVERE LÄHEDAL!
RAKVERE VALD, SIRELI 

Kinnistu 1,3 ha, 3-tuba, 60.6 m², saun, ahi, 
kõrvalhoone.           

Swen Pahkla: 510 2390

94 500 €

HOONESTATUD KRUNT ARENDUSEKS 
RAKVERE, KUKE 3

Kinnistu 4759 m2, hoone 876,9 m2, 
õhk-vesi soojuspump.
     
Jörgen Truu: 5627 0848

475 000 €

KORTER KESKLINNAS!
RAKVERE, LAADA 45

2-tuba, 52,8 m², rõdu mõlemale poole.

Swen Pahkla: 510 2390

51 900 € HEA HIND!

VÄGA KORRALIK KORTER KESKLINNAS
RAKVERE, LAADA 47

2 tuba, korrus 1/5 , 44,1 m², parkimine maja 
ees, täielikult renoveeritud maja ja korter.

Andrus Ilves: 5349 1627

73 000 €

KINNISVARA

• Müüa 2toaline (41 m2) suurune korter, Pikk 
37 Rakvere. II korrus, aknad hoovi poole. Hind 
26 650 €. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Müüa 2toaline mugavustega korter Rakveres, 
Roosi tn 1 (47,2 m2). Hea planeering, II korrus, 
vajab remonti. Otse omanikult. Tel 522 7764

• Müüa Tapa linnas (Tallinnast 1 tunni sõi-
du kaugusel) keskküttega 2toaline korter. 
Korter on vaba. Hind 23 000 €. Tel 511 0478

• Müüa Tapa kesklinnas, Roheline tn, 
keskküttega 2toaline korter. Hind 23 000 
€. Tel 511 0478

• Müüa Kundas 3toaline korter või vahetada 
1toalise korteri vastu Rakveres. Tel 5894 2895

• Müüa suur kinnistu (1892 m2) koos reno-
veerimist vajavate hoonetega, Tapa vallas, 
Lehtse alevikus, hea raudteeühendus, 
Tallinnast 75 km, rajatud on uus puurkaev. 
Võimalik on vahetus korteri või põllu- ja 
metsamaa vastu. Hind 19 000 €. Tel 511 0478

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. Tel 508 
1311

• Otsin korterit ahjuküttega, 1-2toalist, ostan 
kuni 5000 €. Tel 5555 8329

• Ostan 1- või 2toalise korteri Tapa või 
Tamsalu linnas. Tel 5697 5317

• Soovin osta korteri või maja Rakveres või 
lähiümbruses, võib vajada remonti. Soodsa 
hinna puhul tehing kohe! Tel 522 6500

• Ostan Tapa või Kadrina vallas maamaja või 
vana talukoha. Tel 5697 5317

• Ostan maja, krundi või ridaelamuboksi 
(äärmine) Sõmerul või Näpil, võib pakkuda ka 
Rakveres. Pakkumised tel 553 2743 (ka sms)

• Ostan remonti vajava maamaja või talukoha. 
Hind kuni 15 000 €. Tel 5562 2919

• Soovin osta maakodu Lääne-Virumaal, 
Rakverest max 25 km. Eelistame palkmaja, kuid 
oleme avatud ka teistele pakkumistele. Maja 
suurus alates 90 m2 ja krunt alates 7000-8000 m2. 
Hind max 95 000 €. Kontaktid: tel 5630 7082 ja 
5341 3042 või jannevalem@gmail.com

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisukord pole 
oluline ja samuti võib sisse jääda kogu teie 
vana prügi või mittevajaminevad asjad. Hind 
kokkuleppel. Tel 522 6500

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla tn. Tel 5648 
6638

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile 1toaline ahiküttega korter Rak-
vere vanalinnas, WC- ja duširuumiga, internet. 
Parkimine maja hoovis. Tel 516 0906

• Üürile anda või müüa elamiskõlblik kesk-
küttega 1toaline korter Tamsalus (tuba, köök, 
esik, vannituba, turvauks, pakettaknad). Tel 
5680 1956

• Anda üürile 2toaline ahiküttega korter Rak-
vere vanalinnas, WC- ja duširuumiga, internet. 
Parkimine maja hoovis. Tel 516 0906

• Üürida Rakveres 2toaline osaliselt möbleeri-
tud korter. Tel 557 3108

• Üürile anda suur 3toaline korter, 82 m2, II 
korrus, Lai tn 27, Rakvere ja 2toaline korter, 
Rohuaia 22, Rakvere. Info tel 501 0385

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Fiat Stilo, pickup, diisel, väga öko-
noomne, 2004. a, ÜV 09/2022, heas korras. Hind 
850 €. Tel 5667 0305

• Müüa Mercedes Benz 211, E-200, CDI, must, 
2006. a, läbisõit 298 000 km. Hind 3400 €. Tel 
527 0058

• Müüa Volkswagen Golf variant 07, tumesi-
nine, normaalses korras, järgmine ülevaatus 
09/2022, läbisõit 159 000 km, topelt veljed, 
kõik kirjas mis tehtud ja vahetatud. Hind 2500 
€. Tel 523 6447

• Müüa korralik Volvo V40 1,9 TDI, 75kW, 2002, 
universaal, kärukonks, ökonoomne. Tel 5342 
5932, asub Rakveres

• Müüa odavalt kasutatud talverehve 13-15 
tolli. Tel 5340 7274

VARUOSAD
• Ostan Audi B4 tagaistme seljatoe, VW Golf 
2 kompl. tagaukse. Tel 5649 1828

OST

• Ostan s õidukeid, kaubikuid ja maas-
tureid igas seisukorras! Raha kohe kätte! 
Vajadusel kustutame registrist! Helistage 
julgelt, maksan rohkem! Tel 5355 5848

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

• Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüü-
gihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, 
riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com 
või tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks: www.seisevauto.ee

• Ostan seisvaid autosid ja romusid! 
Ostan ka neid mida lammutus ei soovi. 
Sularaha kohe kätte! Vajadusel registrist 
maha! Võib pakkuda absoluutselt kõike, ka 
paberiteta utiili. Tel 5631 1001

• Ostan igasuguses seisukorras vanu sõidu-
keid, vanaaegseid sääreväristajaid, tsikleid. 
(VAZ, GAZ, UAZ, Volga, Jawa, Iž, Riga, Delta) 
jne. Maksan head hinda! Tel 5388 4499

• Ostan igas seisukorras sõiduautosi, 
maastureid ja kaubikuid. Paku julgelt 
telefonil 5309 2650. Raha kohe kätte!

