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MÕNE REAGA

Rakvere soovib jäädvustada 
linna aukodaniku mälestust
Rakvere linna aukodanik Edith 
Kotka-Nyman oli Rakvere hea 
tahte saadik, kes panustas pikki 
aastaid Rakvere ja Rootsi Sigtu-
na kommuuni vaheliste tiheda-
te ja viljakate koostöösidemete 
loomisesse pärast Eesti vabarii-
gi taasiseseisvumist, õpetas ees-
ti keelt ning tutvustas Eesti ja 
Rakvere kultuuri- ning ajalugu.

Jäädvustamaks linna aukoda-
niku mälestust, kuulutas Rak-
vere linnavalitsus välja avatud 
ideekonkursi, mille eesmärk on 
leida sobivaim lahendus Edith 
Kotka-Nymani auks kavandata-
vale skulptuuriansamblile.

Edith Kotka sündis 1932. aas-
tal Tallinnas, kuid tema lapsepõlv möödus Rakveres. 1944. 
aasta sügisel põgeneti perega Rootsi. Rootsis lõpetas Edith 
gümnaasiumi ja kahel korral ülikooli, esmalt kunstiajaloo 
ja prantsuse keele alal, hiljem eesti filoloogina. Ta õpetas 
Rootsi eestlastele eesti keelt, koostas ja andis koos kolleegi-
ga välja eesti keele õpikud ja lugemiku.

1990-ndatel aastatel loodi sõprussidemed Rakvere linna ja 
Sigtuna kommuuni vahel, mille töös Edith Sigtuna-Rakvere 
sõprusseltsi esimehena aastaid aktiivselt osales. Ta oli tõlk ja 
giid, sõpruslinna eesti keele õpetaja ja eesti kultuuriloengu-
te pidaja, Rakvere ajaloo väsimatu tutvustaja, elav kontakt 
kahe linna inimeste vahel.

Rakvere linna aukodaniku nimetuse pälvis Edith Kotka-
Nyman 1998. aastal. Edith Kotka-Nymanile meeldis maa-
lida ning 2019. aastal korraldati Rakvere Galeriis tema 
mälestusnäitus „Aukudega juust ja suitsupääsuke“. Rakvere 
aukodanik Edith Kotka-Nyman suri 7. aprillil 2017.

Mälestusmärk on kavas paigaldada Rakvere rekonstruee-
ritud ajaloolise Pika tänava väljakule (Pikk 22). Kuna Edith 
Kotka-Nymanile meeldis istuda linnaruumis pinkidel ning 
vaadelda mööduvaid inimesi ja hooneid, siis soovib Rakve-
re linnavalitsus abilinnapea Laila Taluniku sõnul mälestus-
märgi osadena näha istepinki ja sealt vaadeldavat skulptuuri 
koos tutvustava infotahvliga.

„Ideelahendusest peaks saama tähenduslik maamärk linna-
ruumis, mis kutsub inimesi puhkealaga tutvuma,“ lausus 
Talunik. Sestap on oodatud nii traditsioonilised kui ka vi-
suaalselt ja ruumiliselt sobivad kaasaegsed lahendused.

Rakvere linnapea Triin Varek: „Edith Kotka-Nyman 
Rakvere linna aukodanikuna väärib kindlasti esiletoomist 
oma suure panuse eest kunagise kodulinna heale käekäigule 
kaasaaitamisel. Mul on siiralt hea meel, et tundsin Edithit 
isiklikult ning kohtumised temaga olid väga soojad ja inspi-
reerivad. Jään põnevusega ootama skulptuuriansambli idee-
konkursi suurepäraseid lahendusi.“

Ideekavandite esitamise tähtaeg on hiljemalt 11. jaanuar 
2021 kell 11.

Kuulutaja

Eestikeelse õppe 
edendajaid oodatakse konkursile
Virumaa Eesti Hariduse Selts (VEHS) kuulutab (õppeaasta-
põhiselt) välja konkursi parima eesti keeles õpetava õpe-
taja ja keelesõbra leidmiseks. Kandidaate saab esitada kuni 
18. jaanuarini 2021. Nominendid valib välja Virumaa Ees-
ti Hariduse Seltsi juhatus ning laureaadid selguvad jaanuari 
lõpus.

Aasta eesti keele õpetaja, eesti keeles õpetava aineõpe-
taja ja eesti keele sõbra nominatsiooni välja kuulutamise 
eesmärk on tunnustada tublisid ja teotahtelisi õpetajaid, 
kes õpetavad muu õppekeelega õpilasi eesti keeles, väärtus-
tavad eesti keeles antavat haridust ja on eeskujuks õpilaste 
väärtushoiakute ning õpioskuste kujunemisel. Aasta eesti 
keele sõbra nominatsiooniga tunnustatakse eesti keele õppe 
toetajaid.

Ettepanekuid tunnustamiseks võivad VEHS-i juhatusele 
teha nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Ühest asutusest 
võib korraga esitada kuni kaks kandidatuuri. Samuti võib 
kandidaadiks esitada enda kandidatuuri.

Infot konkursi tingimuste kohta saadetakse kõikidesse 
Ida-Virumaa koolidesse, jagatakse Facebookis, Eesti Keele-
pöörde võrgustikus ning Eesti Keele kui Teise Keele Õpeta-
jate Liidu kodulehel.

Kuulutaja

Teisipäeval tähistati 
ülemaailmset enneaeg-
se sünni päeva. Avalda-
maks toetust enneaeg-
setele lastele ja nende 
peredele, kaunistati sel 
õhtul paljud hooned 
sirelililla valgusega.

Liisi Kanna

Enneaegse sünni päeva tähis-
tatakse paljudes riikides üle 
maailma ning eesmärk on 
teavitada ühiskonda enne-
aegse sünnituse ja sünniga 
seotud teemadest. Enneaeg-
se sünni sümbol on sirelilil-
la värv, mis tähistab õrnust 
ning erakordsust. Õrnad on 
need pisikesed lapsed, kes 
on otsustanud siia maailma 
tulla varem ja nende elu-
jõud ning kangelaslikkus on 
erakordsed.

Traditsioon kasutada hoo-
nete valgustuses sel päeval 
sirelilillat värvi hakkas levima 
2008. aastal ning ettevõtmi-
ne on tugevalt kanda kinni-
tanud ka Eestis, kus osales 
valgusaktsioonis tänavu üle 
80 ettevõtte-asutuse, neist 23 
Rakveres.

Valgusaktsiooni korralda-
mist Rakveres alustas kolm 
aastat tagasi Kadi Reinberg, 
kes ise samuti enneaegsete 
kaksikute emaks on. „Esime-

Rakvere linna aukodanik Edith Kot-
ka-Nyman. Foto: Meelis Meilbaum

Hooned 
värvusid 
sirelilillaks

sel aastal lõi kaasa seitse et-
tevõtet-asutust, teisel üheksa 
ja nüüd 23!“ rõõmustas Rein-
berg üha kasvava osalejate 
arvu üle.

Eestis sünnib igal aastal ligi-
kaudu 800 enneaegset last, 
kes veedavad oma esimesed 
elupäevad, nädalad ja vahel 
ka kuud haiglas. „Intensiiv-
ravis olemine on tohutult 
raske,“ rääkis Kadi Reinberg 
oma kogemuse baasil.

„Väge oluline on vanema-
tel seal ajal üksteist toetada. 
Seepärast on hea, et haiglad 
võimaldavad palateid, kus 
isa saab kohapeal olla. Aga 
arvestades enneaegselt sün-
dinud laste rohkust, võiks 
palateid ja vajalikke seadmeid 
tegelikult rohkem olla,“ nen-
tis naine.

Reinberg tõi esile ka üli-

Rakvere kesklinnas kumasid lillad tuled paljudel hoonetel. Fotod: Liisi Kanna

AS OG Elektra toetas aktsiooni kasutades sirelilillat Grossi Toidu-
kaupade esinduskaupluse – Turu Kaubamaja välivalgustuses. 

Sirelikarva värvus ka Art Cafe, kus Kadi Reinberg igapäevaselt 
töötab.

Rakveres osalesid: Art Cafe, Art Hotell, OG Elektra, Rakvere Linna-
valitsus, Sushi Tiger, Berliini Trahter, Aqva Hotel & Spa, Eedeni Aed, 
N-Kaubamaja, Põhjakeskus, Grillers burgerikohvik, Artorich Stuudio, 
Rakvere Kultuurikeskus, Rakvere Teater, Niine Pubi, ML Lounge, Coop 
Pank Rakvere esindus, Rakvere Spordikeskus, Rakvere Linnus, KÜ 
F.G Adoffi   2, Rakvere Kungla Lasteaed, AH Beauty Salong, Rõõmupal-
lide Lastehoid

malt positiivse kogemuse 
Tallinna (mis haigla?) tööta-
jatega, kes olid sel keerulisel 
perioodil suureks abiks. „Per-
sonal on väga hästi koolita-
tud, nad toetavad vanemaid 
ka emotsionaalselt,“ meenuta 
ta.

Rakvere valgusaktsiooni 
eestvedaja avaldas suurt tänu 
kõigile, kes aitavad kaasa enne-
aegse sünniga seotud murede 
teadvustamisele ühiskonnas, 
eriti tänavu kaasa löönutele. 
„Rakverest oleks ilmselt tulnud 
rohkemgi ettevõtteid, aga sain 

vaid nädal varem korraldami-
sega tegelema hakata,“ tõdes 
Reinberg.

„Minu siiras tänu ettevõt-
tele OÜ Saundland – Kalevile 
ja Ragnarile. Nemad paigal-
dasid valgustuse enamikele 
Rakveres sirelilillaks saanud 
hoonetele,“ sõnas Reinberg. 
Ta lisas, et järgmisel aastal 
üritatakse ka mujal Eestis 
rohkem kaasata valgustus-
firmasid, sest osalejaid oleks 
ehk rohkemgi, kuid paljudel 
ei ole valgustuse seadmiseks 
endal võimalusi.
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AS OG Elektra ostis hil-
juti ära Rakvere süda-
linnas asuva Tsentrumi 
hoone, mille asemele 
plaanitakse rajada suur 
äri- ja meelelahutuskes-
kus, mille üheks osaks 
16-korruseline elu- ja 
büroopindadeks mõel-
dud hoone.

