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   Stik Autoremont

  Diagnostika ja elektritööd
  Alarmide ja lisaseadmete paigaldus
  Generaatorite ja starterite remont
  Lisasoenduste diagnoosimine ja remont
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Fiore
sukkpüksid

Gillette venus tald
+ 2 varutera

Scholl Light Legs
tugisukkpüksid
20 DEN

WENKO meeste
püksirihm

Reisikohver
45x32x14cm

Tahvelarvuti
ümbris
10”

Tigi Bed Head
Resurrection Duo
2X750ml

Nõudepesumasina
tabletid Sun
Classic
105tk

Fliistekk Öökull
127x152cm

Ziaja sampoon
Cocoa Butter
+ Ziaja juuksepalsam
Cocoa Butter

400ml

200ml

Jacobs Krönung
lahustuv kohv
200g

LED
valgusriba
5m

Puuvillast Led
valguspallid
hallid

Spinner-
näpuvurr

Kinoki Detox
jalaplaastrid
10tk

BOURJOIS Air Mat
Foundation
30ml

Rakvere kaupluse SÜNNIPÄEVANÄDAL!06.12.-13.12.2017

www.magaziin.ee

-40%Saksa TCM kodu-,
köögi- ja 
garderoobikaubad

Allahindlus ei laiene juba allahinnatud toodetele, kliendikaardi soodustus ei lisandu.

h 150 cm

Palju UUT kaupa ja HÄID pakkumisi!

Kõigi ostjate vahel 
loosime välja

kauni KUNSTKUUSE

Ootame Sind Ringtee 4, Rakvere

JOONISTUSVÕISTLUS
3-12aastastele lastele

“Jõuluaeg on käes!”
           Too pilt poodi, loosime kingitusi!

Loosimine toimub 
13.12.2017 kell 17
Rakvere kaupluses!

Võitjatega võtame ühendust!
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Täna, 154 aastat ta-
gasi toimus Tšiilis 
üks traagilisemaid ja 
kohutavamaid põlen-
guid, kui kirikus 
puhkenud tulemöllus 
sai surma mitu tuhat 
inimest.

Allan Espenberg

Oli teisipäev, 8. detsember 
1863. aastal, kui katoliikliku 
kiriku mungaordu Jeesuse 
Seltsi liikmed ehk jesuiidid 
tähistasid Tšiilis Neitsi Maar-
ja pärispatuta saamise püha, 
mis oli tšiillaste üks populaar-
semaid pidupäevi. Pidulikult 
riietatud inimeste rühmad 
suundusid hiiglasuurde je-
suiitide kirikusse Tšiili pea-
linna Santiago de Chile kesk-
osas, et osa saada pidupäeva-
sest jumalateenistusest.

Kirik oli pühadele kohaselt 
ülevalt kaunistatud. Põles 
suur hulk õlilampe ja küün-
laid, altari juures asus Neitsi 
Maarja kolossaalne puidust 
kuju, mida ümbritses samuti 
tohutult palju küünlaid. Seal 
oli ka poolkuukujuline suur 
kandelaaber ehk mitmeharu-
line küünlajalg. Kiriku seinte-
le oli riputatud palju elegant-
seid riidekangaid ja paberist 
rippvanikuid.

Kiriklik jumalateenistus al-
gas õhtul kell seitse. Umbes 
samal ajal, kui avati kiriku vä-
lisuks (või läks see lahti suure 
tuule tõttu), tekkis kiriku-
hoones tõmbetuul, mis lõi pi-
kali ühe arvukatest põlevatest 
küünaldest. Lahti läinud tuli 
sööstis silmapilkselt seintele, 

mis olid kaetud kangaste ja 
vanikutega. Algas suur tule-
möll.

Teistel andmetel sai põleng 
alguse ühest peaaltari juures 
asunud õlilambist, mis süütas 
kootud piltvaibad ja seinakat-
ted. Üks kohalviibijatest püü-
dis tuld teise riidetüki abil 
kustutada, kuid selle asemel 
pani kogemata põlema veel 
ka puidust põranda.

Vaimulikud pagesid tule-
kahju puhkedes kiiresti käär-
kambrisse ja panid enda järel 
ukse lukku. Koos nendega 
suutsid kirikust lahkuda ka 
mõned mehed. Neist ei saa-
nud keegi surma ega isegi vi-
gastada. Kuna käärkambri 
uks oli kinni pandud, siis 
sealtkaudu ei õnnestunud 
enam kellelgi teisel pääseda.

Kirikulised sattusid paani-
kasse ja püüdsid põgeneda, 
kuid külgmised uksed olid su-
letud. Need olid pandud kinni 
selleks, et jätta inimestele 
rohkem ruumi kirikus olemi-
seks. Nii püüdis inimeste põ-
himass väljuda peauksest. 
Mõnesajal koguduse liikmel 
see õnnestuski. Kõige tõsise-
maid probleeme tekitas aga 
naiste tolleaegne riietus ja sel 
saatuslikul päeval moodusta-
sid kirikusolijatest suurema 
osa just naised.

Tol ajal olid moes kohevad 
krinoliinkleidid ja traatraa-
miga toestatud kellukeseku-
julised laiad seelikud. Esiteks 
oli selliste kleitidega väga ras-
ke ringi liikuda ja joosta ei 
saanud nendega üldse. Tei-
seks kasutati krinoliinkleitide 
valmistamisel kergestisütti-
vaid materjale, mis muutsid 
need eriti tuleohtlikeks. Nii 
on teada, et 1850.-1860. aas-

tatel hukkus ainuüksi Inglis-
maal krinoliiniga seotud tule-
kahjudes umbes 3000 naist.

Tšiili juurde tagasi tulles, 
siis kiriku seintelt ja laest alla-
kukkuvad põlevad kanga- ja 
paberitükid süütasid naiste-
rahvaste kleidid. Paanika tõt-
tu ei suudetud esialgu ka uksi 
avada. Kirikuukse juurde 
moodustus inimkehadest 
suur ummik ja võib isegi öel-
da et kuhi. Need, kes olid juba 
kirikust väljas, suutsid sellest 
kuhjast mõned inimesed välja 
tirida. Nii õnnestus päästa 
mõnikümmend elu.

Üks probleem seisnes veel 
selles, et kõik kirikuuksed 
avanesid sissepoole, mis 
ahendas väljapääsuava ja ini-
mesed ei suutnud nendest 
välja murda. Osa kirikulistest 
prantsatas maha, teised kuk-
kusid neile otsa ja nii tekkiski 
ummistus, mis ei andnud ki-
rikus olevatele inimestele 
mingit võimalust välja pääse-
da. Kui inimtropi tekkimise 
järel õnnestus avada veel ka 
üks külgmistest ustest, tekkis 
silmapilkselt sinnagi samasu-
gune ummik.

Tragöödia viimaseks vaatu-
seks oli katedraali suure pui-
dust kupli allavarisemine, ku-
na see mattis enda alla kõik 
sel hetkel kirikus viibinud 
inimesed. Just see oligi põh-
juseks, miks õnnetus nõudis 
tuhandeid inimelusid. Arva-
takse, et enne kupli allakuk-
kumist polnud kirikus kuigi 
palju hukkunuid.

Kui palju inimesi põlengu 
ja kiriku kokkukukkumise ta-
gajärjel surma sai, pole samu-
ti teada. Kuna paljud olid 8. 
detsembril kirikusse tulnud 
koos oma abikaasade, vane-

mate ja lastega, siis hukkusid 
terved perekonnad. Oletatak-
se, et ohvreid võis olla 2500 ja 
3000 vahel. Santiago ajalehes 
trükiti ära enam kui 2000 
surmasaanu nimed, kuid kõi-
ki hukkunud inimesi polnud 
võimalik kindlaks teha. Sa-
mas avaldati ka vaimulike 
poolt päästetud esemete ni-
mekiri, mis tekitas paksu pa-
handust: preestritele heideti 
ette väärisasjade päästmise 
olulisemaks pidamist inimes-
te aitamisest.

Laipade väljatassimine kiri-
kust võttis aega kümme päe-
va. Surnukehad olid niivõrd 
moonutatud, et neid polnud 
võimalik tuvastada, mistõttu 
inimesed maeti ühishauda-
desse Santiago peakalmistule.

Lisaks surnukehadele toodi 
1863. aastal kirikuvaremetest 
välja ka tornikellad, mis müü-
di vanametalliks maha. Kuid 
147 aastat pärast õnnetust, 
2010. aastal sai Tšiili kellad 
tagasi –  need olid sattunud 
Walesi ühe kollektsionääri 
kätte, kes polnud kelli hävita-
nud.

Jesuiitide kiriku müürid aga 
lükati kokku ja 11 aastat pä-
rast katastroofi püstitati selle-
le kohale mälestusmärk ning 
rajati iluaed. Selle tragöödia 
üheks peamiseks tulemuseks 
peetakse vabatahtlike tuletõr-
jesalkade tekkimist Santiago 
linnas, kus 1865. aasta rahva-
loenduse andmetel elas 
115 000 inimest (praegu on 
linnas elanikke umbes 7 mil-
jonit). Tšiili pealinnas polnud 
senini olnud organiseeritud 
tuletõrjeteenistust, kuid esi-
mene komando moodustati 
juba kaks nädalat pärast tule- 
tragöödiat.

1863: Tšiili tulekahjus hukkus ligi 3000 inimest
Advendiaja mõtisklus

Möödunud nädalavahetusel algas advendiaeg, mis tähen-
dab eesti keeles lahtikirjutatuna tulemise aega. Kuid mis siis 
ikkagi on tulemas, mida me ootame? Vastus on selge – on 
jõulude ja valguseaja alguse ootamise aeg. Advendiajaga al-
gab jõulupühade tulemise aeg.

Mingil seletamatul kombel tekitavad lähenevad jõulud 
igal aastal ka muutusi meis ja meie mõtetes. Süütame kodu-
des küünlad ja mõtleme ehk rohkem sellele, kus me jõulu-
pühadel oleme ning kellega koos need veedame.

Advendiaeg on aasta kõige pimedama perioodi lõpu ja 
valguse ootuse aeg – loeme päevi ja nädalaid, elame ootuses, 
et jõulupühade saabudes hakkaks samm-sammu haaval päe-
vad pikemaks muutuma.

Just valgus on see, mis kõnetab iga pimeduses kõndijat. 
Pimedas liikudes kutsub meid kõiki valguse ja vilkuva sooja 
tulukese poole. Valguse ümber ja sooja kolde läheduses vii-
bijad ei oska aga sageli mõista puudusekannataja või külme-
tava ja väsinu olemist ning traagikat.

Tihti täheldame, et heaolu nautija võib viletsamas olukor-
ras viibijasse suhtuda hoopis üleolevalt. Näiteks juhtub ju 
sageli, et vihmas või lumelobjakaga kimpus olev teeline jääb 
tähele panemata mugava sõidukiga oma asjatoimetusi ajava 
möödakihutaja poolt. Hea, kui jalgsiliikleja pääseb auto-
rataste alt pritsivast poriveesahmakast.

Sama kipub olema meie hingeeluga. See, kellel läheb häs-
ti, ei märka tihti enda ümber inimesi, kelle olukord hetkel 
just kiita ei ole. Tänapäeva kiires maailmas on inimene ka 
vaimses ja hingelises mõttes sageli üksi, isegi kui see pealt-
näha välja ei paista. Valguse ja soojuse otsimine või selle ja-
gamine on advendiaja sisu, mõte ja suund.

Igaühes meis on olemas hingesoojust, hoolimist ja sise-
mist valgust. Mõelgem advendiajal – mis on see valgus, mis 
just minu seest paistab ja kus on see soojus, mida minul ja-
gada on? Vastus on tihti peidus väga lihtsates asjades – hea 
sõna kolleegile, soe käepigistus, siirad tänusõnad, naeratus... 
Jagagem saabuval advendiajal oma sisemist valgust ja soo-
just inimestega meie ümber. Kaunist advendiaega!

Andres Jaadla,
Linnavolikogu liige

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
silja.part@kuulutaja.ee
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Kolmapäeval, 6. det-
sembril pidas valitsus 
erakorralise e-istungi, 
et kuulutada välja 
korraline lisaõppeko-
gunemine OKAS 669 
reservväelasele 6.–10. 
detsembrini. Kutsed 
reservis olevatele ini-
mestele saatis laiali 
kaitsevägi.

Seidi Lamus-Tšistotin

Kaitseväe juhataja tegi ette-
paneku kutsuda lisaõppeko-
gunemisele OKAS 1. mehha-
niseeritud jalaväebrigaadi 13. 
mehhaniseeritud jalaväepa-
taljon. Reservväelaste kogu-
nemiskohaks on Kaitseväe 
Jõhvi linnak, kuhu kutse saa-
nutel tuli ilmuda mitte hiljem 
kui 7. detsembri hommikul. 
Etteantud ajaks tuli kohale 
üle 500 reservväelase.

„Soovin ette tänada kõiki 
kutse saavaid reservväelasi, 
nende tööandjaid, pereliik-
meid ja lähedasi mõistva suh-
tumise eest. Kutsutute osale-
mine õppekogunemisel on 
äärmiselt tähtis,“ ütles peami-
nister Jüri Ratas. „Lisaõppe-
kogunemine võimaldab Eestil 
kontrollida, kas oleme valmis 
vajadusel kiiresti riigikaitset 
tugevdama. Julgeolek ei teki 
iseenesest, seepärast peab 
korraldama ka rahuajal regu-
laarselt õppuseid, et säilitada 
kiirreageerimisvõime alates 
Vabariigi Valitsusest kuni 
formeeritavate üksusteni.“

Samuti nentis peaminister, 
et kuigi riik maksab õppeko-
gunemisele tulevale reservis-
tile hüvitist, on töötaja palga-
vahe kompenseerimine või 
siis säilitamine õppekogune-
mise ajaks märkimisväärseks 
panuseks ning eeskujuks teis-
tele.

1. jalaväebrigaadi ülem ko-
lonel Veiko-Vello Palm selgi-
tas, et toimub üksikmehe ja 
üksuse tasemel väljaõpe. „Pä-
rast Jõhvi linnakusse kohale 
jõudmist antakse kätte kaitse-

Valitsus kuulutas välja 669 
reservväelase õppekogunemise

väe varustus, liigutakse välja-
õppe alale, toimub relvade 
sisselaskmine, uue varustuse 
tutvustus ning vana õpitu 
meelde tuletamine. Paari päe-
vaga väga keerulisi manööv-
reid teha ei jõuagi,“ ütles 
Palm.

Vastavalt riigikaitseseadu-
sele võib valitsus kokku kut-
suda lisaõppekogunemise, 
mis võimaldab erinevalt tava-
lisest õppekogunemisest har-
jutada ja kontrollida kaitseväe 
reservüksuste lahinguvalmi-
duse saavutamist kiirendatud 
korras, ilma 120 päevase ette 
teatamiseta.

Samuti annab lisaõppeko-
gunemise korraldamine või-
maluse harjutada sõjalise val-
misoleku otsustusprotsessi 
valitsuse tasemel. Üksuste 
erakorralist kontrolli prakti-
seeritakse ka teistes riikides. 
Lisaõppekogunemisega seo-
tud kulu kantakse kaitsemi-
nisteeriumi valitsemisala eel-
arvest.

 Seoses ootamatu õppeko-
gunemisega kinnitas ka ER-
GO kindlustuse esindaja, et 
nad katavad varem sõlmitud 
reisikindlustuslepingu alusel 
kaitseväe välkõppusele kutsu-
tud reservväelaste ärajäävad 
reisid.

2016. aasta lõpus kehtima 
hakanud riigikaitseseadus 

kaasajastas Eesti riigikaitse 
põhimõtteid ning lisavõima-
luse reservväelased 24 tunni 
jooksul kokku kutsuda. „Esi-
mesele välkõppusele kohale 
ilmunute protsent oli küll 
kõrge, ent nii mõnelgi võis 
just õppuse ajal väljuva lennu 
tõttu kohus riigi ees täitmata 
jääda,” selgitas ERGO kahju-
käsitluse juht Caterina Lep-
valts.

Välkõppusele kutsumine 
on ootamatu ja ettenägematu 
sündmus, mis kvalifitseerub 
ERGO kindlustuses reisitõr-
ke juhtumiks. „Kui kliendil 
on kutse saamise ajal kehtiv 
reisitõrke kindlustus, hüvita-
me reisiga seoses tehtud ku-
lud,” lisas Lepvalts.