• Ostan igasuguses seisukorras sõidukeid. 
Võivad vajada remonti, olla seisnud, avariilised, 
heas korras, romud jne. Huvi pakuvad ka vene 
autod. Sobiva pakkumise puhul kiire tehing. 
Romud kustutan arvelt. Maksan head hinda! 
Tel 5357 7108

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga uusi varu-
osasid, samas ostan uusi veneaegseid rehve. 
Tel 515 7395

• Ostan seisnud, remontivajavaid, avariilisi, 
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe järgi. 
Arveldamine ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5438 0594

• Ostan Jawa osi, kirjandust. Tel 5558 5956

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/maas-
tureid/kaubikuid! Huvi pakuvad ka vanad 
autod ja uunikumid! Vajadusel puksiir! 
Arvelt kustutamine! Virumaal tulen kohe 
kohale, paku julgesti! Tel 5565 9595
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

 ● Kallurveod
 ● Multilift konteinerite rent 
(10 m3, 15 m3, 20 m3)

 ● Täitepinnase müük 
(muld, liiv, killustik)

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

* 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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 
325 5505

• Teen tulede poleerimist. 1 tuli alates 10 
eurost. Peale poleerimist kannan Meguairsi 
poolt välja töötatud ainega, et tulemus kestaks 
kauem. Tel 5816 4441

• Teostan auto keemilist pesu, naha hool-
dust ja vahatamist. Topsave OÜ. Tel 5816 
4441

• Rehvivahetus Pajustis, Naaritsa 3. Va-
ruosade tellimine ja paigaldus. Hinnad 
soodsad. Info tel 5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. Tel 
554 6353

• Veoteenus kaubiku ja puksiiriga. Teenus 
eraisikule. Tel 514 8661

 

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

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

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kanalisat-
sioonikaevude tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 
4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS
• Teostame elumajade, korterite, vannitubade 
ehitus- ja remonditöid. Tehtud töödele garan-
tii. Tel 518 7979

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

• Teostame ehitus- ja remonditöid, teeme 
kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, santehnili-
sitöid, elektritöid. Samuti vannitubade remonti. 
Tel 518 7979

• Teeme korteritele ja vannitubadele remon-
ti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Lammutus, ehitus, siseviimistlus (korterid, 
majad, suvilad, kontorid) plaatimine, parkett 
jne. Tel 504 5560

• Teostame ehitus-ja remonttöid nii eramutes 
kui korterites. Vannitoad, siseviimistlus, fas-
saadid, soojustamine, vundamendid, katused, 
terrassid jne. San. tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Info tel 5808 5965

• Lintvundamendid, müüritööd, puitfassaa-
did, sisetööd. Tel 5646 0674

• Korterite ja vannitubade renoveerimine. 
Tel 5380 0863

• Teeme sisetöid ja vannitubade remonti. 
Tel 5678 0773

• Kõik lammutustööd, keldrite ja pööningute 
koristus koos prahi äraveoga. Tel 5380 0863

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Tel 5890 2983

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
süvendamine, remont, rõngaste vahetamine 
ja kaevuümbriste ehitus. Tel 5840 0240

• Üldehitustööd, puukuurid, saunad, grillma-
jad, terrassid. Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5380 0863

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

• Maalritööd, trepikodade remont, fassaadi-
de värvimine, üldehitus, renoveerimistööd. 
Tel 5897 9293, Ehmes.ee. Lai 3 a

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Virumaal. 
Üldehitus, siseviimistlus, hoone vundamen-
tide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

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

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

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. Tel 
522 1165

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 8487, 
Vaiko

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, kaminad ehitus 
ja remont. Tel 5647 2716, email: viruahjud@
gmail.com

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideerimine. 
Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub küttesüstee-
mide paigaldust ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee 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

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

• 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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H. 
www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

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

    L 9-15

PEREJUUKSUR
Laada 25, Rakvere

Juuksur Keiu  
554 7332

Juuksur Jaanika  
5626 9611

Ootame uusi ja 
vanu kliente!• Mahutite/septikute/

biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220
Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

www.kuulutaja.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

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

Terrasside, puukuuride 
ja muude varjualuste 

ehitamine. 

Tel 5553 0770

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

Pööningute, keldrite ja 
muude ruumide 

puhastamine prahist koos 
äraveoga. 

Tel 5553 0770

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

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

MUUD TEENUSED
• Videosüsteemide paigaldus, väiksemad 
elektritööd. Tel 505 3971

• Olen staažiga puhastusteenindaja. Staaž 
on 10 aastat. Teen keemilist puhastust, 
vaibad, diivanid, arvutitoolid ning on või-
malik puhastada teie auto, auto koristus, 
nahahooldus, keemiline puhastus või 
tavaline koristus, võin ka ise teie juurde 
tulla. Võimalus ka aeg broneerida tel 5679 
4783, e-mail: olesja26-81@mail.ru

• Abistan teid korteri või maja müümisel. 
Tel 5357 6624

• Kümblustünni rent. Hind alates 45 €/
ööpäev. Rakvere piires transport tasuta. 
http://www.saunatünn.ee. Tel 514 7518

