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HELISTA!

„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“  ja
tuulepidavaks TERMOVAHUGA.

Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.

TULE KONTROLLI 
OMA TERVIST
Viru Südameapteegis
11. detsembril 9.00-15.00

Tervisepäeval mõõdame:
vererõhku

 veresuhkrut
 kolesterooli
 hemoglobiini
 kehakoostist

Mõõtmise tulemused annavad hea ülevaate Sinu tervise 
seisundist ja aitavad ennetada neid haiguseid, millel kergesti 
märgatavaid sümptomeid esialgu võib-olla ei olegi. Saadud 
tulemuste abil saad apteekriga konsulteerida oma elustiili, 
tervise ning toidulaua üle ja vajadusel valida sobivaimad 
tervisetooteid enesetunde parandamiseks.

Iga mõõtmise hind Tervisepäeval 3 €, kliendikaardiga 2 €

Mõõtmistele on soovitatav eelnevalt registreerida
apteegis kohapeal või helistades 454 6776.

Oled alati oodatud • Viru Südameapteek, Laada 20, Rakvere
Avatud E-R 8.30-18.30, L 9-15

LK 5 LK 6-7RAKVERE LINNARUUM SAAB VALGEMAKS TÖÖPAKKUMISED

Ideest teostuseni!

Järelmaksu

võimalus!

kvaliteetne premium klassi A-pellet Eesti tootjalt

taskukohase hinnaga, keskkonnasõbralik

kasutamine on lihtne ja mugav

Jaama pst 5, Rakvere
Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com

Koduleht: www.küttesalong.ee

Ostes selle
aasta lõpuni
pelletkütte-

seadme, saate
KINGITUSEKS

20 KOTTI
PELLETIT!

E-R 9-18, L 10-14 E-R 10-19, L 10-14 E-R 10-17, L 10-15

kaminad
ahjud
pliidid
kaminasüdamikud

pelletkaminad
suitsutorud
korstnad
saunakerised

VALIK, MIS EI JÄTA KÜLMAKS!
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Suurärimees Alar Tam-
ming on ühtaegu ka 
psühholoogia teadusma-
gister ning Eesti Trans-
personaalse Assotsiat-
siooni asepresident. Te-
malt palutakse tihti ma-
janduskommentaari, 
kuid samas on mees sü-
vitsi uurinud inimese 
psühholoogiat ja muutu-
nud teadvuse seisundeid.

Kaire Kenk

Muutunud teadvuse seisundi-
test, müstilistest kogemustest 
ja teadusest rääkis ta majan-
dusteemade kõrval ka oma 
uue raamatu „Jalutuskäik ise-
endasse“ tutvustusel Viimsi 
Raamatukogus. 

Maailma lõpust
Mina näen maailma hetkel 

väga pessimistlikes värvides. 
Loomulikult loodan, et jääme 
kestma – inimkond on ka va-
rem olnud murdepunktides ja 
sellega toime tulnud. Aga mil-
lal pauk tuleb ja kuidas selles-
se suhtuda? Stephen Hawking 
on öelnud, et tõenäosus, et 
inimkond elab üle 21. sajandi, 
on 50 : 50. Tõsi on ka see, et 
21. sajandi suurim katastroof 
on veel olemata. Kaksiktor-
nide kokku kukkumine ei 
ole võrreldav tuumapommi 
plahvatusega suurlinnas ja see 
on 21. sajandil veel läbimata 
sündmus. Ja vaadates praegu-
seid arenguid, siis selle välti-
mine on pehmelt väljendudes 
keeruline.

Ma suhtun eelolevatesse 
ühiskondlikesse katastroofi-
desse nagu omaenese surma. 
See on paratamatu. Inime-
ne on üks liik looduses ja nii 
nagu kõik liigid looduses võib 
ta ühel hetkel lihtsalt välja 
surra. Elu, millest üks väike 

osa on inimkond, jääb aga al-
les.

Mida ise selle juures teha 
saab? Oma ümbruskonda saab 
tuua armastust, positiivsust 
ja rõõmu, muuta seda valge-
maks. Olen kirjutanud raa-
matu „Jalutuskäik iseendasse“, 
mulle olulistel teemadel. Kui 
see puudutab ka teisi inimesi, 
siis olen oma missiooni täit-
nud. Ega me maailma suuri 
hoovusi oma tahtega muuta 
saa, kuid saame enda ligiduses 
heaolu tõsta.

Tsivilisatsiooni 
lõpu märkidest
Oswald Spengled oma raa-
matus „Õhtumaa allakäik“ on 
välja toonud tsivilisatsiooni 
lõpu märgid. Need on kõigil 
seni kadunud tsivilisatsiooni-
del ühised.

Tekivad hästi selge põ-
hiplaaniga geomeetrilised lin-
nad, kus kunst ja loovus on 
kadunud. Teiseks kaasneb tsi-

Alar Tamming – mees nagu orkester

Alar Tamming.
Foto: erakogu

vilisatsiooni lõpuetapiga maa- 
elu hääbumine, linn vajab pi-
devalt ressursse ja kurnab maa 
lõpuks täielikult välja ning 
siis sureb ka ise. Kolmandaks 
suureneb suitsiidide arv, sest 
inimesed elavad keskkonnas, 
mis on tehislik ja viib inime-
se iseenda olemusest kauge-
nemiseni ning tulemuseks on 
psüühilised pinged, mida ei 
suudeta muud moodi lahen-
dada kui suitsiidiga.

Tsivilisatsiooni lõpuga 
kaasneb ka seksuaalse mitme-
kesisuse kasv. Võrreldes täna-
päeva Vana-Rooma riigi lõ-
puga, on näha selgeid analoo-
giaid. Eesti keeles on ilmunud 
umbes kuus-seitse raamatut, 
kus sarnaseid tuleviku välja-
vaateid käsitletakse.

Rahast
Rahal on mitmed olulised 
omadused – see peab olema 
äratuntav, vastupidav, väik-
semateks osadeks jagatav, 
raha eesmärk on olla ka väär-
tuse säilitaja ja mõõdik teiste 
kaupade suhtes. Üks oluline 
põhimõte on, et raha ei tohi 
tekkida lõputult, ehk sellest 
peab olema nappus ja nimeta-
tud testist kukub tänapäevane 

raha läbi.
Raha hulka ei tohi määrata 

inimene oma seadustega, vaid 
see peab korrigeeruma isere-
guleeruva süsteemi abil. Võr-
reldes 1970ndatega on raha 
hulk maailmas paraku aga 
kümnekordistunud, on täiesti 
möödapääsmatu, et meil tuleb 
hüperinflatsioon – kogu raha 
muutub väärtusetuks. Millal, 
sellele on keeruline vastata. 
Iga süsteem püüab püsida nii 
kaua, kui on võimalik, ka siin 
on veel mõned trikid, mida 
kekspangad saavad teha enne, 
kui kogu maailma rahaga üle 
ujutavad.

Transpersonaalsest 
psühholoogiast
Transpersonaalne psühholoo-
gia uurib muutunud teadvu-
seseisundeid. Transpersonaal-
ne tähendab isiksuseülene – 
inimene on ühenduses mille-
gagi, mis on temast kõrgem.

Transpersonaalne psüh-
holoogia püüdleb inimese 
terviklikkuse suunas, mille 
aluseks on tugev siin-ja-prae-
gu-kogemus. Oma tavasei-
sundis oleme me kergelt frag-
menteeritud – mõtted kisuvad 
ühes suunas ja tunded teises 

suunas. Muutunud teadvuse 
seisundis aga kogeme end ter-
vikuna.

Muutunud teadvuseseisun-
dit kutsuvad esile erinevad 
tehnikad: jooga, meditatsioon, 
rütmilised ärritajad, nagu näi-
teks tants, palve, loits ja laul, 
spetsiaalsed hingamistehni-
kad, hõljumispaak, hüpnoos, 
aga ka mitmesugused keemi-
lised ained.

Teadusest
Maailma avastamisega on nii, 
et infot on nii palju, et põhi-
küsimustele – kust sai univer-
sum alguse, kust pärineb jõud, 
mis kõik planeedid käima lük-
kas, kust sai alguse elu planee-
dil Maa ja kust sai alguse tead-
vus – on senini raske vastust 
leida. Ja kui inimene usub, et 
universum tekkis mitte mil-
lestki ühel hetkel suure pau-
guga, siis võib öelda, et inime-
ne on võimeline uskuma ab-
soluutselt kõike. Kui absurdne 
see väide on!

Minu jaoks on teadus usku-
muste kogum, kus kõik teoo-
riad peavad omavahel koos-
kõlas olema. See on nagu kol-
lektiivne mõtlemine – nagu 
inimese psüühika. Nii kui 
mõni mõte teistega ei seostu, 
tekib kognitiivne dissonants – 
sa pead mingit uskumuste 
süsteemi muutma. Aga ini-
mene ei taha oma uskumuste 
süsteemi muuta, ta tahab kin-
ni hoida kõigest, mis on talle 
teada, tuttav ja harjumuspära-
ne.

Sama kehtib ka teaduse 
puhul. Uued ideed ei saavu-
ta võitu mitte sellepärast, et 
need on õiged, vaid nagu klas-
sikud on öelnud – uued ideed 
saavutavad võidu siis, kui va-
nade kandjad surevad ära.



Vaala JõululaatVaala Jõululaat
08.12 kell 12-19  -  09.12 kell 10-16

Lõõtspilli 2, Rakvere

Tule ostma, müüma ja vahetama!

Soovid endale 49" 
LG televiisorit?

4X

VÄÄRTUS860€

Tee 1.-31.12 ükskõik millisest Vaala keskuse kauplusest vähemalt 40-eurone ost.

Kirjuta tšekile oma ees ja perekonnanimi. Pane tšekk Maksimarketi infoleti juures olevasse loosikerasse. 

Neli võitjat loosime välja 5.1 kell 12 Vaala keskuses. Võidu kätte saamiseks peab võitja loosimisel kohal olema.

Muusikaga loovad meeleolu legendaarsed 
Asso Int & Martin Müller.

Müügikoha soovijatel võtta ühendust:
Silva Rannaste silva.rannaste@gmail.com, 502 98 57

UUDISED

Eesti Keskkonnauurin-
gute Keskus kutsub ha-
jaasustuses elavaid salv- 
ja puurkaevude kasuta-
jaid osalema uuringus, 
et koguda infot kaevude 
joogivee kvaliteedi koh-
ta. Lääne-Virumaal on 
kavas võtta proove 80 
kaevust.

Liisi Kanna

Maapiirkondades saadakse 
joogivett enamasti isiklikust 
salv- või puurkaevust. Kokku 
on selliste kaevude, mille üle 
Terviseamet järelevalvet ei 
teosta, kasutajaid ligi 200 000 
inimest ehk 15 protsenti Eesti 
elanikkonnast.

Kaevude hulgas on ka vanu 
ja amortiseerunuid, mil-
lest joogiks võetav vesi võib 
ohustada inimeste tervist. 
Kaevude joogivee kvalitee-
di väljaselgitamiseks alustab 
Keskkonnaministeerium 
koostöös Eesti Keskkonnauu-
ringute Keskus OÜga uurin-
gut. 

Kokku plaanitakse vahemi-
kus järgmise aasta veebruarist 
augustini võtta joogiveeproo-
ve 1000 hajaasustuspiirkon-
nas olevast veevärgist. Viru-
maal on kavas 235 proovi-
võttu: Lääne-Virumaal 80 ja 
Ida-Virumaal 155.

Eesti Keskkonnauuringu-
te Keskuse projektijuht Val-
lo Kõrgmaa kutsus endast 
märku andma eelkõige neid 
maapiirkonnas elavaid ini-
mesi, kes kasutavad joogivee 
saamiseks salvkaevusid. „Just 
salvkaevude vee kvaliteedi 
kohta napib kõige enam in-
fot,“ lausus Kõrgmaa. 

Projektijuht täpsustab, et 
uuringusse soovitakse kaasata 
nii salv-  kui ka puurkaevude 

omanikke. Samuti on eelneva 
kokkuleppe saavutamisel või-
malik kooskõlastada proovi-
võtuaegu. „Alustame proovi-
võtuga küll veebruaris, kuid 
oma töö paremaks korralda-
miseks palume inimestel, kes 
oma joogivee kvaliteedi vastu 
huvi tunnevad, endast juba 
praegu teada anda,“ julgustas 
ta.

Uuringus osalemiseks tuleb 
täita elektrooniline küsimus-
tik Eesti Keskkonnauuringu-
te Keskuse kodulehel (www.
klab.ee/joogiveeuuring) hil-
jemalt 17. detsembriks või 
helistada 6 112 946  ja 7 307 
277.

Eesti Keskkonnauuringute 
Keskuse Virumaa osakonna 
juhataja Allar Aron märkis, 
et kõik osalejad kaasatakse 
vabatahtlikult ning võib ka 
juhtuda, et soovijaid tuleb 
rohkem, kui uuringus proo-
ve ette nähtud on. „Sellisel 
juhul valitakse piirkondade ja 
põhjaveekihtide järgi,“ nentis 
Aron.

Varasemate uuringute koh-
ta rääkis Virumaa osakonna 
juhataja, et näiteks Ida-Vi-
rumaal on Terviseamet ana-
loogilise uuringu läbi viinud, 
Lääne-Virumaa kui maakon-
na olukorda aga eraldi uuri-
tud ei ole.

Aron märkis, et Tervise- 
amet kontrollib vee kvaliteeti 
nii ühisveevärkide jaotusvõr-
gus kui ka joogiveeallikas. Li-
saks tehakse Lääne-Virumaa 
alal paiknevates Eesti riikliku 
keskkonnaseire põhjaveeko-
gumite seirejaamades põh-
javeeseiret ning maakonda 
jääval nitraaditundlikul alal 
teostatakse nitraaditundliku 
ala põhjaveeseiret.