Ootamatusteks valmis ole-
kuks on kõige targem reisi-
kindlustus sõlmida kohe pä-
rast lennu- või laevapiletite 
ostmist. Üsna sagedased on 
näiteks juhtumid, kus mõni 
päev enne reisile minekut sel-
gub, et lennuajad on muutu-
nud, lend sootuks tühistatud 
või reisiseltskonnast keegi 
raskelt haigestunud. „Täpselt 
samuti võib reservväelasi vii-
masel hetkel tabada ootamatu 
kutse kaitseväe reservõppu-
sele. Paraku on siis kindlustu-
se peale juba hilja mõelda,” li-
sas Lepvalts.

Formeerimine Jõhvis. 
Foto: srs Siim Verner Teder / Eesti Kaitsevägi

LIIKLUSÕNNETUSED
6. detsembril kella 8.10 ajal toimus liiklusõn-
netus Rakvere vallas Pärnu-Rakvere-Sõme-
ru mnt 169. kilomeetril, kus 31aastase mehe 
juhitud sõiduauto GMC Sierra sattus möö-
dasõidul kaubikust Citroën Jumper külglibi-
semisse ja autod põrkasid kokku. Citroën, 
mida juhtis 25aastane mees, libises teelt väl-
ja, rullus üle katuse ning paiskus küljeli. 
Sündmuskohalt toimetati Citroëni kaasreisi-
jad, 24aastane ja 37aastane mees Rakvere 
haiglasse.
3. detsembril kella 16.50 ajal toimus liiklus-
õnnetus Rakvere linnas Tallinna tn 14 juu-
res, kus 51aastane mees sõitis sõiduautoga 
Volkswagen Passat otsa reguleerimata üle-
käigurajal sõiduteed ületavale jalakäijale, 
46aastasele naisele. Jalakäija toimetati Põh-
ja-Eesti Regionaalhaiglasse.

VARGUS
Ajavahemikul 5. november kuni 3. detsem-
ber varastati Haljala vallas Sagadi külas asu-
vast talust kettsaag Husqvarna, tööriistad ja 
olmetehnikat. Kahjusumma on täpsustami-
sel.

TEELE LANGENUD PUUD
1. detsembril kell 12.06 ning kell 13.20 käisid 
päästjad eemaldamas Sõmeru vallas Toomla 
külas teele kukkunud puud. Kell 12.44 käidi 
teele langenud puud eemaldamas Haljala val-
las Eru külas.
2. detsembril käisid päästjad teele langenud 
puid eemaldamas kell 6.44 Kadrina vallas 
Loobu külas, kell 8.55 Tamsalu vallas Võh-
muta külas ja kell 17.28 Kadrina vallas Arba-
vere külas.

MUST KROONIKA
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Rakvere inimesi kutsutakse 
jõulukuu doonoripäevale

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi 
kui ka püsidoonoreid verd loovutama 12. detsembril kella 
10-14 Rakvere Kultuurikeskuses (Kreutzwaldi 2) toimuva-
le doonoripäevale, et kõik sooja südamega Virumaa inime-
sed saaksid teha kauni jõulukingituse abivajajaile.

„Eesti regilaulus tähistab sõna punane hoopiski kaunist, 
seega punane kingitus on kaunis kingitus. Verekeskus soo-
vib kõigile Virumaa inimestele rahulikku jõulukuud ja oo-
tab doonoreid tegema kaunist kingitust,“ rääkis Põhja-Ees-
ti Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht 
Ülo Lomp.

„Regionaalhaigla verekeskusel on tavaks teha jõulukuul 
ka oma headele doonoritele kingitusi, mis loositakse välja 
kõigi detsembris verd loovutanud ja loosis osalenud doo-
norite vahel. Peaauhinnaks on Tallinn-Stockholm-Tallinn 
kruiis neljale, aga toredaid auhindu teatritelt, muuseumi-
telt ja teistelt ettevõtetelt on veelgi,“ lisas ta.

Usinate Rakvere doonorite juures käiakse doonoripäe-
vadega igakuiselt, viimati oldi Rakveres 14. novembril, mil 
verd loovutas 72 doonorit ning verevarud täienesid ligi 33 
liitriga. Tuginedes eelnevate aastate kogemusele, loodab 
Lomp, et seekord on head teha soovivaid inimesi rohkesti 
ning verekeskuse verevarud saavad sedavõrd tõhusa täien-
duse, et me kõik võiksime rahuliku südamega pühadele ja 
aastalõpule vastu minna.

Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähe-
malt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes on 
Eesti Vabariigi kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel 
üle ühe aasta. Verekeskus julgustab doonoreid verd loovu-
tama regulaarselt, kolm-neli korda aastas. Minimaalne ka-
he vereloovutamise vaheline aeg peab olema 60 päeva, 
naistel soovituslikult 90 päeva.

Iga vereloovutus aitab vähemalt kolme patsienti. Doo-
norite verd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünni-
tustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, anee-
mia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ning pal-
jude teiste haiguste puhul. Doonorivere toel on võimali-
kud ka paljud plaanilised operatsioonid, mida muidu liiga 
suure verekaotuse kartuses ei saaks sooritada. Eesti haigla-
tes tehakse vereülekanne ligi 18 000 patsiendile aastas.

Lisainfot leiab verekeskuse kodulehelt www.verekeskus.
ee ning Facebooki fännilehelt „Doonorid ja Sõbrad“.

Kuulutaja

Rakveres toimus jär-
jekorras teine Ette-
võtlike Naiste Mess, 
kus seekord kõlas 
keskse sõnumina va-
jadus end suures in-
fotulvas nähtavaks 
teha.

Liisi Kanna

Üks korraldajaist, Lää-
ne-Viru Rakenduskõrgkooli 
õppetooli juhataja Virve 
Transtok selgitas, et messi 
idee tekkis seoses MTÜ ET-
NA Eestimaal ja Lääne-Viru 
Rakenduskõrgkooli vahelise 
koostööleppe sõlmimisega 
eelmise aasta sügisel.

„Koostöö sisu on naisette-
võtlusalase teabe vastastikune 
vahetus, ühiste uuringute läbi 
viimine, ühisürituste korral-
damine, tudengite praktika 
ning õppejõudude stažeeri-
mise võimaluste laiendamine. 
Koostööleppe järgi loodi 
naisettevõtluse teabekeskus 
RAK-NET, mis on suunatud 
naisettevõtjatele, aidates luua 
ja arendada oma ettevõtet. 

RAK-NETi avaüritusena toi-
mus eelmisel aastal esimene 
Ettevõtlike Naiste Mess,“ täp-
sustas ta, lisades, et etteval-
mistustesse oli eelpoolnime-
tatute kõrval kaasatud ka Lää-
ne-Viru Arenduskeskus ning 
sellel aastal ettevõte Techlike.

Transtok rääkis, et kuna 
eelmise aasta avaüritus läks 
igati korda ja tagasiside oli 
positiivne, siis otsustati sar-
nane üritus ka tänavu korral-
dada. „Parim viis uusi teadmi-
si saada on kogemusest õppi-
mine ja seda võimalust oleme 
me ka messil osalejatele pak-
kunud,“ ütles korraldaja.

Ettevõtluse võlusid ja valu-
sid jagasid naised väga erine-
vatelt elualadelt. Anne Põld-
maa rääkis kuivkülmutuste-
hasest Simunas, Nele 
Rogenbaum tööst MTÜ Ark-
na Tervisekülas, Heidi Jakob-
son oma lastehoiu loomisest, 
Rebecca Liis Armus oma tee-
konnast raamatupidamistee-
nuseid pakkuva ettevõtte ra-
jamisel ning Heli Preismann 
Lauli Loovstuudio väljun-
deist. Osalejatele saatis video-
tervituse ka Jobbattical juht 
Karoli Hindriks.

Mõlemal messil on osale-

nud ka Riigikogu liige ja ET-
NA patroon Urve Tiidus. Tä-
navu kõneles ta koomiliste 
lugude ning huvitavate fakti-
de kaudu inforohkusest ja 
tarvidusest sellest tulevast va-
jalik üles leida ning ühtlasi et-
tevõtjana end selles nähta-
vaks teha.

„Kui inimesel on rohkem 
infot, siis see ei tee teda alati 
targemaks,“ sõnas ta. „Info-
tulv on nii suur, et me ei saa 
enam hästi aru, mis on oluli-
ne ja mis mitte,“ jätkas ta. 
„Taustast rääkides, arvatakse, 
et viie aasta pärast on maail-
mas 50 miljardit nutiseadet, 
mis koguaeg koguvad, ana-
lüüsivad ja jagavad andmeid.“

Tiidus toonitas, et ettevõt-
luses on oluline oma infot 
peale suruda. „Andmeid on 

nimetatud uueks kullaks. 
Ükski ettevõtja ei saa hakka-
ma kliendibaasita, et ta teaks, 
mida nad vajavad ja kus on 
potentsiaalne turg,“ rääkis 
patroon, toonitades samas, et 
seejuures tuleb pöörata tähe-
lepanu ka küsimusele – palju 
sa võid rikkuda inimese pri-
vaatsust.

Ka oma eduloo jutustanud 
Rebecca Liis Armus märkis, 
et äärmiselt oluline on tuge-
vas konkurentsis silma paista 
ja eristuda. „Meie oleme 
nüüdseks üritanud ka spetsia-
liseeruda, tuleb teha midagi 
veidi teisiti – väikese vimka-
ga. See on igas valdkonnas 
olema ja tuleb üles leida.“

Just enda nähtavaks tege-
misele keskendus ka üks mes-
si töötubadest, kus räägiti ko-

MÕNE REAGA

Ettevõtlikud naised kogunesid taas messile

Kaubalaudadega oli väl-
jas ettevõtlikke naisi ka 
väljastpoolt Virumaad, 
näiteks Järvamaal tegut-
sevad Piret Hansman PISI 
kohvimajast (pildil) ja Pi-
ret Kreitsman Nõgese Kä-
sitöötalust.
Naised nentisid, et tead-
sid messi toimumisest juba 
möödunud aastal, kuid ei 
jõudnud siis osalema. Mõlemad toonitasid, et üritusele 
ei tuldud  mitte üksnes selleks, et oma tooteid müüa. 
„Seminari osa on ka väga oluline,“ sõnas Hansman. 
„Ikka selleks, et saada kogemusi ja innustust.“

dulehekülje loomisest ja in-
ternetiturundusest. Lisaks 
toimus praktikult praktikule 

töötuba ning kätt sai proovi-
da jõulukaartide valmistami-
ses.

Lisaks jäi messil kuuldud 
lugudes kõlama tugivõrgusti-
ku ning suhete ja suhtluse 
olulisus oma ettevõtte rajami-
sel. Aga ka sõnum, et kohati-
ne ebaõnnestumine kuulub 
ettevõtluse juurde. „Läbikuk-
kumine on loomulik osa. Ja 
kui see toimub, siis sellepä-
rast, et me oleme inimesed, 
mitte seepärast, et oleme nai-
sed,“ innustas video vahendu-
sel Karoli Hindriks.

Messil toimus ka toodete 
tutvustus ja müük, kus oli 
oma kaubaga väljas umbes 
kolmkümmend ettevõtjat. 
„Üldjoontes võib osalejate 
hulgaga rahule jääda, ruumi 
jagus kõigile, töötubades 
oleks võinud rohkemgi osale-
jaid olla. Ka lastehoiu teenust 
kasutati päris aktiivselt,“ mär-
kis Virve Transtok.

Tulevikku vaadates lisas 
korraldaja, et kui on huvi ja 
osalejaid, siis tuleb kindlasti 
ka Ettevõtlike Naiste Mess 
2018.

Riigikogu liige ja ETNA 
patroon Urve Tiidus 

kõneles inforohkusest ja 
ettevõtja vajadusest end 

selles tulvas nähtavaks 
teha. 

Fotod: Liisi Kanna
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Aasta kodu ja aasta noore pere 
aed asuvad Lääne-Virumaal

Ajakirja Kodu & Aed korraldataval konkursil Kodu Kau-
niks 2017 tuli sel korral kahes kategoorias võit Lääne-Viru-
maale.

Aasta Kodu 2017 preemia pälvinud kodu kirjelduses sei-
sab: „Lee ja Mehis Palju kodu tsaariaegses kivimajas Rakve-
res on pigem väiksevõitu. Pealegi ei leidu korteris pea ühte-
gi täisnurka. Nõnda oli selle kodu sisustamine paras pähkel: 
kuidas kõik vajalik ära mahutada ja igat soppi võimalikult 
hästi kasutada. Kuid tulemus on värske ja helge. Selles ko-
dus on stiili. See on lihtne, äratuntavalt eestimaine ja huba-
ne kodu, kus on kerge ja mõnus olla.“ Auhinnaks on Swed-
bank pannud välja 2500 eurot.

Noore Pere Aed 2017 preemia saanud aeda iseloomusta-
takse nii: „Maris Uudeküll ja Dmitri Okatov on asunud 
Tamsalus oma käe järgi ümber tegema vanaema aeda. Osa 
vanu majandushooneid lammutati, asemele rajati kaks mõ-
nusat terrassi. Iluaia kujundamine läheb samm-sammult 
edasi, aga kindlasti jäävad alles nii viljapuud, peenramaa kui 
kasvuhoone.“ Auhinnaks on Horticom pannud välja 1000 
eurot.

Kuulutaja

Tapa ja Tamsalu ühi-
nemisel moodustu-
nud uue vallavalitsu-
se koosseisus hakkab 
olema 65 teenistujat, 
teiste hulgas kolm 
abivallavanemat. 
Muudatuste abil loo-
detakse pakkuda pa-
remat teenust.

Liisi Kanna

Tapa vallavolikogu viimati-
sel istungi otsustati ära uue 
vallavalitsuse struktuur ja 
koosseis, mis asub sellisel ku-
jul töösse järgmise aasta algu-
sest. Muudatuste järel hakkab 
teenistujaid olema mõnevõr-
ra rohkem kui praegu veel te-
gutsevates Tapa ja Tamsalu 
vallavalitsustes kokku.

Tapa vallavanem Alari Kirt 
nentis, et kuigi haldusreformi 
eesmärgiks oli avalikus sekto-
ris töötavate inimeste arvu 
vähendamine, ei ole ta hetkel 
nõus sellega kaasa minema. 
„Mõne aasta pärast ehk küll, 
kui asjad on hakanud paremi-
ni toimima,“ sõnas Kirt, lisa-
des, et praegu ei osata ka päris 
täpselt ette näha, millised 
ülesanded omavalitsustele 
veel tulevad. Alles eelmise 
aasta lõpus arvati, et vallava-
litsuses töötavate inimeste 
arv väheneb, kuid ka riigi ot-
sused olid siis veel lahtised – 
ka kinnitus maavalitsuste sul-
gemise kohta tuli alles tänavu 
aasta alguses.

Kuid milleks kolm abivalla-
vanemat? Saavad ju suurem 

Aasta kodu. 
Foto: Juta Kübarsepp

Aasta noore pere aed. 
Foto: Tiina Tammet

Tapa vallavalitsusse 
luuakse uusi teenistuskohti

osa omavalitsusi hakkama 
väiksema arvuga.

„Tahame pakkuda paremat 
teenust. Mõlemad vallavalit-
sused töötasid siiani säästure-
žiimil,“ kommenteeris Kirt. 
„Tegime ettenähtud tööd ära, 
aga teenuste osas ei arenenud 
me kusagile. Tahame olla are-
nemisvõimelised.“

Vallavanem selgitas, et 
valdkonnad hakkavad olema 
nüüd selgemini grupeeritud 
ning igast abivallavanemast 
saab ka osakonnajuhataja. 
„Kui vaadata haridus- ja sot-
siaalvaldkonda, siis üle poole 
valla eelarvest läheb selle abi-
vallavanema vastutusalasse. 
Sotsiaalvaldkond on klientide 
osas kõige mahukama tööga 
üldse. Lisaks on haridus- ja 
sotsiaalala läbi laste väga tu-
gevalt seotud,“ sõnas Kirst, 
täpsustades, et siiani ei ole 
koostöö nende valdkondade 
vahel piisavalt hästi toimi-
nud.

Muuhulgas võetakse juurde 
ka üks lastekaitsespetsialist. 
„Praegu on neid kahe valla 

peale kaks, aga nemad jõua-
vad vaevu-vaevu tule kustu-
tada,“ selgitas Kirt ja lisas, et 
tulevikus tõstab valdkonna 
töömahtu ka see, et asendus-
kodudega seonduvaga tegele-
mine hakkab olema valla 
ülesanne.

Tulevane haldusosakond 
on olemas ka praeguses Tapa 
vallavalitsuses, kandes majan-
dusosakonna nime. „Sinna al-
la kuuluvad väga spetsiifilised 
teemad – ehitus, kinnisvara 
hooldus, tee-ehitud – abival-
lavanemal jätkub tööd maa ja 
ilm,“ sõnas Kirt.

