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Prantsuse 
sõduritele 
avaldati 
tunnustust
Teisipäeval Tapa linnakus toimu-
nud tseremoonial tänas kaitseväe 
juhataja kindralmajor Martin He-
rem NATO lahingugrupis teeni-
vaid Prantsuse sõdureid ja koos 1. 
jalaväebrigaadi esindusega andis 
neile üle rahvusvahelises sõjalises 
operatsioonis osalenu medalid.

Foto: 1. jalaväebrigaad

Järgmisel aastal Eestit Ve-
neetsia 17. arhitektuuribien-
naalil esindava ekspositsiooni 
„Väärikas kahanemine“ auto-
rid kutsuvad kõiki eestimaa-
lasi üles saatma fotosid vii-
mastel aastatel „Eesti Vabariik 
100“ arhitektuuriprogrammi 
„Hea avalik ruum“ raames 
valminud linnaväljakutest 
ja -keskustest Tõrvas, Põlvas, 
Valgas, Raplas, Võrus, Kures-
saares, Elvas ja Rakveres.

„Kutsume üles pildistama 
nimetatud linnade uuenda-
tud keskusi ning inimeste ja 
elu toimimist nendes. Tähtis 
on, et foto kannaks emotsioo-
ni, sellel oleks näha inimesi 
nautimas ja kasutamas uut 
linnaruumi,“ ütles eksposit-
siooni üks autoritest arhitekt 
Kalle Vellevoog.

Rakveres rekonstrueeri-
ti programmi raames Pikk 
tänav alates Pika ja Tallin-
na tänava ristumiskohast 
kuni linnakodaniku maja-
muuseumi (Pikk 50) juu-
res asuva parklani. Rakvere 
linnapea Triin Vareki sõnul 
on Rakvere linna jaoks oluli-
ne elukeskkonna parandami-
ne ning linlastele ja külalistele 
parimate võimaluste pakku-
mine.

„Loodan, et Pika tänava re-
konstrueerimine innustab ka 
sealseid kinnistuomanikke 
oma vara korrastama, aktiiv-
seid ettevõtjaid ärisid avama 
ja kutsub nii kohalikke kui 
väljastpoolt tulijaid avastus-
retkele linna vanimal täna-
val,“ märkis Varek. „Postitusi 
uuenenud Pikast tänavast 
näeb juba praegu sotsiaal-
meedias tihti. Väga vahva on 
üleskutse neid fotosid jagada, 
sest ehe emotsioon peegeldub 
lavastamata fotolt enim. To-
redat fotojahti kõigile!“ jul-

Rakvere Pikk tänav. Pilt on illustreeriv. Foto: Marimai Kesküla

Arhitektuuribiennaali tarbeks 
oodatakse fotosid uutest linnasüdametest

gustas linnapea üleskutsega 
liituma.

Valikut fotodest kasutatak-
se Veneetsia 17. arhitektuuri-
biennaali Eesti ekspositsioo-
nil „Väärikas kahanemine“ 
Veneetsias ning selle hilise-
mal ringsõidul mujal Euroo-
pas ja Eestis. Biennaal on Ve-
neetsias avatud 23. maist kuni 
29. novembrini 2020 ja seda 
külastab tavaliselt kuni 300 
000 inimest.

Eelistatud on horison-
taalsed fotod ning pilte saab 
31. märtsini üles laadida 
veebilehele avalikruum.ee/
veneetsia2020, kust leiab ka 
täpsema tingimuste kirjeldu-
se.

Veneetsia 17. arhitektuuri-
biennaali Eesti ekspositsioon 
„Väärikas kahanemine“ kes-
kendub kahanevate linnade 
elukeskkonna kvaliteedi pa-
randamisele. Autorite (Jiri 
Tintera, Kalle Vellevoog, 
Garri Raagmaa, Martin Peda-
nik ja Paulina Pähn) sõnul on 
rahvastiku kahanemise põh-
jused globaalsed, kuid taga-
järjed lokaalsed. Üks viis, kui-
das selle nähtusega võidelda, 

on keskenduda elukvaliteedi 
parandamisele ning kohatun-
netuse ning -identiteedi tu-
gevdamisele.

Eesti ekspositsiooni sõnum 
on, et kvaliteetsel linnaruu-
mil on selles võitluses väga 
oluline roll ning selle heaks 
saavad linnad ja arhitektid 
väga palju ära teha. Välja-
panekul kasutatakse näide-
tena programmi „Hea avalik 
ruum“ käigus 2018.–2019. 
aastal valminud linnavälja-
kuid ja -keskuseid. Eksposit-
sioon tutvustab linnaruumi 
arengusuundi kahanevates 
linnades kolmel ruumiskaalal: 
riik, linn ja linnasüda.

Eesti on Veneetsia arhi-
tektuuribiennaalil osalenud 
alates 2000. aastast, seni 
kokku üheksal korral. Ees-
ti ekspositsiooni produtsent 
ja rahvusvahelise kuraatori-
võistluse korraldaja on Eesti 
Arhitektuurikeskus, kaas-
korraldaja on Eesti Arhitek-
tide Liit ning koostööpartne-
rid Kultuuriministeerium ja 
Eesti Kultuurkapital.

Kuulutaja
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I da prefektuur kuulutas 
Rakvere politseijaoskonna 
juhi leidmiseks välja avali-

ku konkursi. Jaoskonna prae-
gune juht Tarmo Tammiste 
asub järgmise aasta alguses 
tööle uuel ametikohal sisetur-
valisuse valdkonnas.

„Rakvere jaoskonna inime-
sed ning piirkonna koostöö-
partnerid on kokku vägev 
meeskond, kellest lahkuda on 
väga raske. Lääne-Virumaa 

inimesed tahavad turvalisu-
se teemal kaasa rääkida ja ka 
ise turvalisust luua ning see 
suhtumine on hoidmist väärt. 
Mul on hea meel, et minu uus 
amet on samuti õiguskait-
se valdkonnas ning saan ka 
edaspidi Eesti ja siinsete ini-
meste turvalisusse panusta-
da,“ sõnas Tarmo Tammiste.

Ida prefektuuri prefekt 
Tarvo Kruup ütles, et tal on 
siiralt kahju, et prefektuuri 

meeskonnast lahkub tugev 
juht. „Rakvere politseijaos-
konna meeskonna professio-
naalne juhtimine, ladus koos-
töö partneritega, suhtlemine 
avalikkusega on need osku-
sed, mille poolest Tarmot ju-
hina tuntakse. Sellised inime-
sed, kogemus ja teod ei jää ka 
teistele tööandjatele kindlasti 
märkamatuks. Soovin Tar-
mole uues ametis edu,“ lausus 
prefekt.

Tarmo Tammiste asus 
Rakvere politseijaoskonda 
juhtima 23. mail 2018. aastal. 
Enne seda on ta töötanud eri-
nevates õiguskaitseasutustes 
alates 1994. aastast.

28. novembril kuulutati 
Rakvere politseijaoskonna 
välja konkurss uue juhi leid-
miseks.

Kuulutaja

Viru-Nigula vallavoliko-
gu viimatisel istungil 
olid külas Fermi Energia 
OÜ esindajad, kes rääki-
sid moodultuumareak-
tori arendamise plaa-
nist.

Liisi Kanna

Fermi Energia on moodus-
tatud arendamaks võima-
lust võtta Eestis kasutusele 
uue põlvkonna väike moo-
dulreaktor Eesti energia va-
rustuskindluse ja kliimaees-
märkide täitmiseks.

Fermi Energia OÜ nõu-
kogu esimees Sandor Liive 
nentis, et jutt ei käi suurest 
tuumaelektrijaamast, vaid 
väikesest reaktorist, mida 
paljud peavad tuumaenergia 
tulevikuks. „Ja miks me seda 
üldse kaalume – kui varem 
rääkisime, et CO2 võib min-
na kalliks ja põlevkivist elekt-
ri tootmine võib muutuda 
mingil hetkel majanduslikult 
keeruliseks, siis sel aastal jõu-
dis see reaalsuses kohale,“ sel-
gitas Liive.

Selged muutused
„Tekib küsimus, kuhu me 
liigume tulevikus elektri 
tootmisega. Päikese- ja tuule-
energia on kindlasti üks osa 

lahendusest. Aga hästi lihtsalt 
öeldes, me Fermi Energias ei 
usu, et Eesti energia varus-
tuskindluse garanteerib ai-
nult tuule- ja päikeseenergia. 
On vaja midagi veel,“ arutles 
nõukogu esimees, lisades, et 
kui tuumaenergia variandiga 
ei tegeleta, siis on suure tõe-
näosusega Eesti tulevikuks 
päikesest, tuulest ja Vene gaa-
sist toodetud elekter.

Liive nentis, et kuna tuu-
maenergia arendamine on 
pikaajaline protsess, siis see 
tähendab, et kui selle võima-
lusega täna ei tegeleta, siis ei 
ole kümne aasta pärast või-
malust otsustada, kas soovi-
me seda lahendust või mitte. 
Ta selgitas, et nende ettevõt-
tes panustataksegi sellesse, et 
kui väikeste moodulreaktori-
te töökindlust, ohutust jne on 
tõestatud, siis oleksid olemas 
ka võimalused selle Eestisse 
ehitamiseks.

Fermi Energia OÜ juhatuse 
esimees Kalev Kallemets an-
dis volinikele detailsema üle-
vaate. „Kui varem olid tõesti 
ainult suured tuumajaamas, 
siis täna on Ameerika Ühend-
riikides ja Kanadas loa me-
netluses väikesed, kuni 300 
megavatised reaktorid, mis 
oleksid ökonoomsed ja mille 
investeeringukulu on selline, 
mis sobiks ka Eestile,“ täpsus-
tas Kallemets tausta.

Juhatuse esimees nentis, 
et see on selge muutus vald-
konnas ning rõhutas ühtlasi, 
et selge muutus on seegi, et 
kliimaneutraalsus on ka Eesti 
valitsuse heakskiidu saanud. 
Lisaks kinnitasid möödunud 
nädalal Euroopa Parlamendi 
liikmed oma resolutsiooniga 
kliimamuutuse olemasolu, 
kriisisituatsiooni.

Kallemets rääkis, et käimas 
ja tulemas on mitmesugused 
analüüsid-uuringud, et juhul, 
kui valitsus otsustab tuuma-
energeetikat tõsiselt võtta, 
oleks omajagu infot juba ko-
gutud ja selge.

