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MUST KROONIKA

P ioneeripataljoni raske-
tehnikaga töötama õp-
pivad ajateenijad panid 

mehhanismijuhi eriala baas-
kursuse lõpuharjutusel oma 
teadmised ja oskused proovile 
ning lammutasid mahajäetud 
elamu Kundas.

„Mehhanismijuhi eriala 
kursusele eelnes autojuhi 
kursus, kus valisime välja 
tehnikaüksusesse sobilikud 
ajateenijad. Ehk mehed, kel-
lel on eeldused ning motivat-
sioon antud erialal töötada,“ 
ütles pioneeripataljoni kom-
paniitehnik nooremveebel 
Kevin Münter.

Kolmenädalane mehha-
nismijuhi kurus algas ma-
sinahoolduse põhimõtete, 
ohutustehniliste võtete ning 
seadusandluse alustõdede 
omandamisega. Teisel nädalal 
liiguti praktilisemate ülesan-
nete juurde, kus ajateenija-
tel tuli tegeleda väiksemate 
objektide korrastamisega, et 
treenida praktilisi oskusi ning 
liikuda järjest raskemate üles-
annete täitmiseni.

Käimasoleval viimasel nä-
dalal rakendatakse eelneva 
kahe nädala jooksul õpitud 
erinevaid töövõtteid maha-
jäetud maja lammutamisel, 
mis koostöös Viru-Nigula 
vallavalitsusega pioneeridele 
oskuste lihvimiseks anti.

„Õppusel Siil tuli jutuks, 

TÖÖÕNNETUS
10. detsembril kella 12.05 
ajal sai politsei teate, et 
Rakvere Bauhofi kauplu-
ses juhtus tööõnnetus, kus 
50-aastasele naisele kukku-
sid peale ehitusmaterjalid. 
Naine viidi kiirabiga haig-
lasse. Täpsemad asjaolud 
selgitatakse välja kriminaal-
menetluses.

ASJA RIKKUMINE 
NING HÄVITAMINE
7. detsembril süüdati põ-
lema Väike-Maarja vallas 
Rastla külas talu kõrvalhoo-
ne ja elumaja kõrval seisnud 
auto. Päästjad said teate kell 
4.48 ning tulekahju likvi-
deeriti kelle 6.50. Kõrval-
hoone ja sõiduk hävinesid 
tulekahjus täielikult. Esialg-
ne tekitatud varaline kahju 
on 15 180 eurot.

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
8. detsembril tõukas 26-
aastane mees Vinni val-
las Pajusti alevikus enda 
21-aastast elukaaslast.

6. detsembril lõi ja ähvar-
das 22-aastane mees Tapa 
vallas Jäneda külas enda 
21-aastast õde. 

6. detsembril lõi 59-
aastane mees Rakveres 
Vabaduse tänava korteris 
tuttavat 78-aastast meest. 
59-aastane mees on kaht-
lustatavana kinni peetud.

Ajateenijad lammutasid 
erialakursusel mahajäetud elamu

et kaitsevägi lõhkab õppuste 
raames kivimaju. Sealt tekkis 
mõte anda sõdurpoistele os-
kuste täiendamiseks lammu-
tada ka mõni puitmaja ning 
nii see koostöö arenema hak-
kas,“ ütles Viru-Nigula valla-
vanem Einar Vallbaum, lisa-
des, et Kundas Jaama tänaval 
üle kümne aasta tühjana seis-
nud tehase vana töölisela-
mu sobis pioneeridele õppe-
materjaliks hästi.

„Eriti hea meel on sel-
le üle, et maja lammutusest 
tekkinud puit sorteeritakse 
ja taaskasutatakse. Lisaks on 
sõduritel edaspidi võimalik 
puitmaterjali õppustel näi-
teks kaevikute või muu sellise 
ehitamiseks kasutada,“ lisas 
vallavanem.

Lammutustööde järel te-
hakse Jaama tänavas asunud 
hoone maapind siledaks ning 
see jääb kõrval asuva pargi 
osaks. Lammutustöödel ka-
sutatakse lintekskavaatorit, 
frontaallaadurit, buldooserit, 

laadurekskavaatorit, kallurit, 
pioneeri eritööde seadeldist 
ning transporditraktorit.

Mehhanismijuhi eriala kur-
suse jooksul õpivad sõdurid 
töötama pioneeripataljoni 
rasketehnikaga. Käsitletava-
te masinate hulka kuuluvad 
ratas- ning roomikekska-
vaator, laadurekskavaator, 
ratasbuldooser, frontaal-
laadur, pioneerieritehnika 
sõiduk ning universaalhaa-
gisega traktor. Neil, kel eel-
nevalt vastava kategooria 
juhtimisõigus puudus, on 
võimalik see kursuse jooksul 
omandada.

Pioneeripataljon on 1. jala-
väebrigaadi üksus, mille üles-
anneteks on tõkestada vastase 
üksuste liikumist, tagada oma 
üksuste liikuvust, parandades 
teeolusid ja rajades tõketest 
läbipääse ning säilitada la-
hingvõimet, ehitades laske-
pesi, kaevikuid ja majutus-
punkreid.

Kuulutaja

Lammutustööd. Foto: Liis Vaksmann

Meie läheme puhkama!
Kuulutaja puhkab 23.12.19-2.01.20
Viimane leht enne puhkust ilmub 20.12.19, 
esimene pärast puhkust 10.01.20
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Sel nädalal olid Lääne-
Virumaal külas Norra 
sõprusmaakonna 
Vest-Agderi esindajad, 
kellega koos andis oma-
valitsusliit teisipäeva 
õhtul Rakvere linnuses 
toimunud pidulikul 
koosviibimisel üle täna-
vused kultuuristipendiu-
mid. Lisaks tunnustati 
Vest-Agderi volikogu 
esimeest maakonna
hõbedase vapimärgiga.

Liisi Kanna

Tänavu oli Vest-Agderi maa-
konna poolt rahastataval kul-
tuuristipendiumil, mille välja 
andmist korraldab Lääne-
Viru Omavalitsuste Liit 
(VIROL), kaks laureaati – Vi-
rumaa rahvamuusika kultuu-
ri edendaja Anni Rikker ning 
muusikaõpetaja, helilooja ja 
muusik Toomas Rannu. Sti-
pendiumite summa on kokku 
2500 eurot.

VIROL-i tegevdirektor 
Sven Hõbemägi avaldas hea-
meelt, et taaskord on võim-
laus anda välja pika tradit-
siooniga Vest-Agderi loo-
mepreemia, mis on olnud ka 
kahe maakonna üheks tuge-

vamaks koostöö näitajaks.
„Selle tänuväärse stipendiu-

miga on saanud tuule tiiba-
desse väga paljud tublid maa-
konna kunsti- ja kultuuri-
inimesed, olgu siis enda aren-
damiseks koolituste näol, 
muusikainstrumentide soeta-
miseks vms,“ rääkis VIROL-i 
tegevdirektor.

„Ka sel aastal laekus Lääne-
Viru Omavalitsuste Liidu-
le palju taotlusi – seitse väga 
tublit kultuuriinimest. Hääle-
tuse tulemusel selgusid kaks 
laureaati,“ jätkas Hõbemägi.

Auhindade üleandmise eel 
tegi Vest-Agderi maakonna 
volikogu esimees Terje Dam-
man ka väikese tagasivaate 
2005. aastal alanud ja 2012. 
aastal pikendatud koostöö-
le. „Meie koostöös on olnud 
palju erilisi punkte. Ühe täht-
saimana oli 2010. aastal foo-
kuses rannikualade ja mere-
sektori arendamine. Väga 
olulise rolli on saanud ka tu-
rismipiirkondade arendami-
ne ja eriti turismivõimaluste 
leidmine siin piirkonnas. Ala-
tes 2008. aastast on tegeletud 
ka kultuuri arendamisega, 
mille oluline osa on käesoleva 
stipendiumi väljaandmine,“ 
kõneles Damman.

