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Kuulutaja puhkab 
21.12-3.01.

Esimene leht peale 
puhkust ilmub 8. 01.

A asta jooksul üle kümne 
järelmaksuga ostu teh-
nikapoest. Söögiraha 

nappis, aga kuu telefoniarve 
ulatus sadadesse eurodesse. 
Võlad olid üle pea kasvanud, 
aga lahendust hakati otsima 
siis, kui kohtutäitur konto 
arestis. Need on kolm näidet 
rahaasjadega plindrisse sat-
tunute elust, aga tegelikult 
on võlgadega hädas inimesi 
tuhandeid.

Miks inimesed võlarattas-
se satuvad? Pärnus tegutseva 
MTÜ Pesapuu võlanõustaja 
Evelyn Eichhorst nentis, et 
põhjuseid on mitu, kuid üks 
neist on see, et üsna paljud 
inimesed ei oska majandada. 
„Neil puudub elementaar-
ne finantskirjaoskus, samuti 
oskus oma soove ohjelda-
da – tahetakse tarbida kohe, 
mõtlemata sellele, kas see on 
jõukohane. Teine probleem 
on asjaolu, et järelmaksu- ja 
kiirlaenuvõimalused on väga 
lihtsasti kättesaadavad,“ mai-
nis Eichhorst.

Võlgu jäävad nii 
lihttöölised kui juhid
Tema sõnul jõuab võlanõus-
tajate juurde nii töötavaid 
kui töötuid inimesi, samu-
ti erineva haridustaseme ja 

ametitega inimesi: lihttöölisi, 
keskastme juhte, ametnikke. 
„Kui palk ja positsioon pa-
ranevad, tõusevad ka nõud-
mised elustiilile. Laenuvõt-
mine pigem hoogustub, kui 
palgad tõusevad. Aga kui 
inimene ei oska mõistlikult 
majandada, siis ta ei jõua 
kunagi sinnamaale, et suu-
daks palgast ära elada,“ kin-
nitas Evelyn Eichhorst tõsi-
asja, et võlgadesse võib jääda 
nii 800- kui 8000-eurose pal-
gaga inimene.

Tema kogemusel alustavad 
võlglased oma probleemide 
lahendamisega tavaliselt lii-
ga hilja. „Eks inimene hak-
kab tegutsema siis, kui on 
valus. Näiteks kui on algata-
tud täitemenetlus ja panga-
konto kinni pannakse,“ ütles 
Eichhorst. Tegelikult võiks 
võlanõustaja juurde pöördu-
da palju varem, juba siis, kui 
tekib kahtlus, et lähiajal võib 
arvete ja laenumaksete tasu-
misega probleeme tekkida.

Inimestele võlanõustamise 
teenuse pakkumine on koha-
liku omavalitsuse kohustus ja 
pea igas maakonnas on võla-
nõustajad olemas. Võlanõus-
tajalt nõu küsimiseks võib 
soovija pöörduda kas otse 
oma maakonna võlanõustaja 

poole või alustada kohalikust 
sotsiaalosakonnast, kust ta 
vajadusel võlanõustamisele 
suunatakse.

„Ka siis, kui inimene elab 
näiteks Pärnus, aga on sisse 
kirjutatud Põlvasse, on meil 
võimalik teha kokkulepe, et 
Põlva tasub meile teenuse 
eest ja inimene ei pea eda-
si-tagasi sõitma,“ selgitas 
Eichhorst. See, kas nõusta-
mine on tasuta või peab abi-
vajaja maksma, sõltub samuti 
sellest, kuidas omavalitsus on 
teenuse korraldanud.