Miks Kunda?
Nii rahvasesindajate kui ko-
gukonna poolt volikoguis-
tungile esitatud küsimustes 
uuriti nii reaktori töö põhi-
mõtete kohta kui ka lihtsa-
mini hoomatavatel teemadel. 
Kõlama jäid näiteks arvud: 
reaktori planeeritav eluiga 60 
aastat, ühe reaktori jaoks mi-
nimaalselt 3 hektarit maad, 
kuid mõistlik oleks rajada 
kaks reaktorit. Täpsed and-
med selguksid aga konkreetse 
planeeringu koostamisel.

Üheks olulisemaks küsi-
museks oli mõistagi aga see – 
miks just Kunda? Arvestades 
muuhulgas, et viimasel ajal 
on seal panustatud turismi 
arendamisse.

„Kundal on selgelt pikk 
tööstuslik ajalugu ja ka töös-
tuslik tänapäev. Kundas asub 
Eesti suurim ja suuruselt tei-
ne tööstuslik elektrienergia 
netotarbija ja meil on elekt-
rituruseadus, mis võimaldab 
neil tootvatel tarbijatel, kui 
nad on 6 km kaugusel elekt-
ritootjast, otseliiniga vältida 
võrgutasusid,“ märkis Kalle-
mets.

„On olemas meri ja täitsa 
korralik sadam. On hea geo-
loogia. On kaks põhivõrgu 
alajaam mõistlikus raadiuses. 
Puuduvad tugevad loodus-
kaitsepiirangud ja ohtlikud 
objektid. On ka piisavalt 
maad, et kui tuleb täiendavat 
tööstust, siis seda tööstust 
oleks võimalik rajada,“ jätkas 
ta loetelu. Küll aga kinnitas 
Kallemets, et sarnaseid koh-
tumisi toimub teisteski valda-
des.

Kohalike inimeste poolt 
vahendati ka küsimus, mis ei 
ole alustatud infovahetuse-
ga – see põhjustab pahameelt 
ja hirmu. Kes soovib teema 
kohta ettevõtte esindajatelt 
otse uurida, saab seda teha 9. 
detsembril Kundas, 10. det-
sembril Viru-Nigulas ja 11. 
detsembril Aseris, kui toimu-
vad kohtumised vallavalitsuse 
ja volikogu liikmetega, mil-
lest lubasid osa võtta ka Fer-
mi Energia esindajad.

Rakvere politseijaoskonna juht vahetub

Viru-Nigulas räägiti 
tuumaenergiast
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PAKUN TÖÖD

• Otsime õhksoojuspumba paigal-
dajat Rakveres. Tel 5568 4683

• Uhtna hooldekodu võtab tööle 
hooldaja. Töö vahetustega. Tunni-
tasu 4,50-5,50 €. Info tel 325 7841, 
5387 5004

• Pakun kohe Rakveres tööd 
üksikule korralikule naisele 
tugiisikuna-koristajana, 30 
tundi kuus. Töötasu 4 €/tund.
Majutusvõimalus. Tel 554 6490 

• Kui Sulle meeldib autosõit 
ning inimestega suhtlemine, 
siis taksojuhi töö on just sinule 
sobiv. Vajalik vaid teenindaja-
kaardi taotlemine ja oledki osa 
meie sõbralikust ja kaasaegsest 
taksofirmast! Võta ühendust 
helistades tel 528 2659

• Pakume tööd puiduhakkuri 
opetaatorile. Info tel 506 7437

• Farm Haljalas otsib oma mees-
konda farmitraktoristi, kelle 
tööks on sõnniku lükkamine, 
loomade söötmine, tehnika kor-
rashoid. Graafik 6 tööl, 2 vaba. 
Lisainfo tel 5348 5870

• Reinpaul OÜ võtab tööle koge-
mustega võsavedaja, Lääne-Vi-
rumaa ja Järvamaa piirkonda! 
Töövahendiks, korralikult hool-
datud 2005. a Timberjack 1110D, 
tööl käimiseks VW Transporter 
väikekaubik. Vagunis elama ei 
pea!! Valdavalt võsa ja raidme-
te kokkuvedu, kuid vajadusel 
veame ka tarbepuitu. CV koos 
palgasooviga saada: kaido@
reinpaul.ee

• ARU GRUPP AS võtab tööle 
tootmiskompleksi valvuri. 
Tööaeg graafi ku alusel. Väljaõpe 
kohapeal. Töökoht asub Huljal. 
Info telefonil +372 3295640 või 
info@arugrupp.ee

• Tore veganpere Rakveres ot-
sib 10kuusele poisile osalise 
tööajaga lapsehoidjat. Vahest 
on vaja aidata lapsehoidmisel 
ka nädalavahetustel ja õhtutel. 
NB! Lapsehoidja ei pea ise ve-
gan olema, kuid peab suhtu-
ma lugupidavalt meie pere elu-
stiilivalikusse. Huvi või küsimuste 
korral võta ühendust telefonil 
5687 6068 

OTSIN TÖÖD

• Pensionär otsib tööd (A-, B-, C- 
kat juhiluba olemas). Tel 5661 9313

• Otsin tööd suurfarmis karjaku-
na Tel. 325 2109
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Eesti ühel tuntuimal sel-
geltnägijal Marilyn Ker-
rol ilmus novembris uus 
raamat, mis kannab 
sümboolset nime „Taas-
sünd“. Teos räägib kõi-
gest sellest, mille kohta 
talle Facebookis kõige 
sagedamini küsimusi 
esitatakse.

Kaire Kenk

„Suhetest, õnnelik olemisest, 
hirmust ebaõnnestumise ees, 
lahkunutest ja mahajääjatest, 
unenägudest, karmast ning 
paljust muust. Kuid eelkõige 
räägib see headusest, armastu-
sest ja usust iseenda mõtete ja 
tegude jõusse,“ tutvustas Ma-
rilyn Kerrol.

„Teise raamatu kirjutami-
ne võttis mul üle aasta aega, 
kuid olen kindel, et kõike, mis 
tehtud südamega, tunnetavad 
ka teised. Selle raamatu kirju-
tamise-pildistamise protses-
si ajal ootasin juba oma teist 
last, mis andis mulle võima-
luse kirjutada ja tunda hoopis 
teistmoodi kui esimese raa-
matu puhul. Kirjutasin une-
nägudest, matmisrituaalidest, 
kuidas vabaneda energiavam-
piiridest – kõigest, mille vastu 
inimesed on huvi üles näida-
nud,“ rääkis autor.

Raamatu lõpust leiab küsi-
muste-vastuste osa, kus Ma-
rilyn vastab tema FB-lehel 
esitatud küsimustele: kaitse-
inglitest, eelnevatest eludest, 
mõttejõust, korduvatest elu-
mustritest. Ning muidugi 
sellest igavesest küsimusest: 
„Kuidas ära tunda see õige?“ 
Raamatust saab ülevaate ka 
kristallide omadustest, samuti 
jagab ta mitmesuguseid põne-
vaid rituaale.

„Seda raamatut kirjutades 
püüdsin inimesi panna mõt-
lema hetkele. Me elame ju 
just praegu, mitte minevikus 
ega tulevikus. Alati arvame, 
et jõuame unistada homme, 
armastust avaldada ülehom-
me ning vanale sõbrale, tut-
tavale helistada nädalalõpus. 
Kui järsku see ideaal ära võe-
takse, tekib paanika ja enese-
süüdistamine – miks ma ei tei-
nud, miks ma ei läinud?“ rää-
kis Marilyn.

„Elama peab, elada tuleb aga 
nii, et need õnnistatud päevad 
oleksid ka midagi väärt. Ei pea 
olema maailmaliider või su-
perstaar, et midagi korda saa-
ta. Alustada tuleb väikestest 
sammudest, ja tegelikult oma 
lähedaste jaoks olemegi kõige 
tähtsamad ja säravamad tä-
hed,“ jätkas autor.

Ka raamatuesitlusel ei pelja-
nud ta kokkutulnute käest kü-
sida: „Kes on praegu teie jaoks 
kõige olulisem inimene?“ Ma-

Marilyn Kerro uus raamat: teejuht maagilisse maailma

Marilyn Kerro raamatuesitlusel Solarise keskuses. Foto: Richard Kenk

rilyni soovitus kõigile on maa-
ilma virvarris hoida ennast ja 
oma lähedasi: „Aidake ligime-
si ja uskuge nendesse. Tehke 
kõne emale või vanaemale, 
keda pole ammu näinud!“

Selgeltnägija rääkis, et vaat-
leb inimesi märkide läbi. 
„Minu jaoks on kõnekas seegi, 
kas inimene eelistab kullast 
või hõbedast ehteid. Hõbe-
dat eelistavad inimesed, kes 
tahaksid oma ellu muutusi. 
Kulda aga need, kel on väga 
raske praegusest mugavus-
tsoonist välja tulla, et mida-
gi muuta. Aga elu mugavus-

tsoonis ei õpeta ega kasvata 
inimhinge,“ arutles Marilyn.

„Jäädes kinni oma harju-
mustesse ei saa loota ka elult 
põnevust ega uudsust. Elu tu-
leb elada just nii, et oleks väi-
ke ärevus ja ootus. Läbi nende 
emotsioonide oledki siin ja 
praegu ning tunnetad hetke-
olukordi paremini. Mida roh-
kem eemaldume rutiinist, 
seda lihtsamaks see ajajooksul 
läheb. Tuleb üle saada oma 
hirmudest ja luua rada, mis 
käimata, avastamata. Alles siis 
saame tunda, kuidas keha ja 
meeled on ärganud,“ jätkas ta.

Marilyn nentis, et raa-
mat valmis tõesti kaua 
ning ta oli ka kahe pealkirja 
vahel – „Taassünd“ või „Tee-
juht“. „Taassünd seetõttu, et 
suure osa selle raamatu kir-
jutamise ajast olen olnud 
lapseootel ja sümboolselt 
sünnibki nüüd koos teise lap-
sega ka kolmas laps,“ rääkis 
ta. „Samas tunnetan inimesi 
nõustades, et see raamat võiks 
väga paljudele murelikele ini-
mestele olla omamoodi tee-
juhiks,“ jätkas autor.