„Veemajanduskavad kä-
sitlevad põhjavett põhjavee-
kogumitena ning Lääne-Vi-
rumaal on neid mitmeid ja 
nende piirid ulatuvad sageli 

Lääne-Virumaast kaugema-
le. Lääne-Viru maakonda ei 
käsitleta eraldi ka riiklikes 
seireprogrammides ja sellest 
tulenevalt pole võimalik het-
kel öelda, milline on kaevu-
de üldine kvaliteet võrreldes 
ülejäänud Eestiga,“ selgitas 
Aron.

Kõigis järgmisel aastal võe-
tavates joogiveeproovides 
analüüsitakse järgmisi näi-
tajaid: mangaan, raud, pH, 
hägusus, lõhn, värvus, Esche-
richia coli, enterokokid, co-
li-laadsed bakterid. Piirkon-
dade eripäradest lähtuvalt uu-
ritakse aga muidki andmeid.

„Lääne-Virumaal on põh-
javesi enam mõjutatud põl-
lumajandusest, mistõttu ana-
lüüsime osades proovides 
lisaks tavanäitajatele taime-
kaitsevahendeid ja nitraa-
te. Ida-Virumaal on plaanis 
näiteks täiendavalt uurida 
fenoole ja naftasaaduseid, tu-
lenevalt selle piirkonna eri-
pärast,“ kirjeldas Aron meie 
piirkonna iseärasusi, lisades, 
et Lääne-Virumaa eripäraks 
on ka paiknemine Pandive-
re kõrgustikul, mis on Eesti 
mastaabis üks kõige olulisem 
põhjaveekihtide toiteala.

Uuringus osalenud inimes-
tele antakse tagasisidet nen-
de joogivee kvaliteedi kohta 
ning koostöös Terviseameti 
ja kohalike omavalitsustega 
nõustatakse nii tulemuste kui 
ka vajalike parendusmeetme-
te osas.

Töö tulemusena kavan-
datakse meetmeid joogivee 
kvaliteedi parendamiseks 
ning koostatakse eraisikutest 
kaevuomanikele suunatud ju-
hendmaterjal hajaasustuspiir-
konnas paiknevate majapida-
miste kaevude joogivee nõue-
tekohasuse saavutamiseks ja 
terviseohutuse tagamiseks.

Avaneb võimalus 
joogivee kvaliteedi 
kontrollimiseks

Viimane Kuulutaja enne puhkust ilmub 21.12. 
Esimene Kuulutaja pärast puhkust 11.01.Esimene Kuulutaja pärast puhkust 11.01.
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Kuulutaja puhkab 24.12 kuni 4.01Kuulutaja puhkab 24.12 kuni 4.01
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TASUB TEADA

Mis on geoblokeering 
ehk asukohapiirang või 
elukohast tingitud dis-
krimineerimine? Ena-
musele on need termi-
nid võõrad, kuid tegeli-
kult oleme tarbijatena 
seda kogenud. Alates 3. 
detsembrist on selliste 
piirangute tekitamine 
Euroopa Liidus keela-
tud.

Kristina Tammaru,
EL tarbija nõustamis-

keskuse juhataja,
Tarbijakaitseamet

„Kahjuks teie maksevahend ei 
ole aktsepteeritav“ võib tul-
la vastuseks nii naaberriiki-
de e-kauplustest kui ka veidi 
kaugemalt, kuigi tegemist on 
rahvusvahelist tarnet pak-
kuva kauplejaga. Põhjuseks 
tarbija VISA krediitkaart, mis 
on väljastatud Eestis, mis sest, 
et tegemist on ülemaailmse 
kaadriorganisatsiooni kaardi-
ga. Küsimusele, mis võiks olla 
kauplejapoolne äririsk antud 
olukorras ja miks krediitkaart 
ei sobi, vastust ei saa.

Alates 3. detsembrist on 
seoses vastava Euroopa Liidu 
määruse jõustumisega sellis-
te piirangute tekitamine Eu-

roopa Liidu siseselt keelatud. 
Ehk näiteks kui Saksamaa 
veebikaupleja aktsepteerib 
VISA krediitkaarti Saksa tar-
bijate puhul, tuleb seda teha 
ka Eesti tarbijate puhul.

Eesti või mistahes liikmes-
riigi tarbijatele tuleb pakkuda 
samasuguseid maksevõimalu-
si nagu kohalikele tarbijatele, 
olgu selleks siis võimalus ta-
suda ülekandega, kaardiga või 
kauba kättesaamisel.

Kuidas geoblokeering 
töötab?
Lihtsustatult öeldes on tege-
mist olukorraga, kus tarbijale 
keeldutakse internetis asju 
müümast või teenuseid osu-
tamast seoses sellega, milline 
on tarbija kodakondsus, mil-
lises riigis on tema elukoht 
või asukoht. Enamasti on sel-
le taga kauplejate soovimatus 
piiriüleselt müüa.

Tarbija ostusoovi võidakse 
blokeerida erinevalt. Kõige 
sagedamini tekib tarbijal ta-
kistus soovitud veebipoes ka-
sutajaks registreerimisel, sest 
rippmenüüst puudub võima-
lus valida kättetoimetamise 
aadressiks Eestit või sisestada 
Eesti suunakoodiga telefoni-
numbrit.

Tarbija blokeerimiseks ka-
sutatakse ka ümbersuuna-
mist uuele veebilehele. Näi-
teks suunatakse Eesti tarbija 

Suurbritannia e-poest, mille 
tippdomeen on .uk pärast 
kontaktandmete sisesta-
mist lehele lõpuga .ee. Eesti 
tippdomeeniga veebilehel on 
aga samad kaubad kallimad 
või toodete valik väiksem.

Selline ümbersuunamine 
saab pärast 3. detsembrit olla 
lubatud vaid tarbija selgesõ-
nalisel nõusolekul, kuid ka sel 
juhul peab tarbijal olema jät-
kuvalt ligipääs algsele saidile, 
näiteks kergesti leitava lingi 
vahendusel.

Mis veel muutub?
Uute reeglite kohaselt ei saa 
Euroopa Liidu siseste tehin-
gute korral keelduda kaupa-
de või teenuste müügist teise 
liikmesriigi tarbijale. Küll aga 
jääb kauplejatele õigus valida, 
kas ostud tarnitakse liikmes-
riiki, kuhu kaupleja pakub 
kohaletoimetamist, või tarbi-
ja tuleb ise kaubale kokkule-
pitud kohta järele.

Näiteks kui Eesti tarbi-
ja soovib osta fotokaamerat 
Saksamaa veebipoest, mis pa-
kub tarnet vaid Saksamaa pii-
res, ei tohi kaupleja tehingust 
keelduda, kui tarbija nõustub 
kaamerale ise järgi tulema või 
vormistab kättetoimetamise 
Saksamaal asuvale aadressile.

Ka elektrooniliselt osuta-
tavate teenuste puhul, nagu 
pilveteenused, andmebaa-

siteenused ja veebimajutus, ei 
nähta edaspidi ette võimalust 
keelduda teise liikmesriigi 
tarbijale teenuse osutamis-
test. Sama kehtib ka muude 
teenuste kohta, näiteks auto-
rent või hotellimajutus. An-
tud teenuste puhul on siiani 
ligipääsupiirangutest rohkem 
täheldatud kallimate hindade 
kehtestamist sõltuvalt tarbija 
päritoluriigist.

Näiteks kogus mõned aas-
tad tagasi kuulsust Prant-
susmaa hotell, kus identne 
viiepäevane majutuspakett 
internetis broneerides maksis 
Austria ja Saksamaa tarbija-
tele 1038 eurot, Itaalia tarbi-
jatele 858 eurot ning Belgiast 
või Prantsusmaalt pärit tarbi-
jatele 645 eurot.

Kas on erandeid?
Uue määruse kohaldamis- 
alast jäetakse välja teatud liiki 
teenused, näiteks autoriõigu-
sega kaitstud sisu või mitte-
materiaalses vormis teosed, 
nagu e-raamatud. Nimetatud 
teenuste puhul võib jätkuvalt 
esineda piiranguid piiriülese 
ostusoovi korral.

Seega võib müügist keeldu-
da Luksemburgis asuv kaup-
leja, kelle veebisaidilt soovib 
Eesti tarbija osta tarkvara, 
mille müük on autoriõiguse-
ga kaitstud ning lubatud vaid 
riikides, mille hulka Eesti ei 

kuulu.
Samuti on määrusest välja 

jäetud finants-, audiovisuaal-, 
transpordi-, tervishoiu- ja 
sotsiaalteenused.

Millist kasu on oodata?
Hiljutine statistika näitab, 
et teises ELi riigis asuvatest 
internetipoodidest sooritab 
oste ainult 15 protsenti eu-
rooplastest. Üheks põhjustest 
on geoblokeering ehk tarbija 
asukohapõhine tõkestus.

Seega võib uskuda, et kui 
uute reeglite abil tarbija elu-
kohast tingitud tõkked e-kau-
banduses kaovad, aktiveerub 
ka liidusisene netikaubandus, 
millest võidavad nii tarbijad 
kui ka ettevõtted. Tarbijate 
õigused e-kaubanduse kor-
ral ning kauplejate seadusest 
tulenevad lepingulised ko-
hustused on juba viis aastat 
samad, hoolimata sellest, mil-
lises liikmesriigis on tarbija 
elukoht.

Seega soodsate hindadega ja 
laiema kaubavalikuga Suur- 
britannia või  Saksamaa ne-
tipoest kaupade tellimine on 
kindlasti tarbijate huvides. 
Samas annab piiriülene müük 
ka ettevõtjatele võimaluse 
olla liidu siseturu kaubanduse 
osaks, pakkudes ühtlasi kon-
kurentsialast väljakutset ning 
rohkem kliente.

Tarbijat diskrimineeritakse?
Kuulutaja reede, 7. detsember 20184



UUDISED

Rakveres alustati ajaloo-
liste hoonete ette uute 
valgustatud infotahvlite 
paigaldamist. Infotulbad 
on üheks osaks projek-
tist „Valgustatud Rakve-
re“, mille raames saavad 
lähiaastatel valguslahen-
dused linna trepid-sillad 
ja seinamaalingud, pike-
mas plaanis ka avalikud 
hooned.

Liisi Kanna

Möödunud nädalal seati Rak-
vere gümnaasiumi juurde üles 
uus infotahvel, mis oli esime-
ne plaanitavast kümnest. Lä-
hema poole aasta jooksul saa-
vad järk-järgult infotulba ka 
Kirikupark, Viru maakohus, 
Rakvere teater, Rakvere saksa 
ühisgümnaasiumi hoone, Va-
badussõja ausammas, Paler-
mo metsa lähistel asuv Vaba-
dussõja mälestusmärk, Rak-
vere turuhoone, pangahoone 
ja Rakvere ordulinnus – 
Vallimägi, mille tahvel ka 
järgmisena paika pannakse.

Infotahvlite süsteem
Rakvere linnakunstnik Marju 
Püümets rääkis, et infotahvli-
te süsteem vajas uuendamist, 
kuna praegused on vanad ja 
amortiseerunud. Samuti on 
plaanis tahvlitele lisada QR-
kood, mille abil saab interne-
tist rohkem informatsiooni 
lugeda ja ka pildikogu näha.

Linnapea Marko Tormi 
hinnangul saavad infotahvlid 
tulevikus ka omamoodi tee-
juhtideks: 

„Ühel hetkel saame külaliste 
jaoks luua infotahvlite põhjal 
linnaga tutvumiseks liikumis-
teekonnad, mida on mugav 
numeratsiooni või äpi-baasil 
läbida.“

Uute kahe meetri kõrguste 
tahvlite valmistamiseks kasu-
tatakse alumiiniumkomposii-
ti ja need saavad LED-valgus-
tuse, info tuleb neile eesti ja 
inglise keeles.

„Uued tahvlid saavad täna-
päevase lahenduse - kui tekib 
vajadus infot vahetada, ei pea 

Arutleti Roodeväljale jäätme-
kütusetehase planeerimise üle
novembri õhtul peeti Sõmerul, Rakvere vallamajas avalik aru-
telu plaani üle rajada Roodevälja külla keemiatehas, kus haka-
taks kütuseks ümber töötlema kuni 29 500 tonni ohtlikke ve-
deljäätmeid aastas.

Arutelule kogunes umbes 30 inimest, kellele esmalt tutvus-
tati vastavat detailplaneeringut. Ohtlike vedeljäätmete ümber-
töötlemine ja ladustamine hakkaks toimuma aadressil Termi-
nali tee 12, Roodevälja küla, mille omanikuks on praegu Roo-
devälja Terminal OÜ ning hoonestusõigus kuulub rentnikuks 
olevale T. R. Tamme Auto OÜle.

Detailplaneeringuga taotletakse Terminali tee 12 kinnistu 
pindalaga 2,68 ha jagamist kaheks krundiks ja kogu planee-
ringuala sihtotstarbe muutmist 100 protsenti tootmismaaks. 
Krundi kaheks jagamisel jääksid ühele tegutsema praegune 
omanik ja rentnik, teisel hakkaks aga tegutsema uus loodav et-
tevõte R-S Terminal OÜ ning sinna tulekski ohtlike vedelate 
jäätmete töötlemise tehas.

Arendaja esindaja Imre Saks selgitas, et tehase omanikeks 
saavad kaks osapoolt – AS Ragn Sells ja eraisik Mihkel Miil-
palu. Kompleksi väljaehitamist rahastab Ragn Sells, samuti 
kogub kokku vedeljäätmed, mida hakatakse seal kütteks ümber 
töötlema. Valmistoodangu edasimüümine jääb samuti Ragn 
Sellsi organiseerida.