„Praegusel ajal tunneme, 
et meie koostöö on väga tu-
gev hariduse valdkonnas, 
eriti õpilaste kompetentsi-

Anti üle Vest-Agderi stipendiumid

de vastastikune jagamine 
õpilasvahetuse näol. Lisaks 
on arendatud noorte koos-
tööd – meie noored käisid 
siin viimati oktoobris ja olid 
oma külastusega väga rahul. 
Aga ka kogemuste vaheta-
mine nii sotsiaal- kui ma-
jandusvaldkonnas,“ loetles 
Damman, lisades, et viimase 
teemaga puututi tihedamalt 

kokku läänevirulaste külas-
käigu ajal nende juurde.

Pidulikult tseremoonial 
avaldati Terje Dammanile ka 
pikaaegse koostöö arenda-
mise eest tänu, talle anti üle 
Lääne-Virumaa kõrgeim au-
tasu – hõbedane vapimärk.

VIROL-i juhatuse esimees 
Einar Vallbaum märkis, et 
on varasemalt seitsmel aastal 

aumärkide jagamise otsustuse 
juures olnud ning alati on esi-
nenud vaidlusi, kas need ini-
mesed on väärt rohkem või 
veelgi rohkem. „Aga seekord 
ei olnud üldse vaidlust, ko-
misjon oli ühel meelel, et see 
tuleb kohe ära teha,“ kinnitas 
Vallbaum.

Vasakult VIROL-i juhatuse esimees Einar Vallbaum, Vest-Agderi maakonna volikogu esimees Terje Damman, stipendiaadid Toomas 
Rannu ja Anni Rikker ning VIROL-i tegevdirektor Sven Hõbemägi. Foto: Martin Piir

Anni Rikker preemia 
vastuvõtmisel: „Mul 
on väga hea meel, et 

on märgatud minu tegevust 
ja seda, et ma kõnnin õiget 
rada. Mulle on inspiratsioo-
niallikaks olnud elukaasla-
ne Martin – tema tõi mind 
Virumaale ja tänu sellele on 
Virumaa minu südames-
se pugenud. Ma mängin 
küll torupilli, aga ma ei ni-
metaks ennast muusikuks, 
mina olen pigem muusikute 
taustajõud, kes paneb paberi 
peale muusikute mõtteid.“

Toomas Rannu soovis 
tänada Memento ühin-
gu pikaaegset liiget 

Aino Kiivrit, kes on and-
nud suure tõuke tema kol-
me olulise teose loomiseks 
ja ettekandeks: „Memen-
to leinapäeva üritusel 14. 
juunil kõlasid 2005. aastal 
„Requiem“, 2010. aastal „Te 
Deum“ ja 2014. aastal „Val-
guses“. Ilmselt nende üritus-
te vastukaja on põhjus, miks 
ta (Aino Kiiver – toim.) sel 
sügisel palus luba mind esi-
tada sellele suurepärasele 
stipendiumile. Need teosed 
kõlasid kohalikus ruumis 
siin Rakveres, ma loodan, 
et võib-olla aitab see stipen-
dium nendel teostel kõlada 
Eesti ruumis laiemalt.“
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Pakun 
andmesisestaja/
raamatupidamise 

praktikat või 
tööpraktikat 

Rakveres, Karja 14.

Info 5455 1595 
Ave Kirsi

avekirsi@gmail.com
ingliteteraapia.weebly.

com/praktika.html

PAKUN TÖÖD

• Otsime õhksoojuspumba paigaldajat 
Rakveres. Tel 5568 4683

• Uhtna hooldekodu võtab tööle hoolda-
ja. Töö vahetustega. Tunnitasu 4,50-5,50 
€. Info tel 325 7841, 5387 5004

• Pakume tööd puhastusteenindajale 
Kundasse (E-R 18.00-21.00). Kui sulle 
meeldib puhtus ja kord, oled töökas, 
kohusetundlik ja täpne, siis kandideeri 
meile tööle! Pakume sulle: kindlat 
töökohta ja head palka; väljaõpet ja 
täiendkoolitust; kaasaegseid tööva-
hendeid; rõõmsameelset nooruslikku 
kollektiivi. Huvi ja lisainfo korral võtke 
ühendust E-R kell 10:00-16:00. Tel 
553 9399

• Vajatakse hooldajat 78-aastasele nais-
terahvale Tamsalus. Info tel 5880 2542.

• Põllumajandusettevõte Lääne-Virumaal 
võtab tööle lüpsja ja karjak-traktoristi. 
Soovitavalt perekond. Info tel 5304 1060

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

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

• Pakume tööd puiduhakkuri operaato-
rile. Info tel 506 7437

• Farm Haljalas otsib oma meeskonda 
farmitraktoristi, kelle tööks on sõnniku 
lükkamine, loomade söötmine, tehnika 
korrashoid. Graafik 6 tööl, 2 vaba. -
 tel 5348 5870

• Reinpaul OÜ võtab tööle kogemus-
tega võsavedaja, Lääne-Virumaa ja 
Järvamaa piirkonda! Töövahendiks, 
korralikult hooldatud 2005. a Timber-
jack 1110D, tööl käimiseks VW Trans-
porter väikekaubik. Vagunis elama ei 
pea!! Valdavalt võsa ja raidmete kok-
kuvedu, kuid vajadusel veame ka tar-
bepuitu. CV koos palgasooviga saada: 
kaido@reinpaul.ee

OTSIN TÖÖD

• Otsin tööd suurfarmis karjakuna Tel. 
325 2103
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Osta 

3-päevane reis SOOME

väärtusega

€900
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108

margariini ning VÕIDA

keiju.ee

Igal nädalal lisaauhind:

2 võinuga ja
lõikelaud

VA

LMISTATUD          SOOMES

TASUB TEADA

1964. aastal lõpetas 
„West Side Story“ eten-
dusega lavakunstika-
teedri teine lend. Lavas-
taja oli õppejõud Vello 
Rummo ja Maria nooru-
ke Helgi Sallo.

Marvi Taggo

7. detsembril mängiti rah-
vusooperi laval etendust 
„Viiuldaja katusel“, tähista-
maks Helgi Sallo lavakarjääri 
algust 55 aastat  tagasi. Laval 
mängis koos Helgi Salloga ka 
tütar, näitleja Liina Vahtrik, 
kes kehastab lavastuses ema 
Goldet, keda on mänginud 
aastaid tagasi Helgi Sallo. Ja 
Liina Vahtriku partnerit, 
külanaist Yentet mängib Hel-
gi Sallo.

Helgi Sallo lauljakarjääri 
algust ilmestab tuntud lugu, 
kuidas noor Eri Klas 1964. 
aastal „West Side Story’is“ 
kokaplika Estonia lavale tõi. 
„Tookord oli Eril lihtsalt Ma-
riat vaja, kõik teised „West 
Side Story“ tegelased olid 
olemas,“ rääkis Helgi Sallo 
möödunust. „Töö juba käis, 
aga lavakate hulgast Mariat ei 
leitud.“

„Kui Klas tagasihoidliku 
välimusega neiu lavaproo-
vi tõi, ei paistnud too mitte 
millegi erilisega silma. Aga 
kui ta laulma hakkas, jäid 
kõik kuulama ja vaimustusest 
hinge kinni hoidma. Nii leiti 
kauaotsitud Maria, ja mitte 
ainult Maria, vaid leiti Hel-
gi Sallo,“ kirjeldas seda hetke 
pealt näinud endine Estonia 
legendaarne tantsija Ülle Ulla.