Marilyni sõnul on see raa-
mat eelmisest hulga helgem 
ja positiivsem, aga ka infor-
matiivsem – ta on suundu-
nud hirmu- ja surnutemaa-
ilma mustast maagiast valgu-
se poole, abiks kaitseinglid. 
„Emadus on mu maailmapilti 
ja tunnete spektrit väga pal-
ju avardanud. Kogen, näen 
ja tajun paljut teisel tasandil 
ning usun, et saan tänu sellele 
rohkem nõu anda,“ sõnas Ma-
rilyn.

Selgeltnägija sõnul küsitakse 
temalt sageli, kas ta on õnne-
lik inimene. „Mis teeb mind 
õnnelikuks? Mis on õnn? 
Usun, et vastata saab üksnes 
selle põhjal, mida hetkel tun-
ned, seda vaadeldes ja tajudes. 
Kirjutasin raamatu viimaseid 
ridu, nautides vaikust, ühes 
käes kruus kuuma taimeteega, 
ja olin tänulik kõige eest, mis 
maailm on mulle kinkinud. 

See rahulolu ja harmoonia 
hetk ongi õnn, mida kogen 
just nüüd ja praegu. Kuna 
meie tunded ja tujud on pide-
vas muutuses, mööduvad ka 
õnnehormoonid ning tekivad 
mõtisklushetked. Ja see ongi 
vajalik, et oskaksime hinnata 
seda, mis meiega. Õnn ongi 
see emotsioon, mis valdab 
meie vaimset ja füüsilist keha 
just praegusel hetkel,“ mõtisk-
les Marilyn.

Praegu Rakveres elava Ma-
rilyn Kerro (31) ja tema nor-
ralasest elukaaslase, ehitaja 
Mark Alexandr Hanseni (32) 
esiklaps, möödunud aasta 
juunis sündinud Kaius saab 
endale aasta lõpus venna või 
õe. „Seoses lapseootusega ei 
võta ma inimesi vastu. Abi-
vajajate energeetika tunneta-
mine käib läbi minu enda bio-
välja ning hetkel seda lubada 
endale ei saa. Minu töö emana 
on kaitsta oma last ja mõlema 
tervist, sealhulgas hoida aura 
võimalikult puhtana. Sama 
kehtib peale pisikese sündi, 
kuna kõik beebid on üheksa 
kuud kuni aasta peale sün-
di tugevalt seotud oma ema 
emotsioonide ja tunnetega,“ 
palus Marilyn mõistmist.

Samas kirjutab ta palju Face-
bookis, annab nõu läbi kirjade 
just sellepärast, et inimesed ai-
taksid eelkõige ennast ise.
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Kümnenda verstapostini 
jõudnud omanäoline väärt-
muusikafestival Darkland 
Fire pakub kultuurielamusi 
6.–8. detsembrini. Seitsme 
bändiga põhikontsert avab 
uksed 7. detsembril kell 18 
Rakvere vastvalminud või-
malusterohkes ja ruumikas, 
spetsiaalselt selleks reno-
veeritud peo ja kontserdian-
gaaris Hõõg (Tootmise 6c, 
Rakvere).

Tänavu kevadel tunnus-
tati festivali EFFE labeliga 
2019/2020 ehk Euroopa Fes-
tivalide Assotsiatsiooni poolt 
omanäolistele ja tähelepanu-
väärsetele Euroopa kunsti-
festivalidele rahvusvahelise 
žürii poolt määratud kvali-
teedimärgiga. Taolise tun-
nustuse on saanud umbes 700 
kunstilise sisuga festivali üle 
kogu Euroopa kokku kõiki-
de kunstiliikide ja väljendus-
vormide seast.

Tänavusel festivalil juh-
tub suisa kaks erakorralist 
sündmust. Väga harva esine-
vad ja alati üllatusi pakkuvad 
geniaalsed Läti industriaal-
muusika pioneerid bändist 
Claustrum muudavad tulevi-
kus stiili ja viimane martial/
dark neoclassical stiilis festivali-

„Jõulud tähendavad minu 
jaoks tervet maailma. Kõi-
ge olulisem selle aja juures 
on see, et sa oled kodus enda 
pere juures – see tähendab 
minu jaoks kõike,“ ütles Dave 
Benton, kes annab tütarde 
Lisa ja Sissiga Eestis tänavu 
mitu jõulukontserti, nende 
seas 20. detsembril Rakveres.

Mõttes teha kontserte tü-
tardega polnud Dave’i jaoks 
midagi uut. Nad on temaga 
koos laulnud sellest ajast saa-
dik, kui olid väikesed tüdru-
kud.

„Nad käisid alati kaasas 
minu kontserttuuridel. Sissi 
on minuga juba mitu aastat 
duetti laulnud, Lisa on aga 
juba 18-aastane ja avaldas sa-
muti soovi lauljana üles as-
tuda. Nad mõlemad laulavad 
väga kaunilt ja me saame olla 
ka laval perekonnana koos,“ 
rääkis Eurovisiooni võidu-
laulik.

Kuidas valisite lugusid 
tuuri jaoks?

Lugude valimine oli kerge. 
Käisime lugudevaliku koos 
läbi ja otsustasime kõik koos, 
mida laulda. Kavas on näi-
teks traditsionaalsed jõulu-
laulud, nagu „Valged jõulud“ 
ja ka minu lauldud „Kui jaa-
mast lahkub rong“. Samuti 
on kavas laule, mida esitame 
tütardega koos ning mille 
esitamisel on oluline, et see 
meil kõigil hästi välja tuleks 
ja õnnestuks. Kõikidel lugu-

Festivalil Darkland Fire X maailmaesit-
lusega üles astuv Soome-Saksa tuntud 
muusikute ühisprojekt Todesbund on suu-
re eduootusega tähelepanu all nii Soomes 
kui Saksamaal. Foto: Todesbund

Darkland Fire X testib uut kontserdiangaari

kontsert Baltimaades leiab aset 
just Darkland Fire X raames.

Lisaks teeb Soome-Saksa 
ühisprojekt Todesbund täna-
vu Rakveres oma maailmae-
sitluse. Juba ette palju tähele-
panu pälvinud ja suurt läbilöö-

ki prognoositud Todesbund 
jätkab 90-ndatel alguse saanud 
Neue Deutsche Todeskunsti eda-
si arendamisega. Stiil, millega 
lõid läbi bändid nagu Das Ich 
ja Goethes Erben, kombinee-
rib elektroonilisi ja akustilisi 
saunde koos stiiliomase vo-
kaaliga ja saksakeelse lüüri-
kaga. Todesbund on ainus 
bänd selles stiilis, mis baseerub 
naisvokaalil. Todesbundi taga 
seisvad muusikud on seotud 
tuntud bändidega nagu Two 
Witches ja Chaos Research.

Lisaks neile astuvad fes-
tivalil üles rajumat tantsue-
lektrot esitav Miseria Ultima 
Soomest, sündipopihõngulise 
darkwave’ga tantsitav Unca 
Mau Venemaalt ja neofol-
ki mitmes suunas arendav 
Musta Enemmistö Soomest. 
Kodumaistest artistidest as-
tuvad üles ämbiendilainetel 
Lauri Lest ning hiiu kandleid 
poognaga mängiv ja elekt-
rooniliste saundidega miksiv 
A.m.Poogen (Aldo Mett).

Olles ainulaadne kogu lähi-
piirkonnas, pakub festival 
Darkland Fire erakordse või-
maluse avastada tumedama 
folgi ja industriaalse muusika 
erinevaid varjundeid, põne-
vaid sümbioose ja lummavaid 

helimaastikke hoolikalt vali-
tud oma žanrite silmapaistva-
matelt esindajatelt lähemalt ja 
kaugemalt. Festivalil esinda-
tud substiilide valik on põnev 
ja väga erinevat lähenemist 
muusikale pakkuv, esindatud 
on nii süvafolgi kui ka ne-
oklassika akustiline ilu, goo-
tiroki jõuline melanhoolia, aga 
ka elektroonilise muusika osas 
mõtlikum ämbient ja sisukam-
arukam tantsuline electro. Fes-
tivali muusikastiilide maailm 
on substiilidest ja stiilide oma-
vahelistest segudest kirju.

Festival algab soojen-
duspeoga 6. detsembril 
kell 21 Art Hotelli hoovi-
majas (Lai 16, Rakvere) 8. 
detsembril kell 13 on või-
malus Art Hotelli hoovi-
majas kuulata Soome neo-
folk bändi Musta Enemmistö 
akustilist lühikontserti Dark-
land Advent, mis on sobilik 
neile, kes pikki kontserte ei 
kannata. Sissepääs on püha-
päeval tasuta, vaba annetuse 
võimalus.

Lisainfot ja muusikavii-
ted leiad festivali kodulehelt 
https://darklandfire.eu/.

Risto Kukk

Rakveres esinev Dave Benton: 
jõulud tähendavad minu jaoks tervet maailma

BENTONITE 
JÕULUKONTSERDID
18.12 Kaarli kirik
19.12 Tartu Peetri kirik
20.12 Rakvere Kolmainu 
kirik
22.12 Tori kirik
23.12 Viimsi Püha 
Jaakobi kirik

Dave Benton tütarde Sissi (vasakul) ja Lisaga. Foto: Mariliis Kütisaar

del peab olema sõnum elust 
ja armastusest – mitte niivõrd 
tõestamise sõnumiga, vaid pi-
gem tuues esile elu ja armas-
tuse sügavamad sõnumid.

Mis on teie kontserdi suu-
rem sõnum inimestele?

Ma arvan, et iga inimese 
jaoks peitub mingis laulus 
sõnum. Soovime edasi anda 
mõtet, et koos oma pere-
konnaga olete võimelised 
saavutama kõike!

Milliseid kingitusi jõulude 
ajal teete abikaasale, tütar-
dele või lähedastele? Milli-
ne on tõeline kingitus?

Meie pere traditsiooniks on 

see, et me ei pane hinnasilti 
kingitustele. Pole vahet, mis 
kingitus see on – see võib olla 
paar sokke või kommikarp. 
Põhiline on eelkõige see, et 
oleme üksteise jaoks olemas 
jõulude ajal. Tõeline kingi-
tus on see, kui annad kallitele 
inimestele teada, et sa hoolid 
nendest ja armastad neid!

Mida ütleksite neile, kes 
sooviksid perekonnaga lä-
hedasemaid suhteid?