Mihkel Miilpalu vastutab ühisettevõttes selle eest, et välja 
töötada vajalikud tehnoloogiad. Arendaja Imre Saksi sõnul tu-
leb know how ehk vajalikud teadmised samuti Miilpalult.

Diskussiooni käigus uuris Rakvere vallavolikogu liige Ain 
Altermann, millist kasu saab tehase rajamisest siinne piirkond. 
Saks märkis, et hinnanguliselt 10 000 tonni jäätmeid tuleks 
tehasesse just Lääne-Virumaalt, seega vähendaks lähedalasuv 
töötlusjaam transpordikulusid.

Arutelul viibinud kohalikud elanikud olid agarad küsima – 
muret tunti näiteks lekke- ja tuleohu ning haisusaaste pärast. 
Kõlama jäi küsimus, kas sellise tehase loomine Rakvere linna 
külje alla, asukohta, mille läheduses asuvad nii suur viljahoidla, 
lihakombinaat, hea tervise keskust arendav Arkna mõis, kui ka 
elumajad, oleks kõige mõistlikum otsus?

Rakvere valla arendus- ja planeerimisspetsialist Kaire Kulli-
ku sõnul pole pärast avalikku arutelu, novembrikuu lõpuseisu-
ga veel mingeid arenguid toimunud. Oodatakse avaliku arutelu 
protokolli ning vastuseid ametlikult esitatud küsimustele. See-
järel korraldab Rakvere vald ilmselt teise avaliku arutelu.

Rando Pajula

Moodustati maakondlik 
sotsiaalkomisjon
Möödunud nädalal toimus Lääne-Virumaa turvalisuse nõuko-
gu poolt moodustatud ja kokkukutsutud sotsiaalkaitsekomisjo-
ni esimene nõupidamine.

Turvalisuse nõukogu esimehe, Rakvere valla vallavanem 
Maido Nõlvaku sõnul saab komisjoni eesmärkideks olema 
sotsiaal- ja lastekaitse valdkonna koordineerimine, praktikate 
jagamine, sisendite andmine nii ametkondadele, turvalisuse 
nõukogule kui Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule.

„Maakonnas puudus üldine koordineerimine, kus nähtaks 
tervikuna sotsiaalvaldkonda, lastekaitse ja lähisuhtevägivallaga 
seotud teemasid. Kui toome laua taha eri valdkondade inime-
sed, siis saame aru, et juurprobleemid on meil ühised,“ märkis 
Nõlvak.

Kuulutaja

Rakvere linnaruum saab valgemaks

Viimsis paiknev Põhja Konna trepp on Rakvere linna esindajate sõnul heaks näiteks sellest, kui efektselt võib 
objektide valgustamine mõjuda.

Foto: ev100.ee

kogu tulpa maha võtma, vaid 
muudatusi saab teha tundu-
valt lihtsamalt,“ kirjeldas lin-
nakunstnik Marju Püümets.

Ta nentis, et ehkki ilmasti-
kule vastupidavate materjali-
de ja lahenduste otsimine oli 
aeganõudev, on töö end ära 
tasunud. „Vanade infotahvli-
te konstruktsioonid on kõik 
erinevad ja iga tahvli juures 
peab midagi ümber mõtlema. 
Heameel on tõdeda, et leidsi-
me lõpuks hea kostööpartne-
ri, kes on südamega asja kallal 
ning mõtleb kaasa,“ rõõmus-
tas Püümets.

Ka Marko Torm leidis, et 
alles tänavu ametisse astunud 
linnakunstniku jaoks oli see 
väljakutse, sest tööd alustades 
oli ootel mitmeid pikka aega 
tegemist vajanud asju.

Valgustus 
Vallimäe treppidele
Ühe suure plaani esimesi vil-
ju võib aga näha juba lähiajal. 
„Kavatseme järgneva kahe 
aasta jooksul kõik linnas ole-
vad trepid, sillad, truubid ja 
käsipuud ära valgustada. Idee 
seisneb selles, et kui räägime 
linlase või külalise liikumi-
sest linnaruumis, siis peaks 
teekond ise olema elamuslik,“ 
rääkis Torm.

Esimestena on oodata Val-
limäele viivate treppide val-

gustust, mille tarbeks on val-
gustid juba tellitud.

Projekti „Valgustatud Rak-
vere“ osaks on ka seinamaa-
lingute valgustamine, esimese 
hooga olemasolevate, kuid la-
hendust välja töötades mõel-
dakse juba ka tulevaste kuns-
titeoste peale. Marju Püü-
metsa sõnul arutas ta teemat 
valguskunstnikega. Esmalt 
otsiti tööle üksnes tehnilist 
teostajat, kuid ühtegi pakku-
jat ei leitud ning ühtlasi jõuti 
vajaduste osas uute järeldus-
teni.

„Nüüd võtan pakkumise 
valguslahenduse idee loomi-
seks ja teostuseks, et tuleks 
terviklahendus ja tulemus 
jääks ühtne. Ning kui tekib 
uusi seinamaalinguid, siis 
hoitaks seda sama joont,“ sel-
gitas linnakunstnik.

„Oluline on kvaliteedi ta-
gamine. Valguskunsti puhul 
näiteks on sise- ja välisruu-
mi valgustamine ju erinev ja 
peab valdkonda tundma. Nu-
tikas on ikkagi lasta spetsia-
listidel lahendus luua,“ jätkas 
Püümets. Olemasolevad maa-
lingud peaksid saama valgus-
lahenduse 2019. aasta esime-
sel poolel.

Uued seinamaalingud
Kuid ka uute kunstiteoste 
lisandumine seintele ei ole 

üksnes oletus – nimelt on 
linnavalitsusel koostöös kor-
teriühistute ja Rakvere linna 
kunstnikega plaanis selleko-
hane projekt. Juba on määrat-
letud üheksa–kümme kesk-
linna tsoonis asuva renovee-
ritud korterelamu otsaseina, 
millele loodetakse järgneva 
kahe–kolme aasta jooksul 
kunsti luua.

„Aga mitte lihtsalt kau-
nist kunsti, vaid mõte on, 
et kunstil, mis seintele pai-
gutub, oleks ka turunduslik 
nüanss – et see kõnetaks ja 
sunniks inimesi linna läbima 
ja neid seinu vaatama, otsima 
sealt midagi. Loodan, et 2019. 
esimesel poolaastal saame 
esimese sellise seinamaalin-
gu linnaruumi tuua,“ märkis 
Marko Torm.

Pikemaajalistest plaanidest 
rääkides tõid linnaesinda-
jad „Valgustatud Rakvere“ 
projekti suurima väljakutse-
na esile, et lähema viie aasta 
jooksul loodetakse valgusta-
tud saada ka linna avalikud 
objektid nagu linnavalitsuse 
hoone, keskraamatukogu, 
Alar Kotli projekteeritud 
gümnaasiumihoone, põhi-
kool jt.

MÕNE REAGA
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Vähemalt keskeriharidus soovitavalt noorsootöö-, 
hariduse- või sotsiaalvaldkonnas

Eelnev töökogemus valdkonnas

Loomingulisus, innovaatilisus ja lai silmaring

Algatus- ja otsustusvõime 

Valmisolek õhtuseks tööks kuni kella 20.00.

Täis- või osalist tööaega

Vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat 
töökeskkonda

Toetavat meeskonda

Erialast täiendkoolitust

Püsivat ja stabiilset tööd

Noorsootöö edendamine 

Noortele tegevuse planeerimine ja läbiviimine 

Noorte kaasamine erinevatesse projektidesse ning 
tegevustesse

Turvalisuse ja korra tagamine noortekeskuses

RAKVERE KULTUURIKESKUS VÕTAB TÖÖLE 

NOORSOOTÖÖTAJA
RAKVERE AVATUD NOORTEKESKUSESSE

NOORSOOTÖÖTAJA PEAMISED TÖÖÜLESANDED ON:

KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUDED:

OMALT POOLT PAKUME:

Motivatsioonikiri koos elulookirjelduse ning haridust tõendava dokumendi 
koopiaga palume saata Rakvere Kultuurikeskusele aadressil 
F.R.Kreutzwaldi 2, Rakvere 44314 või digitaalselt allkirjastatuna 
kultuurikeskus@rakvere.ee hiljemalt 3. jaanuar 2019. a.

TÄIENDAV INFO TELEFONIL 322 3425, EVE ALTE 

TÖÖ/KOOLITUS

Töötukassa aitab inimesi töö-
valdkonnas oma tee leidmisel. 
Teinekord on vaja inimesel 
kõigepealt iseennast leida, al-
les siis hakata seadma samme 
edasiseks eluks.

Üks võimalus abistada ini-
mest tööotsingutel ja teda ka 
motiveerida töötama, on töö-
harjutus. Tööharjutus koos-
neb grupitööst ja praktilistest 
tegevustest, kus antakse eri-
nevaid teadmisi, oskuseid ja 
ka nõustatakse.

Kõige rohkem pööratakse 
tähelepanu sellele, et inime-
ne saaks iseendaga tuttavaks, 

Tööharjutus – kellele ja milleks?

oskaks end õigesti hinnata 
ja väärtustada ning endast 
lugu pidada. Tegevuste käi-
gus arendatakse tööotsijas 
suhtlemis- ja meeskonnatöö 
oskuseid ning keskendutakse 
tema tugevustele, oskustele 
ja teadmistele. Selline lähe-
nemine annab inimesele suu-
rema kindlustunde tööturule 
sisenemiseks.

Tööharjutus toimub grup-

pides, kuhu on koondatud 
sarnaste oskuste või tead-
mistega inimesed, gruppi ju-
hendab kaks juhendajat, kes 
aitavad inimesel hinnata oma 
oskuseid, võimalusi ja nõus-
tavad individuaalselt.

Tööharjutus vastab iga 
maakonna konkreetsele töö-
turuvajadusele, nt kui Võru-
maal on suurem tööjõuvaja-
dus mõnes kindlas valdkon-

nas, siis saab tööharjutuse 
raames tutvuda ka vastava 
valdkonna töödega ja tööand-
jatega.

Tööharjutusel läbib ini-
mene kolm etappi. Esimeses 
neist tutvuvad osalejad gru-
pikaaslaste ja juhendajatega 
ning kohanevad grupis tegut-
semise põhimõtete, reeglite ja 
päevakavaga.

Teises etapis läbivad osale-
jad erinevaid aktiivõppe te-
gevusi, mis aitavad kujunda-
da inimese enesehinnangut, 
hoiakuid ja mõtteviise. Selle 
taustal suureneb inimese te-
gevusvalmidus, et minna töö-
harjutuse lõppedes kas õppi-
ma, koolitusele, tööpraktikale 
või tööle.

Lõpuks tutvutakse juba 
tööde, töökeskkondade ja 
ametitega ning konkreetse 
inimese oskustele, võimetele 
ja võimalustele vastavate töö-
kohtadega maakonnas. Töö-
harjutuse lõpuks on inime-
sel just temale sobiv edasine 
suund tegutsemiseks ja töötu-
rule jõudmiseks silme ees.

Lisainfot saab tööharjutuse 
kohta töötukassa kodulehelt 
ning konsultantidelt töötu-
kassa büroodes.

Anu Harjo,
Eesti Töötukassa tööotsija-

te ja tööandjate teenuste 
osakond

Lisainfot tööharjutuse kohta saab töötukassast. Fotol töötukassa Rakve-
re esindus.

Foto: Liisi Kanna

Otsitakse 
ettevõtluse sõpra
Eesti Väikeste ja Keskmiste 
Ettevõtjate Assotsiatsiooni 
(EVEA) ning Eesti Vaba-
riigi juubeliaastal otsivad 
ettevõtjad sõpru, keda 
tunnustada. Seoses selle-
ga kutsutakse üles esitama 
sobilikke kandidaate, kes 
on paistnud silma oma et-
tevõtlikkuse ning Eesti elu 
edendajana.

Alates 1993. aastast vali-
vad Eesti ettevõtjad EVEA 
algatusel Ettevõtluse Sõb-
ra tiitli saajaid. Tiitli võib 
omistada aktiivsele riigi-, 
ühiskonna- või poliitikate-
gelasele või organisatsioo-
nile silmapaistvate teene-
te ja saavutuste eest era-, 
ning eriti väikeettevõtluse 
edendamisel.

Kandidatuuri ülessead-
misel peab põhjendama, 
milliste teenete ja saavu-
tuste eest on vastav isik või 
organisatsioon Ettevõtluse 
Sõbra aunimetuse saami-
seks esitatud. Kandidaatide 
esitamise õigus on Eestis 
registreeritud ettevõtetel 
ja nende juhtidel, Eestis te-
gutsevatel ettevõtjate esin-
dusorganisatsioonidel ja 
EVEAl endal. Ettevõtluse 
Sõbra tiitli statuudiga saab 
tutvuda EVEA kodulehel.