Kolmanda, arendus- ja fi-
nantsosakonna  kohta möö-
nis vallavanem, et neile tee-
madele on seni liiga vähe tä-
helepanu pööratud. „Planee-
rimine ja eelarve tasakaal on 
arenguga väga tihedalt seo-
tud.“

Sellesse osakonda tuuakse 
kantseleist üle ka IT-vald-
kond. „IT on siiani kuulunud 
tugisüsteemi alla, kuid tahaks, 
et see oleks samuti rohkem 
arengule suunatud. On palju 

võimalusi, kuidas pakkuda 
paremat teenust läbi IT-ra-
kenduste,“ märkis Kirt. See-
pärast luuakse ka üks IT-spet-
sialisti koht juurde – praegu 
on vastaval kohal kummaski 
vallavalitsuses üks inimene, 
ka muudatuste järel jääb 
kumbagi piirkonda teeninda-
ma üks spetsialist, kolmas 
töötaja hakkab haldama n-ö 
pehmemat poolt, arendama 
nii väljapoole suunatud kui 
asutustesiseseid teenuseid. 
„Oleme ka selles osas lapse-
kingades,“ tõdes Kirt.

Lisaks võetakse vallavalit-
suse palgale jurist, aga ka ava-
like suhete spetsialist, kelle 
ülesandeiks on kodulehe hal-
damine, vallalehega tegelemi-
ne ja üldine mainekujundus. 
„Praegu tegeleb valla maine 
kujundamisega peamiselt val-
lavanem, ja igaüks ise, nii kui-
das oskab. Maine on aga väga 
oluline, sest selle järgi vald 
müüb ennast. Sellest oleneb, 
kas inimesed üldse kaaluvad 
meie valda oma tulevase elu-
kohana,“ toonitas Kirt. 

Abivallavanemate ameti-
kohtade osas tasub veel mär-
kida, et kui kahele kohale 
kuulutatakse välja konkurss, 
siis haldusküsimuste eest vas-
tutava abivallavanema ametit 
pakutakse praegusele Tapa 
abivallavanemale Andrus 
Freienthalile. Kirt selgitas, et 
neile, kelle puhul uues struk-
tuuris säilib sarnane ameti-
koht, peab tegema pakkumi-
se. „Kaht teist abivallavanema 
kohta ei ole enne olnud, ja me 
ei taha, et need oleksid polii-
tilised ametikohad, seepärast 
korraldame konkursid.“

Tapa vallavalitsusse luuakse kolm 
osakonda: haridus- ja sotsiaal-, 
arendus- ja finants- ning 
haldusosakond. 
Foto: Liisi Kanna
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VAJAD TÖÖD? OTSID TÖÖTAJAT?
PARIM VÕIMALUS SELLEKS ON AVALDADA

 KUULUTUS KUULUTAJAS
TIRAAŽ ON 16 000 NING KÕIK KUULUTUSED ON 

NÄHTAVAD KA INTERNETIS.
VÕTA ÜHENDUST

322 5093
KUULUTUS@KUULUTAJA.EE

TÖÖ/KOOLITUS/TERVIS

• Turismitalu vajab abitöölist, va-
jadusel elamispind. Tel 5801 0198

• Otsin talvehooajaks müüjat, kes 
võiks asuda Rakveres. Müüa tuleks 
siis tööstuskaupa (soojad sokid, 
retuusid jne). Lisainfo saamiseks 
palun helistada telefonil 528 5416

• Farm Lääne- Virumaal pakub 
tööd karjakule. Info tel 5304 
1060

• USS Security Eesti pakub tööd 
Lääne-Virumaa piirkonna 
turvatöötajale, kelle tööüles-
anneteks on turvalisuse ja hea 
teeninduse tagamine kauban-
dusobjektil. Pakume tööalast 
väljaõpet, stabiilset tööd. Töö-
aeg on paindlik, vahetustega. 
Kõigile meie töötajatele laieneb 
igakuine spordisoodustus. Li-
sainfo tel 5558 0057; 5306 0946 
või tule kohale Võidu 3, Rak-
vere E-R 9.00-16.00 e-post: tiit.
kivimagi@uss.ee

• Otsin Rakveres koduabilist, kes 
hooldaks kodu ja jalutaks väikse-
maid koeri mitu korda nädalas. 
Kokkuleppel saan pakkuda ka 
elukohta. Tel 528 5416

• Soovime endale koduhoidjat, 
Rakvere kesklinnas, kes hoo-
litseks kodu ning koerte eest. 
Sobivad: tahtejõuline, hakkaja 
pensionär või grupi peal olev 
inimene. Elamine puuküttega, 
elamine kohapeal. KIIRE! Tel 
528 5416

• Vetiku lüpsifarm võtab tööle 
lüpsjaid. Tel 528 8673

Pakkuda tööd kogemustega 
EHITAJALE/EHITUSPUUSEPALE

Samas pakkuda tööd ka koge-
mustega rühmale (2inimest) 

Tööks on peamiselt puidust era-
majade ja ridaelamute ehitus, 
majade püstitus ja kõik sellega 
kaasnevad üldehitustööd. Näi-

teks: elementmajade puhul 
seinte püstitus, katuse ehitus, 

välisvoodri paigaldus, sise vahe-
seinte ehitus. Töö Soomes. 
Pakun: tööle-koju reisimine 
ja majutus minu poolt, palk 

kokkuleppel. Töötajad võiks olla 
Lääne-Virumaalt või Tallinnast, 

veronumber tuleb kasuks. 
Ei ole tööjõuvahendaja. 

SAATA CV KOOS PALGA SOOVIGA. 
vilujoel@gmail.com 

www.worcly.ee 
Täpsem info 5278191

Tapa Hooldekodu 
võtab tööle 

HOOLDUSTÖÖTAJA
CV saata: 

tapa@hooldekodu.ee 
Täpsem info 

telefonil 5919 0251

PAKUN TÖÖD

E elmises loos rääkisin, 
miks ei tohiks oma 
treeninguid külmade 

ilmade saabudes pooleli 
jätta – lisaks tugevama im-
muunsussüsteemi saavutami-
sele hoiad ka oma treenitust 
ning ei pea kevade saabudes 
nullist alustama. Seekord an-
nan veel mõned soovitused, 
kuidas külma ilmaga õigesti 
treenida. 

Hingamistehnika 
on oluline

Hingamistehnika puhul, 
näiteks jooksmisel või kepi-
kõnnil, ei ole väga suurt va-
het, kas treenid sooja või kül-
ma ilmaga, kuid mõned 
nüansid siiski on.

Kui tempo pole esialgu 
suur, siis võiksid hingata sisse 
nina kaudu ja välja suu kaudu. 
Nii liigub sissehingatav õhk 
kopsudeni kauem ning õhk 
soojeneb ja see niisutatakse. 
Kui tunned, et treeningu in-
tensiivistudes hakkab selline 
variant treeningut pärssima, 
siis võiksid minna üle hinga-
misele, mille puhul hingad 
sisse nii nina kui ka suu kau-
du.

Tegelikult ei soovitata kül-
ma ilmaga väga intensiivseid 
treeninguid, näiteks inter-
valltreeninguid (etappideks 
jagatud treening, kus on näi-
teks spurt ja kõndimine va-
heldumisi), sest külmaga 
treenides saavad hingamis-
teed niigi suure koormuse 
ning neid veelgi rohkem 
proovile panna ei ole mõist-
lik. Seega võiks külmas tehta-
vad treeningud olla pigem pi-
kemad ja vähem tempokad, 
n-ö taset hoidvad.  Kui sul on 
soov mõned korrad nädalas 
teha lisaks intensiivsemaid 
trenne, siis kasuta selleks 
spordiklubides olevaid kar-
dioseadmeid.

Õiged jalanõud
Jalanõud on treeningul vä-

ga olulised ja seda eriti talvel 
libedaga joostes. Konkreetse-
mad soovitused saab sulle küll 
anda spordipoe müüja, ent 
eelkõige peaks jalanõu olema 

mugav ning arvestama konk-
reetsest spordialast tuleneva-
te vajadustega. 

Enim harrastatav spordiala 
on jooksmine, mida tehakse 
tihti aastaringselt. Seejuures 
on oluline teada, kus sa jook-
sed. Kui tervise- või jooksu-
rada on hästi hooldatud, näi-
teks linnatänav või park, siis 
saad ilmselt edukalt hakkama 
ka suvise jooksujalatsiga ja 
pole midagi imelikku, kui 
treenidki ühtede spordijala-
nõudega aastaringselt.

Kui lähed aga „üllatusraja-
le”, kus sa ei tea, millised on 
tingimused, siis tuleb talvel 
lähtuda libeduse ohust. Selli-
sel juhul võivad valed jala-
nõud tuua kaasa tõsiseid trau-
masid. Libedate teede tarvis 
on olemas spetsiaalsed naas-
tudega jalatsid. Sooja ja sula 
ilmaga sobivad aga ka suure-
ma mustriga jalanõud.

Kindlasti pööra tähelepanu 
ka sellele, et kasutaksid õigest 
materjalist sokke või põlvi-
kuid, mis on piisavalt soojad, 
aga samas hingavad.

Kuidas toituda?
Külmal ajal jäävad toitu-

missoovituste üldpõhimõtted 
küll samaks, mis muul pe-
rioodil, kuid ka siin tuleks ar-
vestada mõnede eripäradega.

Talvisel perioodil peaks 
pöörama suuremat tähelepa-
nu üldisele immuunsussüs-
teemi tugevdamisele, mille 
aluseks on mitmekesine toi-
dulaud, sealhulgas värsked 
puu-ja köögiviljad, mis sisal-
davad vitamiine ja mineraal- 
aineid ning ka antioksüdante.

Kindlasti jälgi, et saaksid 
piisavalt D ja C vitamiini. Sa-
muti on just külmades oludes 
treenimisel eriti tähtis tarbida 
piisavalt vedelikku, et ei te-
kiks alajahtumist. Seda on 
oluline meeles pidada, kuna 
külma ilmaga ei tunne me hi-
gistamist.

Kokkuvõte
Põhjusi, miks mitte trenni 

teha, leiab alati, kuid külm ei 
peaks kindlasti üks neist ole-
ma. Alati ei pea ka kolima si-
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TREENIMINE KÜLMA ILMAGATREENIMINE KÜLMA ILMAGA
--Sven HõbemägiSven Hõbemägi II OSAII OSA

Soovitused külmaga treenimiseks
• Riietu vastavalt (kihiline riietus, müts, kindad, jalanõud jms). 

Riietus on sobiv siis, kui sul välja minnes on kergelt jahe. Olu-
line on ka peale treeningut kohe riided vahetada.

• Jälgi riietumisel tuulekülma, kuna väga tuulise ilmaga on 
soojakadu suurem. Kui võimalik, siis jookse treeningu alguses 
vastutuules ning treeningu lõpus taganttuules.

• Tee kindlasti enne treeningut soojendus umbes 10-15 mi-
nutit.

• Kuna talvisel ajal läheb juba varakult pimedaks, siis kasuta 
väljas treenides helkurit või jälgi, et treeningriietuses oleksid 
helkurpaelad.

• Arvesta ilmastikuolude ning maastikuga. Väldi väga libe-
daid ja konarlikke teid.

• Ära unusta tarbida piisavalt vedelikku ja toitu mitmekülg-
selt.

seruumidesse – välistingi-
mustes saab õige riietusega 
edukalt trenni teha. Ära tuleb 
siiski märkida, et esineb eri-
juhtumeid, mil külmaga õues 
treenida ei tohiks, näiteks 

siis, kui on terviseprobleeme 
nagu astma või hiljutisi vigas-
tusi, mis talviste oludega esile 
võiksid tulla.

NÄDALAHARJUTUS
BIITSEPSTÕSTED TRENAŽÖÖRIL
Mõju: õlavarre kakspealihas ehk biitseps.
Sooritamine: istu pingile ning aseta õlavarred alusele 
ja võta kätega althaardes käepidemetest kinni. Sea 
trenažööri iste selliselt, et õlavarred oleksid täies ula-
tuses vastu alust ning et rinnak oleks toe vastas. Tõsta 
käepide nii ülesse, et pinge säiliks kogu tõste aja ning 
et õlavarred tõste ajal aluselt lahti ei tõuseks ja vii 
algasendisse tagasi.

Algasend Lõppasend
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•KOTLETIVALMISTAJAKS
•LAOHOIDJAKS

•KOKAKS
Tööaeg: E-R 05.00-14.00

Tööaeg: E-R 07.00-17.00

Töötamine vahetustega E-P

Töötada saab päevases (08.00-18.00)
või öises vahetuses (16.00-04.00)

TULE SÖÖKLASSE

KANDIDEERI PAGARITSEHHI

ÄKKI SOBID SUITSUTUSTSEHHI

•VIILUTAJAKS

VÕI HOOPIS KULINAARIATSEHHI

•TRANSPORTTÖÖLISEKS

Kandideeri juba täna!
Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald.

Lisainfo: Toivo Murakas, personalijuht, 53 340 040,
personal@ogelektra.ee. www.ogelektra.ee

Võimalik töötada osalise tööajaga
1 nädal tööl 1 vaba

Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

Töö toimub kahes vahetuses
(1. vahetus 06.00-14.30 ja 2. vahetus 14.30-23.00).

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

• Hea töö eest head tasu ning töötajatele mõeldud soodustusi
• Väljaõpet kogenud töötaja juhendamisel
• Kindlat ja pikaajalist töökohta
• Tasuta transporti tööle ja koju suundadel

> Kiviõli (Püssi, Rannu) - Kunda - Haljala
> Kiviõli - Erra - Sonda - Ulvi - Rakvere - Haljala
> Tamsalu - Kiltsi - Väike-Maarja - Veltsi - Haljala
> Tapa - Kadrina - Aaspere - Haljala
> Vergi - Kavastu - Haljala

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Rakvere mnt 23A, Haljala alevik, 
Lääne-Virumaa
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kriitiline. „Kõlab kui odav 
spiooniromaan, kuid 
1930ndate aastate lõpus oli 
see tegelikkus – Tallinn oli 
sõja eel tohutu spioonikeskus, 
kus tegutsesid ameeriklased, 
venelased, britid,“ rääkis San-
der.

Teleseriaal esilinastub 
veebruaris

„Litside“ põhjal vändatud 
teleseriaal jõuab ekraanile 
järgmise aasta veebruaris, 
Eesti riigi sajandal sünnipäe-
val. Produtsent on Tuuli 
Roosmaa, peaosas Merle Pal-
miste ning teisi peaosalisi ke-
hastavad Gerda Johnson, Je-
katerina Novosjolova, Liisu 
Krass, Lisette Pomerants ja 
Liisa Linhein.

„Näitlejate valik sai mul õn-
nistatult hea! Tahtsin luua 
sellise atmosfääri, peod ja 
tüdrukute omavahelised het-
ked, et televaataja oleks kade, 
miks tema ei saa seal koha-
peal olla!“ muigas režissöör.

Valikul ütlesid lisaks San-
derile sõna sekka ka produt-

sent Tuuli Roosma ning ope-
raator Marianne Kõrver. 
„Olin stsenaariumit kunagi 
kirjutades mõelnud väga pal-

judele erinevatele näitlejate-
le,“ tunnistas Sander. Lõpuks 
jäid tema algsest valikust alles 
kaks inimest – Merle Palmis-
te ja Pirjo Jonas, „Vanemuise“ 
teatri ooperilaulja. „Maria 
rolli, mis hõlmab palju laul-
mist, ei oleks suuteline mitte 
keegi Eestis niimoodi täitma.“

Kaheksasse rolli prooviti 
Merle Palmiste kõrvale üle 
saja tüdruku – nii näitlejaid 
kui ka amatööre. „Tähtis oli 
just saada selline kamp kok-
ku, kes päriselt tahaks oma-
vahel sõbrad olla, pidutseda, 
aega veeta. Vana tõde on, et 
ega inimesest enne õiget pilti 
ei saa, kui oled temaga koos 
ennast täis joonud,“ tunnistas 
kirjanik.