Ma pole suhtenõuekspert, 
seega saan jagada vaid enda 
arvamust. Perekonnast teeb 
perekonna see, kuidas te üks-
teisest hoolite ja kuidas üks-
teist armastate. Võtke aega 

üksteisega rääkimise ja kuula-
mise jaoks. Pole mõtet minna 
magama pahasena, kui pole 
asju selgeks rääkinud. Ärge 
kartke öelda: „Ma armastan 
sind ja ma olen õnnelik, et sa 
armastad mind ka.“

Karolin Tohv
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KUHU MINNA

Rakvere Teater
6.12 kl 19 Made in China, 
väike saal (lav. Urmas Len-
nuk)
7.12 kl 11 (ESIETENDUS) 
ja 15 Kuldse liilia saladus 
(lav. Kersti Heinloo)
7.12 kl 19 Made in China, 
väike saal (lav. Urmas Len-
nuk)
9.12 kl 11 ja 15 Kuldse liilia 
saladus
10.12 kl 19 Made in China, 
väike saal
11.12 kl 11 ja 15 Kuldse liilia 
saladus
11.12 kl 19 Made in China, 
väike saal
12.12 kl 11 Kuldse liilia sa-
ladus
12.12 kl 19 Made in China, 
väike saal
Gustavi Maja
12. detsember kell 18.30 
Peeter Liivi loeng „Soole-
bakterite mõju meie tervi-
sele“
Venitustund E ja R kell 
8.30, K kell 18.30
Info ja registreerumine 
tel 553 5871, 
www.gustavimaja.eu

Kinno on korraga jõud-
nud kaks samast ajas-
tust kõnelevat üsna sar-
nast filmi, mis küll port-
reteerivad erinevaid 
valdkondi ja inimesi, 
kuid on ometi piisavalt 
tasavägised ja sarna-
sed, et vaadata võiks ju 
mõlemat.

Margit Adorf

Olgu öeldud, et kui ootate ha-
rivamat momenti, siis seda on 
rohkem elektri võidukäigust 
rääkivas „Voolusõjas“. „Aero-
nautides“ on suurem rõhk 
romantikal ja seikluslikkusel. 
Sealt leiab küll ka näpuotsa-
ga ilmateaduse arengu taus-
ta. Filme ühendab ka see, et 
need on tõsieluainelised, kuid 
„Aeronautides“ on autorid 
lasknud fantaasial vabamalt 
lennata.

„Voolusõda“
„Voolusõda“ on selle poolest 
huvitav film, et see sai valmis 
juba 2017. aastal ning jõudis 
tol aastal linastuda ka mit-
mel filmifestivalil, kuid kino-
levisse see ei jõudnudki, sest 
linateose ühte produtsen-
ti, Harvey Weinsteini taba-
sid ahistamissüüdistused, 
mis kasvasid ülemaailmseks 
#MeToo liikumiseks.

Film jäi riiulisse seisma, hil-
jem müüdi levitamisõigused 
teisele firmale ja Weinsteini 
nimigi kustutati produtsen-
tide nimekirjast. Õnneks on 
tegemist ajaloofilmiga ja kül-
lalt värske toodanguga, nii et 
paar aastat riiulil tolmumist ei 
ole seda veel aegunuks muut-
nud. Küll aga on vahepeal 

„Aeronautides“ on peategelaste tandemiks Amelia Wren (Felicity Jones) ja James Glaisher (Eddie Redmayne). Foto: pressimaterjalid

Filmid 19. sajandi maailmamuutjatest

film välja tulnud ka DVD ja 
blu-rayna, nii et ilmselt ei 
oota seda suur kassaedu kino-
des.

Kui te ei ole jõudnud filmi 
veel näha, siis harivas mõt-
tes tasub kinoskäik end ära. 
Linateos on tugev keskmine, 
mingeid vapustavaid näitleja-
töid, eriefekte või operaatori- 
ja kunstnikutööd sealt esile 
tõsta ei saa, kohati kipub ka 
venima, aga ajastu hõngu on 
hästi tabatud ja erinevad te-
gelased loo mõttes hästi välja 
joonistatud.

„Voolusõja“ peategelasteks 
on Thomas Edison (Benedict 
Cumberbatch), George Wes-
tinghouse (Michael Shannon) 
ja Nikola Tesla (Nicholas 
Hoult), kes kõik andsid oma 
panuse sellesse, et me täna-
päeval elame elektriga töö-
tavas maailmas. Kui Tesla ja 
Edisoni nimed on kooliajast 
kõigile tuttavad, siis Wes-
tinghouse võib ehk võõram 
tunduda. Tema on see mees, 

kes panustas elektriliinide 
loomisesse.

Filmis tuleb juttu ka esime-
sest elektritoolist ja kindlasti 
on lugu põnev vaadata neil, 
keda huvitavad majandustee-
mad, kuna voolusõda Wes-
tinghouse’i ja Edisoni vahel 
on suuresti firmade oma-
vaheline võitlus, sõltub turust 
ja investeeringutest. Põgusalt 
on siin näidatud ka Edisoni 
naist ja lapsi, väga teravalt 
on välja joonistatud geniaalse 
Edisoni keeruline iseloom.

Elektri olemuse teadus-
liku poolega kedagi väga ei 
vaevata, enne kinno mine-
kut võiks küll aga selge olla, 
mis vahe on vahelduvvoolul 
ja alalisvoolul ning mis on 
magnetiline induktsioon ja 
elektromagnetism. Nii on 
lihtsam aru saada, miks need 
kolm meest omavahel sõdi-
vad, mitte ei tee algusest pea-
le koostööd.

Linateose esitab küll sõja 
põhisüüdlasena Edisoni, kes 

lihtsalt on nii jäärapäine, et 
tõrjub teiste püüded ühist 
keelt leida kõrvale. Kas see ka 
päriselt nii oli, see jäägu vaa-
taja otsustada.

„Aeronaudid“
„Aeronautides“ on peatege-
laste tandemiks Amelia Wren 
(Felicity Jones) ja James 
Glaisher (Eddie Redmayne). 
Päris elus sellist inimest nagu 
Amelia Wren eksisteerinud 
pole. Filmi aluseks võetud 
tõsieluloos olid peategelas-
teks kaks meest. Tõsielus oli 
Amelia Wreniks õhupalli pi-
loot Henry Coxwell. Tema 
partneriks aga oligi mees ni-
mega James Glaisher. Ja tõe-
poolest, niisugune elu ohtu 
seadev sündmus, mida kino-
linal visualiseeritakse, leidis 
aset. Ning Coxwell päästis 
Glaisheri elu.

Glaisher ise aga oli abielu-
mees, mitte vallaline, nagu 
filmi-Glaisher. Linaloos tõu-
seb õhupall lendu Londonist, 

päris elus oli selleks kohaks 
Wolverhampton. See on olu-
line fakt, sest koht oli valitud 
arvestusega, et aeronaudid ka 
kursilt kõrvale kaldudes ellu 
jääks, mitte ei upuks jõkke.

Aeronaudid tõusid õhu-
palliga 11,27 km kõrgusele 5. 
septembril 1862. aastal. Ka 
päris elus ei olnud neil kaa-
sas lisahapnikku ja nad kül-
metasid nagu filmiski ning 
Glaisher kaotas teadvuse ja 
Coxwelli käed said tugeva 
külmakahjustuse.

Õhuvallutajad maandusid 
siiski õnnelikult ja pidid siis 
kümmekond kilomeetrit lähi-
ma raudteejaamani jala mine-
ma. Pasunate ja viledega seal 
kedagi vastas ei olnud, küll 
aga avaldati artikkel meeste 
vaprast teost 11. septemb-
ri ajalehes The Times. Mõ-
lemad mehed elasid kõrge 
eani, Glaisher 93-aastaseks ja 
Coxwell 80-aastaseks.

Siiski, oli olemas ka na-
isaeronaut, kelle eeskujul 
Amelia Wreni tegelaskuju 
loodi – prantslanna Sophie 
Blanchard, kes oli küll filmi 
tegevustiku ajaks juba surnud. 
Tema elas 1778–1819 ja tema 
nimi on ajaloos kui maa-
ilma esimene professionaal-
ne õhupallilendur. Blanchard 
elas üle mitmeid õhupalli-
õnnetusi, kuni ühest õnnetu-
sest enam eluga ei pääsenud.

Filmi tasub vaatama minna 
neil, kes on eelkõige peate-
gelasi kehastavate näitlejate 
Felicity Jonesi ja Eddie Red-
mayne’i talendi austajad. Ne-
mad on selle filmi staarid ja 
pakuvad pinget ning vaata-
misrõõmu küll. Sisu poolest 
jääb see linalugu kohati lohi-
sema, kuid tugev keskmine 
on seegi.







Kuulutaja reede, 6. detsember 201910

• Pakkuda korralik universaalkerega 
sõiduauto Hyundai i40 (1,7 diisel, 
2014. a. el. aknad, püsikiirusehoidik, 
kliima, LED päevatuled, veokonks). 
Uued talverehvid, suverehvid kaasa. 
Eestist uuena ostetud ja esinduses 
hooldatud. Värvus must. Hind sisaldab 
käibemaksu. Tel 509 1234, Veiko

• Müüa Peugeot 207 Trendy 11/2009.a. 
1.6HDI 66kw turbodiisel, tumesinine 
metallik, luukpära, 5ust, hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, korralik, superö-
konoomne 4-5 l/100km kohta! Rakvere 
5903 7780

• Müüa Škoda Fabia, 1,4, diisel, 55kW, 
2005. a. Tel 506 9792

• Müüa Škoda Superb 1.9tdi 05/2006.a. 
77kw, turbodiisel, kirsipunane metallik, 
sedaan, kliima, el.aknad, veokonks, 
jne, korralik, läbinud tehn.ülevaatuse 
06/2020, superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere 5903 7780

• Müüa Totota Avensis Verso (2002) 
varuosi. Info tel 5822 2300

• Müüa Toyota RAV4, 4x4, 08/2011, 
116kW, läbisõit 108 000 km, hõbedane, 
ostetud Eestist, hooldatud ainult Toyota 
esinduses, väga heas korras. Lisad: 4 x 
el.aknad, el.peeglid, konditsioneer, pü-
sikiiruse hoidja, difrilukk, toonklaasid, 
udutuled. Kaasa 1 suvi sõitnud maastiku 
suverehvid M+S. Tel 5330 1620