Kuulutaja

MÕNE REAGA

Kuulutaja reede, 7. detsember 20186



TÖÖ

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

• Seoses töömahu suurenemi-
sega vajatakse taksojuhte Duo 
Taksosse, vajalik teenindaja-
kaart. Tel 528 2659

• Firma otsib autojuhti CE-ka-
tegooria. Sõidud toimuvad Eesti 
siseselt, sõidu algus ja lõpp Lää-
ne-Virumaa. Info tel 512 7883

• Pakun tööd metsaväljaveo trak-
toristile. Traktor on MTZ-82. Info 
tel 514 6788

• Pakun tööd CE-kat (poolhaagis) 
vahetusautojuhile. Soome-Root-
si-Taani-Soome liinile. Graafi k 2 
nädalat tööl, 1vaba. Töötasu 75 
€/päev neto. Muu Uum OÜ. Tel 
5559 3012

• Pakkuda tööd saemeestele, va-
jalik enda varustus. Tel 5388 3351

• OÜ Aatmaa Harjumaal Jõeläht-
me vallas pakub tööd platsilüps-
jale. Töö graafi ku alusel: 4 tööl, 
2 vaba. Pakume elamispinda ja 
kindlat sissetulekut. Transport 
tööle ja koju ettevõtte poolt. Töö-
koht asub 5 km kaugusel elamis-
pinnast. Kontakt telefonil 504 0789

• Uhtna Hooldekodu võtab tööle 
hooldaja, täiskoht, töötasu 4-5 €/
tund. Juhataja tel 5387 5004

• Soovin leida tööd kategoorias 
BCET. Tel 511 6367

AS Rakvere 
Metsamajandis 
saavad tööd:

TÕSTUKIJUHT
TERITAJA/MEHHAANIK
TOOTMISTÖÖLISED
FREESMAJADE PAKKIJAD
Lisainfo tel +372 501 7456

• Otsime Rakverre ja Kundasse 
tublisid puhastusteenindajaid 
hommikul ja õhtul, osalise tööa-
jaga. Helistada tel 5610 3887

• Ehitusettevõte pakub tööd ko-
gemustega ehitajatele Helsingis 
ja Espoos. Huvi korral saada enda 
lühitutvustus ja töökäigukirjeldus 
e-posti aadressile steba.building@
mail.ee. Lisainformatsioon telefo-
nil +372556 41867

• Vanaduspensionär vajab kiiresti 
koduabilist, soovitavalt üksik 
korralik naine Rakverest või lähi-
ümbrusest. Tel 554 6490

Otsid tööd?
Vajad töötajat?
Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutus ilmub nii 
portaalis kui paberlehes.

Kuulutaja reede, 7. detsember 2018 7



TASUB TEADA

7. detsembril 30 aastat ta-
gasi toimus hirmus loo-
dusõnnetus, mis 30 se-
kundi jooksul hävitas 
umbes poole Armeeniast 
ja tappis kümneid tu-
handeid inimesi. See oli 
üks võimsamaid ja hu-
katuslikumaid maaväri-
naid inimkonna ajaloos.

Allan Espenberg

Kohutavate tulemustega 
maavärin leidis aset 7. det-
sembril 1988. aastal kell 11.41 
kohaliku aja järgi, kui inime-
sed olid juba oma töökoh-
tadel ja õpilased koolitundi-
des. Järgnenud pool minutit 
muutis tuhandete inimeste 
saatust. Võimsad maa-alused 
tõuked pühkisid maapinnalt 
mitu linna ja kümneid küla-
sid, varemeteks varisesid elu-
majad, poed ja koolihooned. 
Arvatakse, et selles tragöödias 
hukkus umbes 25 000 inimest 
(teistel andmetel 50 000 või 
isegi veel rohkem), invalii-
distus 140 000 inimest, pool 
miljonit inimest jäid aga ilma 
oma kodudest.

Kõige rohkem sai kannata-
da Spitaki linn, kus maavärina 
tugevuseks mõõdeti enam kui 
7 (mõningatel andmetel ko-
guni 10) magnituudi Richteri 
skaalal. Spitak hävines peaae-
gu täielikult. Hiljem selgitasid 
spetsialistid välja, et maavä-

Armeenia 1988. aasta 
maavärinast on vända-
tud mitu mängufi lmi. 
Eelmisel kuul linastus 

üks neist, kui kinodesse 
jõudis vene lavastaja 
Aleksandr Kotti fi lm 

„Spitak”, mis jutustab 
kolmest esimesest päe-
vast maavärinajärgses 
Armeenias. Venemaa 
ja Armeenia kineasti-
de koostöös valminud 
fi lmi peategelaseks on 
Moskvas elav armeen-
lane, kes loodusõnne-
tusest kuuldes sõidab 

kodumaale, et üles 
otsida oma perekond. 
Armeenia on saatnud 

selle fi lmi kandideerima 
Oscari auhinnale parima 

võõrkeelse fi lmi 
kategoorias.

Film „Spitak“

Kokkuvarisenud hoone Leninakanis.
Foto: wikipedia.org

TÄNA MAAILMAS

1988. aasta Armeenia 
maavärin: kümme Hiroshimat

rina epitsentris oli vabane-
nud energia võimsus võrdne 
umbes kümne Hiroshimale 
heidetud tuumapommiga. Ka 
Tšernobõli tuumaõnnetusest 
oli Armeenia maavärin mitu 
korda võimsam.

Appi tulid paljud riigid
Selle hirmsa sündmuse pealt-
nägijad jutustasid, et maa-
värina esimestel sekunditel 
hüplesid ja võbelesid suured 
majad tõugete tulemusel ning 
siis varisesid täielikult tol-
muks ja rusuhunnikuks, jät-
tes enda alla kõik, kes nendes 
majades sel hetkel viibisid. 
Need aga, kes olid tänaval, 
ei suutnud maa värisemise 

tõttu jalgel seista. Paanikasse 
sattunud inimesed kogune-
sid suurematele väljakutele ja 
parkidesse, kuna kartsid jääda 
varisevate majade alla.

Sel traagilisel päeval hävitas 
loodusjõud mitusada kooli ja 
lasteaeda, enam kui 400 haig-
lat ja polikliinikut, 230 töös-
tusettevõtet, sadu kilomeet-
reid autoteid. Kuna maavärin 
leidis aset üsna ootamatult, 
siis hakkas abi kohale jõudma 
alles teisel-kolmandal päeval, 
kui Jerevani ja Leninakani 
(praeguse Gjumri) lennuväl-
jadele jõudsid esimesed len-
nukid arstimite, doonorvere, 
rõivaste ja toiduainetega.

Seejuures saadeti abi mitte 

ainult Nõukogude Liidu eri-
nevatest paikadest, vaid ka 
paljudest välisriikidest. Rää-
gitakse koguni enam kui 110 
riigist, mis tulid armeenlaste-
le appi.

Näiteks tuli humanitaarabi-
ga isiklikult kohale Armee-
nia päritolu tuntud prantsu-
se laulja Charles Aznavour 
(1924–2018), kes kirjutas 
Armeenia maavärina ohvrite 
mälestamiseks laulu „Pour toi 
Arménie” (Sulle, Armeenia!), 
mis saavutas väga suure po-
pulaarsuse. Aga Aznavour ise 
nimetati tema humanitaar- 
alase töö eest Armeenia rah-
vuskangelaseks ja talle anti ka 
Armeenia kodakondsus.

Katastroofi järgne 
olukord
Paljud inimesed said oma ma-
jade rusude all surma, kuid 
leidus ka neid, kel oli õnne 
betoonplokkide vahel ellu 
jääda. Lõksu jäänud inimes-
tel tuli liikumatult ja sööma-
ta-joomata olla rusude vahel 
mitu päeva, enne kui osad 
neist päästeti.

Mõned pääsemislood on 
saanud ka laialdasemalt tun-
tuks – näiteks Emma Akop-
jani ja tema kolmekuuse tütre 
Mariami lugu. Emma ja Ma-
riam jäid oma maja vareme-
tesse vangi seitsmeks päevaks 
ja ainult tänu imele õnnestus 
neil ellu jääda ja välja pääseda. 
Alguses toitis Emma tütart 
rinnaga, aga kui piim kadus, 
siis lõikas endale sõrme ja toi-

duks kõlbas ka veri.
Kui paljud inimesed olid 

mures oma lähedaste saatu-
se pärast ja püüdsid neid üles 
otsida, siis leidus ka neid, kes 
soovisid teiste arvel rikas-
tuda. Marodöörid röövisid 
panku ja kauplusi ega kartnud 
sisse põigata ka tavainimeste 
korteritesse ning majadesse, 
et sealtki võõraid asju pihta 
panna. Ei põlatud isegi sur-
nutelt kuldehteid varastada 
ja sõrmuseid hukkunute sõr-
mest ära kiskuda. Et suurt 
röövimislainet pidurdada ja 
ka abivajajaid abistada, saade-
ti kannatanutele appi 20 000 
sõjaväelast.

Mitmest vanglast ja koloo-
niast vabastati kannatanute 
ja hukkunute sugulasi, et nad 
saaksid rusude koristamisel 
ja ellujäänute otsimisel olla 
abiks. Vabadusse lasti 250 
inimest, kes naasid nädal hil-
jem korralikult vanglasse. 
Vaid üks vangidest pani pleh-
ku, kuid temagi saadi varsti 
kätte ja toimetati trellide taha 
tagasi.

Kui Nõukogude Liidus oli 
tavapäraseks tegevuseks ol-
nud suurte looduskatastroofi-
de ja tehnoloogiliste õnnetus-
te varjamine, siis seekord ta-
litati teistmoodi. Arvatavasti 
oli põhjuseks Mihhail Gor-
batšovi uutmispoliitika. Nii 
oli 7. detsembri õhtul eetrisse 
läinud keskne uudisteprog-
ramm Vremja peaaegu täie-
likult pühendatud Armeenia 
maavärinale.

NSV Liidu riigipea Gor-
batšov katkestas ka oma visii-
di Ameerika Ühendriikidesse 
ja sõitis katastroofipiirkonda 
armeenlastele toetust avalda-
ma. Tunnistajate sõnutsi ole-
vat Gorbatšovi abikaasa Rais-
sa purustuste suurt ulatust 
nähes nutma puhkenud.
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MTÜ Tumemaine Tuli kor-
raldab 7.–9. detsembril Rak-
veres juba üheksanda rahvus-
vahelise neofolk/dark folk/
industrial muusika festivali 
Darkland Fire 9. Põhikont-
serdil Rakvere Rahvamaja 
suures saalis 8. detsembril 
astub seitsme bändi seas la-
vale suisa neli Suurbritan-
nia bändi ja kannab seetõttu 
Brexiti meeleolusid. „Brexit 
tumemaal, me hoiame sõpru-
se tuld” on tänavuse festiavali 
moto.

Aga muus osas on kõik 
sama – olles ainulaadne kogu 
lähipiirkonnas, pakub festival 
Darkland Fire erakordse või-
maluse avastada tumedama 

folgi ja industriaalse muusika 
erinevaid varjundeid, põne-
vaid sümbioose ja lummavaid 
helimaastikke hoolikalt vali-
tud oma žanrite silmapaistva-
matelt esindajatelt. Kui tahad 
näha-kuulda midagi tavapä-
rasest keskteemuusikast eri-
nevat ja ootad muusika puhul 
elamusi, siis on Darkland Fire 
sinu jaoks.

Festivalil astuvad üles pea- 
esinejana oma tänavusel al-
bumil pungilikke toone ja 
protesti jagav viiulifolkarluu-
pija Sieben Suurbritanniast, 
David Lynch filmide lähene-
mist spagetivesterniga ristav 
ja näpuotsaga vampiiri bluusi 
ning Londoni elektroonilist 

tantsumuusikat lisav Black 
Volition Suurbritanniast, 
rohkelt trumme kasutav in-
dustriaalitrio The Lust Syn-
dicate Itaaliast, elektroonilist 
tumepoppi esitav Black Light 
Ascension Suurbritanniast, 
noor rokikitarrisaunde ja 
elektropoppi ühendav Auger 
Suurbritanniast, Iisreali neo- 
folk artisti Zeresh (esimene 
kontsert Euroopas) ja tantsu-
lise vampiiripopi bänd Blood 
Magick Rootsist.

Festivali peaesineja Sieben 
annab lisaks laupäevasele 
kontserdile ka hoopis teises 
võtmes päevase kontserdi pü-
hapäeval Rakvere Kolmainu 
kirikus, kuhu pääseb festivali 

Vot see on nüüd küll tõeline 
peoalbum, pesuehtne (öö)
klubiõhtute turgutaja – mõ-
nusa üldise positiivse meele-
olu looja, tujutõstja, koheselt 
ja pööraselt tantsima ahvat-
lev.

Antud juhul on Sigala hoo-
pis midagi muud, kui eestlase-
le esmalt assotseeruda võiks. 
Selle taha peidab end inglise 
DJ, muusikaprodutsent ja re-
miksija. 26aastase noormehe 
õige nimi on Bruce Fielder, 
kes on muusikaväljadel rüga-
nud alles kolm aastat.

Septembri lõpus ilmunud 
album „Brighter Days“ ongi 
tema esimene, debüütsoolo- 
plaat. Seda pea tunnist albu-
mit lindistati päris pikalt, si-
suliselt kolm aastat. Tulemus 
on omas žanris pea täiuslik, 
kiitust väärt.

Võib vabalt öelda, et „Brig-
hter Days“ on lööklauludest 
nii punnis, et enam rohkem 
tegelikult olla ei saagi. Prak-
tiliselt kõik kaasatud kuusteist 
pala annavad korraliku hiti 
mõõdu välja.

Ametlikult on singlitena 
väljastatud siiski „vaid“ küm-

Sigala, „Brighter Days“
Ministry Of Sound/Sony Music

me, kusjuures on tähelepanu-
väärne, et koguni kuus neist 
jõudsid Suurbritannia edeta-
belis kümne parema hulka. 
Neist „Easy Love“ võeti eriti 
omaks – lugu tõmbas ennast 
niuhti esikohale.

Pole siis mingi üllatus, et ka 
album tervikuna osutus üli- 
edukaks – platseerus näiteks 
UK Dance Albums tabelis 
esimeseks, debüüdika mõttes 
vingemat masti sooritus.

Muusikaliselt võiks ju liht-
sustatult öelda, et selline mas-
sidele mõeldud popalbum see 

„Brighter Days“ ongi – piside-
tailideni peenelt kokkukom-
bineeritud tantsumuusika su-
lam elektroonikaga. Täpsem 
määratlus muidugi oleks, et 
ikkagi just nelja põhikompo-
nendiga töö: house, dance-pop, 
electronica ja tropical house.