Ja veel enne, kui Helgi Sal-
lo „West Side Story“ loos tä-

Helgi Sallo – 55. tööjuubel

Helgi Sallo ja Harri Vasar „West Side Story’s“. Foto: Rahvusooper Estonia arhiiv

helepanu köitis, vormiti teda 
Teatristuudios näitlejaks. Kas 
Eri Klas tõi lavale kokaplika 
või tikkija? Nii ühe kui tei-
se. Helgi töötas hommikust 
hilisööni kokana. Aga Teatri-
stuudio kõrval osutus töö lõ-
puks koormavaks. Helgi loo-
bus kokaametist ja et elatust 
teenida töötas mõni aeg vä-
hema koormusega tikkijana.

„West Side Story“ esieten-
dus oli 30. detsembril 1964. 
aastal. 1965. aastast on Helgi 
Sallo Estonia solist.

Helgi Sallo imestab siiani, 
kuidas ta tookord küll „West 
Side Story“ ära laulis. „Marial 
läks vaja kõrget „do“ nooti, 
aga mul seda siis polnud. Ja 
see „do“ lauldi minu eest lava 
taga, mina tegin ainult suu 
lahti,“ muigas ta.

„Õnn oli, et ikka viisi pida-
sin, sest tegelikult laulsin ju 
mustalt, mul oli probleem ja 
närviga pressisin hääle kõr-
gemaks. Kui hea on draama-
näitlejal muusikalis osaleda. 

Laulja hakkab ennast lahti 
laulma, tahab või ei, tunneb 
äkki, et siin-seal on problee-
mid. Draamanäitlejal ei ole 
asi nootides, kuidas üht või 
teist „nooti võtta“. Nemad 
lähtuvad sisust ja laulavad 
just nii, nagu laulab süda sees. 
Olen vokaali austaja, kuid ei 
poolda ärasätitud ja ülikoon-
datud ninatagust,“ arutles Sal-
lo.

Kui teatripublik mäletab 
Helgi Sallot temperamentse 
operetinäitlejana, siis tele-
vaataja oma lemmikut 1967. 
aasta „Horoskoobi“ aegadest 
ja laupäevast Õnne tänava Al-
mat.

Kuid näitleja võimetel on 
piirid ja võimalus hakata en-
nast kordama? „Maailma-
kuulus filmirežissöör Ingmar 
Bergman on oma raamatus 
kirjutanud umbes nii, et kui 
näitleja ennast kordama hak-
kab, tuleb süüdistada lavasta-
jat, kes pole suutnud ta fan-
taasiat liikuma panna,“ leiab 

Helgi Sallo.
Ka Helgi Sallo esimene töö 

näitejuhina 1993. aastal oli 
„West Side Story“. Lavastaja-
na oli Neeme Kuningal Sal-
lost tohutult palju abi: „Siin 
mängis kaasa Helgi teatri ja 
lava tundmine, tema silm, 
kõrv ja hea stiilitunne. Helgi 
näitejuhi tööst on vähe rää-
gitud. Eks ta on näitejuhina 
ikka paras „tümikas“. Kes ta 
omaks võtab, sellele pakub 
igakülgset abi ja lauljad on 
meelitatud. Kes ei võta, need 
jätab ta kohe rahule.“

Kui nad kõrvuti pimedas 
saalis istusid ja proovi jälgisid, 
ütles Helgi vahel nelja silma 
all Kuningale: „Neeme, kuidas 
sa niisuguse asja läbi lased, 
miks sa rohkem ei nõua.“

„Kui lavastajat proovis ei 
ole, loob Helgi proovikliima, 
võtab juhtimise enda kätte 
ja vormib lauljaid oma silma 
järgi. Oleme Helgiga vist 12 
Violettat välja toonud, mis tä-
hendab „Traviata“ etendusse 
uued Violettad sisse viinud,“ 
rääkis toona Estonia lavastaja 
Kuningas.

Kuid kes on Helgi Sallo 
jaoks hea lavastaja? „Lavastaja 
peab olema nagu „kunstõmb-
leja“, kes „riide“ selga teeb, 
sinu küljest tükki võtmata. 
Hea lavastaja suudab sind en-
dast lahti kiskuda. Minu jaoks 
hea lavastaja ei pruugi üldse 
olla hea lavastaja mõne teise 
jaoks. Lavastajad, kellega olen 
klappinud ja lõpuni läinud, 
on näiteks Malvius, Nõmmik, 
Smedes. Endrik Kergega tegi-
me „Teatridirektorit“, „Savoy 
balli“, „Müüdud mõrsjat“ ja 
ka teisi asju. Kergel on minu 
näitlejaelus märktähendus,“ 
sõnas Sallo.

NÄNÄNÄNÄNÄN DADDD LA PILT

Rakveres püsitati taas varjupaigaloomade jõulupuu

R akvere linnavalitsuse sissepääsu juures seisab kuuse-
puu, millel ehteks Virumaa loomade varjupaigas 
elavate ning päris oma kodu otsivate neljajalgse-

te fotod. Esmast infot iga looma kohta saab lugeda pildi 
tagusel olevast tekstist. Kel aga tõsine soov omale seltsili-
ne võtta, saab koduotsijatega minna tutvust tegema varju-
paika kohapeal.

Projekti eestvedajaks on Eesti Veterinaarmeditsiini 
Üliõpilaste Selts ning tänavu leiab loomapuud üheksast 
Eestimaa linnast, lisaks Rakverele Tallinnast, Tartust, 
Pärnust, Viljandist, Võrust, Valgast, Kuressaarest ja 
Haapsalust.

Korraldajad panevad aga ka südamele, et lemmiku võt-
mine peab olema läbimõeldud otsus ning üllatuskingi-
tuseks loom ei sobi. Ettevõtmise eesmärgiks on loomad-
ele kodu leidmise kõrval ühiskonna teadvustamine 
varjupaikade olemasolust – igaüks ei saagi lemmikut pida-
da, kuid ehk saab ta panustada muul moel.

Fotod: Liisi Kanna
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KUHU MINNA

Rakvere Teater
13.12 kl 11 ja 15 Kuldse liilia saladus (lav. Kersti Heinloo)
13.12 kl 19 Made in China, väike saal (lav. Urmas Lennuk)
16.12 kl 11 Kuldse liilia saladus
16.12 kl 19 Made in China, väike saal
17.12 kl 11 Kuldse liilia saladus
17.12 kl 19 Made in China, väike saal
18.12 kl 11 ja 15 Kuldse liilia saladus
18.12 kl 19 Made in China, väike saal
19.12 kl 11 Kuldse liilia saladus
19.12 kl 19 Made in China, väike saal

7. detsembril esietendus Rak-
vere Teatris eesti algupäran-
dina laste- ja noortelavastus 
„Kuldse liilia saladus“, mille 
autor on Mehis Pihla ja la-
vastaja Kersti Heinloo (Eesti 
Draamateater). Lavastuse sa-
manimelisele tunnusloole on 
sõnad ja viisi andnud Mari 
Jürjens.

Sanna ja tema parim sõ-
ber Artur elavad lasteko-
dus. Koos teiste lastega on 
lõbus, kuid siiski igatse-
vad nad oma pere järele. 
Ühel päeval kõlab laste-
kodu uksele vali koputus. 
Järgnenud sündmuste keeri-
ses satuvad lapsed ootamatult 
Kuldse Liilia kuningriiki.

Sealses võlumaailmas on 
maad võtnud hirm ja kanna-
tus. Lapsed asuvad ohtlikule 
teekonnale läbi nõiutud maa, 
et tuua võluriiki tagasi rõõm 
ja saada kokku oma perega. 
„Kuldse liilia saladus“ on lugu 
väikeste laste suurest vapru-
sest ja kahe sõbra kokkuhoid-
misest.

„Autor Mehis Pihlaga ja 
kunstnik Kristjan Suitsu-
ga oleme teinud varasemalt 
mitu tööd koos ning me sai-
me kolmekesi fantaseerida 
just selle loo, mis meid pae-
lus. Juba eos arvestasime lava 
võimaluste ja trupiga. Mina 

Jõulupuud  tooma!
RMK ootab detsembris 
kõiki riigimetsa endale 
jõulupuud valima. Sobiva 
koha aitab leida RMK mo-
biilirakendus, mida kasu-
tades saab metsas nii enda 
asukohta positsioneeri-
da kui ka jõulupuu eest 
maksta.