• Aedade kujundus, puude-põõsaste istutus, 
viljapuude hooldustööd. Tel 5380 0863

• Hauaplatside renoveerimine, piirete ehi-
tamine paekivist, tänava äärekivist või puidust, 
liiva ja kruusa vahetamine, hauakivide pesu. 
Töötame sel aastal kuni ilm lubab ja võtame 
tellimusi ka järgmiseks aastaks. Töötame üle 
Eesti. Tel 5592 3491, hauahooldus@muhkel.ee

• Koristan ära teie vanaraua keldritest 
ja õuedelt, kaasa arvatud auto akud, vana 
auto dokumentidega ja  kodutehnika. 
Tel 5672 7600

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. Meilt 
ostetud soojuspumpadel hooldus soodushin-
naga. TASUTA konsultatsioon. Calidum OÜ. 
Tel 5818 0046

• Ohtlike puude likvideerimine. Tel 
554 9113

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

• Kogemustega kõrgharidusega raamatupida-
ja pakub teenust igat liiki fi rmadele ja FIE-dele. 
Aastaaruanded soodsalt. Tel 5568 6385

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

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

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. Tel 
5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. Tel 
5672 7175

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda erinevaid 
täitematerjale (killustik, liiv, muld) võimalus 
tasuda ka vanametallis ja autoromudes. Tel 
5627 2666

• Kas kellelgi on pakkuda vanu propaani 
ja hapniku balloone? Palun helistada. Tel 
5675 1277

• Anda ära uus gaasipliit Electrolux, tasuta, 
asub Rakveres. Tel 5347 7180

• Müüa rindeja uusrada lehtesid 1943-1944. 
a ja tsaariaegseid raamatuid ning vanu nõu-
kaaegseid lauakellasid. Tel 508 6959

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

• Ostan Tarbeklaasi tooteid: vaasid, klaasid, 
pitsid jne. Pakkuda võib kõike. Tel 507 9984

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

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõusid,- too-
teid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid 
mänguasju. Tel 507 9984

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi vaase, karahvine 
ja pitse. Samuti ostan Norma/Salvo  
mänguauto, rongi, trammi ja 1970–
90. a cccp 1/43 mudelautosid. Tel 529 
1288

• Ostan pliidi plaadi, ahjuukse, resti, pra-
eahju, ahju- ja pliiditarvikuid. Võivad olla 
kasutatud. Tel 503 1849

• Ostan majapidamise likvideerimisel igasu-
gust vanakraami ja kila-kola, viina ära teie 
mittevajalikud asjad jäätmekeskusesse. Tel 
503 1849

• Ostan tööriistu ja ehituslikku saematerjali. 
Tel 5380 0863

• Ostan tuntud kunstnike maale, akvarelle (R. 
Sagrits, E. Kits, R. Uutmaa, E. Haamer). Pakkuge 
ka teisi. Hind 1500 €. Tel 5677 0569

• Ostan NSVL fotoaparaate, objektiive, 
vahvliküpsetajaid, tarbeklaasi vaase. Tel 5607 
6805

• Vaegkuulja otsib ja ostab Tallinna Tondi 
aparaaditehases valmistatud  kuuldeaparaadi 
U-03M.   Kontakt telefonil 5699 2413. Tasu 
kokkuleppeline

• Ostan värvilisi lillevaase. Sobivad ka 
õhumullidega. Tasun 100 €. Tel 5677 
0569

• Ostan ENSV ja NLIIDU-aegseid autosid ja 
märke. Tel 510 7541

• Uued lahtiolekuajad. Antiigiäri Hansa 
Antiik annab teada - Sügis-talvisel perioodil 
oleme avatud lühemalt, kolmel päeval nädalas: 
teisipäev, neljapäev, laupäev. Nendel päevadel 
10.00- 14.00. Teistel aegadel - kokkuleppel. Pikk 
7, Rakvere. Tel 528 2330. Palume külastada.

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigaldab ja 
hooldab! Kui otsid õhksoojuspumpa või 
konditsioneeri, siis küsi meilt pakkumist! 
Õhksoojuspump on väga mugav ja säästlik 
küttelahendus. Tasuta konsultatsiooni tel 5662 
2050 või http://www.rakverekliima.ee MEIL ON 
LÜHIKE OOTEAEG!

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 55 
€/rm, saadaval ka sangleppa ja kaske. 
Puud on laotud 5 m3 alustele, hind alates: 
hall lepp 280 €, sanglepp 300 €, kask 330 
€. Puu pikkuse lõikame vastavalt kliendi 
soovile. Transport hinnas. Tel 5347 7664, 
Erko, Kohala küla, Lääne-Virumaa

• Müüa lõhutud küttepuud: sanglepp, lepp, 
metsakuivkuusk (mänd) ja kütteklotsid 40 L 
võrk 2 €. Tel 5192 4320

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, koos kohale 
toomisega. Tel 514 3328

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

• ATV-D (suure 8-tollise rattaga)- 125 CC (800-
950 €), 150 CC (1600 €), 200 CC (1750 €), 250 CC

•KROSSIKAD 125 CC (785-945 €) - erineva 
raami kõrgusega; 140CC (1200 €); 150CC (1200 
€) - õliradiaator.

•MOOTORID: sääreväristajale (170-200 €), 
mopeedile 110-125CC (260-300 €), rollerile 
80CC; 125CC; 150CC (Hind 375 €) ATVle (300 €), 
krossikale 125CC (260 €). 4T, 2T 50CC (425 €)

•VARUOSAD, REMONT
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 165 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
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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

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Kasutatud riiete äri Vilde 6A
UUS KAUP!