Tuntuimaks looks plaa-
dilt on vahest „Sweet Lovin“, 
kus kaasa teeb Bryn Christo-
pher. Esimese raksuga üheks 
sümpaatseimaks kujuneb aga 
„Came Here For Love“, mil-
lesse efektselt panustab Ella 
Eyre.

Üldse on plaadil lausa lõ-
putult nimekaid tegijaid. Läbi 
vilksavad staarid nagu Meg-
han Trainor, The Vamps, 
Paloma Faith, Craig David. 
Loos „What You Waiting 
For“ teeb kaasa superstaar 
Kylie Minogue.

Miinustest? Mis plaadi-
ümbrisesse puutub, siis see 
küll eriti ostma ei paneks, 
mõjub kokkuvõttes isegi na-
tuke tobedavõitu.

Ülo Külm

Üheksas Darkland Fire kannab Brexiti meeleolu

Peaesinejaks on Sieben.
Foto: Mal Whichelow

passi ja vaba annetusega iga-
üks.

Sieben on Rakveres teist 
korda, esmakordselt astus ta 
üles kõige esimesel Darkland 
Fire festivalil 2010. aastal, 
lisaks veetes perega puh-

kust 2014. aasta suvel, andis 
ta Tumeromantika Õhtute 
kontserdisarja raames neli 
kontserti – Rakveres, Muuga 
mõisas ja kaks Hiiumaal.

Matt Howdeni sõnul on 
ta pereliikmed kadedad, et 

ta tuleb Rakverre tagasi, kus 
sai käidud koos suurepäras-
tes söögikohtades ja naudi-
tud vaatamisväärsusi. „Ararat 
Grill, siit ma tulen!” ei varjagi 
ta kustumatuid kulinaarseid 
mälestusi Rakverest.

Tänasel festivali soojendus- 
õhtul Darkland Night astuvad 
Kultuurikeskuse keldrisaalis 
üles Helivarjud (Günter Kits) 
Väike-Maarjast ja DJd. Festi-
val püüab alati pakkuda esi-
nemisvõimalust välisartistide 
kõrval ka kohalikele sobiva 
suunitlusega muusikutele.

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

• Müüa 1toaline korter Rakvere 
kesklinnas. Tel 5894 2895

• Müüa renoveeritud 1toaline 
korter Rakvere linnas, II korrus, 
32 m2. Tel 5694 6444

• Müüa Rakveres 1toaline reno-
veerimist vajav ahjuküttega korter 
- 37 m2. Vesi- ja kanalisatsioon sis-
se toodud. Otse omanikult. Hind 
21 000 €. Tel 5372 7662

• Müüa korter Rakveres Piiri tn 
8 b. Ahjuküttega, I korrus, 53 m2. 
Aiamaa, puukuur. Hind 27 000 €. 
Tel 518 9079

• Müüa 1toaline korter (32 m2, 
IV korrus) Kundas Mäe tn 20. 
Aknad vahetatud. Mädanenud 
ja kriuksuv põrand üles võetud. 
Toimiv ühistu. Hind 5600 eurot. 
Tel 5884 1279

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

• Müüa või anda üürile mugavus-
tega renoveeritud 2toaline korter 
Haljalas, II korrus. Tel 5661 4819

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

• Müüa/üürile anda 2toaline kor-
ter Kundas. Tel 512 7119

• Oled huvitatud 2toalisest ahi-
küttega korterist Väike-Maar-
jas? Uus elekter, vahetatud 
aknad, wc-pesuruum. Köögi-
mööbli võimalus. Majal uus 
katus, vahetatud trepikoja- ja 
keldri aknad ning välisuksed. 
Korteri juurde kuulub kelder, 
puukuur ja garaaž. Aiamaa 
võimalus kokkuleppel. Toimiv 
ühistu ja kauba peale head 
naabrid. Hind 13  000 €. Tel 
5664 5350

• Müüa korralik 4toaline ridaela-
muboks (saun, duširuum, oma 
küte) Rakverest 14 km. Tel 5665 
7371, KV.ee/2938083

• Müüa väike korter 98,6 m2, gaa-
siküte turvakaitsmega, kesklinnas. 
Tel 5348 8161

• Müüa renoveeritud maja Rakve-
re kesklinnas, 3 tuba, vesi põran-
daküte. Tel 5694 6444

• Müüa (ka järelmaksuga) või üü-
rile anda (tagatisraha nõue) Tapal 
85% renoveeritud eriplaneeringu-
ga korter 3 tuba + köök, dušš-wc 
koos, koridori vaheuks ja ühes toas 

veel teisaldatav dušinurk - köök, 
eraldi + wc pikas koridoris, mis 
võimaldab kasutada kahe 1toalise 
eraldi korterina, 2/3 ,STV-tv, oma 
ahikeskküte + õhksoojuspump 
+ konditsioneer, möbleeritud , 
5 minuti tee rongipeatuseni ja 
poodi. Võimalik välja ehitada veel 
pööningukorter ja keldris suur 
saun, mõlemad a 70 ruutmeetrit. 
Üür 100 € korter + maksud. e-mail: 
aautod@gmail.com. Tel 5648 8989

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

• Müüa 0,7 ha suurune krunt Viit-
na lähedal. Tel 5803 8684

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

• Ostan korteri Kundas. Tel 5569 
2057

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

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

• Soovin osta/üürida garaaži Rak-
veres, voolu ja kanali olemasolu 
vajalik! Tel 5309 2650

• Ostan garaaži Rakvere. Tel 5567 
7790

• Ostan Mulla tänaval garaaži. Tel 
5886 0361

• Soovin osta garaaži Kundas (Ka-
semäel). Voolu olemasolu vajalik. 
Helista tel 5192 9297

• Maagia kv ostab või võtab müüki 
kinnisvara. Tel 5855 0720, www.
maagiakv.ee

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Võtan üürile ahiküttega korteri 
Rakveres. Tel 5398 2864

• Soovin üürida pikemaks ajaks 
alates jaanuarist Tapal soodsalt 
1toalise elementaarse mööbliga 
korteri, kööktoa või eraldi toa. 
Töötan Tapal, vajan öömaja. Võib 
olla ahiküttega. Ivo Paju, e-post: 
ivop0960@hot.ee. Tel 5348 1210

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

• Üürile anda tuba ühele, erama-
jas, ilma köögita. Hind 120 €. Tel 
5662 1987

• Omanikult anda üürile 1toaline 
mugavustega korter kesklinna 
piirkonnas. Rahuldavas korras, 
32,9 m2, möbleeritud. Üür 180 € + 
KÜ poolt esitatud arve ja elekter. 
Lepingu sõlmimisel vajalik 1 kuu 
ettemaks + 1 kuu tagatisraha, kok-
ku 360 €. Tel 5664 9966   

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

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. 
Üüri hind 70 € + maksud. Info tel 
527 0058

• Üürile anda 2toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5805 1683

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

• Üürile anda 2toaline ahjuküttega 
korter (53 m2) Rakveres, Pikk 37, 
II korrus. Hind 220 € kuus. Tel 503 
4972, info@ko.ee

• Üürile anda 3toaline ahjuküttega 
korter Lepnal. Tel 5372 7627

• www.toonklaas.ee

• Müüa Peugeot 307, universaal, 
2004. a, kehtiv ÜV, asukoht Koeru. 
Tel 5667 4462

• Müüa heas korras Peugeot 407, 
2004. a, 1,8 bensiin. Hind 2000 
€. Samas müüa väga heas korras 
Citroen Berlingo, 2008. a, uuena 
Eestist ostetud 1,4 bensiin, 5 kohta. 
Hind 2200 €. Tel 5809 6086

• Müüa Škoda Octavia 1,9 diisel, 
2009. a, universaal, väga heas 
korras. Hind 4200 €. Tel 5340 7805

• Müüa Toyota Avensis, 2,0 diisel, 
81kW, luukpära, 2001. a, kehtiv ÜV, 
kindlustus, el. aknad, AC valuvel-
jed. Mootori eelsoojendi. Hind 950 
€. Tel 501 2306

• Müüa väikekaubik Volkswa-
gen  Caddy  aasta 2012/12. 
Esivedu, manuaal, diisel, 1,6 
(55kW), läbisõit 80  900 km, 
hooldusraamat, Eestis arvel. 
Väga heas korras auto, kaasa 
suverehvid. Hind 7500 €. Tel 
5192 8578

• Müüa Volkswagen Polo 1,2, 
2005. a, 5 ust, auto on heas korras. 
ÜV 05/2019. Tel 517 4193

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

• Müüa Volvo S80, 2006. a, 2,4 
diisel, 120kW, manuaal, 6 käiku, 
rikkalik lisavarustus, kehtiv üle-
vaatus, auto väga heas korras. Tel 
502 8156

• Müüa Volga GAZ 2410 uued ja 
kasutatud varuosad. Tel 502 8156

• Seoses tegevuse lõpetamisega 
müüa soodsalt veoauto ka-
sutatud rehve (klots, muster) 
veosillale 295/70 22,5, 4 rehvi 1 
hinnaga. Hind 180 €. Helistada 
tööpäeviti 502 2954

• Müüa kasutatud naelrehvid 
215/55 R17 muster 8MM, 4 tk 100 
€. Tel 523 6447

• Müüa kasutatud rehve 175-
70-13 velg mts 2 tk, suverehvid 4 
tk, korralikud, kokkuleppehind. 
Tel 5852 8509

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

• Auto ost. Ostan kõiki marke, igas 
seisukorras sõiduautosi või kaubi-
kuid. bar500@hot.ee. Tel 512 7543 

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid. Võivad olla seisnud, ilma 
ülevaatuseta, rikkega, heas korras 
jne. Sobiva pakkumise puhul kiire 
tehing. Tel 5357 7108

• Ostan remonti vajava GAZ 69. 
Tel 515 7699

• Ostan Vazide, Volga, Moskvichi 
uusi plekke, tulesid, stangesid 
jne, uusi veneaegseid rehve. Tel 
515 7395

• Soovin osta sõidukit Buick 
Skylark Custom aastast 1995. 
Helistada 56980961

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük ja * Haakekonksude müük ja 
paigalduspaigaldus

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Remondime autode ja trak-
torite startereid ning gene-
raatoreid. Saadaval uued ja 
vahetusfondist. Tel 526 0545

• Sõiduautode ja väikekaubikute 
keretööd ja värvimine. Karpide, 
tiibade, uste vahetus, värvi paran-
dused. Tel 509 2436

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505
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VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Treilerveod Lääne-Virumaal. 
Tel 5858 0123

• Tõstuki rent, käärtõstuk 10 
m, 25 €/ööpäev, pikemaajaliselt 
kokkuleppel. Tel 5553 0770

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

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

 • Kopa- ja kaevetööd. Lu-
melükkamise teenus. Tel 5553 
0770

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 
1547

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Transporditeenus  kuni 
7,5-tonnine madelauto. Tel 
5553 0770

• Kaevetööd miniekskavaatori-
ga. Tel 5558 3686

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

• Reoveevedu Haljala ja Tapa 
vallas. Teenindame teid iga 
päev, ka õhtuti ja nädalavahe-
tustel. Helista tel 5656 1515

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Info tel 504 0118

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

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

ära vedu Vinni vallas ära vedu Vinni vallas 
Tel 5137633Tel 5137633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

• Müün ja paigaldan igas mõõdus 
kauakestvaid ja nägusaid tõsteta-
vaid garaažiuksi väikeelamutele 
ja tööstustele Lääne-Virumaal. 
Aastate pikkune kogemus ja kindel 
kvaliteet. Helista ja küsi pakku-
mist! Tel 5192 9297

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

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

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

• Üldehitus, siseviimistlus, toru-
tööd. Tel 506 9683

• Ehitustööd korterites ja era-
mutes (lammutusest koristuseni, 
mõttest teostuseni). Info tel 5630 
3385, Allan

• Ehitus- ja remonditööd nii 
eramutes kui korterites. Sisevii-
mistlus, vannitoad, voodriva-
hetus, soojustamine, terasside 
ehitus, san. tehnilised tööd. 
Hinnad head. Tel 5808 5965

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

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

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

• Ehitustööd ja korteri re-
mont. Remondi-, kipsi-, plaati-
mis- ja maalritööd.  Laepaneeli 
parketi ja mööbli paigaldus. 
Sauna ehitamine. Pakkumised 
postkasti. Tel. 53339179, Priit, 
kolmseina@gmail.com

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

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

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

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

• Pottsepp: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija, ummistuste lik-
videerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepa-
tööd. Tel 522 1165

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Teostan erinevaid elektritöid, 
nii suuremaid kui ka väiksemaid. 
Hind kokkuleppel. Tel 5689 4149

• Elektritööd. Tel 5349 5632

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Janmert OÜ teeb 
ehitus- ja remonditöid.

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust ja nii edasi.

Tel 5810 7352
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KODU

www.kuulutaja.ee

OST

MUUD TEENUSED

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

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

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

Epopõrandad
Suurköögipõrandad

Garaažipõrandad
Töökojapõrandad  

Paigaldus ja remont

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

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

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

• Automaatika tiib- ja liug-
väravatele. Tõstuksed, tõkke-
puud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

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

• Kümblustünni rent Koerus. 
Tel 5817 2566

• Jõulumees on Rakveres. Tel 
553 5885. Kutsu ta külla!