Millist abi 
võlanõustajalt saab?
Evelyn Eichhorsti sõnul vaa-
datakse kõigepealt üle inime-
se laenulepingud – kui suured 
summad on tagasi maksmata, 
millised nõuded on õigusta-
tud ja millised mitte. „Praegu 
on turul nn hallil alal toime-
tavaid ettevõtteid. Näiteks 
on inimesele antud 100 eurot 
laenu, aga tagasi küsitakse 
600. Tuleb vaadata, kas nõue 
on õigustatud, sest ülikõrge 
intressiga laenuandmine on 
seadusega vastuolus. Samu-
ti pole harvad juhtumid, kus 
inimene on saanud inkasso-
firmalt kõne, et ta on mitu 
tuhat eurot võlgu – hakaku 

maksma. Kui ma küsin, mil-
le eest ta võlgu on, ütleb ini-
mene, et ei tea,“ tõi Eichhorst 
näiteid.

Järgmiseks vaadatakse koos 
üle, kui suured on võlgu jää-
nu sissetulekud, millised on 
tarbimisharjumused ja pere 
eelarve. Edasine sõltub sel-
lest, milline on ülevaatuse 
tulemus. „Kui raha on piisa-
valt, nii et saab võlgu tagasi 
maksma hakata, alustan le-
pingupartneritega kokku-
lepete sõlmimist. Samas võib 
ka selguda, et pärast häda-
päraste kulude ja söögi eest 
maksmist raha üle ei jää – sel 
juhul tuleb hakata tarbimis-
harjumusi muutma või sisse-
tulekut suurendama,“ selgitas 
Evelyn Eichhorst. Kokkuvõt-
tes tulebki selgeks teha kolm 
asja: kellele ja kui palju võlgu 
ollakse, kas on võimalik roh-
kem teenida ning mil moel 
saaks tarbimist vähendada.

Põhjalikumalt saab võlgade 
vältimisest ja võlgadest vaba-
nemisest kuulata rahatarkuse 
taskuhäälingute sarjast, mis 
asub aadressil soundcloud.
com/rahatarkus.

Heli Lehtsaar-Karma

Esmaspäeval täitus 90 aas-
tat Rakvere Muuseumi Seltsi 
asutamisest. Selts avas prae-
guse keskraamatukogu majas 
oma esimese näituse 7. det-
sembril 1930. Nii võiski täna-
vu tähistada muuseumitege-
vuse 90. aastapäeva.

Järgides Terviseameti ja 
Eesti Vabariigi Valitsuse pii-
ranguid ja nõuandeid, otsus-
tas SA Virumaa Muuseumid, 
et ei ole hetkel mõistlik kor-
raldada esialgse plaani järgi 
sünnipäeva puhul konve-
rentsi, seega koliti sündmuse 

tähistamisega veebi. Planee-
ritud ettekannete asemel saab 
lugeda koondartiklit juba 
õige pea nende ajalooblogist 
kui ka kodulehelt (svm.ee).

Juubeli puhul on Virumaa 
Muuseumid pannud kokku 
ka kuueosalise järjejutu aasta-

test 1946–1999, mis on pärit 
kauaaegse muuseumi direk-
tori Leili Pajose (1929–2000) 
koostatud Rakvere muuseu-
mi kroonikatest. Järjejutt on 
samuti leitav kodulehelt.

Kuulutaja

Rakvere muuseum sai 90

Võlanõustaja: võlarattasse satutakse 
nii 800- kui 8000-eurose palgaga
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MUST KROONIKA 

VARGUSED
9. detsembril teatati politsei-
le, et 3. detsembril varastati 
Rakveres Ringtee tänava 
kauplusest akuketaslõikur 
Makita. Kauplusele tekita-
tud kahju on ligi 270 eurot.

7. detsembril alustati kri-
minaalmenetlust selles, 
et Rakveres Laada tänava 
kaupluses möödus 41-aasta-
ne mees kassadest jope eest 
tasumata. Kaupluse turva-
töötaja pidas mehe kinni 
ning andis üle politseile.
TULEKAHJU

8. detsembril kell 21.56 
said päästjad väljakutse Hal-
jala valda Võsu maanteele, 
kus põles kahekorruseline 
eramaja. Selgus, et omanikul 
oli külas naabrimees ning 
omanik läks 15 minutiks 
lauta loomi talitama. Ühel 
hetkel märkas, et maja on 
suitsu täis ja naabrimees on 
esikus pikali. Omanik tõm-
bas naabrimehe esikust väl-
ja ja helistas 112. Tulekahju 
likvideeriti kell 0.01, tekke-
põhjus on uurimisel. Majas 
oli suitsuandur, mis raken-
dus tööle.
KEHALINE 
VÄÄRKOHTLEMINE

7. detsembril teatati po-
litseile, et Viru-Nigula valla 
eramus lõi 29-aastane mees 
teist meest, kes sai viga. Juh-
tunu täpsemad asjaolud on 
selgitamisel.