Sanderi kõige suurem mure 
oli filmimiseks sobiva koha 
leidmine. „Pool aastat sõitsin 
mööda Eestit, küll mõisates, 
muuseumides, eramajades,“ 
rääkis ta. Alles viimases järje-
korra leidis kirjanik Sausti 
mõisa. „Olin seal küll päris 
tihti pulmaisa olnud ja or-
kestriga esinenud, aga polnud 
kunagi vaadanud teistele kor-
rustele. Seal on suurepärane 
art deco atmosfäär!“

Teine suur mure oli mees-
konnal sõjaväevormidega – 
aastal 1939 olid need hoopis 
teistsugused kui Teise maail-
masõja lõpul ja nii tuli neil 
kõik ise käsitsi valmis teha. 
„Võtteks valmistudes olin vä-
ga optimistlik – joonistasin 
ise mitu kostüümikavandit ja 
lasin need valmis õmmelda. 
Aga palju rohkem tuli mees-
terõivaid otsida laenutustest 



TASUB TEADA

Veebruaris jõuab te-
leekraanile sari „Lit-
sid“, mis põhineb 
Mart Sanderi sama-
nimelisel romaanil. 
Autori sõnul ei räägi 
aga pealkiri mitte nii-
võrd bordellis tööta-
vatest naistest, kui-
võrd kahest diktaato-
rist.

Kaire Kenk

„Miks mitte kirjutada „Lit-
sidele“ kolmas ja isegi neljas 
osa? Proua Kuke ja tema tüd-
rukute elust näiteks sõjajärg-
sel Saksamaal? Muidugi 
nõuaks see tohutult palju uu-
rimistööd, ma ei tunne seda 
ajastut eriti detailselt. Aga 
ehkki proua Kukk on siis juba 
üsna eakas, püsivad tema tüd-
rukud ju endiselt noorte ja 
värsketena,“ rääkis multita-
lent Mart Sander kohtumisel 
oma viimsilastest lugejatega.

Sander jutustas, et esimese 
tõuke „Litside“ kirjutamiseks 
sai ta üle 30 aasta tagasi. „Käi-
sin oma ansambliga „Modern 
Fox“ Lillepaviljonis esinemas. 
Meiega oli kaasas kadunud 
Hans Hindpere, pianist ja he-
lilooja. Tagasiteel kontserdi-
paigast linna näitas Hindpere 
bussiaknast üht silmatorka-
matut eramaja. Ise rääkis: 
„Vaadake poisid, just siin asus 
sõja ajal litsimaja ja mina käi-
sin siin härrastele klaverit 
mängimas!“.“

See seik jäi Sanderile meel-
de ning lisaks on tal elu jook-
sul kogunenud rohkelt ma-
terjali 1930-1940ndatest aas-
tatest, alates vanaemast jää-
nud ajalehtedest-ajakirjadest. 
„Viimase tõuke sain siis, kui 
otsustasin mõned aastad taga-
si oma svingorkestriga teha 
„Savoy balli“-teemalise ring-
reisi. Ostsin selle projekti tar-
beks internetioksjonilt kogu-
ni terve 1930ndatest pärit 
daamirõivaste kollektsiooni!“

Filmistsenaariumist 
raamatuks

Kuid turnee langes ära ja 
mehel seisid kodus kostüü-
mid 30 naisele. Mida teha? 
„Alguses kirjutasin filmistse-
naariumi, aga mitte keegi ei 
tahtnud seda töösse võtta. 
Seisis see nukkuvas olekus 
kaks aastat, kuni helistati Aja-
kirjade Kirjastusest ning öel-
di, et nad tahavad mõne mu 
raamatu välja anda,“ meenu-
tas Sander.

„Litside“ esimene osa sai 
valmis kõigest pooleteise 
kuuga, vajades vaid ümber-
kirjutamist. „Tõin mõned 
spioonid ja topeltagendid veel 

süžeeliini sisse. Sarjas saab 
neid rohkemgi olema!“ kruvis 
kirjanik põnevust üles.

Pealkiri „Litsid“ ei räägi au-
tori sõnul aga niivõrd nais-
test, kes töötavad bordellis, 
vaid kahest diktaatorist – Hit-
lerist ja Stalinist, kes tegid 
Euroopa väikeriikidest iseen-
dale litsid, neid kupeldades ja 
vägistades.

„Kuidas inimesed sunniti 
lõputule vaimsele prostitut-
sioonile, mis kestis tegelikult 
mitu inimpõlve ja see on pal-
ju hullem litsindus kui see, 
mis toimub bordellis. Mu 
ema ka hädaldas, et liiga räige 
pealkiri, pangu ma pealkir-
jaks hoopis „Öölinnukesed“. 
Aga see oleks ju sama, mis 
kirjutada küüditamise kohta 
„asumisele saatmine NSVL 
idapiirkondadesse“ või koon-
duslaagri asemel „ümberkas-
vamislaager“. Pealkiri põhi-
neb Stalini tsitaadil „Väi-
kerahvad on kapitalismi lit-
sid“.“

Kriminulliks maskeeri-
tud ajalookroonika

Raamatu teise osa puhul tu-
li Sanderi sõnul rohkem kir-
jandust teha. „Olen töötanud 
läbi tohututes kogustes vanu 
Eesti ajalehti aastaist 1939-
1941, sinna otsa ka sõjaaja-
loolist kirjandust. Asendama-
tu allikas oli koguteos „Eesti 
rahva kannatuste aasta“, mis 
ilmus aastal 1943, kui inimes-
tel kõik veel värskelt meeles 
oli,“ rääkis autor.

„„Litsid“ on tegelikult kri-
minulliks maskeeritud ajaloo-
kroonika. Tegevus algab 
1939. aasta 18. oktoobril – 
päeval, kui baltisakslased ja ka 
paljud eestlased Hitleri kutsel 
Saksamaale ümber asuma 
hakkasid ning kui Punaarmee 
esimesed väeosad vastavalt 
baaside lepingule Eesti piiri 
ületasid. Edasi liigutaksegi 
kalendaarselt,“ jätkas ta.

„Igal hommikul loetakse 
ajalehte. Kõik on autentne – 
võtsime seriaali tarbeks Rah-
vusraamatukogu arhiivist 
vastava päeva ajalehtede koo-
piad.“

Arhiivides töötades luges 
Sander KGB võikaid ülekuu-
lamisprotokolle ning avastas, 
et mitmed tuntud Eesti 

kunstnikud on olnud NKVD 
agendid. „Muidugi toimus see 
värbamine hirmutamistakti-
kat kasutades,“ pole ta üleliia 

Mart Sander: Loodan kirjutada ka 
„Litside“ kolmanda osa

Mart Sander: „Mu ema ka hädaldas, et liiga 
räige pealkiri, pangu ma pealkirjaks hoopis „Öö-
linnukesed“. Aga see oleks ju sama, mis kirjutada 

küüditamise kohta „asumisele saatmine NSVL 
idapiirkondadesse“ või koonduslaagri asemel 

„ümberkasvamislaager“. Pealkiri põhineb Stalini 
tsitaadil „Väikerahvad on kapitalismi litsid“.“

ja „erilistest“ second-hand’idest. 
Lisaks on teatrites ja ladudes 
küll sõja lõpu mundreid, kuid 
mitte ühtegi sellist, mida kan-
ti aastal 1939. Seetõttu pidi 
kostüümikunstnik Helina 
Risti väga palju tööd tegema, 
et saavutada ajastule vasta-
vust.“

Härra Metsla rolli otsiti 
näitlejat väga kaua. „Otsusta-
misel mängis olulist rolli asja-
olu, et sellesse ossa lõpuks 
kinnitatud Andres Dvinjani-
nov saab minu rõivaid kanda! 
Kõik mu 1940ndate ülikon-
nad sobivad talle nagu vala-
tult ja see pole sugugi vähe-
tähtis, ehkki „Litsid“ on Eesti 
kõigi aegade suurima eelarve-
ga teleseriaal. Kostüümid on 
kallid ja kõige kallimad on 
veel meesteülikonnad.“

Eestimaine „Downtown 
Abbey“

Võrreldes suurte välismais-
te draamasarjadega oli sari 
aga odav ja selle filmimise 
tempo kiire – esimene hooaeg 
koosneb kümnest episoodist 
ja need saadi paika 21 võtte-
päevaga. „Näiteks „Down-
town Abbey“ üht episoodi fil-
mitakse tavaliselt nädal kuni 
poolteist. Ning meie ühe epi-
soodi eelarvega saab teha täp-
selt ühe minuti „Downtown 
Abbeyt“,“ muigas Sander.

„Lisaks vajasime ka nelja 
aastaaega – tegevus algab sü-
gisel, käib läbi talve ja kevade 
ning lõpeb 1940. aasta palaval 
suvel,“ selgitas Sander. „Ühte-
gi päikeselist võttepäeva mei-
le ei sattunudki. Lükkasime 

rannastseene kogu aeg edasi 
ja filmisime 27. augustil lõ-
puks ära. Ühe suvise talgu- 
stseeni tegime mais. Õues oli 
kaheksa kraadi sooja, tüdru-
kud kõik poolalasti, värisesid 
bikiinides, aga näitlema pidi, 
et küll on palav,“ rääkis ta, li-
sades, et pikim võttepäev kes-
tis 16 tundi, keskmiselt olid 
päevad aga 12tunnised.

„Minu käest on palju küsi-
tud, et kuidas ma 1940ndate 
aastate prostituute niimoodi 
idealiseerin. Paljud mu kriiti-
kud on lugenud Heino Gus-
tavsoni raamatut „Maailma 
vanim amet“ ja vaadanud sealt 
õõvastavaid fotosid sajandi 
alguse libudest. Aga tänu Hol-
lywoodi filmidele muutus 
Eestis prostitutsioon juba 
1930ndate aastate alguses 
millekski hoopis glamuur-
seks. Vaesed maatüdrukud ei 
läinud enam olude sunnil 
bordellidesse. Seal hakkasid 
huvist ja põnevusejanust töö-
le hoopis haritud linnapreilid, 
kes olid lõputult vaadanud 
Ameerika filme vaestest hea 
südamega tänavatüdrukutest, 
kes lõpuks miljonäri käevan-
gus oma õnne leiavad,” selgi-
tab Sander.

Ka „Litside“ peaosalised on 
tema sõnul noored, aktiivsed, 
hea välimusega tüdrukud, kes 
erinevatel põhjustel seda 
ametit proovivad. „Ning äkit-
selt jõuab riigikorra vahetu-
misel neile kohale, et üks asi 
on olla ennesõjaaegne kurti-
saan, kel ohtralt vabadust, ra-
huldada nõukogude võimuri-
te himusid on aga hoopis mi-
dagi muud.“

Seriaali peaosa, 
proua Kukekest, 
mängib Merle 
Palmiste. 
Foto: TV3
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Eestlased loobuks
enne seksist 
kui mobiilist

Küsitlusfirma Norstat 
viis läbi uuringu, mille ko-
haselt on uskumatult palju 
eestlasi ja eriti noori nõus 
loobuma pigem nii kodu-
loomast, hambaharjast või 
seksist kui internetiühen-
dusega nutitelefonist.

Tele2 tellitud tarbijakäi-
tumise uuringu kohaselt 
loobuks 20 protsenti kuni 
24aastastest seksist ning 16 
protsenti annaks pigem ära 
auto või hambaharja kui 
nutitelefoni.

Tele2 tootedirektori 
Katrin Aroni sõnul ei jäta 
82 protsenti 16–24aastas-
test noortest telefoni maha 
isegi tualetti või vannitup-
pa minnes ja kasutab seda 
ka seal regulaarselt.

„Nutitelefon muudab elu 
mugavamaks ja lõbusa-
maks, aga ühtlasi võib pii-
ramatult tarbides tekitada 
sõltuvuskäitumise ilmin-
guid. Näiteks tunnistas 
neljandik 16–34aastatest, 
et nende isiklikud suhted 
on kannatanud nutitelefo-
ni liigse kasutamise tõttu,” 
ütles Aron.

Enam kui neljandik 
noortest tunnistas, et nen-
de suhted ka tööl või koolis 
on nutiseadme tõttu kan-
natanud. „Statistiliselt 
ohustab nutisõltuvus naisi 
rohkem kui mehi,” kom-
menteeris Aron.

Tarbijakäitumise uuring 
viidi läbi interneti teel ning 
küsitlus toimus 2017. aasta 
oktoobris. Küsitluses osa-
les kokku 500 internetika-
sutajat, kelle vanus oli vä-
hemalt 16 eluaastat.

UURINGU TULEMUSED:
- 38 protsenti noortest 
kasutab iga päev nutitele-
foni enam kui 3 tundi;
- 49 protsenti 
16–24aastastest noortest 
haarab hommikul esime-
se asjana peale silmade 
avamist kätte telefoni;
nutiseadme puudumine 
tekitab 57 protsendile 
eestlastest närvilisust;
- 58 protsenti 
16–24aastastest ning 49 
protsenti 25–34aastastest 
on tundnud, et peaksid 
oma nutitelefoni kasutust 
vähendama;
- 15 protsenti kõi-
gist vastanud eestlas-
test ning 24 protsenti 
16–24aastastest noortest 
on sattunud telefoni kasu-
tamise tõttu liikluses sõitja 
või jalakäijana ohtlikku 
olukorda.

Kuulutaja

Mart Kadastik on te-
ma talendi austajate 
rõõmuks hakanud 
pärast meediaettevõt-
te juhtimisest taan-
dumist raamatuid 
kirjutama. Tema vii-
mane romaan „Luike-
de järv” on tekitanud 
elevust ja inimesed 
on kirjanikuga kohtu-
des otse öelnud, et 
teos on seksistseene 
täis.

Ülle Kask

Mart Kadastik rääkis Lää-
ne-Virumaa Keskraamatuko-
gus lugejatele, et inimesteva-
helised suhted ja intiimelu on 
teda kogu aeg köitnud.

„Töötasin pikka aega Eesti 
Meedias ja ka seal olid mit-
mekihilised suhted nii üle-
muste kui alluvatega. Aga mu 
isa oli tõenäoliselt Eesti esi-
mene seksuoloog-psühhiaa-
ter. (Heiti Kadastik – toim.). 
1960ndatel ilmus temalt raa-
mat, mis oli tolle aja kohta re-
volutsiooniline. Ta oli ka esi-
mene Freudi maaletooja. 
Need teemad on meil kodus 
olnud kogu aeg, neist sai rää-
gitud ja see oli oluline.”

UURING Ajakirjanduskorüfee lahkas naiste- ja meestevahelisi suhteid

Mart Kadastik (62) on taasiseseis-
vumisaja mõjukaim ajakirjanduste-
gelane, kes alustas oma karjääri 
1977. aastal Tartu ajalehe Edasi 
ajakirjanikuna. 1983-1992 oli ta 
Edasi/Postimehe peatoimetaja ja 
1992-1998 Postimehe vastutav 
väljaandja. 1998-2015 oli ta AS 
Eesti Meedia juhatuse esimees.
Viimastel aastatel on Kadastik sil-
ma paistnud romaanikirjanikuna. 
2013. aastal ilmus tema debüüt-
romaan „Kevad saabub sügisel”, 
millele samal aastal järgnes „Suvi 
sulab talvel”. 2014. aastal nägi 

ilmavalgust „Paarismäng” koos-
töös Katariina Tammertiga. 2015. 
aastal ilmus romaan „Eluaegne” ja 
2017. aastal „Luikede järv”.
Raamatus „Nüüd ma siis kirjutan” 
(2016) rullub lahti Mart Kadasti-
ku elutöö ja neli aastakümmet Eesti 
ajakirjanduse ajalugu, teljeks Eesti 
suurima ajalehe Postimees ja Bal-
timaade suurima meediaettevõtte 
Eesti Meedia ülesehitamine.
Kasutatud allikas: Mart Kadastik. 
„Nüüd ma siis kirjutan. Elutööraa-
mat”. Kirjastus Varrak. 2016.

Kadastikule on öeldud, et 
tema viimane romaan „Lui-
kede järv” on seksistseene täis 
ja küsitud, kas ilma seksita ei 
oleks seda raamatut kirjutada 
saanud.

Kirjanik vastas, et ilma 
nende stseenideta ei ole või-
malik seda raamatut lugeda 
ega mõista, sest viis minutit 
inimese elus võib muuta ter-

vet tema ülejäänud elu. „Ma 
ei taha panna kolme punkti, 
et oleks kombekas. Jätan ju 
siis olukorra mõtestamata ega 
anna lugejale olukorra mõist-
miseks võtit.”

Inimesed käituvad kirjani-
ku sõnul sellises olukorras 
ehedalt ja kirjandus pakub 
võimaluse nende situatsioo-
nide kirjeldamiseks. Niivõrd 

olulist osa inimese elust ei saa 
romaanist välja jätta, sest te-
gelaskuju karakter oma voo-
ruste ja puudustega pole nen-
de kolme punktiga mõistetav.

Kirjanikuhärra filosofeeris, 
et see, mis viimase 20 aasta 
jooksul on juhtunud, on pea 
peale keeranud praktiliselt 
kõik suhtesfäärid. Viis-kuus 
sajandit püsinud suhtemudel 
on muutunud tänapäeval vä-
ga vabameelseks.