Avatud: E-R 9.00-15.00

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: E-R 9.00-15.00 

Tel 551 5680

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja lepapuid 
(40 liitrilises kotis). Halgude pikkus 30 cm. 
Hind lepal 2.80 €/kott ja kasel 3.50 €/kott. 
Tel 505 1528

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

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

• Müüa toored lõhutud küttepuud. Halu pikkus 
vastavalt kliendi soovile. Saadaval: hall lepp, 
must lepp, kask. Hinnad alates 38 €/ruum. Saa-
daval ka kuivad halupuu klotsid (eripikkusega 
halud) 40 L võrkotis – 2 €/kott. Lääne-Virumaa, 
Väike-Maarja vald. Tel 5375 4750

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Müüa puitbrikett alates 180 €, turbabrikett 
140 €, pelletid al 200 €. Rakvere Kütteladu, Narva 
17. Tel 5566 9440

EHITUS

• Jeld-Wen mändmanteluksed komplekt : 
900x2100 – 2tk, 1000x2100 – 4 tk. Tuletõkkeuks 
valge lengis 1000x2100 – 1 tk. Toauksed saarval-
ge komplekt: 1985x860 seinapaksusele 200 mm, 
1985x860 seinapaksusele 120 mm. Tuuletõk-
keplaat roheline 2700x1200 – 3 tk. Tel 5814 0356  

• Kivivilla Paroc 1220x565x100 – 3pk. Isolat-
siooniplaat 2000x500x30 – 20 tk. Aluplastak-
nad 800x400 – 4 tk. Aluplastaken 900x500 – 1 
tk. Hind kokkuleppel. Tel 5814 0356

• Müüa servamata kuuseplanku 40x6000 mm. 
Info tel 5698 2641

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud ja kasvavat 
võsa, tel 511 6174. Samas müüa 3 m ja lõhutud 
küttepuud, tel 504 3326

PÕLLUMAJANDUS

• Teraslind OÜ tegeleb linnu ja loomasööda 
müügiga Virumaal. Kokkuleppel kojuvedu. Tel 
5564 5448 või info@teraslind.ee

• Müüa toidukartulit „Vineta“, „Flavia“, „Tiina“, 
„Carolus“, „Laura“. Tel 5647 5596/5616 5542

• Müüa Kungla Talu toidukartulit „Gala“ 
ja „Laura“ 30 kg võrk hind 15 €. Info tel 514 
1338, vedu.

• Müüa sõelutud musta mulda, asukoht 
Rakveres, lisainfo telefonil 526 1408

OST
• Ostan võsalõikaja Stihl või Husqvarna. Sa-
muti ka vana mootorsae, võib vajada remonti. 
Tel 503 9650

• Ostan haakeriistad traktorile T-25, T-40. Tel 
5687 5845

• Ostan RS-09 kõiki osi. Tel 5558 5956

LOOMAD

• Väike kutsikas otsib kodu. Tel 5836 1490

• Müüa noored kuked. Tel 514 8848

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid 
mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel igasu-
gust vanakraami ja kila-kola, viina ära teie 
mittevajalikud asjad jäätmekeskusesse. Tel 
503 1849

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

• Ostan vanu kellasid. Ei pea olema töö-
korras! Võib pakkuda ka hambakulda või 
üksikuid kuld ja hõbe ehteid - ka sulatuseks. 
Kõik muud vanad esemed ka huvitavad! 
Tel 5872 5458

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rinna-
märke, medaleid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju muud. Kõik 
vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan nostalgilisi nõusid-serviise 
(ka üksikuid). Vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). Huvitavad 
ka lauanõud, vaasid, karpidega lusikad, 
raamatud, seinamaalid, ehete karbid, 
kujukesed ja muud ilusad vanad asjad. Tel 
5356 0761, Liina

• Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid: 
kausid, kannud, napsu ja morsiklaasid, karah-
vinid, serviisid ja lillevaasid. Ilusvalgus@gmail.
com. Tel 5859 9737

• Tarbeklaasi toodete koguja ostab Tarbeklaasi 
vaase – 270 €, napsu ja morsiklaasid – 60 €, 
kausid -60 €, karahvinid – 90 €. Tulen järgi Eesti 
piires. Tel 5398 7800

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest klaasist 
vaase kuni 100 €/tk, nõukogudeaegseid 
ja vanemaid ehteid, sõlgi, käevõrusid, 
merevaiku, karpides lusikaid, EW aegseid 
kohvikanne ja piimakanne. Samuti ostan 
nõukogudeaegseid ja ka vanemaid raa-
mitud seinapilte, graafi lisi lehti, õlimaale, 
akvarelle, kujusid, keraamilisi seinaplaate, 
fotoaparaate, fotosid, fotoalbumeid, post-
kaarte jne. Igasuguse huvitava vanavara, 
raamatute ja kunsti ost! Tulen ise kohale 
- raha kohe kätte! Tel 5649 5292

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, käevõ-
rusid, merevaiku, münte, hõberublasid, 
paberrahasid, kellasid, hõbedat (pitsid, 
lusikad, portsigarid jne). Huvitavad ka 
vanad rinnamärgid, medalid, ordenid, 
koolimärgid, spordimärgid, märgikarbid 
ja märgivaibad. Ostan raamatu „Oikumeeni 
äärel“ 30 €/tk ja enne 1940. aastat trükitud 
nahkköites raamatuid (raamatu selg või 
kaaned on nahaga kaetud) ja muid vanu 
raamatuid. Pakkuda võib igasuguseid esi-
vanematest jäänud asju! Tulen ise kohale 
- raha kohe kätte! Tel 5649 5292

• Ostan vanavara, maale, klaas-, portselan- 
ja hõbeesemeid, münte, ordeneid, märke, 
postkaarte, fotosid, raamatuid, vaase jne. 
Raha kohe kätte. Tel 5353 8982

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara  Rakveres, 
Laada 14 (vana Turuhoone, Turukaubamaja ja 
Keskväljaku vahel) - saabus müügile suurem 
kogus kvaliteetseid fl iise

TUTVUS

• Nooruslik naine Lääne-Virumaal tutvuks 
mehega vanuses 57-62 aastat. Tel 5561 8941, 
õhtuti