Möödunud reedel avati 
Narvas uus Grossi Toi-
dukaupade kauplus, mi-
da piirkonna inimesed 
väga ootasid. Järgmisel 
aastal peaks uksed ava-
ma veel viieski kauplus 
Narvas, plaane on ette-
võttel tulevaks aastaks 
teisigi.

Liisi Kanna

AS OG Elektrale kuuluva 
jaeketi Grossi Toidukaubad 
neljas kauplus Narva linnas 
paikneb aadressil Pähklimäe 
6a. AS OG Elektra omaniku 
Oleg Grossi sõnul on tegu 
väga hea asukohaga. „Meie 

hinnangul on see seni avatud 
kauplustest ühe parima asu-
kohaga –  elamukvartali sees, 
ümberringi on üheksakord-
sed majad,“ rääkis Gross.

Varem tegutses hoones 
Maxima, mis kolis välja ok-
toobri alguseks. „Tegime seal 
korraliku kapitaalremondi, 
kaasajastatud said kõik kütte-
süsteemid. Ka välisfassaadi 
tegime korda,“ rääkis omanik.

Hoones asuvad lisaks toidu-
kauplusele lilleäri ja apteek. 
Mõlemad tegutsesid seal ka 
varem, kuid apteek koli-
ti nüüd uude kohta – eraldi 
tiiba kaupluse juurdeehitu-
se osasse. Seega sai kauplus 
nüüd oluliselt suuremaks.

Narva uus kauplus on kol-
me kassa ning laiendatud 
sortimendiga. Grossi sõnul 

on esimene nädal taaskord 
näidanud, et Narva kodudes 
armastatakse ise roogasid 
valmistada – silma paistab 
toorme ostmine, samas pa-
gari- ja kondiitritooted nii 
suure hooga kaubaks ei lähe. 
„Ei osteta niivõrd valmis-
toitu, kuivõrd raieliha ja too-
reid lihatooteid ning köögi-
vilju, millest kodus toitu val-
mistada,“ rääkis ettevõtja, 
lisades, et toorme ostmist ja 
kodust kokkamist on ilmselt 
veidi rohkem ka koroona-
viiruse leviku tõttu.

Kaupluse avamine
Ka kohapeal võis näha suurt 
huvi lihaleti vastu. „Liha on 
ikka põhitoit, kuidas siis mui-
du,“ lausus uut kauplust uu-
distanud Sergei. „Rõõmustan 

Narva sai neljanda Grossi 
Toidukaupade kaupluse

Hoones tehti korralik kapitaalremont, kaasajastati kõik küttesüsteemid. 

uue poe avamise üle väga, 
asub siinsamas kodu lähe-
dal ja pakub hästi head va-
likut,“ avaldas kohalik mees 
heameelt.

Ka Gross kinnitas, et ava-
mist oodati, sest lähikonnas 
teisi kaupluseid ei ole, lä-
him ongi ettevõtte enda tei-
ne kauplus. „Rahva poolt oli 
vastuvõtt väga soe. Just vane-
matele inimestele oli kauge 
poes käia – kaupluse avamist 
oodati,“ sõnas ettevõtja, li-
sades, et uus kauplus näitas 
esimesel nädala ka korralikku 
käivet.