Digirevolutsiooni käigus 
on kõik muutunud. Interneti-
ajastul on ühe põlvkonna ini-
mene elanud üle sellise muu-
tuse, mida võib nimetada 
inimkonna revolutsiooniks. 
Ja paljud institutsioonid, mis 
seni on püsinud, pole suut-
nud muudatustega kaasa min-
na. Moraal, eetika, sündsuse 
piirid ning kõik, mis puudu-
tab hingeelu – seda pole või-
malik ühe hiireklõpsuga 
muuta. Inimesed on segadu-
ses. Suhteid on võimalik luua 
ühe minutiga.

Kadastik arutles, et 
Kreutzwaldi ja Koidula vahe-
line kirjavahetus toimus omal 
ajal nii, et hobune viis kirja-
kese Võrust Tartusse ja siis 
läks kaks nädalat, enne kui 

vastus saabus. Tänapäeval 
oleks selle ajaga tunded juba 
ammu ära kustunud. Keegi ei 
jõua vastust kaks nädalat oo-
data, saadetakse kiiresti sõ-
num või messitakse. Kui täna 
ei saa vastust, siis järgmine 
partner, palun! Suhteid on 
võimalik käigupealt luua ja 
inimesed on viinud oma era-
elu Facebooki. Piirid on läi-
nud kaduma, kõike postita-
takse. Noored ei peagi seda 
piiride hoidmist probleemiks.

Ta nentis, et ka sajandeid 
toiminud abielumudel on 
korraga sattunud kriisi. Abi-
eluväliselt sündinud laste arv 
on drastiliselt suurenenud. Ja 
Eestis on iga teine perekond 
risti-rästi ehk palju on nõn-
danimetatud kärgperesid, kus 
on kaks last ja erinevad isad 
või emad. Need peremudelid 
pole häbiasi, vaid uus nor-
maalsus ja nendega tuleb õp-
pida elama nii, kuidas on pa-
rem lastele.

„Aga silmas tuleb pidada se-
da,” märkis Kadastik, „et ei 
ole olemas eksisa, vaid on ole-
mas eksabikaasa. Naised 
peaksid aru saama, et kui 
mees on läinud, siis lapsel on 
õigus isale sama palju kui 
emale, sõltumata sellest, kus 
see mees on.”

„Moraaliväärtusi ühiskon-
nas pole kujundanud ei parla-
mendid ega valitsused, vaid 
kirjandus ja kunst,” rõhutas 
Mart Kadastik.

„Keegi ei suuda neid piire, 
mis meil ühiskonnas on, ise 
läbi elada. Kunst aga suudab, 
kombates ja ületades piire. 
Kõik, mis on elus olemas, on 
ilukirjanduses võimalik,“ jät-
kas kirjanik.

„Kui teiste eludest lugeda, 
siis mõeldakse ju, kas see ka 
tegelikus elus argipäeviti 
nõnda eksisteerib. Ja inimes-
tel on uudishimu teada saada, 
kuidas teised elavad. Tahame 
näha läbi lukuaugu, kuidas 
neil see asi käib. Aga me ei saa 
sinna vaadata ja selleks ongi 
kirjandus, kus me näeme teis-
te elusid ja saame kaasa elada, 
mõelda ja tunnetada, kas selli-
ne elu on üldse aktsepteeritav 
või mitte.”

Mart Kadastik kirjutab oma uude 
romaani „Luikede Järv” autogrammi. 
Foto: Ülle Kask
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MÜÜA MAAMAJA NÕMMISE K, 
SOONE TALU, RÄGAVERE V

• 2 tuba ja köök, abihooned

• Rakverest 20 min

• Kinnistu 1,82 ha, mets 1,1 ha

79 000 €

527 1011131 m²

29 000 €

  78 m²

19 900 €

• Renoveeritud maja

• Hea asukoht 

• Parkimine maja ees

MÜÜA ÄRIPIND 
RAKVERE KESKLINNAS

527 1011

527 1011

51 m², II k

49 000 €

527 1011 40 m², I k

MÜÜA MAJA 
KASE TN 1A, RAKVERE

• 4 tuba, köök ja abiruumid

• Turvaline ja hea asukoht

• Kinnistu 673 m2

39 500 €

527 1011  74,3 m²

• 3 tuba ja köök, saun eraldi

• Vesi ja kanal. kinnistu piiril

• Kinnistu 853 m2

MÜÜA MAJA 
VOORE TN 2, NÄPI KÜLA

24 000 €

527 1011 163 m²

MÜÜA MAAMAJA 
SAARA KÜLA, ROELA

• 3 tuba, köök ja abiruumid

• Saun, 2 kuuri, laut, kelder, garaaž

• Kinnistu 1,87 ha

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
LASTEAIA, LEPNA

• Klaasitud rõdu, avar köök

• Toad eraldi, hea seisukord

• Õhksoojuspump, madalad kulud

KODU RAKVERE KESKLINNAS!
LAADA TN 4, RAKVERE

Korrus 1/5, 3-tuba, 61,5 m2. 

39 800 € HEA HIND!

Nele Lauk, 5697 5217

UUS MAJA OJA ÄÄRES!   
RAKVERE V, PAATNA

Kinnistu 1,17 ha, 5 tuba, 133,8 m², maaküte, saun. 

139 990 € UUS!

Margus Punane, 504 9998

49 990 € 

MÕNUS KORRAS KODU!   
RAKVERE, LEMBITU 2

3 tuba, 59,7 m², 2/5, avatud planeering, rõdu.   
Margus Punane, 504 9998

HEA HIND!   
RAKVERE, LENNUKI 4

3 tuba, 48,6 m², 3/5, uued aknad.   
24 990 € UUS!

Margus Punane, 504 9998

KODU SINULE!
RAKVERE, SUVE 3  

Kinnistu 611 m², elamu 232,2 m², 5 tuba.     

115 000 € UUS!

Margus Punane, 504 9998

MAJA METSAVEEREL!  
HALJALA V, AASPERE 

Kinnistu 1,9 ha, maja 62 m², 
uued aknad, wc, dušš. 

24 990 € UUS HIND!

Margus Punane, 504 9998

Korrus 2/2, 2 tuba, 40,1m2, ahiküte.

MADALAD KULUD JA SOE TUBA!
TÖÖSTUSE 3, RAKVERE

37 000 €  UUS!

Nele Aart, 5697 5217

SOE JA PÄIKESE POOLNE KODU!
KÜTI 16, RAKVERE

Korrus 1/4, 2 tuba, 40,5m2.

30 000 €  UUS!

Nele Lauk, 5697 5217

UUED KORTERID!
RAKVERES, MÕISAVÄLJA 6
Nele Aart, 5697 5217

Turu plats 3, Rakvere I Avatud: E–R 9.00–17.00
Telefon: +372 327 7100 I rakvere@pindi.ee

Meie Lääne-Virumaa parimad maaklerid
ja kinnisvarapakkumised

Sinu heaks loodud!

Helve Keskülla 
Maakler/hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Anu Veldre 
Maakler/hindaja

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Merle Nagel 
Maakler

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee

Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, 
II k, rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 
466 Helve 

Rakvere, F.G Adofi 12, üp 
66,9 m2, III k, rõdu, rem vajav 
H: 36 000 € tel: 51 16 466 
Helve

Rakvere,  Rahu 13, üp 58,9 
m2, I k, rõdu  H: 41 700 €  tel.: 
50 13 658 Anu

R a kv e r e ,  S e m i n a r i  3 4 , 
üp 61,9  m 2,  I I  k ,  rõdu, 
renoveeritud, ahi- ja el küte 
H:48 000 € tel: 58 00 36 48 
Merle

KOLMETOALISED KORTERID

ÜHETOALISED KORTERID
Rakvere, L.Koidula 8, üp 25 
m2, II k, ahiküte H: 12 000 € 
tel: 50 13 658 Anu

Kunda,   Tammiku põik 2, III 
k, üp 39,6 m2, enampakkumi-
ne, H: 480 € + KÜ võlg tel: 50 
13 658 Anu

Rakvere, Fr. R.Kreutzwladi 
tn 19, üp 42,7 m2, I korrus, rõdu 
H: 30 900 €  tel: 51 16 466 
Helve

Tapa, Roheline 16, üp 26,4 
m2, III korrus, vajab remonti. 
H: 8 900 € tel: 51 16 466 Helve

NELJATOALISED KORTERID
Väike-Maarja, Tamme, III, 
77,1 m2, hea seisukord H: 23 
000 € tel: 51 16 466 Helve

Viru-Nigula v, Malla k, I k, 
91,1 m2  H: 15 000 € tel: 50 
13 658 Anu

ÄRIPINNAD

Väike-Maarja v,  Kaarma 
k ,  p õ l l u m a j a n d u s l i k 
t o o t m i s h o o n e  j a  – 
tootmismaa, krunt 379 000 
m2, hoone 2932 m2, elekter, 
vesi, maagaas H: 69 000 €  tel: 
51 16 466 Helve

KAHETOALISED KORTERID
Kunda, Pargi 18, II k, üp 43,9 
m2  H: 12 000 € tel: 50 13 658 
Anu

Tamsalu, Sääse 8, III k, üp 
47,2 m2 H: 8 900 € tel: 51 16 
466 Helve

Kiviõli, Uus 5a, III k, üp 53,7 
m2  H: 4800 € tel: 50 13 658 
Anu

Vinni v, Kiige tn 2, IV k, üp 
43,5 m2 H: 23 000 € tel: 50 13 
658 Anu

Rakvere, Lina tn, krunt 810 
m2, üp 99 m2, kaasomand, 1/2 
kinnistust H: 21 000 € tel: 51 
16 466 Helve

Rakvere, Seene tn, krunt 592 
m2, üp 155,2 m2, paariselamu 
H: 95 000 € tel: 51 16 466 
Helve

Väike-Maarja al, Aia tn, 
kaasomand, 2 k, üp 79,05 
m2, krunt 2038 m2, palkmaja 
H: 8900 € tel: 51 16 466 Helve

Haljala vald, Aaspere küla, 
Kase, II k, ridaelamuboks 120 
m2, hea seisukord H: 28 700 € 
tel: 58 00 3648 Merle

Ambla v, Ambla al, Pikk tn, 
elamu-raamatukogu, krunt 
2077 m2, üp 368,3 m2 (v.a üks 
korter 45,7 m2). H: 10 000 € 
tel: 51 16 466 Helve
Viru-Nigula v, Malla k, I k, 
91,1 m2, pool maja, krunt 
1615m2  H: 15 000 € tel: 50 13 
658 Anu

MAJAOSAD

Vihula v, Eisma k, suvila, krunt 
2834 m2, üp 157,5 m2, 5 tuba, 
saun, garaaž H: 70 000 € tel 58 
00 3648 Merle

SUVILAD

ÜÜR

Büroopind Rakveres, Haljala 
tee 5, II korrus, üp 100 m2, 
ÜÜR: 2 €/m2 + komm kulud  
tel.: 50 13 658 Anu

MAA
Rakvere, Kesk tn 33a, krunt 
1451 m2, elamumaa, H: 11 
000 € tel: 50 13 658 Anu

Vihula v, Natturi k, krunt 
1,48ha,  maatulundusmaa 
100%, enampakkumine H: 
110 000 € tel: 50 13 658 Anu

Vihula v, Võsupere k, III k, 
81,7 m2  H: 17 000 € tel: 50 13 
658 Anu

Vinni v, Roela, Järve 6, III 
k, 80 m2, rõdu, küte puudub  
H: 10 000 € tel: 50 13 658 Anu

7 tuba:  Tamsalu v, Porkuni k, 
II k, 186,3 m2 (terve II korrus) 
H: 15 000 € tel: 51 16 466 
Helve

Rakvere, Karja 39, krunt 774 
m2, üp 197,6 m2  H: 86 000 € tel: 
50 13 658 Anu 

Kunda, Mageranna tee, krunt 
2665  m2, üp 110,8 m2 H: 23 000 
€ tel 50 13 658 Anu

Rägavere v, Põlula k, krunt 
65068 m2, üp 109,7 m2 H: 45 
000 € tel 58 00 36 48 Merle

Vihula v, Adaka k, krunt 21700 
m2, üp 95,8 m2  H: 75 000 € tel: 
58 00 36 48 Merle

Rägavere v, Mõedaka k, 
krunt 2000 m2, üp 63,2 m2, H: 
28 000 € tel: 51 16 466 Helve

MAJAD
Tapa, Pikk, krunt 1205 m2, üp 
167,1 m2, rah.seisukord H: 47 
000 € tel: 51 16 466 Helve
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

SÕIDUKID

TEENUSED

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

OST

OST

VAHETUS

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

 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

KINNISVARA

Auto eelsoojendi müük, 
paigaldus, remont

Autoelektroonika remont , 
e lektr i tööd

Diagnost ika

Autovalveseadmed

Haakekonksude müük 
ja paigaldus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11, Rakvere

Tel 505 2065

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Peugeot Partner, 10/2012a. 1.6 (68kw), 
diisel, manuaal, pruun met. Sn: 111 340km. 
Hind: 6990.-
Mercedes-Benz B 180, 05/2008A. 2.0 
(80Kw), diisel, automaat, must met. Sn: 
144 555km. 
Hind: 7490.-
Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 (77kw), 
diisel, automaat, valge. Sn: 230 600km. 
Hind: 8490.-
Peugeot Partner, 10/2014a. 1.6 (55kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 121 
450 km. 
Hind: 8790.-
Peugeot 308 Access, 12/2014a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 30000km. 
Hind: 8990.-
Hyundai i40, 07/2013a. 1.6 (99kw), ben-
siin, manuaal, valge, Sn: 143 685km. Hind: 
9490.-
Peugeot 2008, 03/2014a. 1.2 (60kw), ben-
siin, manuaal, must met. Sn: 63 795km. 
Hind: 9990.-
Nissan Qashqai Visia, 08/2012a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 48 
700km. 
Hind: 10 190.-
Nissan Qashqai Visia, 01/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 80 
210km. 
Hind: 10490.- 
Peugeot Boxer, 05/2011a. 2.2 (88kw), kau-
bik, diisel, manual, valge. Sn: 96 427km. 
Hind: 10 490.-
Nissan Qashqai Acenta 4x4, 06/2012a. 
1.6 (96kw), diisel, manuaal, punane met. 
Sn: 75 655km. 
Hind: 10 990.-
Nissan Qashqai Acenta, 02/2014a. 1.6 
(86kw), bensiin, automaat, hall met. Sn: 73 
380km. 
Hind: 12 490.-
Peugeot 2008 Active Plus, 10/2016a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 28 
330km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai+2 Acenta Connect, 
09/2012a. 2.0 (104kw), bensiin, automaat, 
must met. Sn: 84 750km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, manuaal. Sn: 
17 270km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai Tekna, 11/2014a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, must met. Sn: 
84 120km. 
Hind: 13 990.-
Nissan Qashqai N-Tec, 04/2015a. 1.2 
(85kw), manuaal, bensiin, valge met. Sn: 
73 585km. 
Hind: 14 990.-
Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 (96kw), 
bensiin, automaat, hall met. Sn: 9100km. 
Hind: 14 990.-
Nissan Qashqai Tekna, 03/2014a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 133 
160km. 
Hind: 15 490.-
Nissan Qashqai Tekna, 02/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, automaat, pruun met. Sn: 
53 110km. 
Hind: 15 890.-
Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, manuaal, pruun met. Sn: 
18 600km. 
Hind: 16 990.- 
Nissan Pulsar Acenta Connect, 06/2016a. 
1.2 (85kw), bensiin, automaat, hall met. Sn: 
4900km. 
Hind 15 990.-
Nissan Navara, 11/2015a. 2.5 (106kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 111 
828km. 
Hind: 17 490.-
Peugeot 508, 2017a. 1.6 (121kw), bensiin, 
automaat, must met. Sn: 4km. 
Hind: 20 990.-
Nissan Leaf, 02/2016a. 80kw, elekter, au-
tomaat, must met. Sn: 22 630km. 
Hind: 23 990.-
Peugeot 5008 Allure, 08/2017a. 1.6 
(88kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
3300km. 
Hind: 27 990.-
Nissan NV300 Comfort Combi, 06/2017a. 
1.6 (92kw), 9-kohta, diisel, manuaal, Sn: 
9000km. 
Hind: 28 900.-
Nissan Navara Tekna Double Cab, 
03/2016a. 2.3 (140kw), diisel, automaat, 
pruun met. Sn: 9100km. 
Hind: 38 600.-