Liisi Kanna

Just ehitise kõrgus on põhju-
seks, miks enne töödega alus-
tamist tuleb saada heakskiit 
linna volikogult. Nimelt ei 
näe Rakvere linna kehtiv üld-
planeering sedavõrd kõrge 
hoone ehitamist ette – tarvis 
on üldplaneeringu sõnastust 
muuta. Esmaspäeva õhtul 
tutvustati kavandatavat kes-
kust Rakvere linnavolikogu 
majanduskomisjonis, kus kii-
deti mõtte heaks.

Istungil sellekohastest 
plaanidest rääkinud AS OG 
Elektra omaniku Oleg Gros-
si meelest tuleb tänast Rak-
veret vaadates kurvastusega 
tõdeda, et suured keskused 
on kaubanduse linnast väl-
ja viinud ning 1990-ndatele 
omast melu ja elu linnasüda-
mes enam ei ole. „Rakvere on 
küll kenasti arenenud, linn on 
ilus. Selles suhtes ei saa mida-
gi öelda. Aga äriliselt on olu-
kord ikkagi selline, et suured 
ärid on linnast välja viidud – 
ühelt poolt on tugev tõmme 
Põhjakeskusesse, teiselt Vaala 
keskusesse,“ sõnas Gross.

Ettevõtja nentis, et Tsent-
rum on läbi iseseisvusaja ol-
nud linna südameks, kuid seal 
ei ole õigeid arenguid toimu-
nud. „Hoone on olnud meie 
vaateväljas kogu aeg, et seda 
ära osta. Meie arvates on see 
Rakvere linnas kõige parem 
krunt,“ sõnas Gross, lisades, 
et OG Elektral avanes võima-
lus selle ostmiseks üle noa-
tera, sest tegelikult plaanis eel-
mine omanik koostöös Maxi-
maga hoone renoveerida.

Mitte tavapärane 
kaubamaja
OG Elektra plaanitav aren-
dus ei too aga kesklinna mitte 
üksnes suurt toidukauplust, 
ja ka mitte traditsiooni-
list kaubanduskeskust, vaid 
modernse äri-, elu- ja mee-
lelahutuskeskuse. Tavapä-
rasele kaubamajale omaseid 
tuhandete ruutmeetrite suu-
ruseid müügipindasid sin-
na ei plaanita, rõhk saaks 
olema meelelahutusel ja 
teenusepakkujatel.

„Traditsioonilist kauba-
maja ei oleks mõtet teha. Täna 
kaks keskust on linna ääres ja 
ka Kroonikeskuses on üsna 
palju rentnikke, nii et see 
oleks igal juhul läbikukkumi-
ne. Pealegi liigutakse järjest 
rohkem internetikaubanduse 
suunas, näiteks näeme, kuidas 
Amazon areneb. Järjest roh-
kem kuuleme, et uued aren-
dajad räägivad hoopis teistest 
põhimõtetest,“ selgitas Gross.

Näiteks loodab ettevõt-
ja keskuses näha nii kobar-
kino kui mitmeid populaar-
seid söögikohti, muuhulgas 
võiks kõrghoone ülemisel 
korrusel paikneda privaatres-
toran. Mõtteid ja võimalusi 
on palju. Näiteks on kõne all 
olnud ka gondlisõit, aga mitte 
klassikalise köisraudtee kujul.

„Vanasid gondleid võiks 
võib-olla juba mõne aasta pä-
rast väga odava hinnaga tuua 
Rakverre kokku kasvõi viis 
komplekti kui vaja. Aga tä-
naseks see on möödanik. Ei 
ole enam mõtet rääkida ko-
lisevate gondlite toomisest 
siia üle linna logisema,“ mär-
kis Gross, selgitades, et kol-
me-nelja aasta pärast lahen-
davad sellise asja ilmselt ära 
troonid, mis inimesi kindlal 
marsruudil näiteks Vallimäe-
le sõidutada saaks.

Projekt näeb ette ka 300 
autot mahutava parkla. „Ole-
me väga palju pannud rõh-
ku parkla korraldusele, mis 
viib projekti muidugi kalliks. 
Parkimismaja on meil arves-
tatud praegu kolmekorruse-
line. Põhjus on selles, et linn 

on kinni. Kui me vaatame 
tänast Rakvere linna, siis äri 
siin sisuliselt ei ole, aga parki-
miskohad on juba praktiliselt 
täis. Kui avada selline suur 
keskus, siis on selge, et tuleb 
lahendada ka parkimine,“ sel-
gitas ettevõtja.

16-korruseline kõrghoo-
ne on kavandatud büroo-
pindadeks ning korteriteks, 
esialgse plaani järgi võiksid 
eluruumid moodustada kaks 
kolmandiku, mis tähendaks 
umbes 60 korterit. See oleneb 
aga ka büroopindade huvilis-
te hulgast.

Gross nentis, et kuigi as-
jaga ollakse alles algusjär-
gus, on paljud suured firmad 
juba rendipindade vastu huvi 
tundnud ning nii mõnigi ini-
mene oleks valmis kõrghoo-
nesse kohe korteri ostma. 
„Loomulikult täna oleme nii 
algfaasis ning pole saanud 
vastata muud, kui et linna 
üldplaneering ei võimalda 
hetkel sellist ehitist,“ tõdes 
Gross.

Maksumus 40 miljonit
Ettevõtja selgitas, et just nii 
kõrget hoonet soovitakse 
ehitada, sest alates kaheksast 
kuni 16 korruseni on pääs-
teameti nõuded põhimõt-
teliselt samad, seega oleks 
16-korruselise hoone ehita-
mine ökonoomne. 17 korruse 
puhul muutuvad nõuded, mis 
ühtlasi tõstab ehitushinda.

„Projekt võib maksma min-
na kuni 40 miljonit. Mõtle-
sime kümnest miljonist, aga 
juba paari päeva pärast saime 
aru, kui rumalad mõtted need 
olid – kümne miljoniga ei tee 
seal mitte midagi. Selge see, 
et meil seda raha ei ole. See 
tuleb valdavalt laenurahaga,“ 
avaldas Gross ka eeldatava 
maksumuse, lisades, et vä-
hemalt 30 protsendi ulatuses 
soovivad pangad siiski näha 
ka omarahastust.

„Ehitus võtab ka aega ja 
kolme aasta perspektiivis ole-
me selleks suutelised,“ sõnas 
OG Elektra omanik. „Ning 
kui projekt ebaõnnestub, siis 

Rakvere linnasüda võib 
saada sootuks uue ilme Selline näeks välja Rakvere kesklinna plaanitav keskus. Fotod: Arhitektibüroo Peil OÜ

Esmaspäeva õhtul tutvustas AS OG Elektra omanik Oleg Gross kavandatavat keskust Rakvere linnavolikogu majanduskomisjonis. Foto: 
Liisi Kanna

oleme muidugi kaotajad eel-
kõige me ise. Aga me ei arva, 
et see ebaõnnestuks.“

Rääkides veel kõrghoo-
nest, nentis Gross, et see ei 
oleks sugugi kõige kõrgem 
hoone linnas. Kõrgem on nii 
katlamaja korsten kui Pikal 
tänaval asuva Kolmainu kiri-
ku torni risti tipp, milleni on 
62 meetrit. Kui maapinnast 
võetuna olek keskuse hoone 
kiriku tipust paar meetrit ma-
dalam, siis absoluutkõrguses 
umbes 15 meetrit, sest Val-
limäe poole tõuseb maapind 
nii palju.

„Võib-olla tõesti, kui oleks 
kirkust kõrgem, siis tekkiks 
mitmeti mõistetavust. Kuid 
see ei tuleks kõrgem, ei ab-
soluutkõrguse poolest ega ka 
maapinnast võetuna,“ sõnas 
Gross.

Ettevõtja nentis, et sa-
muti on arhitekt n-ö läbi 
mänginud varjude langemi-
se ning ka seda ei pea pelga-
ma – keskus varjab valdavalt 
iseennast.

„Kõrgus on kindlasti natu-
ke ehmatav,“ nentis Gross. 
„Kuid kui me täna räägime, 
et Rakvere on väge täis, siis 

milles see väljendub? Kas nel-
jakordsetes hruštšovkades? 
Ma arvan, et kindlasti mitte. 
Vaja oleks midagi vinget! See 
on kindlasti vinge asi,“ sõnas 
Gross lõpetuseks.

Volikogu 
langetab otsuse
Rakvere linnavolikogu ma-
janduskomisjoni esimees 
Kert Karus märkis, et kavan-
datava hoone kõrgus ei tohiks 
tegelikult  takistuseks saada. 
„Volikogul on väga lai auto-
noomia sellistes küsimustes, 
mis puudutavad neid detail-
planeeringuid, mis nõuavad 
üldplaneeringu muutmist,“ 
sõnas Karus.

„Kui volikogu näeb ja soo-
vib sellise hoone ehitamist, 
siis see hoone tuleb. See on 
puhtalt volikogu küsimus,“ 
selgitas ta. Karus lisas, et te-
gelikult kasutatakse ka üld-
planeeringus väljendit „kõr-
gus võiks olla“ – seal ei ole 
imperatiivsust, ei ole käsku, 
et peab olema.

„Majanduskomisjon toetab 
sellise 16-korruselise objek-
ti ehitamist Rakvere linnas 
ja julgustame linnavalitsust 

astuma kiireid samme, et see 
asi hakkaks liikuma,“ võttis 
Karus komisjoni seisukoha 
kokku.

AS OG Elektra on esitanud 
linnavalitsusele taotluse. Pea-
gi on pall linnavalitsuse käes, 
kes peab tegema volikogule 
ettepaneku üldplaneeringut 
muutva detailplaneeringu al-
gatamiseks. Volikogu nõus-
olek annaks projekti elluvii-
miseks rohelise tule.

Rakvere linnapea Triin 
Varek nentis, et praegu oo-
datakse veel keskkonnamõ-
jude eelhinnangut, millega 
tegeleb detailplaneeringu al-
gatamise sooviavaldaja ning 
selle saabudes minnakse tee-
maga edasi. „Loodame jõuda 
detsembrikuu volikogusse et-
tepanekuga,“ sõnas linnapea.

Triin Varek lausus, et loo-
mulikult toetab ta uut aren-
dust. „Linn on väga huvitatud 
sellest, et linnasüda hakkaks 
uuesti korralikult tuksuma. 
See, et kaubanduskesku-
sed on kolinud linna äärde, 
on elu linnast natuke välja 
viinud. Suur ja atraktiivne, 
multifunktsionaalne keskus, 
kus on väga palju erinevaid 
funktsioone ja võimalusi, 
toob kindlasti inimesed kesk-
linna tagasi. Ja uusi kortereid 
oodatakse Rakveres loomuli-
kult pikisilmi,“ kommenteeris 
linnapea.