Veel tõi Gross positiivse as-
pektina välja, et päev-päevalt 
näeb Narvas üha enam mas-
kide kandmist. „Praeguseks 
hetkeks on eriti Narvas näha, 
et toidupoodides praktiliselt 
kõigil on maskid ees. Maski 
kantakse hoolega,“ nentis jae-

keti omanik.
„Kutsume üles vastutus-

tundlikule käitumisele – jär-
gige 2+2 reeglit, kandke 
maski ja desinfitseerige käsi, 
et saaksime sellest ühisest 
murest kiiremini üle,“ sõnas 
Gross.

Uue aasta plaanid
OG Elektra on kokku Nar-
va soetanud viis kinnistut, 
kõikidel paiknevad kauban-
dushooned. Neist neli on 
nüüdseks renoveeritud ja toi-
dukauplustena avatud. „Viies 
kauplus tuleb Tallinna täna-
va äärde – Narva peatänava 
äärde, Astri keskuse kõrvale. 
Hakkame seda kaupluseks 
ümber kohandama 1. märt-
sist. Praegu tegutseb seal Nar-
va turg,“ rääkis Gross.

Samuti avatakse 2021. aas-
tal kauplus Raadil, Tartu 

Mustvee poolsel väljasõidul. 
„Ehitus juba käib,“ kinnitas 
Gross. Nii Raadi kui viies 
Narva kauplus peaksid saama 
avatud enne jaanipäeva. Li-
saks tegeletakse Kiviõli kaup-
luse uuendamisega – laienda-
takse müügisaali ning värs-
kendatakse kogu inventar. 
Samuti võib lisanduda uusi 
ootamatuid projekte, nagu et-
tevõttel läbi aastate ikka ette 
tulnud on.

Aga millised on Tsentru-
mi hoonega seotud arengud? 
„See on pikem protsess. Prae-
gu kulgeb kõik positiivselt, on 
näha, et asjad liiguvad. Aga 
ka kõige parema tahtmise 
juures on see ikkagi mitme-
aastane protsess,“ sõnas 
Gross, lisades, et esmalt oo-
datakse Rakvere linna üld-
planeeringu muutmist.

Uus kauplus asub aadressil Pähklimäe 6a. Fotod: Üllar Lehesoo

Narva uus kauplus on kolme kassa ning laiendatud sortimendiga.
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Mittetulundusühing Võivere 
Tuuleveski pälvis tänavuse 
Muinsuskaitseameti aasta-
preemia laureaadi tiitli pä-
randi tutvustaja kategoorias. 
Kuulutaja käis külas ja uuris, 
mida, kuidas ning milleks 
seal tehtud on.

Liisi Kanna

Sel suvel avati ametlikult Võivere 
tuuleveskis külastuskeskus, kus saab 
uudistada Struve meridiaanikaare 
mõõtmist tutvustavat näitust, üks 
kaare punktidest asub lausa sealsa-
mas tuuliku esisel platsil. Tuuleveski 
restaureerimine ning ekspositsioo-
ni sisseseadmine on pikaaegse ho-
bikorras tehtud töö tulemus, mille 
eestvedajateks MTÜ Võivere Tuu-
leveski rajajad Liivika Harjo ja Kalev 
Viiksaar, kelle koduhoovis nii tuu-
lik kui Struve kaare Võivere punkt 
asuvad.

Kuidas kõik algas
„See oli juhus,“ tõdes Liivika Har-
jo. „Ostsime Võivere veski möldri-
maja 2003. aastal. Kohe esimesel su-
vel saime teada, et meie hoovis on 
midagi. Alati ütlengi kõigile „mida-
gi“, sest esialgu oli väga keeruline 
aru saada, mis siin täpselt on. Ai-
nus, millest tookord aru saime, oli, 
et seda miskit hakatakse UNESCO 
maailmapärandi nimekirja kandma. 
Nii see algaski – pelgalt teadmisega, 
et meie hoovis on midagi olulist ja 
tähtsat.“

Tuuleveski perenaine rääkis, et 
kui Struve geodeetiline kaar, seal-
hulgas Võivere punkt, 2005. aastal 
UNESCO maailmapärandi nimis-
tusse kanti, olid kohe kohal ka esi-
mesed külalised, kes saabusid Jaa-
panist. „Esimesed külalised olidki 
kõik väljastpoolt Eestit. Paar aastat 
oli käijaid üsna vähe, aga ühel hetkel 
hakkas neid aina rohkem tulema. Ka 
üha enam meie oma inimesi mär-
kas ja küsis, et mis see siis ikka on,“ 
meenutas Harjo.