RMK peametsaülema 
Andres Sepa sõnul liidab 
jõuluaeg pereliikmeid ja 
põlvkondi. „Looduses vee-
detud aeg kindlasti rikas-
tab inimest ning ühiselt 
metsast toodud kuuse-
puul on juures emotsio-
naalne lisaväärtus,“ sõnas 
Sepp.

Kuuske tohib riigi-
metsast võtta kohtadest, 
kust tal pole lootust suu-
reks kasvada: teede ja 
kraavide äärest, vana met-
sa alt, aga ka elektriliinide 
alt. Sel aastal on riigimetsa 
kaardil uuendusena esile 
toodud Elektrilevi elekt-
riliinide asukohad. Riigi-
metsa kaardi leiab RMK 
mobiilirakendusest ja ko-
dulehelt www.rmk.ee/
kuuseke.

Kuuske ei tohi võtta 
metsanoorendikust ega 
kaitsealalt. Metsanooren-
diku tunneb ära selle järgi, 
et puud on korrapäraselt 
hooldatud ning enamas-
ti ühekõrgused. Kaitse-
alad on riigimetsa kaardil 
pruuni tooniga välja too-
dud ja piiritletud ning on 
looduses ka valdavalt silti-
dega tähistatud.

Kuuse hind on sama, 
mis see on olnud kogu 
euro-aja: kuni 1-meetri-
ne puu maksab 3 eurot, 
1–2-meetrine 8 eurot ning 
2–3-meetrine 13 eurot. 
Osta saab ka pikemaid 
kuuski, hinnad on välja 
toodud RMK kodulehel. 
Kuuse eest tuleb maksta 
enne selle maha võtmist, 
tasuda saab mobiili- või 
pangamaksega. Makse te-
gemist tõendav SMS või 
maksekorralduse kinnitus 
peab metsas kaasas olema, 
seda kontrollivad pistelis-
te reidide käigus RMK ja 
Keskkonnainspektsiooni 
töötajad.

RMK pakub riigi-
metsast jõulukuuse too-
mise võimalust alates aas-
tast 2008. Jõulukuuskede 
müük pole RMK jaoks 
tulu teenimise viis, vaid 
üks võimalus inimesi ka 
talvel loodusesse kutsu-
da ning omapoolne pa-
nus aitamaks elus hoida 
kena vana kommet. Omalt 
poolt kingib RMK jõulu-
kuused kõigile asendusko-
dudele, kes seda soovivad, 
samuti ehib riigimetsast 
pärit jõulupuu mitmete 
ühiskondlike institutsioo-
nide ruume.

Kuulutaja

MÕNE REAGARakvere Teatris tuli lavale 
„Kuldse liilia saladus“

lavastajana soovisin lugu, kus 
saab rakendada võimalikult 
palju fantaasiat, kus on seik-
lust, katsumusi ja mis pea-
mine, et moraalina saaksime 
kinnitust, et headus võidab 
alati. Maailma kannavad ilu, 
armastus ja sõprus,“ rääkis 
Kersti Heinloo.

Uuslavastuses mängivad 
Mari Anton (külalisena), 
Elar Vahter, Grete Jürgen-
son, Kristo Kruusman, Aune 
Kuul, Märten Matsu, Tiina 
Mälberg ja Tarvo Sõmer.

Kunstnik on Kristjan Suits 
(Tallinna Linnateater), liiku-

misjuht Sylvia Köster, valgus-
kunstnik Rene Liivamägi ja 
helilooja Raido Linkmann.

Etendus sobib vaatamiseks 
alates 6. eluaastast. Lavastaja 
julgustab vaatajaid endid fan-
taasiamaailma kanda lubama. 
„Kindlasti soovitan tulla ter-
ve perega, et oleks ühist aega 
oma lastega ja hiljem võima-
lus muljeid vahetada.“

Detsembri etenduste ajal 
on teatrikülastajatele avatud 
jõulumaa ning kohal on ka 
jõuluvana.

Kuulutaja 

Hetk lavastusest. Foto: Kristo Kruusmann
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Praegu kinodes jooksev 
„Eelmised jõulud“ on ro-
mantiline komöödia, 
jõulufilm ja draama, mil-
le koostisosade kokku-
sobivus on pisut 
küsitav.

Tõnu Lilleorg

Filmi pealkiri on tulnud sama-
nimelisest 80-ndate super-
hitist, mida esitas George 
Michael. Kate (mängib Emi-
lia Clarke) töötab jõulukau-
nistuste poes kostümeerituna 
päkapikuks. Taaslähenevate 
jõulude eel tundub neiu mõ-
nevõrra liimist lahti olevat: ta 
ei saa enam üldse läbi emaga 
(Emma Thompson), kelle 
katuse all siiani resideerunud 
on. Nii näeme Kate’i järelvee-
tava kohvriga, millel kleeps 
„George Michael igavesti!“ 
ukerdamas töökoha ja sõpra-
de korterite vahel. Ja midagi 
on lahti ka tema lauluandega.

Ühel ilusal päeval kohtub 
Kate Tomiga (Henry Gol-
ding), kes töötab lähedal-
asuvas kodutute varjupaigas. 
Noored leiavad teineteises 
palju ühist ja veedavad koos 
aega, mille käigus tutvustab 
noormees neiule vahvaid ja 
pisut varjulolevaid kohti lähi-
ümbruses. Samas jääb muidu 
nii avala Tomi juures midagi 
saladuslikuks.

Jaak Joala, „Arm mu ainus aare“
JJ Music

Vihinal-vuhinal müüv Jaak Joala albumiteseeria sai pärast ligi 
pooleaastast vahet taas täiendust. Kui eelmistki, üksjagu põ-
nevat Joala duettideplaati sekka lugeda, peaks „Arm mu ainus 
aare“ olema sarja üheksas album.

Siia on ühtekokku sokutatud rekordarv lugusid, koguni 
kakskümmend üheksa. Plaat pöörleb mängijal praktiliselt ka-
heksakümmend minutit, olles senistest Joala albumitest ühtlasi 
mahukaim.

Huvitav tõdeda, et siit peegelduvad vastu nii noor Joala kui va-
nem Joala. Äraseletatult, enamik lugusid pärinevad just seitsme-
kümnendatest, kuid neli pala on hilisemast perioodist, aastast 
1990.

Kusjuures nendest kõige vanimatest rääkides, kaasatud on 
kunagi ülipopulaarne „Võta mind kaasa“ (1970) pluss samast 
aastast vähemtuntud – isegi ei mäleta, kas üleüldse kuuldud – 
„Vana tramm“ (autoriks Kustas Kikerpuu).

Kõik plaadilolevad lood ei pärinegi, nagu arvata võiks, Eesti 
Raadio rikkalikust fonoteegist, vaid on mujaltki hangitud. Osa 
lugusid on muide algselt olnud monolindistused, mitte stereo.

Omaaegsete välisautorite/artistide palasid on mõistagi roh-
kesti, kuid leiab ka kolme Eesti helilooja laule. Selgelt dominee-
rib just Kustas Kikerpuu.

Kergelt muigamapanev, et ansambli The Sweet repertuaarist 
võetud „Poppa Joest“, autoriteks superhitimeistrite duo Mike 
Chapman ja Nicky Chinn, on tänu meie sõnameistritele saa-
nud „Papa Joe“.

Aga erilist äratundmisrõõmu valmistab muidugi laul, kus 
läbivaks fraasiks „tooli kõrval tool“. Õige pealkirjaga „Nüüd 
mine“ (Gilbert O´Sullivan – Vally Ojavere) aastast 1975, oli ju 
tollal sagedasti raadios-teles mängitud mõnus lugu.