• Müüa Rakveres Näituse tänaval, 
II korrusel olev korter pinnaga 60 
m2, võimalik ehitada kahekordseks. 
Remonti vajav ja kaasomand, kor-
teri juurde kuuluv maatükk on 900 
m2. Vesi ja kanalisatsioon sees. Tel 
5347 7001

• Müüa 2toaline remonti vajav kor-
ter Rakveres, Laada tn 4. Tel 510 0960

• Müüa Essu külas, Pargi tänaval 
2toaline remonti vajav korter. Korte-
ris on vahetatud välisuks ja osaliselt 
aknad. Majas on toimiv korteriühis-
tu. Tel 5557 2056

• Müüa renoveeritud korter (70m2) 
Haljalas, 3 tuba + avatud köögiga 
tuba. Tel 5568 6385

• Müüa suurem vanem elamu (kaks 
korrust, täiskelder) Rakvere piiril. 
Tel 507 4958 

• Müüa vanem maja Haljala alevi-
kus, vajab remonti, krunt 3100 m2. 
Kiire! Tel 5664 3580

• Müüa Rakveres ½ elamust. Tel 
5358 6829

• Ostan san.remonti vajava korteri 
Rakveres või lähiümbruses. Tel 
5550 0588

• Ostan 1toalise k.m. korteri Rak-
veres otse omanikult. Tel 5081 311

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

• Ostan 3toalise korteri Lai 14 majas, 
võib vajada remonti. Tel 5886 9698

• Noor pere soovib osta maakodu 
Lääne-Virumaal. Tel 5552 7229

• Ostan garaaži Ussimäele. Tel 5823 
3780

• Ostan garaaži Rakveres. Hind vä-
hem kui 1000 €. Tel 5550 0588

• Maagia kv ostab või võtab müü-
ki kinnisvara .  Tel 5855 0720, 
www.maagiakv.ee

•  Va h e t a d a  v õ i  m ü ü a  2 t o a -
line kõigi mugavustega korter 
Kundas muu kinnisvara vastu. 
www.kv.ee/2890337. Tel 5550 0588

• Anda inimesele 2toaline puuküt-
tega korter Rakvere kesklinnas, kes 
saab hakkama koeraga ning hoiab 
kodu korras. Tel 528 5416

• Anda rendile äripind Rakvere kesk-
linnas bussijaama vastas. I korrus, 
40 + 20 m2. Värskelt renoveeritud, 
konditsioneer. Tel 5648 6638

• Soovin üürida 1 -või 2toalise 
korteri pikemaks ajaks. Tel 522 5337

• Soovin üürida Rakveres möbleeri-
tud korteri ajavahemikus 21.12.2017 
- 03.01.2018. Meiega koos reisivad ka 
2 korralikult käituvat kassi. Pakku-
mised võib teha telefonil +35840665 
0227

• Pere soovib üürida maja Rakveres, 
hilisema ostusooviga. Tel 5308 1705

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

•  Ü ü r i l e  a n d a  1 t o a l i n e 
p u u k ü t t e g a  k o r t e r  ( 3 8  m 2) 
R a kv e re s,  I  k o r r u s  P i k k  3 7 .
Üür 190 € kuus. Tel 503 4972, info@
ko.ee

• Anda üürile kõigi mugavustega 
möbleeritud 1toaline korter Rak-
veres Kungla tänaval. Üür 170 € + 
kommunaalmaksud. Tel 5554 0476

• Anda üürile 1toaline mugavustega 
möbleeritud korter Rakveres, Jaama 
tänaval, üüri hind 160 € + maksud. 
Tel 515 4870

• Anda üürile 1toaline mugavustega 
korter Rakveres, Nortsu tee 4A ma-
jas. Tel 501 0385

• Üürile anda 1toaline korter Tapa 
kesklinnas, II korrus. Üür 200 € kuus. 
Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Rakvere kesklinnas anda ainult 
kommunaalkulude eest 2toaline 
puuküttega korter inimesele, kes 
hooldab suurt koera. Tel 528 5416

• Anda üürile 2toaline korter Rak-
veres, Side 6, 49 m2, hind 150 € + 
maksud. Korter on koheselt vaba, 
otse omanikult. Tel 5883 7590

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
2toaline mugavustega korter. Tel 
5358 6829

• Anda üürile 2toaline väga heas 
korras korter Haljalas. Hea asukoht 
ja mõistlikud kulud, ahjuküte. 
Helista kindlasti! Tel 5667 0958

• Üürile anda Tapal pikaks ajaks 
3toaline  või 2 kõrvuti asuvat 
renoveeritud 1toalist korterit, 2/3,  
ahi + elektriküte + konditsioneer, 
möbleeritud, 5 minuti kaugusel ron-
gipeatus ja poed. Üür + maksud um-
bes 150 €. Samas müüa tumepruun 
nahk nurgadiivan 2,30x2,10 ja niker-
dustega täispuit diivani-malelaud 
1,10x0,78. Vahetusvariant küttepuu-
dega. e-mail: aautod@gmail.ee. Tel 
5648 8989

• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, rollerile, 
mootorratastele, ATV-le ja igale 
poole mujale. Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. Tel 3258 970, 
5260 545

• Müüa Audi A4  Variant 1,8T 
12/1998. a, bensiin, tumesinine me-
tallik, universaal, kliimaautomaatik, 
kesklukk, 4 x el.aknad, talverehvi-
del, korralik, äsja läbinud tehnilise 
ülevaatuse 12/2018, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Audi A6, 1999. a, nahksisu, 
palju lisasid, 1600 €. Tel 520 4322

• Müüa Ford Galaxy 2.0, 85kW, 1999. 
a, ülevaatus 05/2018. a, hind 850 €. 
Tel 5342 5932

• Müüa Ford Focus, 2000. a, 209 000 
km, 1.6, 74kW, automaat, punane, 
TÜ 05/2018, kindlustus, 800 €. Tel 
5196 1234

• Müüa MB 2.0D, 55kW, 1996. a, 
ülevaatus 11/2018. a, hind 900 €. 
Tel 5342 5932

• Müüa Mini One  1.6, 66kW, 2003. 
a, ülevatus 05/2018. a, hind 2700 €. 
Tel 5342 5932

• Müüa Opel Astra, 1997. a, olemas 
kehtiv ülevaatus, hind 200 €. Tel 
5804 1372

• Müüa Opel Vectra Elegance 
Station Wagon 1,9CDTi 01/2005. a. 
turbodiisel, automaat, tumesinine 
metallik, universaal, kliima, kesk-
lukk puldist, 4 x el.aknad, veokonks, 
originaal valuveljed ja palju muid 
lisasid, sõiduk on heas korras, kehtiv 
ülevaatus 2018, ökonoomne, sood-
salt! Tel 5903 7780

• Müüa Opel Vectra CD 1,8i 05/2000. 
a, 85kW, punane, laugpära, kon-
ditsioneer, kesklukk puldist, 2 x 
el.aknad, veokonks, korralik, läbi-
nud tehnilise ülevaatuse 05/2018, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Vectra CDX 2,0i 1995. 
a, 85kW, laugpära, bensiin, must 
metallik, konditsioneer, kesklukk, 
2 x el.aknad, korralik, äsja läbinud 
tehnilise ülevaatuse 11/2018, Eesti 
registris, soodsalt, kõigest 690 €! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa heas korras Toyota Aven-
sis, diisel, 2001. a, kehtiv aastane 
ülevaatus ja kindlustus, hind 1150 
€. Tel 501 2306

• Müüa Volkswagen Golf 1.9 D, 
1998. a, vähest remonti vajav, sõitev. 
Tel 5558 5956

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2005. a, 74kW, turbo-
diisel, kuldne metall, universaal, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 4 x 
el.aknad, veokonks, talverehvidel, 
roosteta, mõlkideta, äsja läbinud 
tehnilise ülevaatuse 04/2018, su-
perökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel  5903 7780

• Müüa Volkswagen Bora  1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, hõ-
bedane, sedaan, konditsioneer,
4 x el.aknad, kesklukk puldist, tume 
salong, roosteta, mõlkideta, korralik, 
ökonoomne, talverehvidel, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat, univer-
saal, 1.9TD, 2002. a, korralikud talve-
rehvid kaasa, velgedel suverehvid, 
hind 1700 €. Tel 5801 0198

• Müüa Volkswagen Transporter 
1993. a, 1.9TD, 55kW, 8 kohta. Tel 
5661 5869

• Müüa Volvo S-40 75 kW, 1.9D, 
2001. a, hind 1250 €. Tel 5645 1242

• Müüa Volvo V70, 2.4D, 2005. a, 
heas korras, hind 3500 €. Tel 5871 
4061

• Müüa Škoda Fabia 1.4, 74kW, 2003. 
a, bensiin, heas korras, ÜV 06/2018, 
rooste puudub. Tel 517 4193

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 
1,4TDI 01/2005. a, 55kW, turbo-
diisel, hõbedane, universaalkere, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, tume salong, pl.soojendus, 
kehtiv ülevaatus 01/2018, korralik nii 
seest, kui väljast, superökonoomne, 
kõigest 4l/100km kohta! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Fabia 14tollised 
plekkveljed, hind 40 €. Tel 5649 1828

• Müüa odavalt uusi ja kasutatud 
rehve 13, 14, 15 tolli. Tel 529 1004

• Müüa väga korralikke 13, 14, 15-tol-
liseid nael –ja lamellrehve (muster 
8-10 mm). Tel 501 2306

• Müüa talverehvid 205/55/16, 
kasutatud mustri sügavus 6-7 mm. 
Tel 513 6690

• Müüa naelrehvid 4 tk plekkvelge-
dega, korralikud, 175/70 R13 4x100. 
Tel 5667 8638

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. Kiire 
tarne. Tel 526 0545

• Ostame igas seisukorras sõidu-
keid, hea pakkumise korral kiire 
tehing. Helista 5612 3431 ja saate 
teada, palju me teie auto eest paku-
me! Lääne-Virumaal tuleme kohale 
1h jooksul!

• Ostan vana Jawa ja selle osasid. 
Tel 5558 5956

• Ostan autoromusid. Tel 5558 5956

• Ostan võrri, motika K-175, K-125, 
M-172, nende osasid. Võib pakkuda 
kõike. Tel 503 1849

• Ostan sõiduauto ja kaubiku, võib 
vajada vähest remonti. Tel 503 1849

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505
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• Autoplekitööd parima kvaliteedi ja 
hinnasuhtega. Tel 508 6455

• TS Service OÜ teostab teie veo-
autodele rehvi- ja remonditöid 
mõistliku hinna eest. Asume Sõmeru 
vallas, Näpi tee 1. Lisainfot küsi 
julgelt telefonil 5624 6998 või vaata 
meie kodulehelt www.tsservice.ee

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude tüh-
jendamist. Veo- ja tõste-teenus. 
Külmunud trasside sulatus. Fe-
ka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

• Reisijate vedu 17-50kohalise bus-
siga. Tel 503 2269

• Puksiir-ja veoteenus. Tel 5558 
5956

• Veo- ja tõsteteenus. Rak-
so Transport OÜ. 5667 5947. 
www.rakso.ee

• Veo-ja kolimisteenus. Tel 506 1547

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana, 0,85 
eur/km, tõstetööd 25 eur/h. Tel 
5682 7009

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Kolime iga ilmaga, igale poole. 
Tel 502 3789

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teos-
tame kõike, mis on kolimisega 
seotud, ja seejuures soodsate 
hindadega. Alates pakkimisest 
kuni klaverite jm. raskete eseme-
teni välja. Võta meiega ühendust 
ja leiame koos teie probleemile 
parima lahenduse. OÜ Kolimi-
sed. TEL. 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.ee
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Nortsu tee 2. Tel 512 7619,

Teraskatused
otse tootjalt

  Plekikantimistööd

  Katuse lisatarvikud

info.tootjateesindus@gmail.com

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E,K,R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤  Reoveepaak ide  ja 
septikute müük ning 
paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD
Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

ENKI RL OÜ

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

M E T A L L I T Ö Ö D

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 tõsteteenus (kasti mõõdud 
6,2x2,5, tõstejõud 2,5 tonni).

Platside ehitus
Mulla müük

Haljastustööd
Info 5549 113

Veo- ja tõsteteenused
Multilift kastid 10-20 m3

Kallurveod

Tõstetööd (haarats, konks, 

haaratskopad, kraana 7m)

Kaevetööd 8-tonnise kopaga

CONTARO OÜ 
www.contaro.ee
info@contaro.ee

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

• Lammutustöö. Transportteenus. 
Tel 56856320

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Pisiremont ja muud tööd, tulen 
appi nii nõu kui jõuga. Tel 5656 3069

• Ettevõte teostab ehitustöid 
ideest võtmed kätte meetodil. 
Tel 5662 6483

• Üldehitustööd: puukuurid, garaa-
žid, saunad. Tel 5685 6320

• Plaatimine ja ehitus-remonditööd. 
Tel 5606 9271

• Teostame lamekatuste ja viilkatuste 
ehitustöid ning ka katuste remont-
töid. www.melsen.ee .Tel 58455717

• Ehitus- ja remonditööd, toru- ja 
san.tehnilised tööd, siseviimistlus-
tööd, plaatimine, tapeetimine, värvi-
mine, parketipaigaldus. Tel 518 7979

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

• Plaatimised, pahteldus, tapeeti-
mine, soojustus ja parketi paigal-
dus. Korterid, saunad, majad. Tel 
504 5560

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Metallitööd: treimine, keevitus jne. 
Tel 503 2269

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kondit-
sioneere. Tel 502 4944

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

• Pehme mööbli remont, riide 
valik, veovõimalus. Tel 32 27822, 
506 1547

Vee- ja kanalisatsioonitorustike 
ehitus (sise ja välis). Septikute 

ja biosüsteemsete mahutite 
paigaldus San.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 
Info 5373 4876

Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes, kui korterites. Sisevii-

mistlus, vannitoad, voodriva-
hetus, soojustamine, terrassi-
de ehitus, san.tehnilised tööd. 

Hinnad head. Tel 5373 4876

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Automaatika tiib- ja liugvä-
ravatele. Tõstuksed, tõkkepuud, 
remont. Tel 5555 8293, tenentte@
gmail.com

• Toru-ja san.tehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Sooda, klaasi –ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408
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 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

Epopõrandad,
polüuretaan- 
ja akrüülmass 
pinnakatted. 

Paigaldus ja hooldus. 

Tel. 529 2781
info@epoporand.ee
www.epoporand.ee

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sül

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.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

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

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

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 

 Katusetööd (plekk, eterniit ja kivi) 
 Lamekatuste ehitus ja remont SBS ja PVC 
materjalidega 
 Vihmaveesüsteemid 
 Turvatooted katustele (käigu sillad, 
lumetõkked, redelid jne) 
 Terviklahendused 

Omame kogemust antud valdkonnas üle 10 aasta. 