• Sümpaatne 60aastane 180 cm pikk mees 
soovib tutvuda 45-55aastase naistega. Tel 
5423 0854

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM HIND KÕRGEIM HIND

Kartul kg 0,68 0,80

Maitseroheline (r.sibul, till, petersell) kg 7,00 10,00

Küüslauk kg 10,00 12,00

Tomat kg 3,50 4,50

Tomat, imp. kg 2,50 3,00

Mugulsibul kg 2,50

Peakapsas kg 0,80

Hapukapsas kg 2,50

Kõrvits kg 0,80 1,00

Porgand kg 1,50 2,00

Kaalikas kg 1,50

Peet kg 1,50

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad kg 1,50 2,00

Mesi kg 7,00

Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5,00

Värske räim ja kilu kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL 11. NOVEMBER 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Laupäeval, 13. novembril turul Saaremaa lõnga müük!

Müügil  soojad kudumid ja kalmuseaded!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

TIINA MALTSAR 80

Armas juubilar!
Õnnesoovid parimad, 
lilled kõige kaunimad, 
sulle tervist toogu nad.

Urve lastega 

Agderi stipendium ootab kandidaate
Lääne-Viru sõprusmaakond 
Agder Norrast annab kol-
meteistkümnendat korda 
välja 25 000 Norra krooni 
(2500 EUR) suuruse stipen-
diumi Lääne-Virumaal te-
gutsevale kunstnikule või 
kultuuritegelasele.

Katrin Uuspõld

Eelmisel aastal läks stipen-
dium jagamisele kultuuri-
valdkonna eestvedaja Indrek 
Jurtšenko ja kunstnik Mari 
Riina Mölderi vahel.

Mari Riina Mölder kasu-
tas stipendiumiraha maa-
liõpinguteks Eesti Kunsti-
akadeemias. „Varem läbisin 
kunstniku bakalaureuseõppe, 
aga kuna maalimist oli seal 
väikses mahus, tahtsin seda 
juurde võtta ning stipen-
diumiga leevendasin õppe-
kulusid,“ rääkis Mari Riina 
Mölder. 

Mölder märkis, et kuna 
maalikursuse ajal oli kolm 
erinevat õppejõudu, kes õpe-
tasid erinevaid tehnikaid, 
siis teadmistepagas laienes. 
„Maalin ise palju akrüüliga, 
huvitav oli õppida juurde 
õlilmaali, õpingud andsid jul-
guse rohkem teisi tehnikaid 

kasutada,“ rääkis Mari Riina 
Mölder. 

Indrek Jurtšenkol oli plaan 
stipendium kasutada nor-
ra kultuuriga tutvumiseks, 
kuid koroonaviiruse tõttu 
see ei õnnestunud. Küll aga 
paigutas ta osa stipendiumist 
filmifestivali Kino maale kor-
raldamiseks. „Osa läks filmi-
de tõlkimisse, aga ka festivali 
noorte koolitusse omaosalus-
se,“ rääkis Jurtšeno. 

Mõtet Norraga lähemalt 

tutvuda, ei ole ta maha mat-
nud. „Mind huvitavad norra 
kultuur, filmikunst, mütoloo-
gia. Norra filme vaadates on 
müstiline aura filmikeeles,“ 
rääkis Jurtšeno, kes loodab 
ka Norra fjordides ära käia. 
Samuti mõlgub mõttes mõne 
kontserdi korraldamine.

Agderi stipendiumi ees-
märgiks on edendada kultuu-
ri- ja kunstikeskkonda maa-
konnas ning luua kohalikele 
kunstnikele või kultuurite-

gelastele arenguvõimalusi. 
Stipendium võib jaguneda 
mitme kandidaadi vahel. Sti-
pendiumitaotlus peab sisal-
dama kunstniku või kultuu-
ritegelase isikuandmeid (sh 
pangakonto numbrit), loetelu 
2021. aasta tähtsamatest töö-
dest-projektidest ja kirjeldust 
stipendiumi kasutamise koh-
ta. Taotlus peab olema vor-
mistatud eesti ja inglise kee-
les.

Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liidu (VIROL) moodustatud 
komisjon valib esitatud kan-
didaatide seast vähemalt ühe 
inimese ning annab kandi-
daadi andmed edasi koostöö-
partneritele Norras. 

Märgusõnaga „Agde-
ri kunsti stipendium“ vabas 
vormis taotlus tuleb saata 29. 
novembri kella 17-ks elekt-
rooniliselt aadressil virol@
virol.ee või postiaadressil F. 
R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rak-
vere.

Varasemalt on stipendiu-
mi saanud paarkümmend 
maakonna kultuuriinimest, 
teiste hulgas näiteks kunst-
nik Priit Verlin, muusikud 
Reigo Tamm, Anni Rikker 
ja Toomas Rannu, tantsi-
ja ja balletiõpetaja Mehis 
Saaber.

Kunstnik Mari Riina Mölder kasutas Agderi stipendiumi õpinguteks. Fotol on ta oma kõige 
värskema tööga Pärnus Uue Kunsti Muuseumis taaskasutusnäitusel. Foto: Erakogu

MÕNE REAGA

Uus tehnoloogia 
edastab 
kaugkütte-
näitusid ise

Energiatootja Adveni ja 
telekomiettevõtte Telia 
koostöös valmis digila-
hendus kaugküttenäitude 
kogumiseks. Püssi, Aseri 
ja Viru-Nigula tarbijad ei 
pea enam kaugküttenäite 
teatama, vaid need jõuavad 
automaatselt teenusepak-
kujani.

„Lahendus muudab Püssi, 
Aseri ja Viru-Nigula kaug-
küttetarbijate elu mugava-
maks ja on samm tuleviku 
suunas, kus andmete digi-
taliseerimisest on saamas 
normaalsus,“ sõnas Adveni 
kliendihalduse juht Kadri 
Koppel.