Siis hakkasidki ka nemad ise põh-
jalikumalt uurima, millega tegu. 
„Kuulasime tarkasid inimesi rääki-
mas ja see lugu tundus nii põnev. 

Tegelikult ongi Struve kaare mõõt-
mise juures justnimelt lugu oluline,“ 
sõnas Harjo. „Seepärast mõtlesime, 
et võiks Võivere veskis Struve kaare 
mõõtmise lugu jahvatada. Aga et loo 
jahvatamine nii hoogsaks on läinud, 
seda me alguses ei planeerinud.“

Kui Struve mõõtepunkt saadi 
majaostuga n-ö kauba peale kaasa, 
siis tuuleveski oli üheks põhjuseks, 
miks just see talukoht soetati. „Ves-
kist oli tolleks ajaks järel ainult ilus 
müür, nii nagu ikka enamus Eesti-
maa tuulikuid praegu põldude peal – 
uhked paekivist müürid. Kuna 
müürid olid hästi säilinud, mõtlesi-
me toona, et hakkame veskit niisa-
ma omatarbeks veidi korrastama,“ 
jutustas perenaine.

Asjade kulg viis aga selleni, et 
kogu vaba aeg ja jõud suunati veski 
taastamisele ning Wilhelm Struve 
elutöö tutvustamisele. „Kui uuesti 
tulla, vot siis ei tea, kas toimetaks 
samamoodi. Me valisime tookord 
Võiveres kahe maja vahel. Me ikka 
naerame, et otsustasime möldri-
maja kasuks, kuna siin oli vähem 
tööd teha, sai tulla ja elama hakata. 
Aga ometigi on olnud siin väga pal-
ju tööd,“ muigas Liivika Harjo.

Motivatsiooniks 
tänulikud inimesed
Tuuliku perenaise sõnul annab indu 
inimeste positiivne tagasiside. „See 
on ikka täiesti uskumatu. Vahest 
lihtsalt istun veskis tükk aega pärast 
külaliste lahkumist ja mõtlen, kui 
rõõmsad ja tänulikud nad olid. Kõik, 
kes siia on tee leidnud, on väga ra-
hul selle üle, et nad on teada saanud, 
mis asi see Struve kaar on,“ kõneles 
Harjo.

„Ja justnimelt see, kuidas mõõt-
mistöid tehti on muljet avaldav. 
Mõelda, kui palju võimalusi on meil 
tänapäeval, tollel ajal ei olnud mitte 
midagi sellist ja ometigi tehti täp-
selt samasuguseid olulisi asju. Ainult 
hoopis teistmoodi, pikema aja jook-
sul, saadi tulemuseks ikka täpselt 
see, mis tänapäevalgi,“ arutles ta.

„Oleme koguaeg öelnud, et see on 
meie jaoks hobi. Väga kallis hobi, 
oleme pidanud palju igasuguseid 
taotlusi kirjutama. Aga kasumlik-
kust me ei ole kunagi eesmärgiks 
seadnudki. Võib-olla ei ole see väga 

Restaureeritud tuulikus 
tutvustatakse Struve kaare lugu

Mis on Struve kaar ja mida Võiveres tehti?
Struve geodeetiline kaar on Friedrich Georg Wilhelm Struve eestvõtmisel 

aastatel 1816–1855 Maa kuju ja suuruse mõõtmiseks rajatud triangulatsiooniahel, 
mis ulatub Põhja-Jäämere äärest Musta mere äärde. Kaar läbib kogu Eestit, kuid 
UNESCO nimistusse on kantud Võivere ja Simuna punktid ning Tartu tähetorn, sest 
nendes punktides asuvad originaaltähised.