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Felix Bänd – soodne. Tel 5559 
3419

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

• Kandlemeister-kandlemän-
gija sisustab Sinu peo rahvaliku 
muusika, laulu- ja tantsuviisidega. 
Ehtsalt või võimendiga. Tel 5345 
5970, Heino

• KONTRABASS JA AKORDION 
- mõnus kooslus koos laheda lau-
luga. Olgu sul pulm, jõulupidu või 
juubel. Samas ka õhtujuhtimine. 
Küsi lisa tel 5683 7141, Tiia

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

• Parima hinnaga hüperkiire pii-
ramatu Internet + KordusTV-ga. 
DigiTV Virumaal. Paigaldus, Wifi  
ruuter ning Digiboks tasuta. Levib 
nii linnas kui maal. Uuri lähemalt: 
http://telestar.ee. Tel  5552 5432

• SAT-süsteemid alates 95 €. 
TV-antennid – paigaldus, remont. 
OÜ RTS ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

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

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. 
Aastaaruanded soodsalt. Tel 5568 
6385

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 

Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 

Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 

tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 

pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 

10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 

18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 

ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.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

V

• Koristan vanametalli. Tel 558 
7000

• Müüa „Võru“ kõrge seina-
kapp. Hind 63 €. Tel 5698 2788

• Müüa soodsalt DeWalt nur-
gasaag. Hind 200 €. Tel 5698 
2788

• Müüa kivi- ja klaasvilla. Hind 
10 €/pakk. Tel 5698 2788

• Müüa õhuke LCD 32” teler 
Samsung. Heas korras, originaal 
puldiga. Hind 80 €. Tel 5196 1234

• Soodsalt müüa uusi ja kasutatud 
õmblusmasinad, tagavaraosad 
kõikidele masinatele, kääride 
teritus. Tel 558 8429

• Müüa õlleankur roostevaba 60 l. 
Tel 527 8896

• Anda ära koridorimööbel 
2,3x2,1. Tel 5656 9826

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja -tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761
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LOOMAD

KÜTTEPUUD EHITUS
• Ostan kristall ja varajast tarbek-
laasi tooteid. Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. 
Tel 507 9984

• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 5031849

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

• Vanavara huviline ostab ma-
japidamises olevat vanavara: 
mööbel, tööriistad, jalgrattad, 
võrrid, mootorrattad, kristallnõud, 
garaaži tarvikud, hobutarvikud, 
märgid jpm. Aus ja meeldiv tee-
nindus! Tel 507 9984

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

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

• Ostan Norma mänguautosid ja 
vanu 1970 – 1990. a valmistatud 
Vene 1/43mudelautosid. Tel 529 
1288

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

• Ostan vanaaegseid asju. vana-
aegsedasjad@gmail.com. Tel 555 
55527

• Ostan õmblusmasina Veritas, 
õmblusmasina jala, väikeste saht-
litega töölaua näit. kellassepa, 
kvaliteetse puurpingi. Tel 5801 
9086

• Ostan nõukogudeaegseid fo-
toaparaate ja objektiive ja muid 
vanu asju! Tel 5853 2215

• Ostan töötava aku-12 V ja pliidi-
raua. Tel 5853 4573

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

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

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

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

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

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

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

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

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõimalus. 
Tel 5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa kuivad küttepuud 45 € 
ruum (pikkused 30 cm, 38 cm, 
50 cm) ja võrkudes kaminapuud 
(lepp) 3 €, (kask) 4.50 €. Saemater-
jali jäägid 30 cm pikad võrkudes 
2.50 € (lehtpuu, okaspuu). Tel 
508 7430

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

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

KUIVAD 

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5695 5572

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

VIRU HALUD OÜ 
jõulupakkumised:

- Kuivad 40 l võrkkotis 
küttepuud 2,79 €

- Kuivad 26 cm lepahalud 
autokoormas 55 €/rm

Tasuta transport 
kuni 30 km Rakverest!

www.viruhalud.ee

Info ja 
tellimine: 

5851 5859

Kuuluta

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

•  Mü ü a  s a e m a t e r j a l  ku i v, 
50x150x5100. Tel 5552 4887

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS

Ostame 
parima hinnaga 
METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, 
tel 5043 246

pikter@mail.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

Viru Halud OÜ
ostab

Metsa raieõigust
Majandame ka pehmeid 

lanke
Info ja hinnapakkumised

518 4333
janis@viruhalud.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müün mett, soovi korral toon 
teile koju. Tel 5346 9159, Mõdriku 
küla

• Müüa 2018. a. korjatud mett. 
Alates 2 kg Rakvere piires kohale 
toomine tasuta. Mujale kokkulep-
pel. 1 kg hind 7 €. Tel 5785 8043

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

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

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

• Tapamaja müüb emise lihake-
hasid kohale toomisega. Info tel 
5351 7414

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

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

• Ostame kõrvitsaid. Tel 5329 2810

• Müüa ühe hobuse põllutööriistu 
(ader, äke, rull). Tel 5397 4001

• Müüa AB lehmikuid, pullikuid 
ja tiineid ammesid. Tel 507 9115

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Õuekoera kutsikad. Põhja-Eesti 
hariliku krantsi tõugu kutsikad (7 
isast ja 3 emast) otsivad endale 
toredat kodu. Ema on saksa lam-
bakoera sarnane koolis käinud 
õuevalvur. Isa on ilma koolituseta, 
kuid sarnase välimusega vei-
di turskem külakoer. Kutsikad 
on elanud õues, on harjutanud 
koerakombeid ja nüüdseks juba 
2-kuused. On saanud kaks korda 
ussikuuri ja on valmis ema juurest 
lahkuma. Tel 517 2414, 5662 5649

• Müüa elusküülikuid 20 €/tk, 
praeks 8 €/kg. Tel 5694 3886
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TUTVUS

MUU

VANAVARA

TEATED

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

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

• Ostan Norma mänguautosid ja 
vanu 1970 – 1990. a valmistatud 
Vene 1/43mudelautosid. Tel 529 
1288

• Müüa restaureerimist va-
javat mööblit aastast 1900: 2 
voodit,1 öökapp, peeglikapp 
peeglita, 2 puhvetkappi, tam-
mepuust riidekapp, kirjutus-
laud. Tel 520 0086

• Alessandra Moetäika/Kirbu-
turg. Tule too oma seisvad riided/
jalanõud meie juurde müüki ja 
teeni lisaraha. 12 € rendinädal. 
Asume Rakvere kesklinnas Tsent-
rumi ostukeskuse II korrusel. 
Lisainfo tel 5618 4223

• MTÜ Muinasjutulises loo-
mepisikus 15.12.18 kell 10.00-
15.00 toimub käsitöötoodete 
müük. Käsitöökaardid, albu-
mid, salvrätikukarbid. Tel 5907 
3400

• Teeme ilusaks! Rakveres, Laada 
14 juuksuris. Tel 5620 3174, Alli

• Vallaline mees soovib tutvuda 
ausa, üksiku, korraliku Lääne-Vi-
rumaalt naisega vanuses 55-60 
aastat, kellega algul läbi käia! Tel 
5901 0233

• Tubli elamispinnaga maanaine 
tutvub mehega 50+, viinalembe-
listel pole mõtet helistada. Miina. 
Tel 5459 1136

Näpi 
Mööbel
Näpi tee 20A

E ja L 9-14
T-R 9-18

P-suletud
Tel 529 2692

KVALITEETNE 
JA LIHARIKAS

KOERA JA KASSITOIT
INGLISMAALT.

E-poes erinevad
lemmiklooma tarbed.

Rakvere piires 
tasuta tarne.

Lisainfo: 552 3219
www.petfood.ee

Otsime maniküüritegijat
Tel 5897 9293

Meeste- ja 
naistejuuksur.
Tel 506 8485

Sirje Ilutuba
Lai 3 A (Piibeleht)

• www.toonklaas.ee

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

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

• Head inimesed, eraisikud ja 
fi rmad, palun annetage vanadus-
pensionärile ravimite ostmiseks, 
olen tänulik iga annetatud euro 
eest, ette tänades. Kontonumber: 
EE024204278649535007, Arvin 
Uutma

Hinnad turul 6. detsembril 2018

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Petersell kg 8,00

Mugulsibul kg 2,00

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Porgand kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Kapsas kg 0,50

Mustrõigas kg 1,50 2,00

Kõrvits kg 1,00

Suvikõrvits kg 0,50

Tomat (import) kg 2,00 3,00

Roheline tomat kg 1,80

Õunad kg 1,50 2,00

Jõhvikad liiter 4,50 5,00

Kukeseened kg 10,00

Hapukapsas kg 2,00

Sarapuupähklid (import) kg 5,00

Kreeka pähklid (import) kg 5,00

Mesi 700g purk 5,50 6,00

Seemned lindudele 5kg kott 5,00

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

15. detsembril on turul Saaremaa lõnga müük!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Laupäeval, 24. novembril turul Saaremaa lõnga müük!

Turul müügil: 
* tööstuskaup – jalanõud ja riided

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

Avaldame kaastunnet 
Mairele perega, venna 

ULVAR HEINSAARE
kaotuse puhul. 

Valve, Tiiu, Asta

Avaldame kaastunnet Ruthile

EMA
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Raja poest

Avaldame kaastunnet Mairele ja 
lähedastele kalli

ULVAR HEINSAARE
kaotuse puhul. 

Nadja ja Helje

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

Mis on vahet hea- ja 
halvaloomulisel kasvajal?
Halvaloomuline kasvaja ehk vähk ja healoomuline kasvaja eri-
nevad teineteisest nagu öö ja päev.

Kõigepealt vähist. Võta oma käsi ja pane avatult lauale. Sõr-
med käel tähistavad vähi sõrgu. Vähk on sellepärast ohtlik, et 
sõrad võivad inimorganismis (olenevalt vähist) kõikjale levida. 
Vähi puhul on kõige olulisem peatada sõrgade kasv.

Olen ka ise vähiga palju kokku puutunud. Katsun maarohtu-
dega peatada sõrgade kasvu. Mina ei ravi inimest, vaid ravitsen – 
see on hoopis midagi muud. Arst ravib – kuidas ja millega, see 
on tema otsustada. Mina arsti otsuseid ei eira ega soovita kel-
lelgi neist loobuda.

Mina katsun just vähisõrgu peatada. Kuidas mul see kellega-
gi õnnestub, seda ütleb ultraheli- või kompuuteruuring. Mina 
oma ravitsemistulemusi ise ei mõõda. Iga inimene on indivi-
duaalne ja see, mis sobib ühele, ei pruugi sobida teisele.

Kui mina mõnd ravimtaime soovitan, siis määran ka sobivu-
se kindlaks. Seetõttu ei saagi ma üheselt kellelegi midagi soo-
vitada. Kõige tähtsam on see, et inimene ei magaks veesoonel, 
sest see soodustab kasvajate vohamist.

Tahan ka mõne sõna kirjutada healoomulistest kasvajatest. 
Nüüd pange rusikas käsi lauale ja see ongi kasvaja. Healoomu-
lisel kasvajal siirded puuduvad. See võib asetseda ühes kohas 
või olla natuke laiali valgunud. Kõigepealt peab arst tegema 
kindlaks healoomulise kasvaja kuju, et see korralikult välja 
opereerida.

Alati ei pea väiksemaid nahaaluseid kasvajaid lõikama – on 
ka muud viisid nendest vabanemiseks. Olen neid ravitsenud, 
kuid muidugi kõigile see alati ei aita. Selle kohta ütlen, et vii-
mane võimalus on nuga.

Kä ige võimalikult palju kontrollis – naised mammograafis ja 
korra aastas naistearstil. Mehed aga eesnäärme uuringutel, sest 
eesnäärmekasvajad ja suurenemine on väga sagedased.

Olen ka neid hädasid ravitsenud. Ravitsemine on arsti poolt 
välja kirjutatud ravi toetav.

Ärge jääge oma hädadega arsti juurde minekuga hiljaks. Tä-
napäeval on head vahendid, et varases staadiumis hea- ja hal-
valoomulised kasvajad kindlaks määrata. Kasutage seda võima-
lust kindlasti!

Kui tekib küsimusi, võib võtta ühendust esmaspäeval ja tei-
sipäeval kell 10–12 telefonil 5827 0949.

Sirje Nukka

NÕIA NÕUANDENURK

Kuulutaja reede, 7. detsember 201816



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

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

Peatoimetaja
Seidi Lamus-Tšistotin, 322 5090
seidi.lamus@kuulutaja.ee

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
silja.part@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Gert Koovits

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Veel kaks kuud saab esitada 
töid romaanivõistlusele
Eesti Kirjanike Liit kutsub pühade eel kõiki loovalt ja loomin-
guliselt mõtlevaid inimesi osalema uuel, 2019. aasta romaa-
nivõistlusel, mille tähtaeg kukub täpselt kahe kuu pärast − 4. 
veebruaril 2019.

Romaanivõistlusele oodatakse eestikeelseid ja varem aval-
damata pikema proosa käsikirju, mille pikkus on vähemalt 
200 000 tähemärki. Kõik käsikirjad jõuavad žürii liikmeteni 
anonüümselt.

Romaanivõistlusele laekunud käsikirju hindab kaheksa-
liikmeline žürii, kuhu kuuluvad Eesti Kirjanike Liidu esi-
mees Tiit Aleksejev, dramaturg ja ajakirjanik Ene Paaver, 
luuletaja ja kirjandusteadlane Aare Pilv ning kirjanikud Va-
hur Afanasjev, Maimu Berg, Peeter Helme, Mairi Laurik ja 
Holger Kaints.

Eelmise, 2017/2018. aasta romaanivõistluse võitis Vahur 
Afanasjev käsikirjaga „Serafima ja Bogdan“, mis valiti 67 al-
gupärase ja seni avaldamata käsikirja seast. Lisaks otsustas 
žürii välja anda kaks teist kohta, mille vääriliseks valiti Eva 
Koffi käsikiri „Sinine mägi“ ja Triinu Merese käsikiri „Liht-
sad valikud“.

Eelmise võistluse kolme parima hinnangul on osalemine 
nii algajale kui ka juba vilunumale kirjanikule täiesti hinda-
matu väärtusega.