• Müüa hõbehall linnamaastur Toyota 
Rav4 (diisel, 2,2 ), aasta 2014, läbisõit 
210  000 km, ostetud Eestist. Auto on 
väga heas seisukorras. Rohkem infot tel 
5393 9435

• Müüa VW Golf Variant 1,8, 1995. a, 
66kW, must toonklaas, konks, topelt 
veljed, uus summuti jooks, põhi keevi-
tatud, karbid vahetatud, ÜV märts 2020 
või varuosadeks. Iga päev sõidus. Hind 
700 €. Tel 523 6447

• Müüa Volkswagen Golf 5 Variant 
Trendline 1.9tdi 01/2008.a. 77kw, tume-
sinine metallik, turbodiisel, universaal, 
täiuslik hooldusraamat, konditsioneer, 
el.aknad, ül. 02/2020, korralik, superö-
konoomne, soodsalt! 5903 7780 Rakvere

• Müüa väga heas korras Volkswagen 
Passat 1,9, diisel, 74kW (2004. a, sedaan). 
Hind 2390 €. Tel 5340 7805

• Müüa sõiduauto VW Passat variant 
(3BG) 1.9, TDI, automaat, püsikiiruse 
hoidja jne. Tel 5656 3069

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

• Müüa kasutatud naastrehvid 15 tolli 
orig,plekkvelgedel: Volkswagen/Opel/
Ford/Fiat komplektina, soodsalt! Toyota 
Avensis/Corolla Verso D4D 2005-2009 
naastrehvid valuvelgedel 205/50R17, 
samuti Toyota Avensis/Corolla Verso 
originaal valuveljed 5 kodaraga suve-
rehvidel 215/50R17 soodsalt! Rakvere 
5903 7780

OST

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid igas 
seisukorras! Võib remonti vajada! Lää-
ne-Virumaal tulen kohale 1 h jooksul. 
Helista ja saate teada palju teie sõiduki 
eest pakume! Tel 5309 2650

• Autode ost! Ostan kokku kõiki sõi-
duautosid ja maastureid! Ainsaks 
kriteeriumiks on hea hind! Tulen 
kohe järele! Pakkuda võib ka rikkega ja 
avariilisid! Hind 5000 €. Tel 5631 1001

SOODUSHINNAD AASTA LÕPUNI! 
JÄRELMAKSU VÕIMALUS!
Lisainfo tel 5624 4605 

MÜÜA

2-toaline korter 
Narvas, 60m2 

Lisainfo www.kv.ee/3141883   

2-korruseline kortermaja 
Vändras  

Lisainfo www.kv.ee/2335034

Talu koht Pällus, 
Jõgevamaa 

Lisainfo www.kv.ee/2955139 

Maja Põltsamaa, 
Kalana 

Lisainfo www.kv.ee/3142474 

Maja Rakvere vald, Tõrma 
2 korrust  

Lisainfo www.kv.ee/3134721

Talu koht Aseri lähistel 
Lisainfo www.kv.ee/2984762

Maatulundusmaa Rae vallas 
33 000 m2 

Lisainfo www.kv.ee/2984458

Kinnistu Unukse, 
Viru-Nigula 

Lisainfo www.kv.ee/2984564 

Vana talukoht, 
Rauklas, Järvamaa 

Lisainfo www.kv.ee/2984742 

3-toaline maja 
Valgas linnas 

Lisainfo www.kv.ee/2221269 

Maja Lehtmetsa, 
Anija vald 

Lisainfo www.kv.ee/3183944 

Maja Väike-Kamari, 
Põltamaa 

Lisainfo www.kv.ee/3185460 

Maja Voka alevis 
Lisainfo www.kv.ee/3070820 

Elamumaa Tõrma 1 ha 
Lisainfo www.kv.ee/2984791

Elamumaa Vasta külas, 
Viru-Nigula 

Lisainfo www.kv.ee/2262143 

Elamumaa Voka alevis 
1600 m2 

Lisainfo www.kv.ee/3107947

Hind 16 000 €

Hind 45 000 €

Hind 11 000 €

Hind 9900 €

Hind 35 000 €

Hind 15 300 €

Hind 10 000 €

Hind 3500 €

Hind 4900 €

Hind 8500 €

Hind 50 000 €

Hind 30 000 €

Hind 175 000 €

Hind 13 900 €

Hind 3500 €

Hind 20 000 €

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka 
vastavalt Kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi 
keevitus (vajadusel välja-
sõidud kliendi juurde)

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD
(väljasõidud klientide juurde)

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

Tel 5698 0253, 5631 3965
Info.cormet@gmail.com
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15

KINNISVARA

• Müüa ühetoaline korter Rakveres 
Side tn 6. Maja renoveeritud. 5. korrus, 
22.5m2. Vajab remonti. Hind 17 000€. 
5562 2919

• Müüa Tapa linnas 1-toaline korter, 
osaliselt möbleeritud. Sobib hästi pen-
sionärile. Hind 16 000 €. Tel. 511 0478

• Müüa 1toaline keskküttega korter 
(IV korrusel, Tamsalus, Ääsi 11). Tel 
5333 0653

• Müüa 2toaline remontivajav rõduga 
korter Vinnis. Värskelt renoveeritud 
majas. Hind 20  000 €. Hind pole kivist. 
Tel 5805 0872

• Müüa Kundas, Koidu 71 renoveeritud 
maja keskel II korrusel asuv 2toaline soe 
korter. Info tel 526 5590

•Müüa värskelt renoveeritud päikese-
poolne 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. Põrandal on laminaat-
parkett. Vahetatud siseuksed ning 
metallist turvauks. Paigaldatud uus 
köögimööbel koos tehnikaga, kuulub 
hinna sisse. Võimalus järelmaksuga. 
Tel 5343 4895

• Müüa Väike-Maarja alevikus  2toaline 
ahiküttega renoveeritud korter. Tel. 
511 0478

• Müüa 3toaline korter Tamsalus, Ääsi 
11 (5/5, 64 m2, toad eraldi, köögimööbel, 
pakettaknad, keskküte, uus san.tehnika, 
turvauks). Hind kokkuleppel. Tel 5551 
8067

• Müüa (ka järelmaksuga) või üürile anda 
(tagatisraha nõue) Tapal  eriplaneerin-
guga korter 3 tuba + köök, 2 x dušš, 2 x 
WC, mis võimaldab kasutada soovi korral 
kahe eraldi 1toalise korterina, oma ahi-
keskküte + õhksoojuspump, möbleeritud, 
5 min. rongipeatuseni. Võimalik ehitada 
pööningukorter ja keldris saun. Üür 100 € 
korter + maksud. Hind 26 000 €. Vahetus 
variandid. Tel 5648 8989  

• Müüa Vinni vallas Roelas 5-toaline 
korter I korrusel.Aiamaa kasutamise 
võimalus. Tel 5900 0385

• Müüa vana palkmaja Haljala vallas. 
Hind 35 000 €. Tel 5896 2489

• Müüa soodsa hinnaga elamumaa 1888 
m2 , võimalikud vahetusvariandid. Tel 
5554 8456 

OST
• Ostan 1toalise ahjuküttega korteri 
Kunda linnas. Tel 5848 7128

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

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

• Ostan Rakveres või Haljalas 1toalise 
remonti vajava korteri. Oodatud kõik 
pakkumised. Info tel 518 8770

• Ostan 1-2toalise korteri Tapa linnas. 
Tel 511 0478

• Ostan 2-3toalise korteri Rakveres/
Vinnis/Pajustis. Võib vajada remonti. 
Pakkumised saata uude15@gmail.com 
või tel 5684 2899

• Ostetakse talukoht Lääne-Virumaal 
või Järvamaal. hooned võivad vajada re-
monti, hea kui on väike veekogu lähedal. 
Võimalik vahetada korteri vastu. Kõik 
pakkumised on oodatud. tel. Tel 511 0478

• Ostan elamumaa Rakveres või selle 
lähiümbruses. Noorpere soovib osta Rak-
veres või selle lähiümbruses elamukrundi 
kuni 4000 m2. Võta julgelt ühendust, vaa-
tame üle kõik pakkumised! Tel 5462 7945

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

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 9942

• Ostan mõistliku hinnaga garaaži Rak-
veres või lähiümbruses. Tel 5647 0750, 
andriask@hotmail.com

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida elamispinda Tapal. Üür 
maksimaalselt 100 €/kuus. Tel 5365 7079

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile kõigi mugavustega 2toaline 
korter. Tel 502 9052

• Anda üürile 2toaline korter Lennuki 
tn. Hind 180 € + kommunaalmaksud. 
Tel 5569 4674

• Anda üürile 2toaline keskküttega 
korter Tapa kesklinnas, üür 150 €/kuu. 
tel. 511 0478

• Anda üürile 2toaline värskelt remon-
ditud ahiküttega korter, wc- ja dushiruu-
miga, internet, osaliselt möbleeritud. 
Parkimine maja hoovis. Tel. 516 0906

• Anda rendile 3toaline korter Kundas. 
Tel 5622 7034

ÄRIPINNAD

• Anda rendile äripinnad 86 m2. Rakveres, 
Seminari 10A (endine perearstikeskus). 
Tel 509 7798

• 14 aastat tegutsenud hambaravi-
kabinet (58 m2, sisustatud) anda ren-
dile või müüa alates 2020. a jaanuarist 
Rakvere bussijaama vastas. Info tel 
5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa tumeroheline Bora, 1,6 (heas 
korras). Tel 517 4193

• Müüa Ford Focus, bensiin, 1,6 m3, 2006. 
a, läbisõit 136 000 km, suve/talverehvid 
velgedel, konks, väga heas korras. Hind 
3000 €. Tel 5695 9345     

• Müüa Landrover Freelander B18 
1999.a manuaal. Korralikud talverehvid 
4x4. Tel 511 3414

• Müüa MTZ80 (775 h) frontaaliga ja 
puulõhkuja taga; MTZ82 (3557 h); T-25 
heas korras, kabiiniga. Tel 5345 7458

• Müüa Mitsubishi Outlander bensiin 
2,4 118 kw automaat 2005.a Talverehvid 
4x4. Tel 511 3414

• Müüa Nissan Terrano, 2,7 D, 1998. a, 
vajab remonti. Hind kokkuleppel. Tel 
5558 5956

• Müüa Nissan Qashqai, 2014. a, 85kW, 
tumelilla, läbisõit 103 000 km. Hind kok-
kuleppel! Tel 512 9689

• Müüa Nissan Primera, universaal, 
varuosadeks. Tel 5565 4047

• Müüa Opel Astra Station Wagon 
01/2006.a. 77KW universaal, hõbedane, 
konditsioneer, 2xel.aknad, valuvelgedel, 
kehtiv ül. 01/2020, väga korralik, soodsalt! 
Rakvere 5903 7780

• Müüa Opel Vectra-A, 1,8, 66kW, 1995. 
a, bensiin, sõidukorras, kehtiv ülevaatus. 
Hind 350 €. Tel 5349 5218

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan igas seisukorras sõidukeid! 
(ülevaatuseta, rikkega, seisvaid jne). Tel 
5565 9595

• Ostan igasuguses seisukorras sõidukeid 
(seisnud, remontivajavad, avariiliseid 
jne). Pakun parimat hinda. Lääne-Viru-
maal tulen kiirelt kohale. Tel 5357 7108

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 5956

• Ostan ZIM mootori osi. Tel 5558 5956
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HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT MAHAVÕTMISE 
TÕENDI!