Tuttavamast tuttav on samuti hoogsa rütmiga „Daada-
Daada“ (Kari Kuuva – Kustas Kikerpuu) aastast 1972. Kuidas 
kellelegi, kuid omamoodi kirsiks tordi peal on lõpulugu „Vara-
hommikul“.

Vapustavalt ilus kaanefoto Jaak Joalast. Ning loomulikult 
kaasneb plaadiga mahukas, väga informatiivne ja rariteetsete 
võtetega voldik.

Hinne: 8/10.

Ülo Külm

Rakvere jõuluväljakul keerleb 
karussell

P ühadeajal pakub Rakvere jõulu-
väljakul lastele esmakordselt 

rõõmu vahva loomakujudega ka-
russell. Jõulukarussell ootab väikesi 
lustijaid kuni 5. jaanuarini: esmas-
päevast reedeni kell 15.30–18.30 
ning laupäeval-pühapäeval kell 
12.00–18.00.

Jõulupühade ajal, 24., 25. ja 26. 
detsembril keerleb karussell las-
te rõõmuks pikemalt, alates kella 
13.30-st kuni õhtul 18.30-ni.

Karussellisõit on tasuta ja iga laps 
võib sõita nii kaua, kui süda lustib.

Kuulutaja
Foto: Martin Piir

Poeneiu pingelised jõulud

Tom märkab asju, mis näivad Kate’ile uudsetena. Foto: kaader fi lmist

Filmi algveerandis kohtab 
maitsekat huumorit, eriti Ka-
te’i hüpliku elu kujutamisel. 
Näeme, kuidas neiu prak-
tiseerib ideed, et just esma-
mulje ja sarmiga löömine on 
elus esmatähtsad. Filmi teises 
pooles võtab romantiline ko-
möödia rohkem draamafilmi 
näo. Ja kui siia lisandub lõpu-
veerandis jõulufilmidele 
omane „saagem kõik uuesti 
sõpradeks“ paatos, mis jällegi 
suuresti tühistab draamaliku 
lähenemise, siis jääb mulje, 
et lugu või selle jutustami-
ne võinuks veidi ühtlasem ja 
veenvam olla.

Rollisoorituste asjus võib 
nõustuda filmiveebiga Rotten 
Tomatoes, kus peaosatäitjate 
esitust nimetatakse meeldi-
vaks. Teleseriaalis „Troonide 
mäng“ maagilise Daenerys 
Targaryeni kujutamisega 

tuntuks saanud Clarke’i esi-
tuse juures oli põnev jälgida, 
millised on sarnasused ja eri-
nevused selle seriaalirolliga 
võrreldes. Kuigi Daenerys ja 
Kate on välimuselt ja manee-
ridelt vägagi erinevad, osutus 
Clarke siiski äratuntavaks, 
demonstreerides oma talenti 
tegelase mängimisel komöö-
diale omase „tugeva pintsli-
tõmbe“ stiilis, kus ei puudu-
nud täpsus.

Henry Goldingut nägi kino-
publik esmakordselt eelmisel 
aastal linastunud romantili-
ses komöödias „Aasia hullult 
rikkad“. Kui mulluses filmis 
oli varem televisiooni reisi-
saatejuhi tööd teinud ja näit-
lemist üldse mitte õppinud 
mehe tegelaskuju mõnevõrra 
üheplaaniline, siis nüüd näi-
tab Golding, et näidelda ta 
tõesti oskab.
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HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT MAHAVÕTMISE 
TÕENDI!

* VARUOSADE SAATMINE KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

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

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

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

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

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

Tööstuse tn 15

KINNISVARA

• Müüa 1-toaline korter Rakveres Side 
tn 6. Maja renoveeritud. V korrus, 22,5 
m2. Vajab remonti. Hind 17 000 €. Tel 
5562 2919

• Müüa 2- toaline, teisel korrusel asuv, 
keskküttega korter Tamsalus, Sääsel.

Aknad ja välisuks vahetatud. Hind 3000 
eurot. Tingimisvõimalus. Tel.5566 1771

• Müüa heas korras renoveeritud 
1-korter Kunda keskuses, Konsumi 
kõrval. Aadress: Mäe 14, Kunda (IV 
korrus). Üldpind: 31,8 m2 (küllaltki 
ruumikas korter). Vahetatud aknad, 
korteri uks, torustik ja osaliselt elektri-
juhtmestik. Toimiv ja tegus ühistu. Val-
gustatud parkla, soe korter. Läheduses: 
Konsum, arstiabi, apteek, ühistrans-
port, kool, lasteaed, raamatukogu jne. 
Hind 7900 €. Mööbli võimalus (lisatasu 
eest). Tel 5690 1224 ja tule vaatama!

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

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

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

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

• Müüa värskelt renoveeritud päikese-
poolne 2-toaline korter Kundas, mis 
asub maja keskel. Korteri planeering 
muudetud, avatud köök-elutuba. 
Korteris vahetatud plastpakettaknad, 
radiaatorid, elektrijuhtmestik ning 
torustik. Uus san. tehnika ning el. 
boiler. Seinad värvitud ning osaliselt 
tapeeditud. Põrandal on laminaat-
parkett. Vahetatud siseuksed ning 
metallist turvauks. Paigaldatud uus 
köögimööbel koos tehnikaga, kuulub 
hinna sisse. Võimalus järelmaksuga. 
Tel 5343 4895

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

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

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

• Müüa majavaldus Rakvere linnas või 
vahetada 2-toalise korteri vastu Rakvere 
kesklinnas. Tel 5683 4029

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

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

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

OST

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 9942

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida korraliku 2-toalise 
korteri Rakvere linnas pikema ajaliselt. 
Sisse kolimine nii kiirelt kui võimalik. 
Koduloomi ei ole! Tel 5656 0232

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

• Pere koos kahe lapsega otsib üürikorte-
rit Rakveres või Kadrinas. Lapsed vanuses 
15 ja 17. Ootame kodu milles saame pi-
kemaajaliselt elada. Vähemalt 4 toalist. 
Võib olla nii korter kui maja.Tel 5671 2650

ANNAN ÜÜRILE

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

• Üürile anda 1-toaline korter Rakveres 
Kungla tn. Üür 170.-. Tel 554 3604

• Anda üürile Rakveres 1toaline kõigi 
mugavustega korter, 3 korrusel koos 
mööbliga ja tehnikaga. Hind 200.-/kuus 
+komm. Tel 5646 6926

•Anda üürile al. 01.01.2020 2toaline 
keskküttega, möbleeritud korter Sõmerul. 
Tel 5560 2030.

• Üürile anda 2-toaline korter Rakvere 
Kungla tn. Üür 250.-. Tel 554 3604

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

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

• Anda rendile 3-toaline korter Kundas. 
Tel 5622 7034

ÄRIPINNAD

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 diisel, manuaal, univer-
saal 2006.a. Hind 3500€. Tel 5558 3686

• Müüa BMW 525 diisel, automaat, uni-
versaal, 2006.a. Hind 2750€. Tel 5558 3686

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

• Müüa väga heas seisus Citroën c4 
2007a, 2.0 bensiin. Eestis uuena ostetud 
180000km läbisõit. Auto tume punane, 
3 uksega. Ülevaatuse just läbinud. Hind 
2500€. Tel 5632 3142

• Müüa Land Rover Freelander B18 
1999. a, manuaal. Korralikud talverehvid 
4x4. Tel 511 3414

• Müüa Mitsubishi Outlander bensiin 
2,4, 118kW, automaat, 2005. a. Talvereh-
vid 4x4. Tel 511 3414

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

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa Toyota Yaris 1,3 64 kw, hall, 
2006.a, Auto on heas korras. Tel 517 4193