Kaugkütte näitude au-
tomaatne edastamine on 
laialdaselt kasutusel juba 
paljudes piirkondades, 
Aseri, Püssi ja Viru-Nigula 
said uuenduse käigus kõi-
ge kaasaegsema lahenduse 
–NarrowBand-Internet of 
Things (NB-IoT). Sellisest 
arvestist jõuavad energia-
pakkujale näidud iga tunni 
kohta. Pikemas perspek-
tiivis loob selline süsteem 
ka eeldused kliendiportaali 
loomiseks, kus tarbija saab 
ise kogutud andmeid jälgi-
da.

Kuulutaja
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E lviine: „Enne Kar-
li töötas Viru-Jaagupi 
kolhoosis seltsimees 

Ambu, kellele ehitati alevis-
se viiva tee äärde uhke maja. 
Kui Ambu töölt lahkus, saime 
Karliga Ambu majja neljatoa-
lise korteri.

Kortermajal oli aga üks 
suur viga küljes. Kelder muu-
tus kevadel basseiniks ja voo-
las triiki vett täis, nii et võisid 
sinna ära uppuda. Kui keld-
ri põrandale tsemendi peale 
märg laik tekkis, hakkasime 
ruttu kõiki asju üles tassima, 
aga ikkagi jõudis vesi kiiresti 
poolde säärde. Ma ei tea, kust 
vesi maapinnast välja pressis, 
aga ilmselt oli maja ehitatud 
allika kohale. Igakevadise 
veeuputuse tagajärjel tekkisid 
majale praod.

Kuna korteris olid antisa-
nitaarsed tingimused, pidi-
me Karliga sealt ära kolima. 
Tahtsime oma maja ja aeda. 
Sovhoosi direktor, seltsimees 
Kallaste, ütles Karlile, et vali 
välja üks tühjana seisvatest 
majadest. Karl käis neid vaa-
tamas, aga mitte ükski ei 
meeldinud talle.

Kunagise Kulina jahu- ja 
saeveski omaniku härra Siili 
maja, mille ENSV oli võõran-
danud, seisis ka tühjana. Kar-
lale aga ainult see mahajäetud 
puust elamu meeldiski, kuigi 
ahjud olid seest ära lõhutud ja 
muidu oli teine veidi räämas. 
Kuna olime juba varem ka 
maja ühest kohast teise veda-
nud, hakkasime planeerima, 
kuidas oleks võimalik seda 

jälle teha.“
Vanu pilte lapates näitab 

Elviine, kuidas traktor Stali-
netsiga veeti tema maja ühest 
kohast teise. Kui masin kivi 
taha kinni jäi, pöörati ringi ja 
sõideti edasi. Niimoodi saab 
teisaldada maju ühest kohast 
teise, aga ainult maal, mitte 
linnas.

Elviine: „Appi võeti kolm 
jossi. Tollal nimetati jossi-
deks suuri Stalinetsi trakto-
reid. Siili maja tõsteti üles, 
vundamendi küljest lahti ja 
hakati vedama mööda metsa-
vaheteed, mille kahel pool 
olid kraavid. Maja oli täpselt 
nii lai, et mahtus ilusti trak-
tori kelkude peale ja koost 
ära ei lagunenud. Õnnetu-
seks oli tee peal sügaval suur 
kivi. Joss tõmbas kivi sisse 
ühe nurga majast ära. Ja enam 
edasi ei liikunud. Siis tõm-
mati maja uuesti põllu peale 
tagasi ja keerati ots ringi. Ehi-
tati uued kelgud alla, et pare-
mini libiseks. Maja veeti mäe 
veert mööda Ristikülla, Tudu 
poole viiva tee äärde ja sinna 
ta pidama jäigi. Karla tahtis 
natuke rohkem metsa poole, 
aga siis maandus joss süga-
vasse lumme kinni ning Karla 
jäi tarktori alla. Juhtus õn-
nelik õnnetus, sest abikaasal 
purunes ainult rangluu. Oleks 
masin veidi veel vajunud, üks 

silmapilk, ja Karlil oleks pea 
otsast lennanud.

Terve tee äär oli inimesi 
täis, kes vahtisid maja teisal-
damist, mõned pildistasid. 
Toimus justkui mingisugu-
ne laulupidu, kui meie maja 
ühest kohast teise veeti.

Kui maja enam kaugema-
le liigutada ei saanud, tõsteti 
see kelkude pealt üles, ehitati 
vundament alla ja lasti vun-
damendi peale. Maja on tä-
naseni vastu pidanud. Me ei 
saanud ju sinna Ambu majja 
ära uppuda, sest vesi jooksis 
keldriluugist tuppa ka.“

Elviine: „Karla vuras möö-
da sovhoosi Villisega ringi, 
mina sõitsin kooli tööle liini-
bussiga. Viru-Jaagupisse on 
meie kodust üle 10 kilomeet-
ri. Algul maksis pilet 10 kopi-
kat, aga kui mõne aja pärast 
hinda tõsteti, ütles bussijuht, 
et nüüd maksab pilet poole 
rohkem, 20 kopikat. Sõit-
sin palju aastaid hommikuti 
bussiga tööle ja õhtul tagasi, 
sohvrid juba tundsid mind. 
1970ndatel oli lund palju roh-
kem kui tänapäeval. Kui ikka 
lõi tuisuga kilomeeter maad 
metsavaheteed kinni, nii et 
lust vaadata, sumpasin jalg-
si läbi lume suure tee äärde 
ja sõitsin teise bussiga tööle. 
Tollal oli bussiliiklus tihe ja 
kaua ootama ei pidanud.“

Nõukogude ajal läksid nai-
sed 55-aastaselt pensionile. 
Seda maksti küll tööstaaži 
järgi, aga ka palga number 
oli tähtis. Kui näiteks inime-
ne töötas lüpsjana ja sai 300 
rubla ringis palka, siis talle 
garanteeriti täispension – 120 
rubla.