Kontaktid: 513 4182 ja 5354 4606 

                    Tekoflex1@gmail.com 

Leia meid ka Facebookist: 
www.facebook.com/tekoflex 

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

KODU

OST

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

TALVINE 
TÜHJENDUSMÜÜK

*Laste ATV, krossikad, 
kiiver (55 €) ostjale tasuta kaasa  
*mopeed 795 € 
(järelmaksuga 26,30€/kuus)

MOPEEDI MOOTORID
50CC, 72CC, 110CC, 125CC. 
Hinnaga 245€.
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

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

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

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 • Vaata ka Kuldne 
Börs - mopeedid; rollerid; ATV-d

MOPEEDID, ROLLERID, ATVD,
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
ENDUURO  VARUOSAD

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 
5 Rakvere, www.küttesalong.ee

•  Te e n  k i n d a k r o h v i  ( k o r s t-
nad, soojamüürid, seinad jne). 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, küttesüsteemid. 
Tel 5552 8487 Vaiko

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd www.tulekolle.ee. 
Tel 5551 9113

• Ansambel alates 200 €, õhtujuht. 
Tel 51901697

• Felix Bänd, parim ja soodne. Tel 
5559 3419

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + telepilt 
täiesti hullumeelse hinnaga al. 5 
eurost. Levib linnas ja maal. So-
bib kokku Elioni digiboksidega. 
Ära muretse, kui Sul aparatuuri ei 
ole, me anname Sulle need tasu-
ta!!! Uuri lähemalt: www.telestar.
ee või helista tel 5552 5432

• TV- ja sat.seadmete müük, paigal-
dus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 7808, 
e-post: rts1@hot.ee

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 
2179 OÜ Mart Tali Kaubandus

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja  remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. Uti-
liseerime vana elektroonikat. Asume 
Koidula 1, Rakvere Tsentrumi II 
korrus. Helista juba täna tel 551 2053 
või tule läbi. Vaata ka www.hss.ee

• Viljapuude –ja hekkide hooldus-
lõikus. Tel 514 3787

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385

• Anderi Äris Rakveres Pikk tänav 
6 müüme vana mööblit, valgus-
teid, kupleid vanadele lampidele, 
portselani, maale, vinüülplaate ja 
palju muud. www.facebook.com/
anderipood. Tel 5664 4436

• Jõuluvana unustas vitsakimbu 
maha, kingikoti aga peitis tulles 
selja taha. Kui sinagi tahad, et 
jõuludel tuleks jõulutaat sinu 
koju ja muudaks teie pere jõulud 
meeldivaks, siis see on just sinu-
le. Pakume jõuluvana teenust. 
Broneeri juba varakult. Tel 5627 
0848

• Jõuluvana tuleb külla. Tel 553 
5885

• Klassikaline massaaž, hind alates 
7 €. Tel 5567 7800

• Klassikaline massaaž, tselluliidi-
massaaž, jumestamine, kulmude 
värvimine, Lash Lift. Hinnad sood-
sad. Tel 5561 9793

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900–1970. Tel 5616 5761

• Müüa PVC aknad, uued, laius 
1365, kõrgus 1270, 3 x klaaspa-
kett, 2 tk. Väljast tume tamm, 
seest iiri tamm, rehau profi il, roto 
sulus, u arv 1,0. Tel 505 6590

• Müüa lahtikäiv metallgaraaž. Tel 
523 7174

• Müüa tsementplaate 5 x 50cm x 
100cm, 17 tk, soodsalt ja kasevihad. 
Tel 5349 9628

• Müüa pesumasin, heas korras, 60 
€, puidust voodi 40 €. Tel 5880 3195

• Müüa kaks mugavat tugitooli. 
Beežist riidest kate ja puitdekooriga 
käetoe otsad, hind 40 €, helista. Tel 
5667 0958

• Müüa kaseluud ja luuavarred, 
kohale toomisega, 0,75 €/tk. Tel 
5357 6378

• Müüa LCD TV Samsung “32”. Tel 
502 5069

• Ostan kristall- ja portselannõu-
sid. Pakkuda võib kõike! Tel 5564 
0325

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

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: möö-
bel, nõud, mänguasjad, jalgrattad, 
garaažitööriistu ja -tarvikuid. Paku 
julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 503 1849

• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
puurpingi, saunaahju, pliidiplaadi 
ja -ukse. Tel 503 1849

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel raamatust mööblini. Paku 
julgesti! Tel 5825 7222

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: möö-
bel, nõud, mänguasjad, jalgrattad, 
garaažitööriistu ja tarvikuid. Paku 
julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan kristall- ja portselannõu-
sid. Pakkuda võib kõike! Tel 5564 
0325

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

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, valmis-
tatud Vene 1/43 mudelautosid ja 
Norma mänguautosid. Tel 529 1288

• Ostan väga hea hinnaga ümmar-
guste või ovaalsete kividega me-
revaigust kaelakee. Eriti hea hind 
kollase- pruunikirju kee eest. Enne 
müümist küsige minu hinnapakku-
mist! Tel 5871 0351

• Ostan: juustu, keeksi, kurgi, tomati, 
kala jne piltidega vaagnaid, mak-
san kuni 100 €. Vanu must- valgeid 
postkaarte, fotosid, münte, paber-
raha, märke, medaleid, nahkköites 
raamatuid ja Saksa sõjaväe kiivri. 
Lisaks võib pakkuda nõukaaegseid 
õhumullidega lillevaase. Tel 5590 
6683

• Ostan suurema LCD TV. Tel 5196 
1234

• Ostan iPhone 7 või 8. Tel 5196 1234
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• Mesi otse omanikult! Toidu-
plast ämber 1 kg/7 €, klaaspurk 
900 gr/6,5 €. Jõulupakki klamb-
riga klaaspurk (pildil) 1 kg/9 €, 
õietolm 200 gr/7 €. Koduleht 
www.meemeistrimesi.ee. Rakve-
re piires kohale toomine tasuta. 
Tel 5396 7664

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

kuulutused.kuulutaja.ee

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 KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

VANAVARA

LOOMAD

TEATED

PÕLLUMAJANDUS

Müüa soodsa hinnaga 
sealiha. Vajadusel 

tükeldamine. 
Tel 53 54 3002
või 505 9151

Müüa suitsuvorsti ja 
maasinki väikehulgi, 
kohale toomisega. 

Tel 51 96 2628 või 
5351 7414 

Tapamaja müüb 
emise lihakehasid 
kohale toomisega. 
Tel 5351 7414

METS

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15, 
P  suletud 

Tel 506 9814

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, transport, koorem 5-10 
m3. Tel 5051 528

• Müüa kuivi pakitud kütte- klotse ja 
kaminapuid, pelleteid ning puidu- 
ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. 
Tel 433 3130, 523 8503

• Aastaringselt halupuud 30-55 cm, 
halupuud autol laotult koos kohale 
toomisega.

Hind sisaldab transporti, helistage 
ja küsige, milline kogus ja halupuu 
teid huvitab. Tel 503 0311

• Oü Puider müüb kuivi lepa küt-
teklotse 40L võrkkottides. Hind 1,5 
€. Alates 30 kotist Rakvere piires 
transport tasuta. Samas müüa ka 
küttepindu. Info 10.00-12.00 es-
masp, kolmap, reedeti. Tel 322 4929

• Müüme 3m leppa. Tel 5012 905

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja 
lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2 € kott ja kasel 2,30 € kott. 
Tel 505 1528

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Hind 
al. 30 €/rm. Koos kohaletoom-
isega. Pikkused al 25–60 cm. Tel 
5045 632

• Ostan 3m sangleppa. Tel 5192 4320

KÜTTEPUUD

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

EHITUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

• Küti Saeveskis saematerjal, vood-
ri- ning põrandalaud, palgi saagi-
mise ja nelikanthöövelduse teenus. 
Info telefonil 5089 215 tööpäevadel 
8.30-17, www.saeveski.toomonu.ee

• Raietööd, metsa väljavedu trakto-
riga. Tel 520 9687

• Firma pakub võsalõikusteenust: 
liinide alused, valgustusraie, noo-
rendike hooldus, kraavi ääred. 
Teostame töid Lääne-Virumaal ja 
kokkuleppel ka mujal. Kontakt: est 
5384 8632; est, rus 5639 9227

• Müüa toidukartulit “Agria”, “Lau-
ra”, “Leyla”. Asukoht Aasperes. Trans-
pordi võimalus. Tel 5565 1553

• Müüa toidukartulit „Laura“, asu-
me 3 km Rakverest. Tel 5334 5348

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ 
ja „Gala“ Sõmeru vallas. Suurema 
kogusega kojuvedu. Tel 514 1338

• Müüa toidukartulit “Laura”, “Ari-
elle”, “Vinetta”. 0,30 €/kg, vedu. 
Vahemetsa talu. Tel 520 2036

• Müüa traktor T-16, kabiinikasti ja 
roolivõimuga. Tel 5558 5956

• Müüa traktor T-25, ader, lattnii-
duk  ,  Jumz  ekskavaator. Tel 5345 
7458

• Anname ära heasse perre kaks 
isast suure õuekoera kutsikat. 
Kutsikad on 2,5 kuused ja väga 
iseseisvad, armastavad palju 
õues olla. Tel 5560 8390

• Müüa väiksed taksikutsikad. 
KIIRE! Tel 528 5416

• Müüa saksa lambakoera kut-
sikad. Tel 5692 15399, 5866 3155

• Müüa noored kitsed, lambad ja 
talle liha. Tel 514 3787

• Võtan hoida Teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa noor kirju kukk. Tel 5666 
7481

• Müüa võrratud siiami kassipojad, 
tubased. Tel 5685 8009

• Müüa vene sinise kassi poeg, 
tubased. Tel 5878 7173

• Müüa mitut värvi tuhkrupoegi, 
hind 50 €. Tel 5878 2304

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

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

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, valmis-
tatud Vene 1/43 mudelautosid ja 
Norma mänguautosid. Tel 529 1288

• TULGE KÕIK juuksurisse, tel 
5620 3174 ja 5681 6206, maniküüri, 
tel 5633 9634, massööri juurde, tel 
5567 3125. Rakveres, Laada 14

• Lao tühjendusmüük! II sordi 
materjal al. 140 €/tm + km (ter-
rassilaud, voodrilaud, tuulekasti 
laud jne.). Küttegraanul Premium 
6 mm 144 € alus + km, 960 kg. 
Kütteklotsid 30 L kott 1 € km-ga.  
Saemat. 22x100 140 €/tm + km. 
Saadaval teisi ristlõikeid erineva-
te hindadega. Ida-Virumaa, Sepa 
18a, Sonda. Tel 5306 7722

• Kadunud kass LEU Tel 5305 
4886

• Inglise keele vestluse kiirkursus 
20 tundi, algajatele ja taas alustaja-
tele, Tsentrumis Koidula 1, alates T 
12.12 kella 18-19.30, hind 50 €, si-
saldab õppematerjale. Tel 5566 1419

• A.P. Venekeele kursused alusta-
vad taas jaanuarist uute rühmade 
komplekteerimisega. Kui sa oled hu-
vitatud oma keeleoskuse paranda-
misest või soovid alustada õppimist 
nullist, siis vaata veebilehte www.
apkeelekursus.eu ja registreeru. 
Samuti pakun õpilastele venekeele 
abitunde. Tel 5344 4542

• Tööstuskaupade kaupluses Rak-
vere, Jakobsoni 11, LÕPUMÜÜK, 
kogu kaup poole hinnaga. Soodsalt 
saadaval ka kaupluse sisustus. Tel 
510 0269

www.kuulutaja.ee

Loe
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www.kuulutaja.ee

Sisesta       kuulutuse tekst 
kuulutused.kuulutaja.ee

Saada       kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

Helista       32 25 093

Tule        toimetusse Tobia küla, 
Rakvere vald E - R 9-17 

Eraisikute reakuulutusi võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 6a asuvas 

Grossi Toidukaubad kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22

Avaldame kaastunnet Evelile
KALLI ISA

kaotuse puhul. 

Turukaubamaja kollektiiv

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 7. dets 2017
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 8,00

Mugulsibul kg 1,50

Petersell kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40

Hapukapsas kg 1,50

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Punapeet kg 0,80 1,00

Mustrõigas kg 1,50

Küüslauk kg 8,00 10,00

Kõrvits kg 1,00

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00 1,50

Kuivatatud õunad kg 8,00

Metspähklid kg 4,50

Kreeka pähklid kg 4,50 5,00

Maapähklid kg 4,50

Seemned lindudele 
5kg

kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Toorpiim T, L kella 
10st

liiter 0,67

Turul veel müügil:
* käsitöö - soojad kududmid, kalmuseaded

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* igal laupäeval saunavihad

AVATUD KÖÖGIVILJA KIOSKID!

HINNAD RAKVERE TURULSEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

nende omas kodus. 
Täpsem info telefonil 5371 2433 
                või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

TUTVUS

MUU

• Pensionär Rakverest otsib endale 
perenaist vanuses 50 a, kes oleks 
üksik, materjaalselt kindlustatud, 
mittesuitsetaja, pikemat kasvu 172 
cm, sale, soovitatavalt omab sõi-
duautot. Tel 554 6490

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Družba, kreissaag, keevi-
tustrafo, trafo 380/220. Tel 5322 6176

• N Õ U A N D E L I I N 
tel 900 5020. Kui elumure vaevab 
ja vajad hingeabi, anname soovi-
tusi. Vastame eraelu, tööd ja ter-
vist puudutavatele küsimustele. 
Kõne hind 0,97 eurot/min. 

• Vajatakse 8. klassi õpilasele kee-
mias kord nädalas abiõpetajat 
Rakveres. Tel 5556 9683

• Annan järeleaitamistunde mate-
maatikas. Tel 5565 2707

Mis tulema peab, see tuleb, 
kellel saab otsa aeg, see läheb, 

minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevasse tähe…

Avaldame kaastunnet Andrei Tarskile
ISA 

kaotuse puhul. 

OG Elektra kollektiiv 

Kulutulena populaar-
sust koguvad noored 
muusikud Emili Jürgens 
ja Alex Tervinsky jõud-
sid möödunud laupäeval 
esimese enda korralda-
tud kontserdini.

Liisi Kanna

Duo Emili & Alex alustas te-
gevust 2015. aastal, Emili Jür-
gens laulab ja Alex Tervinsky 
mängib kitarri. Noored meenu-
tasid, et tuttavaks saadi muusi-
kalaagris, kus otsustati koos va-
bal laval lugu esitada. „Tegime 
proove ning saime aru, et meie 
koostöö sujub väga hästi ja 
täiendame teineteist muusika-
liselt suurepäraselt. Pärast laag-
rit jäime koos muusikat tegema 
ning praeguseks oleme koos 
musitseerinud üle kahe aasta,“ 
rääkis Alex.

Noori muusikuid on saatnud 
suur edu, esialgu Lääne-Viru-
maal, kuid üha enam ka mujal 
Eestis. Emili märkis, et kõige 
keerulisem on sellel teekonnal 
olnud just kogemuste vähesus.

„Kõige keerulisem meie jaoks 
ongi olnud see, et me oleme 
noored. Usun, et kõige suurem 
takistus, mida on tulnud üle-
tada, on hirm iseseisvuse ees. 
Ükskõik, kuhu Eesti nurka me 
satume, oleme ju täiesti oma-
päi uute inimeste keskel ja suur 
soov on endast see kõige parem 
mulje jätta. Kuid mul on hea 
meel, et me selle takistuse juba 
ületanud oleme. Kogemusi 
tuleb aina juurde ning iga esi-
nemisega muutume aina ene-
sekindlamaks – toimub areng,“ 

Noorteduo esimene enda 
korraldatud kontsert ületas ootusi

kirjeldas lauljanna.
Nüüd jõudis duo esimest kor-

da ise kontserdi korraldamise-
ni. Emili ja Alexi ülesastumine 
toimus laupäeva õhtul Rakve-
res Nom Stuudios. Alex mär-
kis, et ettevalmistused kulgesid 
üllatavalt hästi. „Olen olnud 
ürituste korraldamise mees-
kondades, aga pigem mõne 
haru liikmena, seekord olin aga 
korraldaja, mis oli minu jaoks 
uus kogemus. Väga meeldiv oli 
meeskonna kokkupanemine 
ning enda ideede elluviimine,“ 
muljetas ta.

„Kuna meil tuli jõulukont-
serdi idee üsna spontaanselt, 
ja kõik teised kuupäevad det-
sembris olid meil juba kinni, 
siis ettevalmistusteks ei jää-
nudki väga palju aega,“ lisas 
Emili. „Oleme väga tänulikud 

oma sõpradest kokku pandud 
tiimile, kes tohutult palju aita-
sid. Ilma nendeta me ei oleks 
midagi korraldanud,“ avaldas 
neiu tänu.

Noored jäid üritusega igati 
rahule. „Kontsert ületas kõik 
mu ootused. Nom Stuudio 
ruumid muudeti väga huba-
seks ning loodi mõnus ja vaba 
atmosfäär,“ sõnas Alex.

Emili selgitas, et ettevalmis-
tustega alustati juba kell kaks 
päeval. „Kella seitsmeks õhtul 
oli Nom Stuudio saal paksult 
rahvast täis. Kuna reklaami-
miseks samuti meil väga palju 
aega ei olnud, siis oli nii hea 
näha, kui palju inimesi kohale 
tuli. Osad tulid lausa Tartust! 
Oleme igale osalejale nii siiralt 
tänulikud!“ rõõmustas lauljan-
na.

Emili ja Alex Nom Stuu-
dios esinemas. 

Foto: Andreas Preisfreund
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Nädalavahetusel festivali 
Darkland Fire 8 põhikont-
serdil 9.detsembril Rakve-
re Kultuurikeskuse suures 
saalis ühe peaesinejana 
üles astuv Läti kuueliik-
meline muusikakollektiiv 
 Zāle on üsna noor bänd, 
ent on juba suisa kahel 
korral nomineeritud Läti 
olulisimale muusikaau-
hinnale „Kuldne mikro-
fon“ folkmuusika kategoo-
rias ja korra on nad ka 
selle pälvinud. 

Risto Kukk

Mis on teie enda arvates Zā-
le muusika kiire edu valem 
ja põhjus?

Usume, et edu põhjuseks on 
hingestatus, mis avaldub kõi-
gis meie lugudes. Neid kuula-
tes saavad inimesed puuduta-
tud nende südamete sügava-
mal tasandil. Ja veel, me kasu-
tame palju erinevaid instru-
mente ning meil on kolm 
suurepärast lauljat – igaüks 
neist esindab unikaalset hää-
letämbrit.