„Nii nagu ka Oleg Gross 
ise välja tõi, meie transpordi-
ühendused, mitte ainult Tal-
linnaga, aga erinevatel suun-
dadel, on tegelikult väga 
head. Ja inimesed juba otsivad 
väiksemaid, rahulikumaid 
elukeskkondasid väljaspool 
suurlinnu. Rakvere on kind-
lasti elukeskkonnana häs-
ti arenenud ja meil on palju 
võimalusi huvihariduses ja 
huvitegevuses, nii kultuuri 
kui spordi valdkonnas, oma 
teater ja spaa. Rakveres on 
turvaline ning mõnus elada,“ 
arutles Varek.

„Usun, et uus keskus elav-
dab üldse elu linnas, kindlas-
ti ka ettevõtluse osas, ja toob 
meile uusi elanikke. Tege-
mist on väga tänuväärse era-
investeeringuga Rakvere linna 
jaoks,“ märkis Triin Varek.
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Kirjanik, rändur ja tele-
režissöör Susan 
Luitsalu väisas 12. no-
vembril Rakveret. Lää-
ne-Virumaa keskraama-
tukogus kõneles ta sel-
lest, et kirjutab mõnuga 
ja puhkab reisimisest.

Ülle Kask

„Millisest raamatust ma võik-
sin kõige esimesena rääkida?“ 
alustas Susan Luitsalu koh-
tumist publikule suunatud 
küsimusega.

„Meil oli siin enne arut-
elu „Ka naabrid nutavad“ üle,“ 
mainis üks raamatukogu-
hoidja. Autori läinud aastal 
ilmunud esimene romaan sai 
palju kiidusõnu. Mõne luge-
ja meelest jäi teos aga justkui 
õhku rippuma ja süžeeliinid 
lõpetamata, ainult üks tegela-
ne pani kõrvad pea alla.

„Ka naabrid nutavad“ 
saab järje
„Naabrite raamatule tulebki 
järg,“ teatas Luitsalu, lisades, 
et tegelikult oleks see pida-
nud juba valmis olema, aga 
kirjutamisega on niisugune 
asi, et kui sul on mingisugu-
seid segajad peal, võib kõik 
sassi minna.

Kirjanik sedastas, et tal tu-
leb muid töid ka teha, sest 
Eestis kirjaniku ametiga ära ei 
ela ja kaugeltki pole võimalik 
rikkaks saamine. Samas aval-

das ta saladuse, et raamatu 
põhjal vändatakse ka film.

Autor tutvustas põgusalt 
romaani teist osa. Lehtla 
linnaosa tabab müstiline vii-
rus, mis tapab väga kiiresti. 
Alguses keegi ei usu, et see 
Eestisse jõuab ja probleemiks 
saab. Aga siia ta jõuab ja neil, 
kes selle viiruse all kannata-
vad, tekib vastupandamatu 
soov rääkida tõtt. Inimesed 
istuvad hirmuga karantiinis. 
Ka üks naistegelane on sun-
nitud taganema eneseisolat-
siooni, kuna kirjutas laima-
vaid ja halvustavaid netikom-
mentaare, mille ilmsikstule-
kut kardab nagu tuld.

Kirjanik plaanib ka mõned 
uued tegelased sisse tuua. Üks 
saab olema kirjanik, kes on 
jäänud oma vanasse hiilge-
aega kinni ega suuda ajaga 
kaasas käia. Kolib ka Lehtlas-
se, sest tal on rikas naine. Ka-
rakteri idee tekkis Luitsalul 
siis, kui üks vanem meeste-
rahvas, kirjandustegelane üt-
les tema sõbranna Eia Uusi 
raamatu kohta väga halvasti 
(Eia Uus, „Tüdrukune“ – 
toim.).

Luitsalu meelest on kirjani-
kud tegelikult väga kadedad 
inimesed, kes istuvad küll 
kenasti koos, teevad suitsu ja 
joovad ennast õllest täis, siis 
aga räägivad üksteist taga. 
„See on ju lollus, sest nädala 
pärast räägib ta selle taga-
räägituga kedagi kolmandat 
taga. Kirjanikud on ka suured 
egoistid,“ nentis Luitsalu, jät-

kates, et need, 
kes istuvad 
m i n g i t e s 
raamides, 
ei saa 
aru, et 
ka tei-
siti on 
v õ i -
m a l i k 
e l a d a 
ja see-
p ä r a s t 
teeb ta 
kirjanikust 
karikatuuri.

„Tahan naer-
da nende üle, kes 
tahaksid olla rikkad, aga 
tegelikult ei ole. Teen nalja 
selle tühisuse üle ja arvan, et 
see on neile natuke paras,“ üt-
les ta.

„Ka naabrid nutavad“ lõ-
pus saavad lugejad teada, et 
murdeealise tüdruku nimi 
pole mitte itaalia keeles kau-
nitar, vaid vinnutatud sink. 
Bresaola ema oli kord Itaalias 
reisil olles kuulnud restoranis 
seda sõna ja tütrele nimeks 
pannud. Hull tõde selgus aga 
aastaid hiljem.

„Kui mina saaksin teada, 
et mu nimi on vinnutatud 
sink, kuidas see mind võiks 
mõjutada,“ arutles kirjanik 
romaani faabula üle. „Tüd-
ruk võiks leida tugigrupi, kus 
on 1990-ndate lapsed, kellele 
nimepanekuga läksid mõned 
vanemad liiale. Olen kuulnud 
nii mõnestki, kes tahab muu-
ta ära tobeda nime, kus on x 

Susan Luitsalu naudib 
kirjutamist ja reisivaba elu

S usan Luitsalu on Eesti 
kirjanik ja stsenarist, 
teleprodutsent, maail-

marändur ja matkajuht.
Luitsalu sulest on 2010. aas-

tal ilmunud artiklite ja blogipos-
tituste kogumik „Küsimused 
kõikidele vastustele“. Reisikir-
janduse Minu-sarjas ilmus tal 
2018. aastal „Minu Dubai“ ning 
2020. aastal „Minu maailm: 
Seiklused ei hüüa tulles“. 2019. 
aastal nägi trükivalgust laial-
dast vastukaja pälvinud esik-
romaan „Ka naabrid nutavad“, 
mille eest pälvis Luitsalu tiitli 
Eesti aasta kirjanik 2020.

Susan Luitsalu 
Lääne-Virumaa 

keskraamatu-
kogus. Foto: 

Ülle Kask

lugeda raamatuid, põletada 
küünlaid, juua teed ja punast 
veini – pole mitte mingisu-
gust sundust minna õue või 
jalutama või suveetendusele. 
Saad olla lihtsalt kookonis, 
kogu aeg on pime, mõnus ja 
hubane.

„Kõikidele asjadele pan-
di pidur peale ja nüüd oled 
siin rahulikult ja ei siple, teed 
oma asju. Ma olen väga rahul. 
Minu jaoks on see super, et ei 
pea minema nendele lõputu-
tele jõulupidudele, mis nüüd 
ära jäävad. Nii tore. Aga mi-
nusugune inimene peab vahel 
viisakuse pärast ikka minema 
oma nägu näitama, sest kui 
sa ei käi kaheksast viieni tööl, 
peavad inimesed ju teadma, et 
oled ikkagi veel elus,“ muigas 
Susan Luitsalu.

ja z ja 
y kõik 

ühes. Mis 
Bresaolast 

täpselt saab, 
ma veel ei tea, 

aga see on ka kus-
kil mu pea sees juba ole-

mas. Ja ma ei saa ju kõike ära 
rääkida,“ jätkas ta.

Luitsalu sõnul on väga lõ-
bus sellist raamatut kirjutada. 
Teda motiveerib laua taha is-
tuma põnevus, kuna tahab ise 
ka teada, mis järgmisena juh-
tub. Aga ta ei tea seda enne, 
kui hakkab kirjutama. „Kui 
ma seda raamatut kirjutasin, 
mõtlesin, et oo, mis toimub. 
Ma ei teadnud enne seda ka, 
et teoses keegi surma saab,“ 
lausus autor.

Reisimine on koroona 
tõttu pausil
Luitsalu sõnul küsitakse te-
malt praegusel koroona ajal 
tihti, kas on ikka väga õud-
ne, et ta ei saa enam reisida. 
„Kui koroona tuli, mõtlesin, 
et elu läheb tõesti igavaks. 
Aga kummalisel kombel olen 
ma väga rahul ja mulle meel-

dib, et mul on vabadus ja ei 
pea kuskile minema,“ rääkis 
kirjanik.

Naine pajatas, et ühel aas-
tal, kui ta sügisel Dubais 
teleprodutsendina töötas, 
mõtles, et katsub detsembri 
algul Eestisse tulla, kuna ar-
mastab väga jõuluaega kodus 
veeta. Ülemus aga palus tal 
vahetada lennupiletid üm-
ber, kuna tööd oli veel neljaks 
päevaks. Seejärel tahtis naine 
minna hotelli asju pakkima, 
aga ülevalt poolt tuli käsk 
veel kolm päeva tööd teha. 
Tal ei jäänudki muud üle, kui 
teha jõulušopingud Dubais. 
„Siis ma jooksin seal maail-
ma suurimas kaubanduskes-
kuses ja otsisin kinke kokku, 
koju jõudsin üks päev enne 
jõululaupäeva,“ meenutas 
Luitsalu.

Koroona tõttu saabus ka 
Luitsalu abikaasa, kes töötab 
Saksamaal, koju Eestisse. „See 
oli samuti hästi tore, et sain 
oma abikaasaga 24/7 koos 
olla. Keegi ütles, et nendel, 
kellel on omavahel hea läbi-
saamine, läks veelgi pare-
maks, aga nendel kellel halb, 
läks halvemaks. Meil oli lausa 
imeline, et saime koos olla,“ 
rääkis ta koroonaaegsetest 
kogemustest, lisades, et tore 
oli vahelduseks mitte mõelda 
sellele, et töö tegemiseks või 
kaasa nägemiseks peab kusa-
gile sõitma.