Eva Koffi sõnul on see parim viis end anonüümselt proo-
vile panna. „Romaanivõistluse žürii loeb ja hindab tekste, 
millel pole kirjas autori nime – see on võimalus panna oma 
kirjutis proovile, saada selle kohta eelarvamustevaba, ning 
hiljem, edu ja õnne korral ka isiklikku tagasisidet. Rikastav 
protsess väga mitmes mõttes,“ sõnas Koff.

Triinu Meres lisab, et osalemise kasuks räägib kindlas-
ti ka see, et püünele võivad pääseda ka ebatraditsioonilised 
tekstid. „Mul on väga hea meel, et osalesin, sest niivõrd kir-
jandusele (ja mitte kaubandusele) orienteeritud võistlusele 
sobis ka minu mitte väga traditsiooniline tekst – teist sellist 
romaanivõistlust Eestis pole,“ julgustas Meres.

Vahur Afanasjev kutsub kõiki end julgesti proovile pane-
ma, sest valdkonna ekspertide tagasiside on igale kirjutamist 
armastavale inimesele äärmiselt vajalik sisend: „Romaani-
võistlusel tuleb osaleda, sest just nõnda saab väärt käsikiri 
piisava tähelepanu ja žüriilt asjatundliku tagasiside.“

Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlus on kirjastuse Loo-
dus 1926. aastal algatatud romaanivõistluse idee jätkaja 
ning lähtub oma tegevuses Eesti Romaaniühingu võistluse 
praktikatest ja põhimõtetest. Eesti Kirjanike Liidu romaa-
nivõistlus kutsuti taas ellu Eesti erakapitali toel 2014. aastal.

Võitjate vahel läheb jagamisele 10 000 euro suurune au-
hinnafond, mille on välja pannud Eesti ettevõtted Liviko, 
Wolf Groupi kuuluv Penosil ja advokaadibüroo Ellex Raid-
la. Eriauhinna panevad välja Postimees ja Margus Karu 
Sihtasutus.

Infot 2019. aasta romaanivõistlusel osalemise kohta leiate 
aadressilt ekl.ee.
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MÕNE REAGA

Tallinna loomaaia ainukesele 
amuuri tiigrile Pootsmanile 
on välja valitud sobiv kaas-
lane Tanya lähiajal järglaste 
saamiseks Tšehhi loomaaias. 
Tallinnasse tagasi saab ta 
eeldatavasti siis, kui siin on 
valminud talle uus kodu Tiig-
riorg, mille ehitamiseks käi-
vitas Tallinna Loomaaia Sõp-
rade Selts koos loomaaiaga 
mullu heategevuskampaania.

„Seitsme ja poole aasta-
se Pootsmani ema ja isa on 
sündinud vabas looduses ja 
praegu on tal parim aeg pe-
reloomiseks, kuid paraku ei 
saa loomaaed hetkel siia üh-
tegi tiigriemandat tuua, pole 
tingimusi,“ nentis Tiigrioru 
heategevuskampaania pro-
jektijuht Veronika Padar.

„Seetõttu otsustas paljun-
dusprogrammi koordinaator, 
kes töötab Londonis looma-

aias, et on parem kui väärtus-
lik loom saab omale hea kaasa 
esialgu mujal,“ lisas ta.

Ettepanek tiiger Ohusta-
tud Liikide Euroopa Prog-
rammiga (EEP) Tšehhi Zlín-
Lešná loomaaiale laenata 
tuli amuuri tiigrite ja amuuri 
leopardide EEP koordinaator 
Jo Cookilt. „Pootsman on ge-
neetiliselt väga oluline tiiger 
loomaaedade populatsioonis, 
kuid tal ei ole järglasi. Mitu 
pesakonda üles kasvatanud 
Tanya on samuti väga hea-
de geenidega, kuid vanuse 
tõttu võib tal olla veel vaid 
üks võimalus emaks saada. 
Seetõttu soovitasime laenata 
Pootsman Tšehhi loomaaeda 
loodetavasti edukaks paaritu-
miseks, hiljem tuleks ta tagasi 
Tallinna, kus võiks tulevikus 
veel mitu pesakonda saada,“ 
ütles Cook.

Veronika Padar nentis, 
et mida kiiremini valmib 
Tiigriorg, seda kiiremini 
Pootsman Tallinnasse taga-
si saabub: „Selle nimel tuleb 
anda heategevuskampaaniale 
hoogu juurde. Meenutades 
jääkarude vana kodu ja vaa-
dates uut Polaariumi, on hea 
tõdeda, et Eesti rahva ja Tal-
linna Linnavalitsuse abiga sai 
kitsukesest karupuurist uhke 
ja kõigile rahvusvahelistele 
standarditele vastav jääkaru-
kodu. Peame ka nüüd ühiselt 
pingutama, et Tiigriorg val-
miks.“

Tallinna Loomaaia Sõprade 
Seltsi vaderiprogrammis on 
Pootsmani vaderiks OÜ Krah 
Pipes, kes samuti kinnitas, et 
jätkab Tiigrioru kampaania-
fondi rahastamist.

Kuulutaja

40 aastat rahvamuusikaan-
sambel Kunglat! 40 aastat 
ühist musitseerimist ja harju-
tamist. Palju toredaid esine-
misi erinevates kohtades eri-
nevatele inimestele. Kui palju 
häid sõpru, fänne ja austajaid! 
Erilised kontsertreisid lähe-
male ja kaugemale. Naljakad 
juhtumised ja äpardused – 
kõigest sellest võiks juba raa-
matu kirjutada.

Eelmisel sügisel hakkasime 
plaani pidama, kuidas oma 
tähtpäeva tähistada. Oi, kui 
palju me mõtlesime, arutasi-
me, vaidlesime. Mõtted tulid 
ja läksid. Otsisime parimaid 
lahendusi. Ja siis hakkasime 
tasapisi tegutsema.

Planeerimine, ettevalmistu-
sed, jooksmised, helistamised, 
kokkulepped.

Samal ajal ei andnud an-
sambli juht Aili Möller meile 
hõlpu. Tuli väga palju harju-
tada, lugusid läbi mängida, et 
valida välja just selleks kont-
serdiks parimad palad. Esialg-
ne kava tuli väga-väga pikk. 
Lugude/laulude väljajätmine 
polnud kerge, sest kõik olid 
meile armsad ja meie meelest 
head. Koos said siiski pari-
mad palad valitud.

Kerge ei olnud ka kaasesi-
nejate valik. Nüüd tundub, 
et Uppsarid koos Tarvanpää 
vilistlastega oli parim valik. 
Samuti Margus Tabori kaasa-
mine.

Seda õhtut valmistasime 
ette tõesti kaua. Tahtsime tä-
histada nii, et oleks endal tore 
ja „meie inimestel“, kontserdi 
külalistel ka huvitav. Meie 
sooviks oli, et see õhtu oleks 
kingituseks meile ja meie kü-
lalistele. Nüüd on see tehtud. 
Uskumatu!

Ja jõudiski kätte meie 40. 
sünnipäev. Kungla rahvas 
tähistas Rakvere teatris oma 
sünnipäeva kontserdiga, mis 
tõi kokku rohkelt rahva-
muusikuid, endisi ansambli 

Amuuri tiiger läheb Tallinnast Tšehhi kosja

Olge te tänatud, meie inimesed!

Kungla oma pidupäeval esinemas.
Foto: Jaanus Lekk

liikmeid, palju sõpru, häid 
kaasteelisi, rohkelt toetajaid 
ja hulgaliselt fänne. See oli 
rõõmus taaskohtumine, mis 
soojendas südant.

Täname kõiki, kes oma 
kohalolekuga meid austa-
sid. Selle kontserdiga taht-
sime väga tänada kõiki häid 
inimesi, kes meie mängitud 
rahvamuusikast lugu pea-
vad ja tänu kellele me oleme 
nii kaua koos musitseerinud. 
Need on inimesed, kes on 
meid aastate jooksul toeta-
nud, julgustanud, õpetanud, 
abikäe ulatanud. Kontserdile 
kutsusime neid, kes on Kung-
la jaoks väga olulised olnud. 
Meie sooviks oli, et see kont-
sert oleks meeldejääv nii mei-
le kui ka meie külalistele.

Oleme väga tänulikud Tal-
linna Tantsuakadeemia tantsu-
rühmale Uppsarid ja Tarvan-
pää vilistlasrühmale, kes koos 
andsid võrratu tantsuetendu-
se, mille kohta üks saalisolija 
ütles, et see võiks lausa pre-
sidendi vastuvõtu etendus 
olla… See oli etendus täis sü-
gavaid tundeid ning rõõmu 
ja lusti, mis on tulnud kaasa 
kaugetest aegadest tänapäe-
vani. Täname väga tantsijaid 
ning nende juhendajaid Maie 
Oravat, Eneli Rüütlit ja Märt 
Agu!

Väga liigutav ning armas oli 
ka Kungla lasteaia mudilas-

te etteaste. Ja Margus Tabor, 
meie kõigi suur lemmik – 
tema suutis oma mõnusa 
sõna ja huumoriga kõik esi-
nemispinged maandada ning 
kontserdi tervikuks sulatada. 
Tuhat tänu!

Oleme tänulikud Jaanus Le-
kile ja Martin Piirile, kes üri-
tuse jäädvustasid. See jääb.

Tänusõnu tahaks jagada 
kõigile, kes selle ürituse õn-
nestumisele kaasa aitasid: 
Rakvere Teater oma mees-
konnaga, Kultuurikeskuse 
rahvas, Vergi Sadam ning 
meie pered ja lähedased.

Kontserdile järgnenud sim-
manil hoidsid tuju üleval ja 
hullutasid rahvast Jaan Kirss 
poeg Ian Mikaeliga ning 
Martin Müller & Asso Int. 
Rahval oli lõbus ja sai tantsu-
gi keerutada.

Oleme väga tänulikud 
kõikidele headele koostöö-
partneritele, tänu kellele me 
saime oma plaanid ellu viia: 
Rakvere Linnavalitsus, Lää-
ne-Viru Omavalitsuste Liit, 
Eesti Kultuurkapitali rahva-
kultuuri sihtkapital ja Lää-
ne-Virumaa ekspertgrupp, 
ERRS, Voglers Eesti OÜ 
(Viive Tuuna), Koch OÜ, 
Matsimoka OÜ, Päts OÜ, 
Oleg Gross, Maie Rakso, 
Marge Tombach ja lisaks veel 
paljud ettevõtjad ning eraisi-
kud. Täname!

Täname väga Kuulutajat ja 
Virumaa Teatajat, kes aegade 
jooksul on operatiivselt meie 
tegemisi kajastanud ning 
hoidnud kõiki huvilisi toimu-
vaga kursis.

Sünnipäev on peetud. Ole-
me veidi nagu pilve peal. See 
kõik tundub olevat uskuma-
tu! See on imeline, et Kunglal 
on nii palju sõpru ja häid toe-
tajaid! Nii palju särasilmi, tä-
nusõnu, häid soove – see kõik 
jääb kauaks helisema meie sü-
dametesse.

Lausa sõnatuks võttis, kui 
külaliste hulgas märkasime 
oma väga häid noori sõpru 
Jõgeva Muusikakooli rahva-
muusikaansamblist Tuustar. 
Nad pidid ju olema samal ajal 
koos teistega Soomes Mardi-
laadal esinemas, nende valik 
oli aga Kungla sünnipäeva-
üritus Rakveres.

Mõistsime, et Kungla te-
gemised ja muusika lähevad 
korda paljudele. See annab 
jõudu ja innustab meid jätka-
ma.

Olge te tuhandest tänatud – 
meie inimesed!

Soovime kõigile headele 
inimestele rahulikku adven-
diaega ning imelisi jõule!

Rahvamuusikaansambel 
Kungla
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Tänasest jõuab kinodes-
se koguperefilm „Eia 
jõulud Tondikakul“, kus 
näeme linnatüdruku 
seiklusi ürgse loodusega 
Lõuna-Eestis.

Tõnu Lilleorg

Tondikaku on talu nimi, mis 
on tulnud ligi sajandi eest 
sealkandis nähtud üliharul-
dase habekaku järgi. Talu ni-
messe tulnud sõna „Tondi” 
viitabki sellele, et habekaku 
nägemine on nii harv, justkui 
oleks see viirastus.

Tondikakul elab Ott (män-
gib Jaan Rekkor), kes saatis 
10 aasta eest õnnitluskaar-
di Tallinnasse, kui sündis 
Eia (Paula Rits). Nüüd otsib 
Eia ema Lilli (Mirtel Pohla) 
kaardi üles, et sealt saada Oti 
telefoninumber. Eial tuleb 
minna jõuludeks Oti juurde, 
sest tüdruku ema ja isa peavad 
sõitma tööasjus välismaale.

Jõudnud kohale, kohtub 
Eia Oti tütar Jetega (Liis 
Lemsalu), kes on edukas loo-
dusfotograaf, ja võtab tüdru-
ku pildistamisretkele kaasa. 

Teisipäeval, 11. detsembril 
kell 12 Rakvere Spordikesku-
ses ning kell 18 Tapa Jakobi 
kirikus annab Eesti tuuri raa-
mes kontserdi Suurbritan-
nia Kuningliku Suurtükiväe 
orkester The Royal Artillery 
Band.

Orkestri kontserttuuriga 
tähistatakse 100 aasta möö-
dumist päevast, mil Suur- 
britannia sõjalaevastik saabus 
Eestisse, tagamaks Vabadus-
sõja ajal julgeolekut merelt.

Kontserte dirigeerib vee-
bel Simon Lindley, orkestri 

kunstiline juht on kapten Ro-
bert Smith.

Rakveres antaval kontserdil 
näeb ligikaudu 30liikmeli-
se, professionaalsetest muu-
sikutest koosneva orkestri 
põnevat demonstratsioon- 
esinemist, muusika koos vaa-

temängulise marssimisega. 
Kontserdi järel avaneb soovi-
jail võimalus orkestriga ühis-
pilti teha.