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

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

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

OST

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

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

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

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 5956

• Ostan ZIM mootori osi. Tel 5558 5956

TEENUSED

• Meristo õigusbüroo. Põhja 25 Rakvere. 
Tel 514 1346, e-post meristomonica@
gmail.com. Aitame ikka

• Talumajade ja kõrvalhoonete re-
noveerimine. Kuulutus ei aegu. Tel 
5633 1530

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

• Ehitus, viimistlus, soojustus, lammu-
tus. Tel 504 5560

• Vannitubade remont, plaatimine. 
Kuulutus ei aegu. Tel 5633 1530

• Korterite, majade remont, ehitus ja 
viimistlus. Tel 5633 1530

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

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima hinna ja kvalitee-
di suhtega Lääne-Virumaal. Tel 508 6455

VEOTEENUS JA RENT

 

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

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

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

* 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

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

Info tel 504 0118

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

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

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

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

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

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

KAEVETEENUSED

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, auku-
de puurimine. Tel 5558 3686

FEKAALIVEDU JA VESI

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

EHITUSTEENUS

• Pottsepatööd, küttekollete remont. 
Tel 5647 2716

• Teostame suuremahulisi ja väikse-
maid ehitustöid! Helista tel 5668 4415 
ja küsi hinda!

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

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

• Teeme ehitus- ja remonditöid Rakve-
res. Info tel 5612 3743

• Maalritööd, trepikodade remont, 
üldehitus, antiikkrohv, kindakrohv. Tel 
5897 9293, Ehmes OÜ

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

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

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

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

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

• Teeme sisetöid ja vannitubade remon-
ti. Tel 5678 0773

• Plaatimis- ja hüdroisolatsioonitööd. 
Tel 5555 7805, K 9-17

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvidee-
rimine. Tel 5552 8487

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

• Teostan erinevaid elektritöid. Hind 
kokkuleppel. Tel 5689 4149

• Elektritööd. Tel 5349 5632

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

• 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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

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

 
Tallinn / Harjumaa / 

Lääne- ja Ida-Virumaa
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

TEOSTAB KVALITEETSELT 
JÄRGNEVAID  TÖID:  

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

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

www.aoholding.ee

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

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

Tel: 524 7349
werner.jogisalu@gmail.com

LOE

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

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

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

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

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

Ettevõtete ja eraisikute 
krediidilahendused aastast 1996.

 Lepingutasu 0.- eurot  
 

         
    Vara hindamine 0.- eurot

     Arvelduskrediit  intressiga 1,3% kuus  
         

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
olavi@aoholding.ee

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

www.aoholding.ee
Turu kaubamaja II korrusel!

MEIL ON UUDIS!

Meeste ja naiste 
juustelõiku 5 € 
(lõikavad õpilased 

Kadi ja Renate)

MEESTE- JA 
NAISTEJUUKSUR

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

TEENINDUS ELAVAS 
JÄRJEKORRAS

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
(Piibeleht)

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

MUUD TEENUSED

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

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 5672 
7600

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

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

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

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

• FELIX BAND, soodne. Tel 5559 3419

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

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

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

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

KODU

• Müüa kreissaag, aidakaal. Tel 5343 
0632 õhtuti! 

• Müüa akustiline kitarr (Yamaha). Tel 
5606 9271

• Müüa akordion. Tel 5562 2948

• Müüa karmoška. Tel 5302 0065

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

• Müüa pliidiplaadid 86x53, 76x46, 
70x40. Pesumasin Beko. Tel 5590 7361

• Müüa uus „Pioneer“ pliit, hind 650€, 2 
vahvliküpsetajat „Volta“ hind 35€, väike 
Alasi 75€, uued lamellrehvid 205/60R16 
150€, akulaadija-keevitus 175€, aku-
laadija-starter 75€, valge siseuks 15€. 
Tel 5558 3686

• Müüa seljavenistuspink hinnaga 99 
€. Info telefonil 525 1919

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

• Müüa uued Dormeo madratsid oda-
valt(ruumi puudus). Tel 5397 4075

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

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

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

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

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 5672 
7175

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

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

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

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

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

• Ostan veneaegseid vanu malm-
radiaatoreid. Tel 5553 0770

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

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

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

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

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Hind sisaldab transporti!

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

NIBE Split koos 
tarbeveeboileriga

8 kW - 4890 €
12 kW - 5375 €

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

Soome maasoojuspumbad
Oilon tarbevee-
boileriga

Õhk-vesi 
soojuspump

Puurkaevupumbad
3'' ja 4'' Pedrollo

-10%
Uputatav
veeauto-
maat
Divertron
DAB

Pelletikaminad

al 274 €
www.torujyri.ee

Niine 5, Rakvere
E–R 8–18, L 10–14

Tel 324 5311
5302 7667

rakvere@torujyri.ee

Kõikidele 
pelleti-
kamina 

ostjatele 
10 kotti 

Premium 
pelletit 
TASUTA

-20%

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

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

• Kvaliteetne kasebrigett 
195 €/alus (960 kg)

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

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

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

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

• Müüa võrkudes 30 cm kütteklotsid. 
Tel 515 7603

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

Tel 513 3618
Võidu 2c, Rakvere

HIND160 EUR/ALUS

SUUR 
LÕPUMÜÜK
TEEME RUUMI 
UUELE KAUBALE

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

JÕULUERI!
Kuiv küttepuu (lepp)

Rakveres
 (40 l võrgus)

KOTI HIND 
2.50 € 

Tel 5300 3606
Soodustus kehtib 

kuni 24. dets.

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

EHITUS

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

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

METS

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Ostame 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

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

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

PÕLLUMAJANDUS

• Mesi otse mesinikult. Rakveres 
kohale toomine tasuta, 1kg toiduplast 
ämber-7€, kinkepurgis (pildil) 500g 
4,5€. Tel 5396 7664, koduleht www.
meemeistrimesi.ee

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

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

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

OST
• Ostan ratastraktori 20-100 HP. Tel 
5687 5845

• Ostan haakeriistad traktorile T25, T40. 
Tel 5687 5845

LOOMAD

• Müüa 3-kuune jänes. Ainult lemmi-
kuks. Tel 5685 8009

VANAVARA

• Ostan nõukogudeaegseid fotoaparaa-
te, objektiive, vahvliküpsetajaid. Tel 
5853 2215

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

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

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

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

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

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

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

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

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

TEATED

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

• Taaskasutuskauplus Maara Rakvere, 
Laada 14. Müügil hea valik meeste 
teksapükse 

• Nais pensionär oleks väga tänulik, kui 
keegi teeb jõulukingituseks televiisori 
töökorras. Tel 5808 5260

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

• Lambanahksed kasukad ja tagid. 
Tel 5698 1136



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

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

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

e-pood: www.ostakatel.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

www.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL
12. detsembril 2019. 

Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Hapukapsas kg 1,80 2,00

Tomat kg 3,00

Porgand kg 1,00 1,50

Värske kapsas kg 0,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Peet kg 0,80 1,50

Kõrvits kg 1,00

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00 2,00

Mesi 700 g purk 6,00 6,50

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Seemned lindudele 5 kg kott 5,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSKID
KELL 10- 14

Saaremaa lõnga müük turul laupäeval, 
14. detsembril!

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

 saunavihad

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

HULGILADU MÜÜB
Sea keel 3 €/kg

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

Heik 3 €/kg
Skumbria 3 €/kg

Näpi tee 1
Tel 322 0722

TUTVUS

• Teeme seda mida vaja. Tel 5399 0038

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

• Mees vanuses 61aastat tutvub kena 
saleda 173 cm pika üksiku naiste-
rahvaga, kellega koos jõule nautida 
ning kes oleks hea perenaine, hea kui 
oleks sõiduauto, meeldiks Rakveres. 
Tel 554 6490

MUU

• Annan väikese tasu eest munakoori ja 
-karpe. Tel 5685 8009.