Naise sõnul on tema lem-
mikkuu november, kuna talle 
meeldib siis olla pimedas toas, 
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Info ja kandideerimine

TEGUTSEME KA TAPAL.

www.kuulutaja.ee

PAKUN TÖÖD

• Vajatakse raamatu-
müüjaid! Sobib igas va-
nuses inimesele, ka teise 
töö või õppimise kõrvalt 
lisateenistusena. Tel 503 
0406 

• Transpordiettevõte Vi-
ru-Kabalas pakub tööd 
veokimehaanikule. Li-
sainfo tel 516 5212

• Pakume tööd taksoju-
hile Rakveres ja Tapal. Tel 
528 2659

•  Pa k ku d a  t ö ö d  p u -
h a s t u s t e e n i n d a j a l e 
Põhjakeskuses, õhtuses 
vahetuse kell 16.00-22.00 
(2 tööl, 2 vaba). Lisaks 
pakkuda tööd põran-
dapesu masinistile kell 
20.00-22.00 (samuti Põh-
jakeskus). Võta ühendust 
tel 5687 8368

• Pakkuda tööd laudat-
raktoristile/mehhaa-
nikule Lääne-Virumaal, 
H a l j a l a s  a s u v a s 
veisefarmis. Lisainfo tel 
5348 5870

• Otsime enda meeskon-
da C- kategooria auto-
juht-operaatorit  sur-
vepesuautole. Tel 5194 
4298

OTSIN TÖÖD 

• Otsin tööd majahoid-
jana või teen lehtede 
koristust koos äraveoga. 
Tel 5623 1910

• Kogemustega, kohuse-
tundlik kojamees soovib 
leida tööd. Telefon 5565 
4047

 

Lugeja küsib: Olen täna mitmel korral kuul-
nud, et kõrval kabinetis töötav kolleeg kö-
hib. Lõuna ajal kööginurgas ta ka nuuskas 
pidevalt. Ise ta probleemi ei näe ning koju 
minna ei kavatse. Kas ma võin ise koju min-
na, sest ma ei julge enam tööl olla?

Vastab Piret Kaljula, 
Tööinspektsiooni töökeskkonna 

konsultant.

Esimese asjana soovitame sellises olu-
korras ise maski kanda, vältida va-
hetut kontakti haigustunnuste-
ga kolleegiga, käsi pesta ja va-
jadusel desinfitseerimisaineid 
kasutada. Kindlasti tuleks 
pöörduda oma murega töö-
andja esindaja poole. Niisama 
töölt ära minna ei tohi.

Töökohal on tööandja see, 
kes peab tagama töötajatele 
ohutu ja tervist hoidva kesk-
konna. Praegusel viiruste 
leviku hooajal ning eriti 
koroonaviiruse tõttu 
tuleb rakendada väga 
tõsiseid meetmeid, sest 
töökohtadest on al-
guse saanud mitmed 
kolded. Kui töötaja 
märkab töökeskkon-
nas ükskõik millist 
probleemi, tuleb 
alati esmalt in-
formeerida töö-
andjat, kes saab 
asuda probleemi 
lahendama.

Teavitage olukorrast 
oma vahetut juhti või töö-

keskkonnaspetsialisti, hea oleks saata info 
näiteks e-kirja teel, et teil oleks hilisemalt 
vajadusel võimalik info edastamist tõendada. 
Tööandja peab saadud infole reageerima, an-
tud juhul siis haigustunnustega töötaja koju 
saatma, et vältida teiste töötajate võimalikku 
haigestumist.

Lisame siia juurde, et töötajal on õigus 
keelduda tööst või peatada töö, mille täitmi-
ne seab ohtu tema või teiste isikute tervise. 
Sellisest olukorrast tuleb viivitamatult töö-
andjale või tema esindajale ja töökeskkonna-

volinikule teada anda (esimesel võimalu-
sel suuliselt, kuid võib veel lisaks e-kir-

jaga info saata). Kui töötaja soovib 
tööst keelduda, tuleb see hoolikalt läbi 
kaaluda ja arvestada võimalusega, et 
hilisema vaidluse korral tuleb tööta-

jal endal tõendada, et tema tervis oli 
ohtu seatud ja seetõttu tuli töölt 

ära minna.
Enne tööst keeldumist ja 
töökohalt lahkumist tu-

leb läbi mõelda, kas on 
muid võimalusi ohu 

vältimiseks – näi-
teks vältida kol-

leegiga kõiki 
kontakte, ühis-
kasutuses ole-
vates ruumides 
kanda maski 
ja võimalusel 
kasutada teist 
tualetti. Sa-
muti desinfit-
seerida pindu 

tavapärasest 
tihedamini.

JURIST ANNAB NÕU

Foto: Pixabay
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TÄNA MAAILMAS

MÕNE REAGA

Täna 73 aastat tagasi, 
20. novembril 1947. 
aastal abiellus print-
sess Elizabeth Londonis 
sõjaväelase Philip 
Mountbatteniga. Vähem 
kui viis aastat hiljem 
sai printsessist Suurbri-
tannia kuninganna 
Elizabeth II.

Allan Espenberg

Esimene kohtumine kuning-
like persoonide vahel leidis 
aset 1934. aastal, kui Eliza-
beth oli 8-, aga Philip 13-
aastane. Tollal mingitest ro-
mantilistest tunnetest loomu-
likult rääkida ei saanud, sest 
mõlemad olid veel lapseeas. 
Aga viis aastat hiljem, 1939. 
aastal, kui nad kohtusid teist-
kordselt, oli olukord muutu-
nud ja neid ei saanud enam 
pidada lasteks.

1939. aastal sõitsid Eliza-
beth, tema isa, ema ja õde 
ametlikule külaskäigule Dart-
mouthi. Selle linna mereväe-
kolledžis õppis juba teist aas-
tat noor Philip. Räägitakse, et 
kuningliku perekonna selle 
visiidi ajal soosisid kõik tähed 
Philipi kohtumist printsess 

Elizabethiga.

Juhuslik kohtumine, 
mis muutis kõik
Oli ette nähtud, et Dart-
mouthis saadavad kuning-
likku peret kadetid, kuid 
õnnetul kombel olid pea-
aegu kõik nad haigestunud 
samaaegselt mumpsi. Nii 
ei jäänudki muud üle, kui 
see tähtis ülesanne usalda-
ti noortele mereväelastele, 
kelle hulgas oli ka Philip, 
kes võitis koheselt ihaldatud 
briti pruudi südame. Eliza-
beth oli võlutud Philipi ilu-
sast välimusest ja sportlikust 
kehahoiakust.

Aeg-ajalt käisid Philip ja 
Elizabeth koos väljas söömas, 
millest kirjutas oma memuaa-
rides „Väiksed printsessid“ 
(„The Little Princesses“) en-
dine printsesside Elizabethi ja 
Margareti kasvataja Marion 
Crawford (1909–1988), kes 
pärast selle teose ilmumist 
1950. aastal vallandati ku-
ningakojast ja kellega pärast 
seda enam ei suheldud. Asi oli 
selles, et kuningakoda polnud 
andnud luba taolise raama-
tu avaldamiseks ja lossis oldi 
paljude saladuste avalikusta-
mise peale vägagi tigedad.

Marion Crawford rääkis 
sellestki, et printsess Eliza-

beth olevat häbelikult ja isegi 
mõnevõrra nõutult uurinud 
Philipilt tema lemmiktoitude 
kohta, imestanud tema suure 
isu üle ja kiitnud tema vaimu-
kaid nalju.

Varsti hakkasid noored ar-
munud tihedamalt suhtlema, 
kirjavahetust pidama ja üha 
sagedamini ka kohtuma. Ja 
vaatamata sellele, et Elizabeth 
oli tollal kõigest 14-aastane, 
oli tüdruk väga enesekindel ja 
teatas kõigile selgesõnaliselt, 
et tema 19-aastasest sõbrast ja 
kaugest sugulasest peab saa-
ma tema abikaasa. Pärast seda 
uudist hakati kuningapa-
lees sosistama Philipi liigsest 
lõbujanust ja pleiboilikust 
käitumisest, aga samuti sel-
lest, et ta pole sugugi kõige 
parem mehekandidaat väik-
sele ja armsale Lilibetile.

Ka Elizabethi vanemad 
polnud selle suhte üle kui-
gi õnnelikud, pigem hoopis 
õnnetud. Kreekas sündinud 
Philip oli omaenda kodu-
maalt minema kihutatud ja 
esindas pankrotistunud dü-
nastiat. Kuna keegi ei saanud 
Elizabethi arvamust muuta, 
siis leebus lõpuks ka tema isa, 
andes abielule oma õnnistuse. 
Tegelikult kuningas Geor-
ge’ile Philip isegi meeldis. 
Biograaf Sally Bedell Smith 

on jutustanud, et kuningas 
rääkis, et pidas noormeest 
targaks inimeseks, kel on hea 
huumorimeel ja kes suhtub 
kõigesse kainelt.

Tagasihoidlikust 
kihlusest suure-
jooneliste pulmadeni
Oma voodi kõrval öökapil 
hoidis Elizabeth Philipi raa-
mitud fotot ja tema kirju. Aga 
Philip ise, kes unistas mere-
väelase karjäärist, sõitis igal 
võimalikul juhul Londonis-
se ja 1943. aasta jõulud vee-
tis isegi koos kuningaperega 
Windsori lossis. Kuna sellal 
toimus Teine maailmasõda, 
siis oli Philip mõnda aega ka 
rindel.

Juba aasta pärast sõjast 
naasmist ehk 1946. aastal 
palus Philip Elizabethi kätt 
ja südant, kuid ametlikult 
teatati kihlusest alles 9. juu-
lil 1947. aastal. Räägitakse, 
et neiu isa kuningas George 
olevat esitanud tingimuse, et 
tütre kihlumisest tuleb ava-
likkust informeerida alles 
siis, kui Elizabeth on saanud 
21-aastaseks.

Selle nimel, et abielluda 
tulevase kuningannaga, pidi 
Philip loobuma kõigist oma 
senistest tiitlitest ja vaheta-
ma ka usku: õigeusklikust 

sai anglikaan. Samuti loobus 
Philip nõudlustest Kreeka 
troonile ja temast sai Suur-
britannia kodanik. Vahetult 
enne pulmi nimetas peatne 
äi peatse väimehe Edinburghi 
hertsogiks, Merionethi krah-
viks ja Greenwichi paruniks.

Elizabeth unistas suurejoo-
nelisest, luksuslikust ja tore-
dast pulmast, kuid see polnud 
ainuüksi tema soov. Ka kõik 
inglased olid pärast pikaaja-
list sõda ja suurt stressi huvi-
tatud, et nende elus toimuks 
midagigi põnevat. Ja mis 
oleks veel põnevam tulevase 
monarhi abielupidustustest. 
Seetõttu oodati Suurbritan-
nias 1947. aasta 20. novemb-
rit kui riigipüha või kui täht-
saimat päeva iga inglase elus. 
Pulmapäeva raadioülekannet 
kuulas enam kui 20 miljo-
nit inimest ning Westmins-
teri kirikus ootas pruuti ja 
tema väljavalitut umbes 2500 
külalist.