Kuulutaja

Eia päästab metsa

Esilinastusel, 7. det-
sembril kell 15 on Rak-
veres kohal režissöör ja 
stsenarist Anu Aun ja 
peategelasi mänginud 
Paula Rits ning Siim 

Oskar Ots.

Eia Jetega pildistamas.
Foto: Kristjan Mõru

Suurbritannia Kuningliku 
Suurtükiväe orkester annab kontserte

Toredad inimesed, nii noo-
remad kui vanemad, elavad 
ka naabriperes ja nii pole 
Eial põhjust igavleda. Pealegi 
meeldib talle joonistada linde 
ja loomi, keda ümbruskonnas 
on palju liikvel.

Muu seas satub tüdruk vas-
tamisi mitme probleemiga, 
nagu näiteks peresaladuse 
lahendamine ja põlismet-
sa päästmine maharaiumise 
eest.

Filmi režissöör ja stsenarist 
Anu Aun on kirjutanud si-

suka ja mitmeplaanilise stse-
naariumi ning leidnud Eiat 
kehastama suurepärase osa-
täitja. Eia märkab nutika ja 
küllaltki iseteadlikuna uude 
kohta jõudes kiiresti sealseid 
toredaid ja ehtsaid asju. Tema 
vahetu ja hooliv suhtlemine 
ümbritseva ruumiga ja selles 
kohalolek on filmi üks pea-
mine edasiviiv jõud.

Tegelikult on soov sisus-
tada oma eluruum täisväär-
tuslike asjadega omane ju 
kõigile filmitegelastele. Küll 

aga saavad nad mõnest asjast 
erinevalt aru. Näiteks on Eia 
isa Oskar (Priit Võigemast) 
pettunud oma isas ja on arva-
nud, et ilmselt oleks tema isa 
ka kehv vanaisa Eiale. Eia aga 
näeb olukorda nii, et sellise 
ettehooldava barjääri tõttu on 
tema jäänud ilma vanaisast, 
mis on tegelikult jama.

Sarnaste õigete asjade 
vaistlikust äratundmisest ja 
vastavast tegutsemisest film 
räägibki. Ilmneb, et keerukad 
olukorrad vajavad lahenemi-
seks lähenemist uudse nurga 
alt.

Kuna linateoses on kenad 
loodusvaated, näeb pereelu 
olulisi tahke ja lugu on üld-
se suurepäraselt üles võetud, 
tasub filmi kindlasti kinno 
vaatama minna. Filmi nime-
tatakse ka esimeseks Eesti 
jõulufilmiks.

          NEED
JÕULUD KÕLAVAD

TUTTAVALT!

Piletid müügil

TANEL
PADAR

NELE-LIIS
VAIKSOO

TARVI KULL - klahvpillid / SIIM USIN - basskitarr / 
KASPAR KALLUSTE - löökpillid

Kontsertide algus kell 19, uksed avatakse kell 18.

Piletid müügil ka kohapeal!
Korraldaja: OÜ Berit Grupp, tel 5056240, www.beritkontsert.ee

10.12 RAKVERE Kolmainu kirik
17.12 TARTU Peetri kirik

20.12 VILJANDI Pauluse kirik
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Rakvere Teater
7., 8., 11., 12., 13.12 kl 19.00 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike 
maja (lav. Peeter Raudsepp)
8.12 kl 11.00 Pipi peab jõule, esietendus, Rakvere Teatri 
suur maja (lav. Mari Anton)
8., 10., 11., 12., 13., 14.12 kl 15.00 Pipi peab jõule Rakvere 
Teatri suur maja (lav. Mari Anton)
10., 11., 12., 13., 14.12 kl 11.00 Pipi peab jõule Rakvere Teatri 
suur maja (lav. Mari Anton)
11.12 kl 18.30 RT Muusikaviktoriin Rakvere Teatrikohvik 

Rakvere kultuurisündmused
30. november–22. detsember rändnäitus „Et rada ei roh-
tuks“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
4. detsember–5. jaanuar Brasiilia naivist Luciana Mariano 
näitus Rakvere Galeriis
7. detsember kell 18 kammerkontsert Lääne-Virumaa Kesk- 
raamatukogus. Ingely Laiv – oboe, Oliver Girardin – flööt, 
Jakob Teppo – klaver
7.–9. detsember festival Darkland Fire Rakveres:
• 7. detsember kell 21 Darkland Night Rakvere Kultuurikes-

kuses
• 8. detsember kell 18 Darkland Fire põhikontsert Rakvere 

Kultuurikeskuses
• 9. detsember kell 14.30 Darkland Fire Advent: Sieben 

„The Old Magic“ EELK Rakvere Kolmainu kirikus
8. detsember kell 11–15 Rakvere Waldorfkooli jõululaat 
Rakvere Waldorfkoolis
8. detsember kell 14 kontsert „Jõulutähe ootuses“ EELK 
Rakvere Kolmainu kirikus. Jelena Ossipova (kitarr), Olja 
Raudonen (tšello), Svetlana Kekiševa (orel)
8. detsember kell 16 Jõuluküla Rakvere Keskväljakul, esi-
nevad JJ Street ja Rakvere Muusikakooli laulustuudio trio 
„Miilike“
9. detsember kell 11 2. advendi jumalateenistus EELK Rak-
vere Kolmainu kirikus
9. detsember kell 12 eakateklubi Hämarik pidu Rakvere 
Kultuurikeskuses
9. detsember kell 12.30 Virumaa Tütarlastekoori kontsert 
„Nüüd küünla me süütame taas“ EELK Rakvere Kolmainu 
kirikus
9. detsember kell 16 Jõuluküla Rakvere Keskväljakul, esi-
neb Tarvanpää
9. detsember kell 18 Rakvere segakooride kontsert „Adven-
diküünal“ EELK Rakvere Kolmainu kirikus, esinevad Kam-
merkoor Solare, segakoor Viroonia ja Rakvere Segakoor
11. detsember kell 12 Suurbritannia Kuningliku Suurtüki-
väe orkestri kontsert Rakvere Spordikeskuses
11. detsember kell 17.30 Urve Tinnuri raamatuesitlus Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus
13. detsember kell 18 Kadrina kunstidekooli jõulukontsert 
„Tali jälle käes“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
15. detsember kell 16 Jõuluküla Rakvere Keskväljakul, esi-
nevad Esteetika- ja Tantsukooli lapsed, tantsuring Tipa 
Tapa, Virumaa Poistekoor, tantsurühm Anu, meesansam-
bel Sõbrad
15. detsember kell 19 Rahvamaja jõuluball „Talveöö unis-
tus“ Rakvere Kultuurikeskuses
16. detsember kell 11 3. advendi jumalateenistus EELK 
Rakvere Kolmainu kirikus
16. detsember kell 16 Jõuluküla Rakvere Keskväljakul, esi-
neb Rakvere Linnaorkester
16. detsember kell 18.30 kauneimate jõululaulude ühislaul-
mine EELK Rakvere Kolmainu kirikus

www.kuulutaja.ee
wwww.ww
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Rakvere Galeriisse sise-
nedes rõõmustab külas-
tajaid justkui seitsme 
maa ja mere tagune mui-
nasjutuline maalinäitus. 
Läbi aegade kõige kauge-
ma kunstniku, Brasii-
liast pärit naivisti Lucia-
na Mariano eksposit-
sioon kannab pealkirja 
„!hola”.

Ülle Kask

„Rakvere Galeriil on det-
sembris tore traditsioon. Juba 
kümnendat korda on meil 
värviline naivistide näitus. 
Kolmel korral on sellel osale-
nud Soome kunstnikud, nüüd 
aga Brasiiliast pärit Luciana 
Mariano,” lausus galerist Rai-
vo Riim näituse avamisel.

Galerii kuraator, klaa-
sikunstnik Riho Hütt nentis, 
et naivistid on iseõppijad ja 
nende pildid on hästi värvili-
sed ning selge sisuga. „Tava-
liselt nad sellist perspektiivi 
ei arvesta, mida kunstis pee-
takse nõndaöelda normatii-
viks. Nii, nagu kunstnik asja 
olemust tunnetab, nii tema 
seda ka maalib, seal pole sel-
list keerutamist,” sõnas Hütt, 
lisades, et Brasiilia kunstniku 
piltide taga näeb kuraator aga 
ehedat naist – Lucianat en-
nast.

Enne Rakverre tulekut oli 
Luciana Marianol maalinäitus 
Viljandis, Kondase keskuses, 
mille juhataja Mari Vallikivi 
rääkis, et Luciana Mariano 

Brasiilias, São Paulos 
1971. aastal sündinud 

naivistlik maalija Luciana 
Mariano pärineb Itaaliast 
ja Portugalist sisserän-
nanute perekonnast, 

kus on kolm põlvkonda 
iseõppinud kunstnikke.
Kuigi tema vanaema, 
ema ja onu tegelesid 
kunstiga, ei võtnud 

samuti varakult maa-
lima hakanud Luciana 

kunstitegemist tõsiselt, 
hävitades tööd pä-

rast valmimist. Aastal 
2008, pärast isiklikku 
depressiooniperioodi, 
ei suutnud ta hingelise 
segaduse käigus loodut 

hävitada ning „ülejäägid“ 
jõudsid näitusele. Sellest 
hetkest algas intensiivne 
kunstnikuks olemise pe-
riood, kuhu mahub enam 
kui 600 naivistlikus stiilis 

maali ning näitused 
Brasiilias, Tšiilis, USA-s, 
Prantsusmaal, Taanis, 

Soomes, Inglismaal, Sak-
samaal ja Poolas.

Käesoleval aastal on Ma-
riano otsustanud kunst-
nikukarjääris pausi teha 
ning keskenduda elus 

muudele asjadele.

Kunstniku 
teekond

Brasiilia kunstnik tõi 
Rakveresse värvilisi elamusi

Brasiilia kunstnik Luciana Mariano Rakvere Galeriis.
Foto: Ülle Kask

tahtis pärast Viljandi näitust 
lõpetada oma kümneaastase 
karjääri maalikunstnikuna. 
Naine oli juba enne teinud 
elus vägeva kannapöörde, 
leides interneti teel elu ar-
mastuse Soomest ja kolides 
Brasiiliast Euroopasse. „Aga 
siis helistas Riho Hütt mulle, 
et too ta Rakverre,” meenutas 
Vallikivi.

Luciano Mariano naivism 
on Mari Vallikivi arvates 
teistsugune kui klassikali-
ne, õige naivism: „Tavaliselt 
ongi pilt selline, nagu sa seda 
näed, peidetud sõnumid ja 
taust puuduvad. Aga Luciana 
maalid on kõik selles mõttes 
erilised, et neis on palju süm-
boolikat ja sõnumeid. Kõik, 
mida ta oma töödega ütleb, 
on ka hästi Lõuna-Ameerika 
kultuurikeskne.”

Vallikivi jätkas, et Maria-

no maalib enda elust ja naise 
rollist ühiskonnas. Iga tema 
töö jutustab ühte lugu ja 
need kõik on väga põnevad. 
Kunstnik kasutab natuke 
teistsuguseid värvikooslusi, 
mida ta kokku segab – neist 
sünnivad väga puhtad, brasii-
liapärased värvilahendused.

Vallikivi rõhutas, et viis, 
kuidas kunstnik maalidel 
erinevaid materjale, näiteks 
tekstiile, puitpõrandat või 
kiviplaate kujutab, on väga 
professionaalselt teostatud. 
„Luciana Mariano ei ole nõn-
daöelda naine kuskilt küla-
kolkast ega mingi naivisti-
kunstnik paksust metsast või 
isolatsioonist. Kunstiharidust 
tal ei ole, aga kõik oskused on 
ta oma esivanematelt õppi-
nud,” toonitas Mari Vallikivi.

Brasiiliast pärit kunstniku 
maalidel kordub tööst-töösse 

tasakaalu hoidva naise figuur. 
Luciana Mariano ütles oma 
piltide kohta, et ta ei planee-
ri neid ette, vaid võtab puh-
ta lõuendi ja lugu hakkab ise 
hargnema. „Minu pilte ei saa 
otse vaadata, vaid need tule-
vad läbi minu isiksuse. Kõik 
lood piltidel on väga isikli-
kud,” sõnas kunstnik.

Välja pandud maalilooming 
räägib naise rollist tänapäeva 
maailmas, naiste tugevustest 
ja nõrkustest ning ühiskonna 
poolt ette laotud väljakutse-
test. Kunstnik loodab, et vaa-
tajad leiaksid naivistliku vor-
mi alt üles peidetud sõnumid 
ning mõtestaksid nähtut.

Luciana Mariano maali-
näitus „!hola” ehk teisisõnu 
„Teeaeg” on Rakvere Galeriis 
üleval 2019. aasta 5. jaanuari-
ni.
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TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

VAIPKATTED

-20%

10.12.-22.12.2018

VAIBAD

-30%
kuni

Kinke-
kaardid

Jakobsoni 11 Rakvere  E-R 10-18  L 10-14

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

Tel 5647 3004

* RIEKER

* REMONTE

* TAMARIS

* AALTONEN

* CAPRICE

Rakvere,

Turu plats 5

Tee endale jõulukingitus!
SAABASTE HINNAD ALL!

teksapood!

Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus, tel 322 3965

teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

KOGU KAUP
-80%-50 KUNI

suur ALLAHINDLUS
DETSEMBRIS

www.omaporsas.ee

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Keeduvorst 1,65 €/tk

Oma Põrsa Vaala keskuse lihapoes
8. dets VORSTIDE DEGUSTEERIMINE

UUS!
Oma Põrsa ahjuvorst 5,95 €/kg

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a
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