* VARUOSADE SAATMINE KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Info tel 504 0118

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 

Audi A6, 12/2006a. 2.4 (130kw), 
bensiin, automaat, tumesinine met. 
Sn: 185 620km. 
Hind: 4690.-

R e n a u l t  T ra f i c  Pa c k  C l i m , 
02/2011a. 2.0 (66kw), diisel, ma-
nuaal, kaubik, valge. Sn: 150 775km. 
Hind: 5990.-

Nissan Qashqai Visia, 07/2012a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 130 860km. 
Hind: 6990.-

P e u g e o t  2 0 0 8  A c t i v e  P l u s , 
06/2015a. 1.4(50kw), diisel, ma-
nuaal, must  met. Sn: 61 985km. 
Hind: 9690.-

Ni s s a n  M i c r a  N- C o n n e c t a , 
05/2017a. 0.9 (66kw), bensiin, 
manuaal, sinine met. Sn: 7185km. 
Hind: 12 990.-

Nissan Qashqai Visia, 07/2015a. 
1.5(81kw). diisel, manuaal, lilla 
met. Sn: 43 840km. 
Hind: 13 490.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 
1.2(96kw), bensiin, manuaal, 
pruun met. Sn: 40 860km.
Hind: 15 290.-

Nissan Qashqai Tekna, 01/2017a. 
1.2(85KW), bensiin, automaat, hõ-
bedane met. Sn: 57 230km. 
Hind: 16 790.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), 
diisel, automaat, must met. Sn: 
113 490km. 
Hind: 16 990.-

Ni s s a n  Q a s h q a i ,  0 2 / 2 0 1 7 a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 32 345km. 
Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Acenta, 09/2015a. 
1.6 (96kw), diisel, manuaal, hõbe-
dane met. Sn: 56 454km. 
Hind: 16 990.-

Honda CR-V ,  01/2016a.  2 .0 
(114kw), bensiin, automaat, must 
met. Sn: 72 058km. 
Hind: 17 290.-

Nissan Qashqai Tekna, 03/2017a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, valge 
met. Sn: 24 625km. 
Hind: 17 590.-

Nissan X-Trail Acenta Vision 
Pack, 09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, 
manuaal, must met. Sn: 25 760km. 
Hind: 17 990.-

Nissan X-Trail Acenta Nähtavus- 
ja Tehnoloogia pakett, 08/2017a. 
1.6(96kw), diisel, automaat, valge 
met. Sn: 58 460km. 
Hind: 19 990.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja 
Tehnoloogia pakett, 04/2017a. 
1.6(120kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 32 735km. 
Hind: 19 990.-

Nissan NV300 Working Star, 
07/2018a. 1.6(92kw), 9-kohta, 
diisel, manuaal, hall met. Sn: 
28890km. 
Hind: 21 990.-

Nissan Qashqai Tekna+, 01/2019a. 
1.3(117kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 8400km. 
Hind: 24 490.-

Nissan X-Trail Tekna, 11/2017a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, hall 
met. Sn: 9500km. 
Hind: 24 990.-

Ni s s a n  X-T r a i l  Te k n a  4 x 4 , 
01/2018a. 2.0 (130kw), diisel, au-
tomaat, sinine met. Sn: 8900km. 
Hind: 30 990.-

Nissan Navara Tekna, 02/2018a. 
2.3 (140kw), diisel, automaat, ne-
likvedu, pruun met. Sn: 7400km. 
Hind: 34 990.-

TEENUSED

• Sõiduautode remont, diagnostika, 
hind 20 €/h, Rakverest 10 km, Aasu. Tel 
5620 2164 

• Autode ja traktorite starterite ning 
generaatorite remont. Müügil ka 
uued ning vahetusfondi starterid ja 
generaatorid. Tel 526 0545

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima hinna ja kva-
liteedi suhtega Lääne-Virumaal. Tel 
508 6455

VEOTEENUS JA RENT
• Veoteenus, ka kolu vedu prügimäele ja 
kolimine. Tel 506 1547

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

 

• Veo- ja kolimisteenus. Tagaluuktõs-
tuk. Kandejõud 3 t furgoon 6,1 m pikk, 
2,4 m lai ja 2 m kõrge. Tel 5810 5969

• VEO- JA TÕSTETEENUS. Kandevõime 
12 t. Tel 5307 8178

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

• Veoteenus kastiautoga. Vajadusel 
kaasas kaks tublit abilist. Hinnad kokku-
leppel! Tel 5604 0360

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunnitöö 
30 €/h. Rendime puksiirhaagist (konn) 
ööpäev 25 € ja oksapurustajat BOSCH 
25 € - 24/h. 10meetrine redel 6 € - 24/h. 
Tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Metabo (230) 
6 € - 24/h.  Tõstetööd kraanaga MAZ, 
kilomeeter objektile 1,30 € ja tunnihind 
40 €. Noole pikkus 14,5 m ja tõstevõime 
12,5 t. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• KOLIMISTEENUS  firmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teostame 
kõike, mis on kolimisega seotud, ja 
seejuures soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm raskete 
esemeteni välja. Võta meiega ühendust 
ja leiame koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. Tel 5649 
3289 või kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Kolimis- ja transporditeenus kaubi-
kuga. Tel 5553 0770

KAEVETEENUS

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kana-
lisatsioonikaevude tühjendamist. Kül-
munud trasside sulatus. Feka-Ekspress 
OÜ. Tel 5194 4298, 5381 9930

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

FEKAALIVEDU
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ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

KUULUTUSED.KUULUTAJA.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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

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

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

Ø Toruabi ja avariide 
likvideerimine
Ø Veevarustussüsteemid
Ø Kanalisatsioonisüsteemid
Ø Ventilatsioonisüsteemid
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
Tallinn / Harjumaa / 

Lääne- ja Ida-Virumaa
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

 TEOSTAB JÄRGNEVAID TÖID:
 üldehitus, ehitustööd, 
ehitusremonttööd
 terrasside ehitus
 piirdeaedade ehitus, 
piirdeaiad
 kuuride ehitus, kõrvalhoone-
te ehitus
 eramaja ehitus
 prügimajade ehitus, 
prügimajad
 tänavakivi paigaldus, kõnni-
teed
 katuste ehitus, katusetööd
 vundamentide ja soklite soo-
justamine, soojustustööd
 lammutustööd 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
olavi@aoholding.ee

või helista meile
 +372 5566 6811, 
+372 5342 7327

www.aoholding.ee

TEOSTAB KVALITEETSELT 
JÄRGNEVAID  TÖID:  

 küttetorustiku paigaldus, 
küttesüsteemid
 tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd
 lekete likvideerimine 24 h
 ummistuste likvideerimine 24 h
 nõudepesumasina paigaldus
 boilerite paigaldus/hooldus
 radiaatorite paigaldus/hooldus
 keevitustööd, keevitamine
 õhk-vesi soojuspumba 
paigaldus/hooldus/müük
 õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük
 septikute paigaldus/müük

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
või helista meile 
+372 55666 811

www.aoholding.ee

EHITUSTEENUS

• Pottsepatööd, küttekollete remont. 
Tel 5647 2716

• Teostame suuremahulisi ja väiksemaid 
ehitustöid! Helista tel 5668 4415 ja küsi 
hinda!

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• Teeme ehitus- ja remonditöid Rakveres. 
Info tel 5612 3743

• Teostame ehitus-ja remonditöid Rak-
veres. Tel 5612 3743 

• Vanade majade remont. Lagede aam-
talade vahetus, väli siseremont, palkide 
vahetus. Uute majade ehitus, sisetööd, 
parketi paigaldus, liistud, vannitubade 
remont. Töö tellija soovitusel. Torutööd, 
elektrikaabli paigaldus, uste- akende 
vahetus. Tel 505 6949

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

• Firma teostab katuse-, fassaadi- ja 
üldehitustöid. Tel 5553 0770

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

• Ehitus- ja remonditööd nii eramutes 
kui korterites. Siseviimistlus, vanni-
toad, voodrivahetus, soojustamine, 
terasside ehitus, santehnilised tööd. 
Hinnad head. Tel 5808 5965

• Teeme sisetöid ja vannitubade remonti. 
Tel 5678 0773

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

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

• Teostame lammutus- ja koristus-
töid, samas ka prahivedu. Tel 5553 
0770

• Teostame kõiki ehitus-ja lammutustöid 
ning prahi utiliseerimist. Pikk töö koge-
mus. Töö kiire ja korralik. Tel 5604 0360

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

• Pleki kantimine: valmistame plekke 
vastavalt kliendi soovile. Automaat-
pink - kõik detailid õige kraadi ja mõõdu-
ga. Vajadusel mõõdame ja paigaldame. 
Tel 5340 8041

• Pleki kantimisteenus: aknaplekid, 
sokliplekk, parapetid, kõik erikujulised 
ja standardplekid. Tel 553 9330

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. info@
estpur.ee, tel 5347 6567

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad. Vaiko. Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekol-
deid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaa-
ma pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

• Teostan erinevaid elektritöid. Hind 
kokkuleppel. Tel 5689 4149

• Elektritööd. Tel 5349 5632

Jõgisalu, Aasuvälja küla, Vinni vald,
Lääne-Virumaa, 46702

Küte
Elekter
Üldehitus
Viimistlus
Ventilatsioon
Projektijuhtimine
Santehnilised tööd
Saunade ehitamine
Saunamaterjalide müük