Elizabeth saabus publiku 
ette ainulaadses uhkes klei-
dis, mis oli tehtud elevandi-
luuvärvi hiina siidist. Kogu 
oma pikkuse ulatuses, alates 
korseti ülaosast kuni seeliku 
allääreni, oli nelja meetri pik-
kuse slepiga kleit kaunistatud 
kristallide ja pärlitega, samuti 
olid sellele tikitud apelsini-

lilled ja liiliad. Elizabethi 
pulmakleiti oli valmistatud 
ligi kaks kuud. Briti moe-
kunstniku Norman Hartnelli 
juhtimisel töötas selle kallal 
25 õmblejat ja 10 tikkijat.

Käes hoidis Elizabeth kim-
pu orhideedest ja mürtidest, 
mida oli kuningaaias kas-
vatatud spetsiaalselt kunin-
ganna Victoria pulmadeks 
1840. aastal. Aga pruudi peas 
oli briljantidest tiaara ja loor 
ning tema sõrmes hiilgas 
plaatinasõrmus vääriskivi-
ga, mis pärines Philipi ema 
diadeemist, mida viimane 
oli kandnud oma pulmas. 
Aga Elizabethi kaelas ilutse-
sid kaks pärlitest (ühtekok-
ku 96 pärli) kaelakeed, mida 
tuntakse nimedega „Queen 
Anne“ ja „Queen Caroline“ 
ning mida Elizabeth kannab 
ametlikel üritustel meelsasti 
tänase päevani.

Nüüdseks on kuninganna 
ja Edinburghi hertsog olnud 
abielus juba 73 aastat. Ette 
on tulnud ka tõsiseid kriise, 
mis oleksid peaaegu lõppe-
nud lahutusega, kuid kõigist 
raskustest on jagu saadud ja 
võib arvata, et enam lahu-
tusele ei mõelda. Elizabeth 
II sai tänavu 94- ja Philip 
99-aastaseks.

Vereta Jahil sai 
sarved pähe Aare Udras
Vereta Jahi peakorraldaja 
Tiit Hundi sõnul oli täna-
vune fotovõistlus eriline, 
kuna jahti peeti lausa kaks 
korda: kevadise eriolukor-
ra ajal püüdis iga fotograaf 
parimaid hetki kaamerasse 
just talle meelepärases piir-
konnas. Septembri viima-
sel nädalavahetusel aga toi-
mus ühine traditsiooniline 
fotovõistlus, kus seekord 
jäädvustati Lääne-Eestile 
omaseid liike ja maastikke 
Silma looduskaitsealal ja 
Matsalu rahvuspargis.

„Häid pilte oli palju, nii 
et žüriil oli nuputamist ja 
arutamist rohkesti, keda 
võitjaks valida. Peaauh-
inna pälvis Aare Udras 
pildiga värbkakust – õh-
tuhämaruses peale päike-
seloojangut tabatud var-
blasemõõtu kakuke on 
igati meistritiitli vääriline. 
Tähelepanuväärne on, et 
ta üles leiti ja lind omases 
sügiseses rändemaastikus 
väga kenasti pildile saadi,“ 
lausus Hunt.

Näitus Vereta Jahi pari-
matest piltidest on RMK 
Tallinna kontori aatriumis 
(Toompuiestee 24) ava-
tud kõigile huvilistele ar-
gipäeviti kuni 30. detsem-
brini.

Kuulutaja

1947: tulevase kuninganna pulmad Londonis
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MÕNE REAGA
Ansamblil Miljardid 
ilmus stuudioalbumi
Kolmapäeval andis ansam-
bel Miljardid välja oma 
teise stuudioalbumi „Ma 
luban, et ma muutun“. Eel-
nevalt on plaadilt ilmunud 
singlid „Savi“, „Ma luban, 
et ma muutun“ ning vide-
osingel „P.S.O.“. Albumit 
esitleb bänd kahe kont-
serdiga detsembris – Eesti 
Rahva Muuseumis Tartus 
ning Alexela Kontserdima-
jas Tallinnas.

„Fraas „Ma luban, et ma 
muutun“ turgatas mulle 
pähe, kui olin pastoraal-
sel jalutuskäigul Kreeta 
saarel. Kui vaadata lugude 
teemasid, siis leiab tõepoo-
lest viiteid muutumisele ja 
muundumisele, küll läbi 
andumise armastusele, küll 
läbi surelikkusega leppimi-
se,“ avas bändi solist Mar-
ten Kuningas plaadi taga-
maid.

„Leppisime kokku, et see 
album saab olema mängu-
lisem, julgem, vabam, ot-
sekohesem. Ilma valehäbi 
tundmata, vähem filtreeri-
tum,“ lisas trummar Krist-
jan Kallas. „Läbivaks joo-
neks on ikka universaalsed 
teemad, suhted ja elu ning 
sina ise selle kõige keskel,“ 
lisas Kallas.

Kuulutaja

Rakvere Teater
20.11 kell 19 Publikulem-
mik! „Onu Vanja“ s/s, lav. 
Eili Neuhaus
20.11 kell 19 „Nagu peeglis“ 
v/s, lav. Madis Kalmet
26.11 kell 19 „Hullemast hul-
lem“ s/s, lav. Elina Purde

PÖFF on täies hoos, fil-
me saab vaadata nii ki-
nos kui kodus. Noppisin 
soovitamiseks tänaseks 
hetkeks avatud filmi-
dest kaks Poola 
linateost.

Margit Adorf

Mõlema filmi puhul on see 
hea asi, et kui teil on soovi fil-
mi näha kinolinal, siis sedagi 
veel jõuab. „Mõru armastu-
se“ seanss on kinos eeloleval 
pühapäeval ja „25 aastat süü-
tuna“ linastub esmaspäeval. 
Paraku tuleks selleks küll Tal-
linnasse sõita. PÖFF-i veebi-
kinos aga saab neid filme vaa-
data kuni detsembrikuuni.

Tõestisündinud lool 
põhinev fi lm
„25 aastat süütuna“ on de-
büütfilmide võistlusprogram-
mis ja PÖFF-i raames toimus 

selle rahvusvaheline esilinas-
tus. Peab ütlema, et sisukir-
jelduse järgi ma algselt eriti 
ei kippunudki seda vaatama. 
Saati veel seetõttu, et oli ka 
kerge eelarvamus – äkki on 
debütant korraga liiga suure 
tüki hauganud ja ei saa teema 
kajastamisega hakkama.

Asjatu kartus. Režissöör 
Jan Holoubek on varem fil-
me teinud operaatorina, kuid 
režissööriametigagi saab ta 
suurepäraselt hakkama. Mui-
dugi on filmi juures märki-
misväärne ka linaloo visuaal, 
nii kaameratöö (operaator 
Bartlomiej Kaczmarek) kui 
valgustus.

Film on kindlasti olnud 
rängaks katsumuseks pea-
osalisi mängivaile näitlejaile, 
sest siin on ikka väga palju 
ahastust, abituse tunnet ja 
toorest vägivalda. Alusetult 
vangi mõistetud noormeest 
Tomasz Komendat kehastab 
Piotr Trojan ja tema ema rol-
lis on Agata Kulesza.

Kaks Poola fi lmi

täiesti tavaline tagasihoidlik 
noormees.

Kuidas vangistus edasi 
kulges ja kuidas lõpuks õig-
lus jalule seati, seda vaadake 
filmist. Mina vaatasin veebi
kinos ja peab ütlema, et kee-
rasin päris räigete kohtade 
peal heli kinni. Kui vangi sa-
tub päriselt selline rets, siis 
see vast ei mõjuta, et tema elu 
seal põrguks tehakse, aga kui 
vaatad filmi teadmisega, et 
inimene pole milleski süüdi, 
siis on asi ikka päris võigas.

Poolas on alusetult süüdi-
mõistetute probleem olnud 
väga laialdane. Näiteks 2016. 
aastal sai seal 70 inimest rii-
gilt kompensatsiooni süü-
ta vangis veedetud aja eest. 
2017. aastal oli see number 
27, Poola ajakirjandus kajas-
tab, et aastatega on olukord 
paremaks muutunud.

Komenda juhtumis leiti lõ-
puks üles ka tõeline süüdlane, 
kuid teda alusetult vangi saat-
nud ametnikud ei ole karista-
da saanud. Vanglast vabane-
des oli Komenda 42-aastane, 
trellide taga veetis ta 18 aas-
tat. Nüüdseks on tema tööks 
abistada ellunaasmisel ini-
mesi, kes on ebaõigelt süüdi 
mõistetud.

„25 aastat süütuna“ on poo-
la keeles, filmile saab veebi-
kinos valida tiitrid kas eesti 
või inglise keeles.

Mängufi lmina mõjuv 
dokumentaal
„Mõru armastus“ on kordades 
helgem vaatamine, kuid siiski 
mitte üdini rõõmustav. Tege-
mist on dokumentaalfilmiga, 
mis mõjub pigem mängu-
filmina. See on poeetili-
ne linateos, kus on ka palju 
muusikat.

Venemaal, Volga jõe peal 
sõidab kruiisilaev, kus käiak-
se puhkust veetmas ja enda-
le kaaslast otsimas. Klien-

tuuri seas on vist küll roh-
kem vanemaealisi inimesi, 
nooremad on pigem laeva 
töötajad.

Filmi autor Jerzy Sladkows-
ki järgib nelja paari armuloo 
arengut, lisaks portreteerib ta 
ka meeste omavahelist sõp-
rust ja naiste sõbrannajutte. 
Paaride tegelased suhtlevad 
ka omavahel – sõbrunevad, 
pihivad, avavad oma mine-
vikku, laulavad, nutavad, 
igatsevad, loodavad.

Tegelased igaüks eraldi 
võetuna joonistuvad väga 
hästi välja, igaühel on oma 
krutskid, kõik nad on õige 
pisut teatraalsedki, aga mi-
dagi võltsi selles loos ei tun-
du. Poeb vägagi nahavahele 
ja paneb siiralt kaasa ela-
ma. Kõige noorem paar on 
25-aastased laevamuusikud, 
vanim armastuseotsija on 
pensioniealine.

Midagi siivutut filmis ei 
näidata, kõik on delikaatne 
ja omal kohal. Filmitegijad ei 
trügi kordagi oma kommen-
taaridega kaadrisse, selles li-
nateoses ei intervjueerita ke-
dagi ja midagi ei kommentee-
rita. Vaatlusalused tegelased 
räägivad ise oma lood.