Elviine: „Kaks aastat enne 
pensioniiga läksin koolist ära. 
Nii kaua pidi töötama kõrge-
palgalisel ametikohal, et täis-
pension välja teenida. Mul 
korjas tööaastaid küllaga, aga 
koolitunnid ei andnud täis-
koha mõõtu välja.

Kuna naabrinaine töötas 
Kulinal vasikatalitajana ja üks 
koht vabanes, siis mis seal hä-
beneda, läksingi loomatalita-
jaks. Meil oli kahe peale 360 
vasikat. Töötasu maksti va-
sikate juurdekasvu pealt. Kui 
nad võtsid kaalus hästi juur-
de, maksti ka selle eest. Palk 
oli kolm-neli korda kõrgem 
kui õpetajal. Kahe aastaga, 
mis ma seal töötasin, teeni-
sin Moskvitši raha ja ostsime 
perre uue auto. Ja hakkasin 
täispensionit saama.

Vahetevahel, kui kutsuti, 
käisin lauda kõrvalt Viru-Jaa-
gupi koolis ka keemiatunde 
andmas. Tollal elas meie kan-
dis mitte rumal, aga natuke 
puudulik naine, kes rääkis 
küla vahel, et armas aeg, no 

kuidas see õpetaja nüüd va-
sikatallis töötab. Mina aga 
vastasin talle, et miks mit-
te. Koolis õpilased hakkavad 
vastu, aga vasikad vastu ei 

hakka, vaid kuulavad sõna. 
See töö on palju rahulikum.“

Pensionile jäädes jätkas El-
viine keemiaõpetajana, tehes 
nõndanimetatud tööampse 
nii Viru-Jaagupi kui Kulina 
koolis. Tänaseks on mõle-
ma maakooli uksed ammu 
sulgunud.

Ülle Kask

(Järgneb 26. novembril)

91-aastase Elviine Rubeni mälestused
Elviine ja Karl Ruben kolisid lõpuks päriskoju

TÄNA MAAILMAS

1717: sakslane Bessler sai valmis igiliikuri
Täna 304 aastat tagasi, 
12. novembril 1717. aastal 
demonstreeris Saksa al-
keemik, arst ja mehaanik 
Johann Bessler enda leiu-
tatud „igavesti liikuvat ma-
sinat“. Hiljem selgus, et te-
gu oli siiski osava 
pettusega.

Allan Espenberg

Vaatamata pärinemisele ta-
lupojaperest oli Johann Ernst 
Elias Bessleril (1680-1745) 
võimalus õppida gümnaa-
siumis. Erilist huvi tundis 
ta matemaatika ja mehaani-
ka vastu. Kooli lõpetamata 
asus noor Johann ringreisile 
mööda Saksa riike ja Austria-
Ungarit ning selle aja jook-
sul töötas paljudes erinevates 
ametites, proovides kätt kel-
lassepa, klaasipuhuja, gravee-
rija, relvameistri, isegi arsti ja 
astroloogina, ta tundis suurt 
huvi alkeemia vastu ja õppis 
juudi usulis-filosoofilist süs-
teemi kabalat.

Bessleri rahaline seis oli 
väga tagasihoidlik, kuid tal 
õnnestus seda parandada 
pärast abiellumist jõuka lin-
napea Christian Schumanni 
tütre Barbaraga, kelle ta enne 
seda oli haigusest terveks ra-

vinud. Pärast tervenemist 
nõustus Barbara mehega abi-
elluma. Et paista välja vää-
rikam ja soliidsem, võttis 
Bessler endale varjunimeks 
Orffyre ehk ladina keeles 
Orffyreus.

Bessleri tähetund saabus 
1717. aastal, kui ta tutvustas 
ennenägematut ja igaves-
ti liikuvat aparaati tuntud 
füüsikute juuresolekul oma 
patroonile ja rahastajale, Hes-
sen-Kasseli teadushuvilise-
le maakrahvile Karlile, kes 
oli Bessleri aasta varem oma 
Weissensteini lossi elama 
võtnud, talle eksperimen-
tideks ruumid eraldanud ja 
mehe koguni õukonnanõuni-
kuks nimetanud.

Imemootor nägi välja nagu 
õõnesratas, mille läbimõõt oli 
umbes neli meetrit ja paksus 
kolmkümmend viis senti-
meetrit. See oli valmistatud 
puidust liistudest ja kaetud 
vahatatud riidega, mis varjas 
sisemist mehhanismi. Ratas 
pöörles jämedal teljel. „Ma 
uurisin seda telge,“ kirju-
tas Hollandi kuulus füüsik ja 
matemaatik Willem’s Gra-
vesande, „ja olen veendunud, 
et väljaspool ratast pole ab-
soluutselt midagi, mis sel-
le liikumisele kaasa aitaks.“ 
Gravesande märkis kirjas 

Isaac Newtonile, et Bessleri 
masin on midagi väga ülla-
tavat, kuid see väärib edasist 
uurimist.

Kõik oli korraldatud väga 
soliidselt – 12. novembril 
1717 käivitas Bessler pidu-
likult oma leiutise pädeva 
publiku juuresolekul. Seejärel 
pandi see luku taha ja valvu-
rite kontrolli alla ning kahe 
nädala pärast, 26. novembril 
toimunud kontrollimisel sel-
gus, et mootoriratas pöörleb 
endise kiirusega. Testi korrati 
kaks kuud hiljem: ratas pöör-
les endiselt ja selle kiirus ei 
vähenenud isegi ühe pöörde 
võrra. Kolm kuud hiljem oli 
sama lugu. Kui sellest sai tea-
da laiem avalikkus, sai Bessler 
kuulsaks kogu Euroopas. 
Kuid oma seadme saladust 
varjas ta hoolikalt. 