Tel: 524 7349
werner.jogisalu@gmail.com

MUUD TEENUSED

• OÜ Migar osutab mikro- ja väikeette-
võtetele raamatupidamise teenust ning 
majandusaasta aruande koostamist. Tel 
509 7798

• Puhastame teie metsa võsast. 
Giljotiin, saemehed ja väljavedu. Tel 
506 9548

• Pakun koristusteenust. Eramute, 
korterite, väiksemate kontoriruumide, 
olmeruumide koristus Rakvere piires 
(Lääne-Virumaal). Normkoristus OÜ. Tel 
5391 0536, www.normkoristus.ee

• Viin ära tasuta silma riivava ja ruumi 
võtva vanaraua. Pakkuda võib kõike, 
helista julgelt! Tel 5883 6185

• Pehme mööbli riide, polstri ja ved-
rude vahetus, veo võimalus. Tel 3227 
822, 506 1547

• Keldrite-, pööningute-, kuuride-, 
puhastamine ja prahi ära vedu. Tel 
5553 0770

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

• FELIX BAND, soodne. Tel 5559 3419

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hool-
dus ja remont. Kasutatud laua- ja süle-
arvutite ost ja müük. Utiliseerime vana 
elektroonikat. Asume Rakvere, Ed. Vilde 
14/1. Helista juba täna tel 551 2053 või 
tule läbi. Vaata ka www.hss.ee

• Üürile anda Piiral asuvas valvega garaa-
žis 6 kohta hobiautode hoiustamiseks. 
Tel 5884 2053

Turu kaubamaja II korrusel!

MEIL ON UUDIS!

Meeste ja naiste 
juustelõiku 5 € 
(lõikavad õpilased 

Kadi ja Renate)

MEESTE- JA 
NAISTEJUUKSUR

Avatud:  E-R 9-17, L 9-14
Olete oodatud! Tel 526 9069

TEENINDUS ELAVAS 
JÄRJEKORRAS
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KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Müüa kuivi küttepuid 30 cm, 40 cm, 
50 cm, hind 55 €/m3 ja 40 l võrgus lepa 
kaminapuu 2,5 €. Tel 514 3328

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kami-
napuid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

• Müüa kaminapuid 40 l võrkudes, lepp 
2,7 €, sanglepp 2,8 €, kask 3 €, saar 3,2 €. 
Vedu Rakvere piires tasuta. Tel 508 4872

• Müüa võrkudes kaminapuud (lepp) 3 
€ ja saematerjali jäägid (10-30 cm pikad), 
võrkudes 2.50 € (lehtpuu, okaspuu). Tel 
508 7430

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

•Müüa küttepuud. Kask 50 €/ruum (30 
cm), metsakuiv 35 €/ruum (30 ja 50 cm). 
Koorem 5 ruumi. Tel 5884 1611

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohaletoomisega, veokile laotult 5-15 m3. 
Kuivad 38 cm ja toored 30-50 cm. Kontakt 
tel 503 0311

• Müüa võrkudes 30 cm kütteklotsid. 
Tel 515 7603

• Rakveres müüa kuivi kütteklotse 
võrgus. Hind ise järgi tulles 1.60€ kott. 
5562 2919

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

NIBE Split koos 
tarbeveeboileriga

8 kW - 4890 €
12 kW - 5375 €

4 kW - 5278 €
6 kW - 5309 €
8 kW - 5422 €
10 kW -  5593 €
13 kW - 5732 €

Soome maasoojuspumbad
Oilon tarbevee-
boileriga

Õhk-vesi 
soojuspump

Puurkaevupumbad
3'' ja 4'' Pedrollo

-10%
Uputatav
veeauto-
maat
Divertron
DAB

Pelletikaminad

al 274 €
www.torujyri.ee

Niine 5, Rakvere
E–R 8–18, L 10–14

Tel 324 5311
5302 7667

rakvere@torujyri.ee

Kõikidele 
pelleti-
kamina 

ostjatele 
10 kotti 

Premium 
pelletit 
TASUTA

-20%

   Tegemist on finantsteenuste reklaamiga,  tutvu tingimustega 
   www.varalaen.ee ning pea vajadusel nõu spetsialistiga. 
   Näiteks 5 000 euro laenamisel 1 aastaks intressiga 14% a. on 
   krediidi kulukuse määr 15,76% ning laenu brutosumma 5 387 
   eurot. Tegevusloa nr 4.1-1/169

Ettevõtete ja eraisikute 
krediidilahendused aastast 1996.

 Lepingutasu 0.- eurot  
 

         
    Vara hindamine 0.- eurot

     Arvelduskrediit  intressiga 1,3% kuus  
         

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

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

Info ja tellimine tel 5556 0240
Koduleht: www.viruhalud.ee

• Kvaliteetne kasebrigett 
195 €/alus (960 kg)

• Kuiv lepp 26 cm 
võrkkotis 40 l 2,90 €/kott

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
(endine Piibeleht)

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

                     

Ed. Vilde 6a, Rakvere
E-R   9-18 L      10-15 P   Suletud

HIND 20 €

Jumestus, 
ripsmepikendused

tel 5612 7727

KODU

• Müüa akordion. Tel 5562 2948

• Müüa karmoška. Tel 5302 0065

• Müüa elektrijaam 8 kW 3 faasi, täielikus 
töökorras M-408 mootoriga. Hind kokku-
leppel. Tel 5558 5956

• UUED ÕHKS O OJUSPUMBAD 
395 EUR. Õhksoojuspumba siseosa 
keemiline pesu, remont, hooldus. Tel 
5656 4857

• Müüa 3ne narivoodi, pikendatav voodi, 
pehmete mänguasjade kollektsioon, 
LED tuledega roosipuu, 1,6 kg lambavil-
last soki lõnga. Tel 5699 6594

• Müüa seljavenistuspink hinnaga 
99 €. Info telefonil 525 1919

• Müüa vati jope ja püksid, elek lu-
mepuhastus (uued), 2 püügi valmis 
kalavõrku. Tel 5853 0404

• Müüa uued Dormeo madratsid sood-
salt. Tel 5685 2009

OST
• Ostan kristall portselan arsise vara-
jane tarbeklaas nõusid ja esemeid. Tel 
5616 5761

• Ostan punast vaseplekki, õmblusma-
sina Veritas, väikeste sahtlitega töölaua 
(nt. kellasepa oma), sahtlitega kappe, 
akulaadijaid, alasi, el.käsisae jm töö-
riistu. Tel 5801 9086

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

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

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

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku- ja 
käekelli ja muud kila-kola. Esemed või-
vad vajada parandamist. Paku julgesti! 
Tel 5031849

• Ostan veneaegseid vanu malmra-
diaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan Norma/Salvo ja teisi NSVL-aeg-
seid mänguautosid ning vanu 1970-1990. 
a valmistatud Vene 1/43 mudelautosid. 
Tel 529 1288

• Maksujõuline kollektsionäär ostab kal-
lilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, foto-
sid, albumeid, koos fotodega, markidega 
ümbrikke. Ka kollektsioonidena. Tee-
mad – linnavaated, pulmad, matused, ini-
mesed, pühadekaardid, sõjaväelased jm. 
Täiskirjutused hinda maha ei võta. AITA 
TALLETADA AJALUGU! Tel 5878 3749

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

Puud on laotud 5 m3 alus-
tele, võimalusel saab ka 

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Hind sisaldab transporti!

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID



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

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

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee
Disain
Renee Koit
Marimai kesküla
Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093
Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093
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BioPel v.9s
PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

www.kuulutaja.ee

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

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

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

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

Tel 513 3618
Võidu 2c, Rakvere

HIND160 EUR/ALUS

SUUR 
LÕPUMÜÜK
TEEME RUUMI 
UUELE KAUBALE

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

JÕULUERI!
Kuiv küttepuu (lepp)

Rakveres
 (40 l võrgus)

KOTI HIND 
2.50 € 

Tel 5300 3606
Soodustus kehtib 

kuni 24. dets.

D

EHITUS

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdule. 
Tel 553 9330

• Müüa 220 tk kasutatud, korralikud 
täismõõduga tulekivid (10 senti/tk). Tel 
5558 3790

METS

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

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa head toidukartulit „Vineta“, 
„Flavia“, „Printsess“, „Laura“ ning seem-
nesuurust ja porgandit. Tel 5616 5542

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

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5196 2628 
või 5354 3002

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki väi-
kehulgi, kohaletoomisega. Info tel 5196 
2628 või 5351 7414

OST
• Tehnika ost. Traktorid T16, T25, T40, 
MTZ 82, DT74-75, Jumz EO, E-302, 
kombain Niva, Jenissei varuosadeks, ZIL, 
MAZ, haagis 2PTS6, 1PTS9. Tel 5835 4991 

• Ostan ratastraktori 20-100 HP. Tel 
5687 5845

• Ostan haakeriistad traktorile T25, T40. 
Tel 5687 5845

VANAVARA

• Ostan nõukogudeaegseid fotoapa-
raate,objektiive,vahvliküpsetajaid. 
Tel.5853 2215

• Ostan väga heas sälivuses esimese Eesti 
Vabariigi aegseid münte ja paberra-
hasid. Eriti ilusate müntide puhul võin 
maksta kuni 50-60 € tükist, markade 
puhul isegi rohkem. Tel 504 3349

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

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

• Ostan veneaegseid ja vanemaid vinüül-
plaate. Tel 503 9650

• Ostan vanemaid seisma jäänud ese-
meid. Vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984

• Maksujõuline kollektsionäär ostab kal-
lilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, foto-
sid, albumeid, koos fotodega, markidega 
ümbrikke. Ka kollektsioonidena. Tee-
mad – linnavaated, pulmad, matused, ini-
mesed, pühadekaardid, sõjaväelased jm. 
Täiskirjutused hinda maha ei võta. AITA 
TALLETADA AJALUGU! Tel 5857 3749

• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. Tüh-
jendusostud majapidamiste likvidee-
rimisel. Raha kohe, koju kutsed tasuta, 
üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 
324 0542, 528 2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan antiiksest vanavarast kuni 
nõukaaegse vanakraamini ja enne kui 
müüd, võta ka minult pakkumine. Tel 
5396 0504

• Ostan majapidamises olevat vanavara 
ja seisma jäänud asju: mööbel, nõud, 
mänguasjad, jalgrattad, garaažitööriistu 
ja -tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

TEATED

• Rakveres Saue tänaval läks kaduma 
väikest kasvu emane kass Purra. 
Purra on hallitriibuliste laikude ja 
valge kõhualusega. Kass on väga 
pelgliku loomuga. Viimati nähti teda 
kesklinna kandis, kuid ilmselt on ta 
sealt juba edasi liikunud. Kui juhtud 
Purrat nägema, tee võimalusel pilt 
ja võta ühendust 5687 6068 või 5688 
8797. Info eest, mis aitab Purra koju 
VAEVATASU 100 €!