See on niisugune film, 
mida peab kogema. Loo au-
torid viivad vaataja oma te-
gelastele hästi lähedale ja te 
saate siin naerda ja kurvas-
tada koos nendega. Linateo-
sel on melanhoolne alatoon, 
aga kindlasti saate näha õn-
nelikku lõppu. See on nii-
sugune film, mis jätab teile 
kokkuvõttes sooja emotsioo-
ni. Usun, et teile meeldib see 
film.

„Mõru armastus“ on vene 
keeles, filmile saab vali-
da inglise keelsed tiitrid. 
Veebikinos on film dokfilmi-
de programmi all.

Hetk fi lmist „25 aastat süütuna“. Tomasz Komenda (Piotr Trojan) ema (Agata Kulesza) oli pojale kogu aeg toeks. Foto: pressimaterjalid

Lugu rullub vaataja ees lah-
ti aeglaselt ja hüplikult, kuid 
hoiab teid kindlasti magneti-
na ekraani küljes kinni. Vaa-
tama asudes te teate juba, et 
peategelane on süütu, teisiti 
ju ei saakski, sest film põhi-
neb tõestisündinud lool ning 
kusagil Poolas elab tõepoo-
lest Tomasz, kes kõik päriselt 
omal nahal läbi elas.

Kui te viitsite guugeldada, 
siis leiate peategelase nime 
arvutisse toksides hulgaliselt 
Poola ajakirjanduses ilmunud 
fotosid, mis kajastavad tõeli-
se Tomaszi emotsioone, mii-
mikat. Film järgib seda väga 
täpselt.

1996. aastal vägistati ja ta-
peti Poola ühes väikses asu-
las 15-aastane tüdruk. Kolm 
aastat pärast jõhkrat kuritööd 
ei olnud ikka veel süüdlast 
leitud. Asjalood kulgesid nii, 
et trellide taha saadeti Ko-
menda, kes ei olnud tegelikult 
üldse sel ööl kodust lahku-
nudki. Lisaks peab mainima, 
et noormehel puudus ka iga-
sugune varasem kuritegelik 
taust. Ta elas koos oma pe-
rega, töötas autopesulas ja oli 
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KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter kõigi 
mugavustega. Kadrina vald, 
Vohnjas. Tel 5565 2908

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

• Müüa 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 värvitud 
ning osaliselt tapeeditud. Põ-
randal on laminaatparkett. Va-
hetatud siseuksed ning metal-
list turvauks. Paigaldatud uus 
köögimööbel koos tehnikaga, 
kuulub hinna sisse. Korteri 
juurde kuulub ka kelder. Majas 
olemas toimiv KÜ. Hind 20 000 
€, skanex2005@mail.ru

• Müüa puitmaja I korrusel, 
heas korras, 2toaline korter 
Rakveres. Planeering läbi maja. 
Korteris õhksoojuspump, ka-
min, dušš, boiler. 10 min. kau-
gusel kesklinnast. Kauplus 
kõrval. Helistada 516 8691

• Müüa Tapa linnas remontiv 
vajav 2toaline korter otse 
omanikult, 46 m2, Eha 12, V 
korrus. Järelmaksu võimalu-
sega Tel 5624 4605

• Müüa korralik 2toaline kor-
ter Vinnis. Soe korter, II korrus. 
Otse omanikult. Tel 513 4498

•  Müüa 2toaline korter Kad-
rinas. Tel 5342 3966

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

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

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

• Müüa Rummu alevis 2toali-
ne remonti vajav korter otse 
omanikult, järelmaksu võima-
lusega. Tel 5624 4605

•  Müüa Narvas 60m2 möblee-
ritud korter otse omanikult. 
Järelmaksu võimalusega. Tel 
5624 4605

• Müüa 3toaline korter Vi-
ru-Nigulas, Oja 2-2. Helistada 
saab telefonidele 5667 3023 ja 
5851 5145

• Müüa Valgas 3toaline ahiküt-
tega remonti vajav korter otse 
omanikult. Järelmaksu võima-
lusega. Tel 5624 4605

• Müüa 4toaline korter Trii-
gis, keskküttega, magamis-
toad täielikult uuendatud. 
Üks rõdu. II korrus. Kõik 
mis korteris on, jääb sisse. 
Aknad vahetatud. Hind 11 
500 €. Helista ja tule vaata-
ma. Tel 513 0629

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

• Lääne-Virumaal, Kadrinas 
müüa ahiküttega korter. Vajab 
remonti. Kiire! Tel 5893 2676

• Müüa maja Aseri alevi lähe-
duses koos kõrvalhoonetega 
.Tel 5624 4605

• Müüa maja  Jõgevamaal, 
Kalanas otse omanikult. Järel-
maksu võimalusega. Tel 5624 
4605

• Müüa maja Rakvere vallas, 
Tõrma külas, 2korruseline, otse 
omanikult, järelmaksu võima-
lusega. Tel 5624 4605

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

• Müüa elamumaa Rakvere 
vallas, Tõrma külas. Kesklin-
nast 3,5 km. Otse omanikult, 
järelmaksu võimalusega. Tel 
5624 4605

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

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

OST

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

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

• Soovin osta Rakveres 1-2toa-
list korterit. Vaatan üle kõik 
pakkumised. Tel 5330 4937

• Tere, meie pere soovib osta 
Rakverre või kuni 15 km selle 
ümbruses oma hubast maja. 
Sooviks osta notariaalse järel-
maksuga, oleksime võimelised 
maksma 8000 € sisse ning iga 
kuiselt kokkuleppel . Maja 
võib vajada ka remonti. Peres 
meil kasvamas ka pisike tirts, 
kes oleks õnnelik enda kodu ja 
enda toa üle. Kui tunned keda-
gi või ehk on sul endal kusagil 
koduke kes otsib uut peret siis 
palun võtke meiega ühendust. 
Tel 5824 2202

• Ostan soodsama maamaja 
või talukoha (kapitaalremonti 
vajavate hoonetega) Lääne-Vi-
rumaale, Järvamaale või Jõ-
gevamaale. Kuni 12 000 €. Tel 
5562 2919

• Ostan garaaži Rakveres, sei-
sukord pole oluline. Pakkuda 
võib igasuguseid. Vooluta, 
kanalita ja võib ka remonti 
vajada. Hind vastavalt seisu-
korrale. Tel 5891 5916, kui ei 
vasta siis sõnum

ANNAN ÜÜRILE

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

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

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
korter otse omanikult, möb-
leeritud. Tel 5624 4605

• Anda üürile Jõgeva linnas 
möbleeritud 1toaline korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Annan üürile 1toalise korteri 
kesklinnas. Tel 5350 5389

• Anda üürile 2toaline ahi-
küttega korter Rakveres. Tel 
5322 6337

• Anda üürile Jõgeva linnas 
2toaline korter otse omani-
kult. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline muga-
vustega heas korras soe korter, 
osaliselt möbleeritud, Tapa lin-
nas, maksud väiksed, soodsalt 
ja otse omanikult. Tel 518 5246

• Anda üürile ilus valguskül-
lane 3toaline korter äsja re-
noveeritud majas. II korrus, 
madalad kommunaalid, ava-
tud planeering, osaliselt möb-
leeritud. Tel 514 7703

• Anda üürile 3toaline reno-
veeritud korter Rakveres. Tel 
516 7447

• Anda üürile Rakvere kesk-
linnas uus 4toaline korter (93 
m2). Saun, vesi- põrandaküte, 
möbleeritud. Tel 502 9052

• Üürile anda tuba ühele era-
majas, ilma köögita. Tel 5662 
1987

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Fiat Stilo, 09/2003. a. 
1,6i. 76kW, bensiin, 3 ust, hele-
hall metallik, täiuslik hooldus-
raamat, sõitnud ainult 139 000 
km, korralik, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus Chia, 
1,8TDCi 03/2003. a. 74Kw, uni-
versaal, helesinine metallik, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
4 x el.aknad, hea varustus, 
puhas auto, korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford S Max, 2007. a, 
must metallik, 92kW, pommi-
kindel diisel, 7 kohta, manuaal, 
originaal läbisõit 382 000 km, 
värske TÜ (12/2021), käru-
konks, 5 l/100 km, palju lisasid, 
hind 2890 €. JÄRELMAKSU 
VÕIMALUS. Tel 502 5069

• Müüa hooldatud, väga heas 
korras, mugav ja mahukas, 
ökonoomne, 7-kohaline, hõ-
bedane 1,6 diisel Ford Grand 
C-Max, 85kW, 2011 aasta. All 
talverehvid, suverehvid kaasa. 
Tänase päeva hind 5777 €. Tel 
5373 1775

• Müüa kallur GAZ 53, kaasa 
varuosad, kõrged ported. Tel 
5624 4605

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

• Müüa Land Rover Freelan-
der, 1,8 B, manuaal, 98. a, 4x4, 
norm. korras, talverehvid. Tel 
511 3414

• Müüa sõiduauto MB E 220CDI, 
110 kW,2006. a. Automaat, seda-
an, hall. Tel 5624 4605

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

• Müüa linnamaastur Nissan 
X-trail, 2007. aasta, diisel ,ma-
nuaal, rikkega. Tel 5624 4605

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

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

• Müüa Škoda Fabia Elegance 
Combi, 09/2010. a. 1,6TDI. 
66kW, must metallik, univer-
saal, turbodiisel, hooldusraa-
mat, konditsioneer, väga heas 
korras, superökonoomne 4,2 
l/100 km kohta, soodsalt! Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa väga heas korras Volvo 
v70, 2004. a. 2,4. 120kW diisel, 
rooste puudub, vead puudu-
vad, universaal, käru konks, 
automaat, hind 3200 €, samas 
müüa Ford Mondeo 98. a. 1,8, 
bensiin. Auto väga hästi hoitud 
ja väga korralik, kere väga heas 
seisus, manuaal käigukast, 
hind 800 €. Tel 5809 6086

• Müüa Toyota Yaris, 2007. 
a, hall metallik, 1,4. Diisel, 
automaat, 5 ust, TÜ 12/2021, 
vigadeta auto, originaal läbi-
sõit 186  000 km, hind 2890 €. 
JÄRELMAKSUVÕIMALUS. Tel 
502 5069

• Müüa Volkswagen Caravelle, 
2014. a. Hall, diisel, 9 kohta, 
automaat. Tel 5197 2779