Igiliikurist huvituti 
terves Euroopas
Leiutaja soovis oma igiliikuri 
müüa saja tuhande taalri eest 
(kaasaegses vääringus umbes 
2,5 miljonit eurot) ega nõus-
tunud enne müüki kellelegi 
leiutise saladust avaldama. 
Väikseimagi kahtluse kor-
ral, vähimalgi vihjel, et tema 
saladus tahetakse varastada, 
hävitas Johann Bessler joo-
nised ja prototüübid ning 

kolis teise linna. Pole ime, et 
paljud pidasid teda petturiks 
või hullumeelseks. Mõni-
kord on teda nimetatud ka 
avantüristiks.

Imemasinast huvitatute 
seas oli ka Venemaa keiser 
Peeter I. 1721. aastal, saates 
akadeemiku Johann Daniel 
Schumacheri välismaale, 
andis ta talle käsu leiutaja-
ga isiklikult kohtuda ning 
jaanuaris 1725 kavatses ta 
ise külastada Saksamaad ja 
vaadata üle „iseliikuv ratas“. 
Igasuguste imeasjade ja ha-
rulduste vastu huvi tundnud 
innukas keiser otsustas selle 
osta, hoolimata muinasjutu-
lisest hinnast. Ainult Peeter 
I surm takistas tal imeleiutist 
soetamast.

Seitse aastat kestnud aktiiv-
seid katseid (1712−1719) ehi-
tas Bessler enam kui kolm-
sada prototüüpi igiliikuri 
kahest mudelist. Esimestel 
prototüüpidel pöörles ratas 
ainult ühes suunas ja selle 
peatamiseks oli vaja märki-
misväärselt pingutada, hilise-
mates prototüüpides võis võll 
liikuda igas suunas ja peatus 
üsna kergesti.  Bessleri mõle-
mad konstruktsioonid varus-
tasid end ise energiaga, kus-
juures seda energiat piisas ka 
mõne töö tegemiseks, näiteks 

raskuste tõstmiseks.
Kuid sõltumatute komisjo-

nide poolt väljastatud arvu-
kad sertifikaadid ja avalikud 
demonstratsioonid ei toonud 
Besslerile raha, mida ta ka-
vatses kasutada inseneride 
kooli ehitamiseks. Maksi-
mum, mida ta võimulolijatelt 
ja rahameestelt sai, oli neli 
tuhat taalrit. Lisaks kinkis 
maakrahv Karl talle maja.

Masina mootoriks 
olid inimesed?
Kuna leiutaja ei soovinud 
seadme saladust avaldada, 
hakkasid levima kuulujutud, 
et „iseliikuv ratas“ pannakse 
liikuma inimeste jõul. Neid 
kuulujutte kinnitas Bessleri 
teenijatüdruk Anne Rosine 
Mauersberger, kes rääkis pä-
rast tüli teadlasega, et niini-
metatud „igavese liikumisma-
sina“ panid käima tema ise ja 
Bessleri vend, kes asusid sa-
lajases kõrvalruumis ja siku-
tasid spetsiaalse ajami kaudu 
leidlikult paigaldatud nööre. 
Mõningatel andmetel olevat 
nööre vahetevahel tõmma-
nud ka Bessler ise ja tema 
abikaasa. Kuigi teenijatüdruk 
oli andnud oma peremehele 
vande saladust mitte paljasta-
da, ei suutnud ta suud pidada.

Hiljem leiti siiski, et teenija-

tüdruku ütlused olid eba-
usaldusväärsed, kuid leiutaja 
maine oli selleks ajaks juba 
pöördumatult rikutud. Selle 
tulemusena hävitas leiutaja 
oma kätega seadme ja lahkus 
Weissensteinist. 

Järgnevatel aastatel ebaõn-
nestusid kõik leiutaja katsed 
müüa oma masinat, mida ta 
nimetas tavainimesele tut-
tavamateks seadmeteks (ise-
mängiv orel, lakkamatult 
töötav purskkaev jne). Sellele 
vaatamata anti talle omapära-
se seadme demonstreerimise 
eest piisavalt raha, et ta sai 
üsna luksuslikult elu lõpuni 
elada.

Kas Bessler oli petis, ge-
niaalne insener või hull, seda 
ilmselt enam teada ei saada. 
Ka tema mootorite tööpõ-
himõtted pole täpselt teada. 
Sellegipoolest usuvad paljud 
isegi tänapäeval, et Johann 
Bessleril õnnestus 18. sajan-
di alguses ehitada igiliikur, 
kuid selle saladus on koos sel-
le loojaga igavikku vajunud. 
Pole ka tõendeid, et Bessler 
oleks algusest peale olnud suli 
ja soovinud igiliikuri valmis-
tamisega üksnes karjääri teha. 
Juba pärast Bessleri surma 
tõestati, et igiliikurit (perpe-
tuum mobile) pole võimalik 
luua.
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PAIGALDUS
Rakvere
Lääne 36
Tel 511 0286
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sauna ja suvilasse,
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REISKA PA OÜ

Avatud esmaspäevast-reedeni
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Elektritööd - eramud

Elektritööd - sõidukid

Kliimaseadmete täitmine

ja hooldus - sõidukitel

Tel. 527 7791

allan.lainla@gmail.com

Sealiha
al veerand seast

2. 05 €/kg

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu
TASUTA

LIHAPOOD RATASTEL

Lisatasu eest tükeldamise võimalus

Müügil ka subproduktid
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vajanguperefarm@gmail.com

perefarm

LIHAPOOD RATASTEL

Müügil ka subproduktid

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
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• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

Rakvere Narva tn 40a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R 9 17- -

L 9 12  P- suletud

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Vaga Mama on inimesi

rõõmustanud juba 9 aastat ja

6 Eesti linnas

Tel. 5308 1354, kam296@hotmail.com, fb vagamama

Oleme avatud

www.vagamama.ee
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