• Sa oled avatud inimene. Sul on oma 
arvamus universumist, filosoofiast. 
Sa taotled enesearengut. Kui nii, siis 
ükskord satub su teele Urantia Raamat. 
Sest selle lugemine pakub rõõmu tõe ära-
tundmisest, aitab mõista inimest igavikus 
ning täiendab vaimseid õpetusi. Ja ei 
kohusta Sind millekski. Urantia Raamatut 
saab osta kauplustest ja lugeda interne-
tist. Rakveres toimuvate ürituste kohta 
saad infot. Tel 5668 9629 või tule kohale 
17. dets. kell 18:00 – 19:30  Pikk tn 18.

• Jõuluvana on Rakveres. Helista! Tel 
553 5885

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

• www.toonklaas.ee

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

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

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Avaldame kaastunnet omastele kalli 
ema, õe ja vanaema
LAGLE POHLAK

kaotuse puhul. 
Urve pere ja Õie

Mõni hetk on valusam kui teine, 
mõni hetk on väga-väga valus...

(J.Tätte)
Sügav kaastunne 
Violetale perega 

kalli ema ja vanaema 
kaotuse puhul.

Töökaaslased Tapa 
Kaubanduskeskusest

Head naabrit,
HELDI RANDVERIT 
mälestavad ja avaldavad 

kaastunnet poegadele 
Spordi tn. elanikud.

Novembri lõpus toimus Rak-
vere linna noorteinfo semi-
nari esimene koolituspäev, 
mille eesmärk oli kaasata ja 
kokku viia omavahel inime-
sed, kes on ühel või teisel 
viisil noorteinfo vahendajad 
linnas.

Seminari läbiviijate, värs-
kelt Eesti Noorsootöö Kes-
kuses noorte infoteenus-
te arendamise koolitajate 
koolituse läbinud Rakvere 
linnavalitsuse kultuuri- ja 
noorsootööspetsialisti Kat-
rin Joselini ja Rakvere Noor-
te Tugila projektijuhi Allan 
Eigi sõnul soovivad nad üht-
lustada noorteinfo valdkon-
na teadmisi ja teadlikkust, et 
luua seeläbi toimiv võrgustik, 
mida toetavad erinevad prak-
tilised tegevused.

Joselini sõnul on noortega 
töötavad spetsialistid küllalt 
erineva teadmiste- ja koge-
mustepagasiga ning seetõttu 
viiakse seminar läbi kahes 
osas. „Esimese päeva mõte 
oli kujundada ühine infoväli 
ning nii said osalejad ülevaate 
noortega töötamise vormi-
dest ja alustest, kommunikat-
sioonist ning eneseanalüü-
sist,“ selgitas ta.

Seminari teises osas, mis 
toimub 2020. aasta alguses, 
käsitletakse noorteinfotöö 
põhioskusi, võrgustikutööd, 
tegevuseplaani koostamist 
ehk käiakse üheskoos läbi 
praktilised sammud. „Sel 
päeval keskendume edasisele 
koostööle, tegevusplaanile ja 
noorte kaasamisele,“ kirjeldas 

Rakveres koolitati noortega 
töötavaid spetsialiste

Koolitajateks olid Rakvere linnavalitsuse kultuuri- ja noorsootööspetsialist Katrin Joselin 
(vasakult esimene) ja Rakvere Noorte Tugila projektijuht Allan Eigi (paremalt esimene). 
Foto: Kristel Mänd

Joselin.
Allan Eigi sõnutsi on 

noorteinfotöö alati osa mis-
tahes tööst noortega, seda kas 
teadlikult või teadvustamata. 
„Teadvustatud ja kasutatud 
(planned and planted) noor-
teinfotöö on võimas vahend, 
mis aitab sirguval põlvkon-
nal ühiskonna väljakutsete-
ga silmitsi seista ja arendada 
nende suutlikkust omandada 
tulevikuoskuseid ja kompe-
tentse,“ nentis Eigi.

Katrin Joselin jagab kaas-
koolitaja seisukohta, lisades, 
et tegu pole millegi uuega, 
vaid pigem noorsootöö sel-
le osa olulisuse ja tähenduse 
esiletõstmisega. „Suunata in-
fot andma teadlikult ja kva-
liteetselt ning julgustama abi 
küsima teistelt, kui ise ei oska 
vastata noore infovajadusele,“ 
nentis Joselin.

Koolitajate sõnul andis esi-
mene koolituspäev väga hea 
ülevaate kohalolnud inimes-

te teadlikkusest ja igapäeva 
tööst seoses noorteinfoga. 
„Samuti tulid välja arendus-
vajadused, mis annavad suu-
na edasisteks tegevusteks, et 
Rakveres oleks noorteinfo 
selgemini struktureeritud ja 
noortega töötavad inimesed 
oleksid teadlikumad. Oluline 
osa on võrgustiku olemasolul 
ja teineteise tundmisel. Sa-
muti on tähtis teada, kuidas 
noored infot saavad ja loevad, 
kuna nemad on ju väga olu-
line osa sihtrühmast,“ rääkis 
Katrin Joselin.

Noorteinfo seminari läbi-
viimist rahastati Euroopa 
Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku 
struktuuritoetuse vahenditest 
Eesti Noorsootöö Keskuse 
eelarve kaudu tegevuse „Tõr-
jutusriskis noorte kaasamine 
ja noorte tööhõivevalmiduse 
parandamine“ raames.

Kristel Mänd
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Täna 45 aastat tagasi 
otsustas nõukogude 
teadlane Stanislav Kuri-
lov lahkuda oma kodu-
maalt, kuna see polnud 
võimalik seaduslikult, 
siis tuli seda teha teisi-
ti, isegi omaenda elu 
ohtu seades. Nõukogu-
de Liidust pääsemiseks 
ujus ta ookeanivees läbi 
sada kilomeetrit.

Allan Espenberg

13. detsembril 1974. aastal 
sõitis Nõukogude Liidu reisi-
laev „Sovetski Sojuz“ Vaikses 
ookeanis. Pardal olnud nõu-
kogude turistid lõbutsesid, 
tantsisid, tarvitasid alkoho-
li. Selle möllu keskel kõndis 
üksik meesterahvas, käterätt 
käes, rahulikult ahtri suunas, 
aga seal võttis käteräti alt väl-
ja lestad, maski ja hingamis-
toru, pani need endale peale 
ja hüppas 12 meetri kõrguselt 
pardalt vette.

Selle 38-aastase mehe 
nimi oli Stanislav Kuri-
lov (pildil), kes töötas se-
nini okeanoloogina, aga 
peatselt oli temast saamas 
kodumaa reetur. Tema 
vettehüpe polnud enese-
tapukatse ega joodiku tobe-
dus. Tal oli lihtsalt hädavaja-
lik oma kodumaalt pääseda.

Nõukoguliku mõõdupuu 
järgi oli Kurilov ebatavaline 
inimene, sest ta tegeles joo-
gaga, magas naeltel, korral-
das 40-päevaseid näljakuure, 
mediteeris. Ka tema karjäär 
arenes teistsuguselt: ta töötas 

psühholoogi, kaugsõidutüüri-
mehe, tuukri, okeanoloo-
gi, akvanaudina. Teadlasena 
töötas ta allveelaboris, kus 
veetis 14 meetri sügavusel 
vee all mitu kuud. Kurilov 
polnud dissident, aga ta tah-
tis aeg-ajalt töötada ka koos 
välismaalastega ja välismaal.

Oma elu merega sidu-
nud Kurilovile tegi muret 
üks asi – tal ei olnud võimalik 
töötada koos maailma tuntu-
mate okeanoloogidega. Ta oli 
sõlminud prantsuse teadla-
se Jacques-Yves Cousteau’ga 
koostööleppe Tuneesias, kuid 
projekt kukkus läbi, sest Ku-
rilovil ei lubatud NSV Liidust 
lahkuda. Seejärel oli kavas 
korraldada ekspeditsioon 
Vaikse ookeani atollidele, aga 
jällegi jäi Kurilov ilma viisast 
ning talle öeldi, et kapitalist-
liku riigi külastamine pole 
tema puhul võimalik.