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

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

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

• Soodsalt müüa naastrehvid 
195-65-15, 4 tk. Tel 558 8429

• Kasutatud naastrehvid 
185/65/R14 koos velgedega 4 
tk. Tel 517 5071

• Müüa vähekasutatud naast-
rehvid  195/65R15 Nokia, 
Good Year, Hankook sood-
salt komplekti hind 80 €, VW/
Audi plekkveljed 15 ja 16 tolli 
5x112 Nokia naastrehvidel, 
komplekti hind130 €, Golf 4/
Bora plekkvelgedel 5x100 
naastrehvid Nokia 195/65R15 
komplekti hind130 €, Opel 
Astra/Ve ctra valuv elje d 
headel naarstrehvidel Brid-
gestone 195/65R15  5x100, 
plekkveljed VW Golf 5,6, 
Passat, Touran 16 tolli 5x112 
komplekti hind 50 €, plekk-
veljed Opel 16 tolli komplekti 
hind 50 €! Rakvere. Tel  5903 
7780

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

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

• Ostan VAZI, Moskvichi, Vo-
lga uusi plekke, stangesid, 
tulesid jne. Samas ostan uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 
7395

• Ostan tagaveolise auto: 
BMW, Sierra , Omega, Volvo 
740, 940! Hind kuni 1000 €! 
KIIRE!!! Tel 5682 2544

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

• Ostan Toyota Land Crui-
seri, võib nokitsemist vaja-
da. Ei pea omama ülevaatust 
ega kindlustust. Hind 8000 
€. Pakkumine teha telefonil 
5309 2650

• Ostan vene mootorratta ja 
nende varuosasid. Tel 5346 
6841

• Ostan auto, võib vajada re-
monti, vaatan kõik pakkumi-
sed üle. Tel 5678 5520

• Ostan sõidukeid, kaubi-
kuid ja maastureid igas sei-
sukorras. Sobivad nii heas 
korras, ilma ülevaatuseta, 
arvelt maas, kaua seisnud 
jne. Helista 5309 2650 ja saa-
te teada palju Teie sõiduki 
eest pakume. Hind 10 000 
€. Treileri võimalus

• Ostan autosid: maastureid, 
kaubikuid, seisnud, remon-
tivajavaid, avariilisi, heas 
korras jne. sõidukeid. Maksan 
õiglast hinda. Sobiva pakku-
mise korral tulen kohe järgi. 
Arveldamine ja dokumentide 
vormistamine kohapeal. Tel 
5376 2575

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

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

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

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

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

 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

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

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

• Teostame autoremonti ja 
rehvi vahetust Pajusti, Naa-
ritsa 3. Hinnad soodsad. Info 
5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

 

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

• Anda rendile MB B200, 2015. 
a, (natural gas). Automaat, 
must metallik, nahksisu, palju 
muid lisasid, Kütusekulu 3-4 
€/100 km, hind kokkuleppel. 
Tel 502 5069

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

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

• Osutan teenust kauba-
veobussiga. Tel 554 6353

 

• Pakun veoteenust kaubikuga 
Lääne-Virumaal ja mujal Ees-
tis. Tel 5831 7331

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

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

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

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

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

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

EHITUSTEENUS

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

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

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

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

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

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

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

• Lammutustööd koos pra-
hi äraveoga. Tel 5553 0770

• Teostan ehitus- ja remont-
töid. Tehtud tööle garantii. Tel 
522 6408

• Ehitus, lammutus ja abi-
tööd. Tel 504 0457

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

• Parkett- ja laudpõrandate 
paigaldamine, lihvimine, 
lakkimine ja õlitamine. Tel 
5829 2584

• Teen ehitus- ja remonttöid. 
Tel 5637 9871

• Santehnilised tööd. Tel 5664 
6055

• Lammutus, ehitus, sisevii-
mistlus, toru- ja elektritööd 
(pahteldus, värvimine, tapee-
timine, plaatimine, liistutami-
ne). Tel 504 5560

• Teen kõiki lammutustöid ja 
puhastustöid: keldrid, garaa-
žid, puukuurid. Tel 5638 8351

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

• Korterite, vannitubade 
remont. Tel 5553 0770

• Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine, remont ja rõn-
gaste vahetamine. Kaevu-
pealsete ehitus. Tel 5840 0240
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• Treppide ja varikatuste ehi-
tus. Tel 5380 0863

• Lammutustööd koos sodi 
äraveoga. Tel 5380 0863

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

• Üldehitustööd. Tel 5380 0863

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

• Põrandatööd: laud- ja par-
kettpõrandate lihvimine, lak-
kimine ja õlitamine. Tel 5829 
2584

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

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid 
Lääne-Virumaal. Üldehitus, 
siseviimistlus, hoone vunda-
mentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.
com

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

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

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

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

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

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

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

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

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong 
pakub küttesüsteemide 
paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesa-
long@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus 
ja remont. Tel 5890 2983 või 
aivarmelekter@gmail.com

• Mahutite ja septikute 
müük ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide paigal-
dustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi

MUUD TEENUSED

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

• Teen maahooldust Viru-
maal. Kululõikus, võsalõikus, 
saelõikus. Tel 514 8661

•  Saen ja lõhun küttepuid. Tel 
5343 6875

• Tulemuslik võlgade sis-
senõudmine. IDR Inkasso 
aitab teil kätte saada oma 
nõuded. Aitame nii ettevõt-
teid kui eraisikuid. Teenus-
tasu maksate vaid siis kui 
raha kätte saab, idr@idr.ee, 
www.idr.ee

• Soovid oma kööki elava-
maks muuta? Meil on teile 
lahendus, köögitagaseina 
teie valitud pildiga klaas. 
Vaata meie galeriid Face-
bookis: Klaaspind. Küsi-
muste korral võta meiega 
julgelt ühendust. E-mail: 
Klaaspind@outlook.com. 
Tel 5837 4502

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

• Küttepuude saagimine ja 
lõhkumine. Tel 5660 3585

• Puulehtede koristus ja ära 
vedu. Tel 5660 3585

• Hauaplatside korrastamine, 
kivide puhastamine, sambla 
eemaldamine, hauapiirete 
ehitamine. Tel 5592 3491, 
hauaplatsihooldus@muhkel.
ee. Töötame üle Eesti.

• MTÜ Turvatunne pakub 
kodu- ja isikuhooldusteenust. 
Telefon 5843 4916

• Pehme mööbli remont veo 
võimalusega. Tel 506 1547

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

• Viin ära teie vanaraua. Tel 
5675 6622

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

• Soojuspumpade müük, 
paigaldus, hooldus, remont. 
Õhksoojuspumba siseosa 
keemiline puhastus. Uued 
õhksoojuspumbad al 395 €. 
Õhk-vesi soojuspumpade 
müük, paigaldus (Daikin, 
Th ermia, Nibe). VIRU SOO-
JUSPUMBAD OÜ. Tel 5656 
4857

• Koristan ära teie vanaraua. 
Tel 5672 7600

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

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 
521 1269

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

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

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

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

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

Kuuluta
kuulutused.kuulutaja.ee

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

Ootame tööle NAISTEJUUKSURIT, 
kasuks tuleb ka meestelõikuse oskus. 

Tel 5897 9293

Ootame Teid meie 
keskuses, kust saate 

teada, kuidas olla 
aktiivne ja 

tunda ennast hästi.

Ootame Teid aadressil: 
Rägavere tee 35a, 

Rakvere 
Eelregistreerimine  

tel 564 1448

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Uute ja kasutatud õmblus-
masinate müük. Tarvikud ja 
osad kõikidele masinatele, kää-
ride teritus. Tel 558 8429, Priit

• Müüa kasutatud pelletkamin 
„Roosy“. Hind 500 €. Tel 5198 
4922

• Müüa soodsalt lahtikäiv tu-
gitool 30 €, televiisor „Sharp“ 
„32“, 30 €, pimendav ruloo, 
bordoo 200-180, 15 €. Tel 5566 
9310

• Müüa saunakeriseid. Tel 
5380 0863

• Müüa massiivsed vene 
kruustangid 1972. aasta omad, 
heas korras. Pakihammaste 
laius 14 cm ja kaal 23 kg. Hind 
60 €.Tel 503 0406

• Müüa pakendis väike robot-
tolmuimeja + 2 pakki tolmui-
meja mopilappe, hind 35 €. Tel 
5699 6594

•  Mü ü a  v ä h e  k a s u t a t u d 
„Sleepwelli kušett“ 90x200 
cm, hind 65 €. Tel 5864 9789

• Ära anda palju riideid. Tel 
5594 7776

• Müüa munakoored ja kar-
bid väikese tasu eest. Tel 5379 
5346

• Müüa väikese auto kärutäis 
pliidi jaoks lõigatud oksi, ai-
nult 20 €. Tel 5784 9169

• Müüa kaheinimese katte-
madrats, 15 €. Tel 5685 8009

• Müüa „Aloe Vera“ madrats, 
uus, soodsalt ja uus „Dormeo“ 
madrats (odavalt). Tel 5379 
5346

• Müüa nõukaaegne pliidi 
plate. Tel 5685 8009

• Müüa korralik kasutamata, 
võimas akulaadija 3-65V, 20A, 
ökonoomne, tutikas, vana hea 
Puurmani akulaadija „Start“ 
ja korralik kingsepa lapp-
masin „Singer“ 29K. Tel 5801 
9086

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan Norma/Salvo ja tei-
si NSVL aegseid mänguau-
tosid ning vanu 1970–1990. 
a valmistatud Vene 1/43 
mudelautosid. Tel 529 1288

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

• Ostan roostevabast õlleank-
ru. Tel 5672 7175

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

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

• Ostan nõukogudeaegseid 
värvilisi vaase. Tel 5808 3213

• Ostan pildil olevaid vaase. 
Võib pakkuda ka teistsuguse 
kuju, värvi ja õhumullidega 
vaase, kausse. Hind 80 €/tk. 
Tel 5677 0569

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

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

• Ostan vanaaegseid asju. 
Tel 5555 5527

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores 
lepp - hind alates 40 €/rm, 
kuiv lepp - hind alates 55 €/
rm, saadaval ka sangleppa 
ja kaske. Puulõhkumistee-
nus halumasinal - hind ala-
tes 8 €/rm. Puud on laotud 5 
m3 alustele, võimalusel saab 
ka väiksemale alusele. Puu 
pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport 
hinnas. Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-Viru-
maa

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

• Müüa kuivad küttepuud, 
briketti, Premium pelletit 
6/8 mm, kivisüsi. Transport 
tasuta! Tel 5390 0545