•Taaskasutuskauplus Maara Rakvere 
Laada 14. Müügil hea valik meeste tek-
sapükse kuni 20.12.

• Kellel oleks ära anda tasuta kasutatud 
nutitelefon? Tel 5843 4833

• Kulina Lihatööstuse pood kutsub 
oma vanu ja uusi kliente lihakauplust 
külastama. Oleme suurendanud oma 
lihatoodete sortimeni ja kutsume tut-
vuma paremate hinnapakkumistega. 
Ootame Teid.

• Lambanahksed kasukad ja tagid. 
Tel 5698 1136

HULGILADU MÜÜB
Sea keel 3 €/kg

Looma keel 4.75 €/kg
Kana kintsuliha 3.30 €/kg

Heik 3 €/kg
Skumbria 3 €/kg

Näpi tee 1
Tel 322 0722

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

TUTVUS

• 50aastane mees tutvub naisega kooselu 
eesmärgil. Tel 5852 1707

• Soovin tutvuda 50-60aastase daamiga. 
Tel 5787 3896

• Mees vanuses 61.a tutvub kena sa-
leda 173cm pika üksiku naisterahvaga 
kellega koos jõule nautida kes oleks 
hea perenaine, hea kui oleks sõiduau-
to, meeldiks Rakveres. Tel 554 6490

MUU

• Jõuluvana ootab teie kõnesid. Lisainfo 
tel 5809 1166 või heiki@hot.ee

• Jõuluvana tuleb külla. www.jouluvana.
webs.com

• Ansambel, õhtujuhtimine, jõuluva-
na üle Eesti. Tel 5190 1697

• www.toonklaas.ee

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. Kui 
elumure vaevab ja vajad hingeabi, an-
name soovitusi. Vastame eraelu, tööd 
ja tervist puudutavatele küsimustele. 
Kõne hind 0,97 eurot/min.
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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

TÄNA MAAILMAS
HINNAD RAKVERE TURUL

5. detsembril 2019. 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Hapukapsas kg 1,80 2,00

Tomat kg 3,00

Porgand kg 1,00 1,50

Värske kapsas kg 0,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Peet kg 0,80 1,50

Kõrvits kg 1,00

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00 2,00

Mesi 700 g purk 6,00 6,50

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Seemned lindudele 5 kg kott 5,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSKID!

VEEL MÜÜGIL:
 soojad kudumid ja kalmuseaded
 tööstuskaup - jalanõud ja riided

 saunavihad

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Südamlik kaastunne 
Elsa ja Viktorile 

VALTANEN ALBERT 
ja 

VALTONEN MARTA
lahkumise puhul. 

Ljudmilla ja Paul Nurme

Aeg seda kaotust ei kustuta eal, 
süda sind ikka meeles peab.

Lahkus meie kallis 
ema ja vanaema 

LAGLE POHLAK
27.02.1957-02.12.2019 

Ära saatmine 7. detsembril 2019 
kell 13.00 Rakvere Tavandimajas.

Palume pärgi mitte tuua. 
Omaksed

Avaldame siirast kaastunnet 
Tatjanale perega 

kalli ema ja vanaema 
GALINA KOSAREVA

kaotuse puhul. 

Tallinna 56 maja naabrid

www.kuulutaja.ee

LOE

T äna 63 aastat tagasi, 6. 
detsembril 1956. aastal 
toimus olümpiamän-

gudel Ungari ja Nõukogude 
Liidu meeskondade vahel 
veepallimatš, mis lõppes ve-
riselt. Kahe sotsialismimaa 
omavahelist löömingut ha-
kati hiljem nimetama „vereks 
basseinis“ või „Melbourne’i 
vereujulaks“.

Taolise hüüdnime sai pool-
finaalmatš vigastuse pärast, 
mille tekitas nõukogude vee-
pallur Valentin Prokopov 
ungarlasele Ervin Zádorile, 
kelle lõhki löödud kulmust 
tilkunud verest sai läänerii-
kides NSV Liidu ebaõiglase ja 
agressiivse välispoliitika süm-
bol. Oli ju nõukogude sõja-
vägi koos tankidega osalenud 
mõni nädal enne Melbour-
ne’i olümpiamängude algust 
Ungari rahvaülestõusu julma 
mahasurumises.

Ungari ja Nõukogude Liidu 
veepallimatši oli jälgimas um-
bes 8000 pealtvaatajat, kuigi 
saalis oli kohti ainult 6000 
inimesele. Huvi oli matši vas-
tu nii suur, et paar-kolm dol-
larit maksnud pileteid müüdi 
althõlma edasi 30-40 dollari 
eest. Publiku hulgas oli palju 
ungarlastest emigrante, kes 
olid tulnud oma kaasmaalas-
tele kaasa elama. Venelaste 
poolehoidjaid oli tribüünidel 
vähe.

Nõukogude veepalluri 
Viktor Agejevi sõnul olevat 
Ungari sportlased juba enne 
mängu algust suhtunud ve-
nelastesse vaenulikult. Vene-
laste kinnitusel olevat matš 
alanud koheselt kaklusega, 
kusjuures algatajateks olid ol-
nud ungarlased. Juba esimesel 
poolajal oli Dezső Gyarma-
ti löönud veriseks venelaste 
kapteni Pjotr Mšvenieradze 
nina.

Venelaste väravavaht Bo-
riss Goihman on rääkinud, 
et kui said selgeks ungarlaste 
kavatsused mängida räpaselt, 
siis läksid nõukogude sport-
lased sellega kaasa ja igaüks 
valis välja endale ühe ungar-
lase, keda vaos hoida. Vene 
pallurite arvates olevat ka 
matši kohtunik käitunud era-
poolikult ja mõistnud õigust 
ungarlaste kasuks.

Ungarlased aga olid teisel 
seisukohal. Gyarmati sõnutsi 
olid just venelased alustanud 
räpast reegliteta mängu ning 
tegelenud veepoksiga, kus-
juures talle endalegi olevat 
keegi venelane löönud vee all 
rusikaga kõhtu. Esijoones pi-
das Gyarmati kõige agressiiv-
semateks Boriss Markarovit 
ja Valentin Prokopovit, kes 
olid ungarlasi sõimanud fašis-
tideks.

Juri Šljapin on väitnud, et 
nägi pealt, kuidas Zádor oli 

esimesena Prokopovit löö-
nud, misjärel venelane lihtsalt 
vastas ungarlasele samaga. 
Vene keelt osanud Zádor ise 
jutustas ajakirjanikele, et oli 
hakanud matši ajal Prokopo-
vit solvama, kuid kaotas het-
keks tähelepanu ja selle ajal 
löönudki venelane tal rusika-
ga kulmu rulli.

Vene sportlaste meenutus-
te järgi olevat Zádori karjed 
vaigistanud kära tribüünidel. 
Demonstreerides basseini 
ääres kulmust jooksvat verd, 
kutsus Zádor publikut vaiki-
misi endale appi. Pealtvaata-
jad lõhkusidki kaitsevõred, 
tormasid basseini juurde ja 
hüüdsid nõukogudevastaseid 
loosungeid. Ainult polit-
sei sekkumine olevat tõelise 
mässu ära hoidnud.

Matši lõppedes loobusid 
venelased mängimisest ning 
püüdsid end kaitsta tribüüni-
delt vette lennanud pudelite, 
puutükkide, müntide ja teiste 
esemete eest. Neljanda värava 
viskasid ungarlased juba tühja 
väravasse ning nad võitsidki 
tulemusega 4:0.

Matš peatati minut enne 
õiget aega ja nõukogude 
sportlased siirdusid politsei-
nike kaitse all riideruumi, kus 
väidetavalt vahetati riideid 
põrandal pikali olles, et aken-
dest poleks mehi näha.

Kui läänemaade ajakirjan-

duses räägiti sellest basseini-
kaklusest väga põhjalikult ja 
selle kohta trükiti ära hulga-
liselt fotosid, siis nõukogude 
meedias oli selles osas täielik 
vaikus: mainiti küll matši tu-
lemust, aga basseinis toimu-
nud draamast ei räägitud sõ-
nagi. Alles pärast Nõukogude 
Liidu lagunemist vestsid nõu-
kogude tollased veepallurid 
oma meenutusi 1956. aasta 
mälestusväärsest matšist.

Lõpuks võitis nõukogude 
veepallikoondis Melbourne’i 
olümpiamängudelt pronks-
medali, kui ungarlased pärjati 
kullaga. Pärast olümpia lõppu 
palus suurem osa Ungari vee-
palluritest poliitilist varjupai-
ka Austraalias, mis ka saadi. 
Kui teised sportlased naasid 
hiljem kodumaale, siis Ervin 
Zádor ainsana ei tulnud enam 
kunagi Ungarisse tagasi ja 
suri USA-s 2012. aastal.

Pjotr Mšvenieradze väitel 
olevat nõukogude sportla-
si esialgu tahetud kaotatud 
matši eest karistada, kuid hil-
jem asendus raev armuga ja 
talle anti isegi teenelise meis-
tersportlase aunimetus, kuigi 
olümpiavõitjateks venelased 
ei tulnud.

Allan Espenberg

1956: ungarlaste ja venelaste kaklus veepallibasseinis
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsast leiad kõik vajaliku jõululauale:

maitsva eestimaise seaprae,
süldi ja pasteedi materjali,

hõrgud singid, suitsu- ja verivorstid,
Reti Talu marineeritud kurgid,

kõrvitsad ja peedid.
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 33 €

40 €

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

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

31.12 kell 20:00

AASTAVAHETUSPIDU
SAGADI mõisas

Tel 676 7888
www.sagadi.ee

Peaesineja
Gerli Padar & The Moon

Õhtujuht
Tarvo Sõmer

Videodisko
Andrus Kuzmin

Pidulik bufee ja 

tervitusjoogid

90€ / in
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