Kurilovi puhul osutus saa-
tuslikuks sugulase olemasolu 
välismaal. Nimelt oli Kurilovi 
õde abiellunud välismaalase-
ga (hinduga) ja asunud elama 
Kanadasse. Aga Nõukogude 
Liidus peeti inimesi, kel on 
sugulasi lääneriikides, eba-
usaldusväärseteks ja neil ei 
lubatud riigist lahkuda. Ees-
kätt kardeti, et väljasõidu-
loa saanud inimene ei naase 
enam Nõukogude Liitu.

Nii ei jäänudki Kurilovil 
muud üle, kui hakata ka-
vandama põgenemist. Hea 
võimalus tekkis 1974. aastal, 
kui ta luges kuulutust kruiisi-
reisist „Talvest suvesse“, mille 
käigus siirdus laev „Sovets-
ki Sojuz“ 20-päevasele reisile 
Vladivostokist ekvaatorile 
ja tagasi. Kuna nõukogude 

1974: hulljulge põgenemine Nõukogude Liidust

ametiisikud kartsid inimeste 
põgenemist, siis oli ette näh-
tud, et laev ei sisene ühessegi 
välissadamasse.

Kolm ööpäeva 
tormisel merel
Kurilov astus pardale ühes-
koos sadade turistidega. „Igast 
kajutist kostus muusikat, 
joomaseid hõikeid, naeru. 
Turistid kasutasid iga puh-
kusepäeva lõbutsemiseks,“ 
kirjutas Kurilov hiljem oma 
päevikusse. Silmakirjaks võt-
tis ka Kurilov osa ühistest pi-
dudest, aga ise jälgis tähelepa-
nelikult ookeani ja tähti ning 
õppis tundma laeva. Ta tegi 
kindlaks, et vette saab hüpata 
üksnes peatekil asuvast aht-

rist. Samas polnud tal aimugi, 
kuhu ujuda, kuigi ta teadis, et 
laev liikus sellal Taiwani ja 
Filipiinide lähistel.

„Ma palusin jumalalt õnne 
ja astusin sammu tundmatus-
se,“ kirjeldas Kurilov oma hü-
pet. „Kui tõusin veepinnale, 
siis hakkas mul õudne. Minu 
juures asus reisilaeva hiiglas-
lik kere ja gigantne pöörlev 
laevakruvi.“

Kuna Kurilov oli suure-
pärane ujuja, siis ta kruvi 
alla ei sattunud, kuid sellega 
tema kannatused alles alga-
sid. Esimese öö sai ta ujuda 
kaugeneva laeva tulede pais-
tel. Hiljem sõimas ta end selle 
eest, et polnud kaasa võtnud 
kompassi, mistõttu tuli öösi-

ti orienteeruda tähtede järgi, 
aga päeval eksis ujuja kursilt.

Kurilov ujus tund tun-
ni järel, ilma peatumata. 
Tema ees ja taga laius ääretu 
ookean, mida teadlane oli 
alati armastanud. „Ookean 
hingas nagu elav, armas, lah-
ke olend. Kui pistsin pea vee 
alla, siis avanes minu ees fan-
tastiline helendav maailm,“ 
meenutas Kurilov hiljem.

Mõne aja pärast tekkisid 
aga uued tundmused, sest 
päikesest kõrvetatud nägu, 
kael ja rind hakkasid hirm-
sasti valutama. „Mul tekkisid 
külmavärinad ja üha rohkem 
tahtsin magada. Aeg-ajalt 
kaotasin mõneks ajaks tead-
vuse...“ kirjutas Kurilov. Tal 
polnud kaasas ka midagi süüa 
ega juua.

Teisel päeval märkas ta lõ-
puks kallast, kuid tugev hoo-
vus viis mehe tagasi avamere-
le ja paistis, et ellujäämisvõi-
malus hakkab kustuma. Alles 
kolmandal ujumispäeval, kui 
Kurilov oli praktiliselt meele-
märkuseta, heitis suur laine ta 
Filipiinide koosseisu kuuluva 
pisikese Siargao saare ranna-
le.

Pärast seda, kui kohali-
kud elanikud avastasid oma 
rannalt venelase, jõudis info 
tema põgenemisest rahvus-
vahelisse ajakirjandusse. 
Nõukogude ajalehed sellest 
juhtumist loomulikult vaiki-
sid.

Totter surm järvevees
Kui Filipiinide võimud olid 
läbi viinud vajalikud juurd-
lustoimingud, deporteeriti 
Kurilov Kanadasse, kus tal 
olid ees sugulased. Peatselt sai 

ta ka Kanada kodakondsuse.
Ühed pidasid Stanislav Ku-

rilovit tõeliseks kangelaseks, 
kes võttis ette midagi sel-
list, millega vähesed hakka-
ma saavad. Teisalt peeti teda 
egoistiks, kes vedas alt Nõu-
kogude Liitu jäänud sugulasi. 
Eriti kannatas tema noorem 
vend Valentin, kes elas Le-
ningradis, töötas kaugsõidu-
tüürimehena ja kellel oli ligi-
pääs lääneriikide sadamatele. 
Pärast põgenemist mõisteti 
Stanislav Kurilov kodumaa 
reetmise eest tagaselja 10 aas-
taks vangi. Aga tema vend 
Valentin vallandati Stanislavi 
teo eest töölt ja naine jättis ta 
maha, misjärel hakkas mees 
jooma ja jäi kuni surmani ela-
ma viletsusse.

Stanislav töötas esialgu 
pitsapoes, seejärel okeano-
loogiakompaniides Kanadas, 
USAs, Hawaiil, Põhja-Jääme-
res. Aga 1986. aastal sõitis ta 
elama Iisraeli ja asus okeano-
graafina tööle Haifa ülikoolis.

Teadlane hukkus väga to-
bedalt. See juhtus 29. jaanua-
ril 1998. aastal, kui ta tegeles 
tuukritööga Kinnereti järves 
Iisraelis ja takerdus vees ol-
nud kalavõrkudesse. Paari-
mees tõi Kurilovi küll pinna-
le, kuid oli juba hilja.

Kui Kurilovi abikaasale Je-
lenale anti üle mehe isiklikud 
asjad, siis olid nende hulgas 
ka värsked märkmed, kuna 
mees oli kuni viimase päevani 
pidanud päevikut. Jelena ko-
gus märkmed kokku ja andis 
nende põhjal välja raamatu 
„Üksi ookeanis“, et kogu maa-
ilm saaks teada ühest riskant-
semast põgenemisest Nõuko-
gude Liidust.

Registreeri ostukviitung 
aadressil www.evesol.eu.

Loterii periood: 15.10.2019 – 15.01.2020

Osta ükskõik milline

küpsetamiseks ja

võida

500 eurot 
või 100 eurot 

iga nädal 1.24
1,58
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsast leiad kõik vajaliku jõululauale:

maitsva eestimaise seaprae,
süldi ja pasteedi materjali,

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

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

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

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

VAATA KA
WWW.LINNAKING.EE

16.12-16.01

kõik kaubad -20%

E-R 10-17, L 10-14

TAGAKAMBRI
KANGALAAT

13-14.12 16-17.12ja

Kaupluse A&E Kangad
Rakveres L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

*

*
*

*

Suur valik KARDINA- ja
RÕIVAKANGAID 1-4 €/m

MÖÖBLIRIIDED 5 €/m

220-240 cm laiad
VOODIPESUKANGAD 3,50-4 €/m

Valik VOODIPESU laadahindadega!

LÄÄNE-VIRUMAA, HALJALA, LÄÄNE 10, 45301

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E-R

L, P

9-16

Suletud

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

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