• Müüa turbabrikett alusel 900 
kg, hind 140 €. Kasepuitbri-
kett alusel 960 kg, hind 150 €. 
Kuuse-kase puitbrikett 960 
kg, hind 145 €. Vedu tasuta! Tel 
5363 9678

• Müüa 40 l võrkkottides pa-
kendatud kasepuid - 3 €. Lepa- 
ja haava kaminapuid - 2.6 
€. Müüa ka 40 l võrkkottides 
pakendatud pliidipuid 2 €. Tel 
508 4872

• Müüa soodsalt küttepuid. Tel 
506 0177

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

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

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 
514 8848

• Müüme Haljalas küt-
t e p u i d .  L e ht p u u ,  ku i -
vad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 505 
1528

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. 
Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja 
lõhutud kuivi küttepuid. Mii-
nimumkogus 2 m2. Tel 504 
5632

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

•  Mü ü a  s o o d s a l t  kü tt e -
puid  koos veoga.  Asume 
Kadrina lähedal. Tel 5377 
4627

•  Mü ü a  s o o d s a l t  kü t-
teklotse ja kaminapuid 
+ veovõimalus. Tel 501 
3862

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Tel 504 5632
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OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

Rakvere 
Kütteladu müüb 
Kasepuitbrikett 

125€/alus
Turbabrikett 

130€/alus 
Küttegraanuleid 

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

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

EHITUS

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

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

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

METS

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

•  Ostan kasvavat metsa ja 
metsamaterjali. Teeme raie-
ja veoteenust. Tel 5346 9159

• Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 552 7322

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga seali-
ha. Vajadusel tükeldamine. Info 
tel 5196 2628 või  5354 3002

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

• Müüa kõdu sõnnikut odavalt. 
Tel 5784 9169

OST
• Ostan traktori T-16. Tel 5687 
5845

• Ostan veskikivi. Tel 503 9650

LOOMAD

• Ära anda kassipojad, pu-
nased ja valged. Tel 527 
8342, Elle

• Müüa valge kutsikas. Tel 
5836 1490

• Müüa merisea põrsas. Tel 
5784 9169 

VANAVARA

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

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

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

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

• Ostan vanu nööpe. Tel 
5396 0504

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

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

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

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

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

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

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

TEATED

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

• Ostan vanu rahasid, orde-
neid, rinnamärke, meda-
leid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! 
Tel 5872 5458

• Rakvere Turul müügil 21. no-
vembril (laupäev) lai valik CD 
Ja LP (vinüül) plaate. Müügil 
ka jõulumuusika CD-d

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

TUTVUS

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

• 60-aastane aus ja truu vaba 
naine otsib oma ellu meest, 
hingesugulast, kellega sobi-
vusel luua püsisuhe. Tel 5459 
3173

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

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

paberlehes, kuulutuste portaalis ning Kuulutuste 
Facebooki lehel

 
Saada kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

 
Helista 32 25 093

 
Tule toimetusse Tobia küla, Rakvere vald 

E - R 9-17
 

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

HINNAD RAKVERE TURUL  
19. NOVEMBER 2020 

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

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Maitseroheline (till, 
r.sibul, petersell)

kg 6,00 10,00

Küüslauk  kg 10,00

Tomat (Poola) kg 3,00 3,50

Värske kapsas kg 0,40 0,70

Hapukapsas kg 2,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Punapeet kg 1,00 1,50

Kõrvits kg 0,80

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Õunad (Läti) kg 2,50

Jõhvikad liiter 4,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Seemned lindudele 5kg kott 6,00

LAUPÄEVAL, 21. NOVEMBRIL 
TURUL SAAREMAA LÕNGA 

MÜÜK!

Laupäeval, 21. novembril turul 
Peipsi kala (värske ja suitsutatud) 

müük!

MÜÜGIL SOOJAD KUDUMID 
(SOKID, KINDAD, MÜTSID) JA 

KALMUSEADED!

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

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

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud E-R 9-17

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Vellole abikaasa, Üllele, 

Heinole ja Helile 
ema 

KADRI SEPNIK
kaotuse puhul. 

Eha perega

K ahe nädala jooksul 
saab oma vana romu 
tasuta ära anda, seda 

koduõuelt lahkumata. 18. no-
vembrist 2. detsembrini kest-
vat romuringi veab Keskkon-
naministeerium, sõidukeid 
viivad tasuta ära Eesti Auto-
lammutuste Liit, Kuusakoski 
AS ja BLRT Refonda.

„Tänavune romuring on 
järjekorras kolmas ning eel-
mise aasta numbrid näitasid, 
et üha rohkem eestimaalasi 
kasutab seda head võimalust 
anda oma kasutult vedelenud 
ja romuks muutunud sõiduk 
vaid kõne peale ära. Tollega 
teeme Eestimaa keskkonna-
ohtlikest romudest puhta-
maks, andes ühtlasi neile uue 
elu,“ ütles keskkonnaminis-
teeriumi asekantsler Kaupo 
Heinma.

Romusõidukite varuosad 
saab suunata korduvkasutus-
se või võtta ringlusse. Romu-
sõidukitest on võimalik ring-
lusse võtta rehve, õlifiltreid, 
akusid ja metalle. Plastosad 
ja vedelikud aga suunatakse 
energiakasutusse.

„Romusõidukid põhjusta-
vad negatiivset keskkonna-
mõju, võtavad ruumi ning 
hõivavad ära ka niigi napid 
parkimiskohad. Illegaalses 
jäätmekäitluskohas toimub 
jäätmete käitlemine kesk-
konnanõudeid eirates, mis 
on reaalne oht keskkonnale. 
Nii satub ohtu näiteks põhja-
vesi, aga ka meie üldine ohu-
tus – tulekahjud jms,“ lisas 
Heinma.

Umbes 6 kuni 12 liitrit 
vedelikke eemaldatakse ka-
sutuselt kõrvaldatud sõi-
dukist tolle käitlemise ajal. 
Maha kallatud või põletatud
mootoriõli võib põhjusta-
da nii keskkonnaohtu kui ka 
ohtu inimese tervisele.

Sõidukiomanike teadma-
tuse tõttu jäetakse sõiduk la-
gunema, lammutatakse ise 
või müüakse ebaseaduslikule 
lammutajale. Viimane aga ei 
väljasta sõiduki omanikule 
lammutustõendit ega regist-
reeri end sõiduki uue omani-
kuna liiklusregistis. Kui oma-
nik jääb liiklusregistris muut-
mata, siis säilib ka vastutus.

Sõiduki müüjal on õigus 
ise maanteeametit teavitada 
sõiduki võõrandamisest, kui 
ostja seda teinud ei ole. Sõi-
duki võõrandamisest teata-
mine aitab vältida erinevaid 
probleeme ja vaidlusi näiteks 
juhul, kui sõiduki uus omanik 
ei ole täitnud seadusest tule-
nevat kohustust sõiduk viie 
tööpäeva jooksul enda nime-
le vormistada. Romusõiduki 
omaalgatuslik lammutamine 
või üleandmine käitlemiseks 
isikule, kes ei oma vastavat 
luba, on seadusega keelatud.

Liiklusregistris on jätkuvalt 
väga suur arv mootorsõidu-
keid, mis on üle kümne aas-
ta vanad, kuid ei ole käinud 
aastaid tehnoülevaatusel ega 
oma liikluskindlustust. Ka-
sutuselt kõrvaldatud sõiduk 
kustutatakse registrist lam-
mutustõendi alusel, mille väl-
jastab keskkonnaluba omav 
töötlemiskoda. On oluline, 
et omanikule vormistatakse 
üleandmiseakt ning käitlus-
koht esitab elektroonse lam-
mutustõendi maanteeameti 
liiklusregistristile. Tolle lam-

mutustõendi alusel kustuta-
takse romusõiduk andmebaa-
sist. Omanikul on õigus nõu-
da lammutustõendit. BLRT 
Refonda, Eesti Autolammu-
tuste Liit ja Kuusakoski väl-
jastavad romusõiduki kohta 
lammutustõendi.

„Õnneks muutuvad inime-
sed järjest teadlikumaks, et 
kasutuselt kõrvaldatud sõi-
duk tuleb viia ametlikku lam-
mutuskotta, kus ta võetakse 
liiklusregistrist tõendi alu-
sel ka maha,“ selgitas Hein-
ma. 2017. aastal kustutati 
lammutustõendi alusel 16 263 
sõidukit, 2016. aastal oli see 
number 11 184.

Romukampaania raa-
mes koguti 2018. aastal 250 
romusõidukit ning 2019. aas-
tal kokku 430 sõidukit.

Lisainfot saab BLRT Re-
fonda tasuta numbrilt 1817, 
Eesti Autolammutuste Lii-
du telefonilt 5787 7233 või 
Kuusakoski tasuta lühinumb-
rilt 13660.

Kuulutaja

Taas saab oma romud lasta tasuta ära viia
Pilt on illustratiivne. Foto: Pixabay
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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.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

igal esmaspäeval ja teisipäeval
SEAHAKKLIHA 2,99 €/kg

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

Oma Põrsas pakub novembri lõpuni

igal kolmapäeval kampaania
SEALIHA 2,99 €/kg

SEALIHA 2,69al veerand €/kg

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

al veerand seast

Sealiha

2.40 €/kg

Vajangu perefarm müüb
sealiha ettetellimisel
Vajangul ja Jõgeval

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

LÜHINUMBER

Püsiklientidele

hinnasoodustus

TEL
322 4238
506 3100

1242

TAKSOBUSS 8

KOHTA JA

KAUBATAKSO

10%

Krown korrosioonikaitse keskus

Rakveres, Kreutzwaldi 22a. Tel 5817 7000.

Ära lase auto roostetada
Täistöötlusega kingituseks kaasa Nasioli klaasi

nanokaitse. Tagab enneolematu nähtavuse vihmas ja lörtsis.

HOIA OMA AUTOT!

www.krown.ee

Silmade kontroll 15€ | Prilliostjale TASUTA!

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

• kuivasilmatest
silmarõhu mõõtmine
prillide pisiremont
optilised päikeseprillid

•
•
•

1. dets

8. dets

14. dets

16. dets

LÄÄNE HARJU HUVIKESKUSES

PÄRNU MAI APTEEGIS

SAKU PÄEVAKESKUSES

TAMSALU KULTUURIMAJAS

2. dets

3. dets

11. dets

TÜRI NOORTEKESKUSES

SINDI SOTSIAALTÖÖKESKUSES

KOSE SPORDIMAJAS

Etteregist

reerimine

telefonil

5323 2454

-

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS
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