Vaatamata kommertsedule 
esinete te sageli alternatiiv-
muusika festivalidel. Kuidas 

Eelmisel aastal alguse saa-
nud Väike-Maarja Põllu-
meeste Seltsi korraldatav õh-
tukool on taas hoo sisse saa-
nud. „Õhtuid korraldame 
korra kuus kuni aprillini, sest 
siis lähevad põllumehed ke-
vadtöödele,“ rääkis ettevõt-
mise eestvedaja Sven Kesler.

Avaüritus toimus novemb-
ris. „Esimesel õhtul kohtusi-
me Harry Veldiga, legendaar-
se kultuurihoidjaga, kes pikka 
aega pärast Väike-Maarjat 
töötas Haljalas ja nüüd juba 
mitu aastat elab taas Väi-
ke-Maarjas,“ sõnas Kesler. 
„Õhtutel on oma väljakujune-

nud seltskond – nii ka see-
kord. Nõukogude kord kogu 
oma absurdsuses jõudis ka 
kultuurivaldkonda ja seda oli 
huvitav kuulata,“ lisas ta.

Detsembri üritus toimub 
järgmisel kolmapäeval kell 18 
Väike-Maarja muuseumis. 
Sel korral kohtutakse stratee-

gilise kommunikatsiooni ja 
meedia eksperdi Raul Reba-
sega ning arutletakse teemal 
„Linnapilk maaelule ja mida 
sellega teha“. Õhtukoolist 
osavõtt on tasuta.

Liisi Kanna

Väike-Maarja õhtukool ootab huvilisi

Zāle muusika puudutab 
südamete sügavamaid tasandeid

te ise määratlete oma muu-
sikat ja fänne?

 Meie muusika sobitub liht-
sasti tumefolgi žanrisse, kuid 
peame mainima, et see on 
märksa mitmekülgsem. Tih-
tilugu esitame ballaade, kesk-
ajahõngulisi ja isegi idamai-
seid lugusid. Samuti on laial-
dane valik romantilisi muusi-
kapalu ning kaemuslikke teo-
seid.

Rääkides meie fännidest – 
nad on olnud, on ja loodeta-
vasti jäävad briljantseteks.

Millised teie lugudest on 
bändi enda jaoks kõige tä-
henduslikumad?

Meile meeldivad „Rozā pļa-
vas“ (Pink Meadows), 

„Tumšā upe“ (The Dark Ri-
ver), „Flames“ ja mitmed-mit-
med teised. Kui nüüd tõsiselt 
rääkida, siis on väga raske ee-
listada mõnd lugu teisele, sest 
iga lugu on vaid sellele omase 
iseloomuga ja kannab endaga 
teatud aroome ning emot-
sioone. Me armastame neid 
kõiki.

Millisena näete tumefolgi 
kui žanri tulevikku ja aren-
guid?

Me usume, et see areneb ja 
muutub järjest mitmekülgse-
maks ja laiemalt tuntuks. 
Näeme festivalidel, nagu näi-
teks Castlefest, et igal aastal 
tõuseb esile mõni andekas ja 
omanäoline uustulnuk.

Te esinete laupäeval Rakve-
res festivalil Darkland Fire 
8, kus seekord astub üles li-
saks teile veel kolm välis-
maist bändi ja viis eesti 
muusikakollektiivi. Festi-
val on osa EV 100 pidustus-
test. Kui palju te üldse teate 
eesti muusikast ja bändi-
dest? 

Me teame mõningaid bän-
de, Metsatölli näiteks.

Kas teile meeldib Arvo Pärt 
ja kas teate tema seost Rak-
verega?

Meile ta meeldib! Aga me ei 
teadnudki, et ta on Rakverega 
seotud.

Kas esinete Eestis esma-
kordselt? Mida võib festiva-
li publik oodata teie kui ühe 
peaesineja ülesastumisest?

Jah, see on meie esimene 
kontsert Eestis. Kuulajad või-
vad oodata meilt head saundi 
ja  kuhjaga energiat.

Millised on teie ootused 
Rakvere publikule?

Loodame, et publik naudib 
meie muusikat ja meie kont-
sert on nende jaoks justkui 
ilus talvine muinaslugu.

Zāle esinemas. 
Foto: Roberts Vidzidskis



Kuulutaja reede, 8. detsember 2017 19VABA AEG

LOE 
KUULUTAJAT 

INTERNETIS

www.kuulutaja.ee

LO
UTAJA

TIS

www.

ULUT

ETIS

L
LUTA

TIS

9. detsembril kell 11-15 toi-
mub Rakvere Kolledži ruu-
mides Pikk tn 40 Waldorf-
kooli jõululaat. Rakvere Wal-
dorfkooli jõululaadal on või-
malus osaleda töötubades, 
kuulata pillimängu, nautida 
kohvikus sööki-jooki ning 
leida oma lähedastele süda-
mega valmistatud kingitusi.

Kella üheteistkümnest on 
kooli ruumides avatud tant-
su- ja mängu- ning käbidest 
jõuluehete valmistamise töö-

tuba. Lisaks saab proovida nii 
hästituntud, kuid samas unu-
nema kippuvat kartulitrükki. 
Töötubasid juhendavad lap-
sed, lapsevanemad ja pere-
sõbrad. Õpilased on laadaks 
valmistunud juba sügisest 
saati, nii klassis meisterdades 
kui ka köögis toimetades. 
Oma kätega tehtud kauba 
müümine on lastele põnev 
kogemus.

Laadal esinevad laulu ja pil-
limänguga Rakvere Waldorf-

kooli õpilased, samuti Rajaot-
sa muusikakooli lapsed ja 
õpetaja Riina Linde viiuliõpi-
lased, kuulda saab kandle-
mängu ja nautida harfihelisid. 
Lisaks on laadalistel võimalus 
osaleda loteriis ja lüüa kaasa 
oksjonil.

Laadale on palutud kauple-
ma erinevad mahetoodangu 
ja käsitöökaupade müüjad.

Kuulutaja

Soome pereisa Juhanile 
(mängib Tommi Korpela) tu-
levad öösel järgi ühe rahvalii-
kumise aktivistid ja viivad ta 
üle piiri Venemaale, sest 
meest peetakse kommunis-
tiks. Juhani satub kolhoosi 
„Hopea“ (pildil), millel hoiab 
silma peal sovettide luure ja 
näib, et tagasi kodumaale ta 
enam ei saagi.

Kolhoosis töötavad möö-
dunud sajandi 30ndatel 
Ameerikast Venemaale rän-
nanud soomlased, kes usuvad, 
et Nõukogude Liidus asub 
tõeline töörahva paradiis, kus 
saab ka varju Ameerikat laas-
tava suure majanduslanguse 
eest. Seal tutvub Juhani amee-
riklanna Saraga, kellega loob 
uue perekonna.

Kui filmi algus oli igati tä-
helepanu köitev, siis umbes 
poole peal hakkasid linateose 
tuurid alla käima. Mul tekkis 
küsimus, miks filmitegijad 
tahtsid just seda lugu rääkida. 
Kas see, et totalitaarsüsteemi 
ilusa lubaduse taga  ̶̶̶  „tulge 
meile elama!“  ̶̶̶   peitub sünge 
tulevik ja et 30ndate aastate 
terror Nõukogude Liidus oli 
täiesti masendav, on mingi 
uudis? Ei ole ju. Siiski jõudsin 

Rakvere Waldorfkool kutsub jõululaadale

Eesti-Soome-Rootsi ajaloolises 
draamas „Igitee“ näeb Lääne-Virumaad

linateose viimases kolmandi-
kus filmitegijatega ühele nõu-
le, et lugu väärib jutustamist 
ja osa saamist just oma veen-
va ja erakordse inimlikkuse 
tõttu.

„Hopea“ kolhoosi elu võeti 
üles Haljala lähistel Varangul, 
kus paiga suhtelise kõrvalisu-
se tõttu leiti maastikud, kus 
30ndate olustik mõjus usuta-
valt. Muide, kohapeale rajati 
kartuli- ja viljapõld spetsiaal-
selt filmi jaoks, et need vaade-
te poolest head välja näeksid. 
Osa võtteid toimusid Altjal. 
Filmi tegevuspaigad on ku-
jundatud ajalooliselt usuta-
valt, mis aitab saada ettekuju-

tust, kuidas võisid välja näha 
katsumused, mille osaks lan-
gesid 40datel Siberisse küüdi-
tatud.

Filmi plusside hulka kuulu-
vad ka suurepärased näitleja-
tööd. Lisaks usutavale pea- 
osatäitjale särab ekraanil Sa-
rana taanlanna Sidse Babett 
Knudsen, keda seriaalisõbrad 
teavad peaministrina mõne 
aasta eest ETVs jooksnud sar-
jast „Võimu kants“. Mitmete 
teiste Eesti näitlejate kõrval 
tegi „Igitees“ rolli Lembit 
Ulfsak, kellele jäi see karjääri 
viimaseks.

Tõnu Lilleorg

Foto: VaataFilmi

O KÕRTS
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
16. detsember 90ndate popbänd Hovery Covery, DJ Ailan Kytt, pilet 5 
eurot
23. detsember Retro Jämm VDJ Martineero, pilet 2 eurot

RAKVERE TEATER
9.12 kl 11 Timbu-Limbu ja lumemöldrid ESIETENDUS s.maja (lav. Ur-
mas Lennuk)
9.12, 12.12, 14.12 kl 15 Timbu-Limbu ja lumemöldrid s.maja (lav. Urmas 
Lennuk)
11.12, 12.12, 13.12, 14.12 kl 11 Timbu-Limbu ja lumemöldrid s.maja (lav. 
Urmas Lennuk)
13.12 kl 18 Tagassi inglite juure ESIETENDUS Rakvere Rahvapark (lav. 
Tiina Mälberg)
13.12, 14.12 kl 21  Tagassi inglite juure Rakvere Rahvapark (lav. Tiina 
Mälberg)
14.12 kl 18 Tagassi inglite juure Rakvere Rahvapark (lav. Tiina Mälberg)

RAKVERE KULTUURISÜNDMUSED
7. november - 8. detsember klaasinäitus „Sa näed, aga ei mürista” Rakve-
re Galeriis
13. november - 13. jaanuar näitus „Eesti Näitlejate Liit 100. Näitleja 
portree“ Teatrikinos
4. - 28. detsember näitus „Pühakiri – käsikirjast emakeelse Piiblini“ 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus, näituse avamine 4. detsembril kell 
16
6. detsember kell 16 Rohuaia lasteaia heategevuslaat Rohuaia lasteaias
6. detsember kell 19 Ariadne + Martti jõuluõhtu kontsert Teatrikohvi-
kus
7. detsember kell 18 Tanel Joametsa õpilaste klaverikontsert Lääne-Vi-
rumaa Keskraamatukogus
7. detsember kell 19 Pillimeeste Pidu 2017 Buena Vista Sofa Clubis
8. detsember kell 17.30 Heiki Pärdi loeng ja raamatututvustus „Eestlaste 
argikultuurist teel moodsasse maailma“ Lääne-Virumaa Keskraamatuko-
gus
8. detsember kell 20 Fiesta latina Buena Vista Sofa Clubis – tantsuorkes-
ter otse Kuubalt ja DJ Miss Savi
8. - 10. detsember Festival Darkland Fire 8:

8. detsember kell 21 soojenduspidu Darkland Night Rakvere Rahva-
maja keldrisaalis;
9. detsember kell 18 festivali põhikontsert Rakvere Rahvamaja suures 
saalis;
10. detsember kell 14 Darkland Fire Advent Rakvere Kolmainu kiri-
kus.

9. detsember kell 10 – 14 jõululaat Rakvere Eragümnaasiumi algklasside 
majas.
9. detsember kell 11 - 15 Waldorfkooli jõululaat Pikk tn 40
9. detsember kell 18. Timo Lige pere advendikontsert Rakvere Karmeli 
koguduses, Koidula tn 15
10. detsember kell 12 eakate klubi Hämarik jõulupidu Rakvere Rahvama-
jas, tantsuks mängib Meelis esinevad Kaurikooli õpilased
10. detsember kell 15 Virumaa Tütarlastekoori kontsert „Iga unistus võib 
täituda” Rakvere Kolmainu kirikus
10. detsember kell 17 II advendi valgusõhtu Rakvere Keskväljakul – val-
gusshow, tantsustuudio Müstika, jõulusoojust jagavad Rakvere noorte-
keskuse noored
12. detsember - 14. jaanuar Kaarina Alsta näitus „Naabrid“ / „Naapurit“ 
Rakvere Galeriis, näituse avamine 12. detsembril kell 17
14. detsember kell 18 Rajaotsa Muusikakooli õpilaste kontsert Lääne-Vi-
rumaa Keskraamatukogus
14. detsember kell 19 jõulukontsert Pätsi Pitsakohvikus, esineb Rakvere 
Segakoor
16. detsember kell 17 Ott Leplandi ja Inese jõulukontsert Rakvere Kol-
mainu kirikus
16. detsember kell 19 Rahvamaja jõuluball „100 aastat tagasi“ Rakvere 
Rahvamajas
16. detsember kell 22Jazzukohvik: Ingrid Hagel Kvartett, Teatrikohvikus
16. detsember kell 22 ansambel Vennaskond Berliini Trahteris
17. detsember kell 18 jõulukontsert „Jäälille mäng“ Rakvere Kolmainu ki-
rikus. Esinevad Kammerkoori Solare ja kooristuudio So-La-Re. 
Dirigendid Elo Üleoja, Ly Hiire ja Keio Soomelt

BIORE
14. detsember tervisliku seisundi testimine, loodusterapeut Eve Hein-
metsa vastuvõtt
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kiropraktik-osteopaadi Artur Grigorjani 
vastuvõtt
Info ja reg 5017960, Laada5, Rakveres 

KUHU MINNA
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Kas soovid endale
55" Samsungi televiisorit?

9.detsembril
päeva juhib Robin Täpp

sünnipäev
ja suur telekajaht

V

aala keskuse

10
11.00 avasõnad
12.00 kohv ja koogikesed
12.30 esineb Bonzo
13.00 loosime välja 6 
Samsungi 55" televiisorit
13.30 esineb Bonzo
14.00 kohv ja korvikesed
11.00-14.00 toimub töötuba, 
kus lastele räägitakse lindude elust-olust, 
õpetatakse linde õigesti söötma ja 
meisterdatakse linde ja linnumaju

Tee 1.-8.12 ükskõik millisest Vaala keskuse
kauplusest vähemalt 10-eurone ost. 
Kirjuta tšekile oma ees ja perekonnanimi. 
Pane tšekk Maksimarketi infoleti juures 
olevasse loosikerasse. 
Tule 9.12 kell 13 loosimisele kohale! 
Televiisori saamiseks peab võitja olema kohal.

Auhinnateleviisori hind on 600€ Lõõtspilli 2, Rakvere

VÄNDRA

Vihtra tee 1A

+372 444 7785

E-R 9-17 L 9-14

HAAPSALU

Tallinna mnt 1

+372 475 6020

E-R 10-19 L 10-17

VALGA

Kesk 6

+372 766 3304

E-R 10-18 L 10-14

NARVA

P. Kerese 3

+372 334 0040

E-R 10-18 L 10-16

RAKVERE

Jakobsoni 11

+372 322 0190

E-R 10-18 L 10-14

JÕHVI

Raudtee 3

+372 339 5463

E-R 10-18 L 10-16

Pakkumine kehtib: 08.12-22.12.2017

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage, võsalõikureid, ja

murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.

Soodsate hindadega müügil uued STIGA saed, lumepuhurid, lumesahad ja

lumeketid (STIGA ja ALPINA murutraktoritele) ning talviselt soodsate

hindadega murutraktorid, muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid ja

akutooted.

Vaata ka lisa www.saed.ee

Asume Rakvere vald Sireli tee 3 (Tapa teeristis)

Tel 503 7729, 322 4174

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

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

Oma Põrsast leiad kõik vajaliku
jõululauale: maitsva seaprae,

süldi- ja pasteedimaterjali,
hõrgud Ühistu Eesti Lihatööstuse

singid, tangu- ja verivorstid.

E. Vilde 6a

Juuksurisalong
T-R  9-18
L 10-15
P, E suletud

Info ja broneerimine
554 7151 Kati

J

L 

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

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

Jõulueelne kaubaküllus!
Uus suur valik rõivakangaid,

mööbliriideid, kardina- ja
voodipesukangaid

Nüüdsest müügil ka
KINKEKAARDID

Avatud E-R 9-18, L 9-15

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L P

- 9-16

, suletud
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