Võivere ning Simuna kannavad olulist rolli, sest just siin tegi Struve ühe kümnest 
kogu kaare ulatuses teostatud baasijoone mõõtmisest. Mõõdulatiga mõõtmine oli 
väga aeganõudev töö ning baasijoone mõõtmisi oligi võimalik teostada vaid väga 
tasasel maastikul. Seepärast tehti füüsilist mõõtmist vähestes kohtades ning mõõ-
detud baasijoonte põhjal arvutati välja kõigi kolmnurkade küljepikkused ja seejärel 
kaare kogupikkus. Selleks kasutati kõigile teada-tuntud valemit, mille järgi saame 
kolmnurga ühe külje pikkust ning nurkade suurust teades arvutada kolmnurga 
teiste külgede pikkused.

Struve tulemused olid tänapäevaste GPS-mõõtmistega võrreldes hämmastavalt 
täpsed. Näiteks erineb Simuna-Võivere veidi üle 4,5 kilomeetrise baasijoone tolle-
aegne mõõdetud pikkus tänapäevasest tulemusest vaid 14 millimeetrit.

Kellel on huvi Wilhelm Struve isiku, mõõtmistööde ja tema abiliste kohta rohkem 
teada saada, seadku sammud Võivere tuulikusse (talvel avatud kokkuleppel).

Ehitustööd veski kallal käisid kokku pea kümme aastat. Foto: Muinsuskaitseamet

Võivere Tuuleveski perenaine Liivika Harjo ekspositsiooni tutvustamas. Foto: Liisi Kanna

firma Restaure, pea valmistati aga 
samuti saarlaste, ettevõte Muinas-
sepp, poolt.

„Kui jahu tootmiseks vajalikke 
masinaid veskisse pole pandud, siis 
veskipea on küll täpselt selline nagu 
üks veskipea olema peabki,“ rääkis 
Harjo. „Ja selle ehitamine oli puhas 
käsitöö, väga peen meistritöö. Saa-
remaal on selleks vajalikud teadmi-
sed veel olemas. Veskipea pandigi 
kokku Saaremaal, võeti seejärel 
transportimiseks lahti, toodi jupp-
haaval kohale, ja siin hoovis hakati 
uuesti kokku panema,“ kirjeldas ves-
ki perenaine protsessi.

„Peame veskipead sageli pööra-
ma,“ tõdes Harjo. „ Selleks, et tugev 
tuul tiibasid ära ei murraks, peavad 
tiivad olema õiges suunas. Veski-
ga koos elamise eripärad on midagi 
sellist, mida me ei osanud ette näha,“ 
muigas ta.

Ehitustööd veski kallal käisid kok-
ku pea kümme aastat. „Me ei ole 
saanud järjest ehitada. Oleme kogu-
aeg olnud seotud erinevate toetus-
tega. 2009 hakkasime projekteerima 
ja ettevalmistusi tegema, aga ehi-
tuseks läks 2011. Galerii ehitamine 
lõppes eelmisel aastal. See suvi oli 
esimene, kui siin ei toimunud ak-
tiivset ehitustööd. Kõige suuremad 
toetajad on EL-i Leader-programm, 
VäikeMaarja vallavalitsus, Kohaliku 
omaalgatuse programm, Eesti Kul-
tuurkapital ja mittetulundusühing 
Võivere Tuuleveski,“ loetles Harjo.

Tuuleveski ajaloost
Kui Struve kaare mõõtmispunkt on 
muinsuskaitse objekt, siis tuulik ise 
seda tegelikult ei ole. Küll aga on 
Võivere tuuleveski mõnevõrra eri-
pärane ehitis.

„Tuuleveskid olid vanasti kõik 
üsna sarnased. Aga Võivere veskis 
on midagi, mida on Eestis teadupä-

mõistlik, majandusinimesed ehk 
mõtlevad, et nii ei ole mõistlik te-
gutseda,“ jätkas Harjo, tõdedes, et 
samas ei ole neil ka seesugust ette-
valmistust, et turismivaldkonnas 
äritegevust alustada.

„Mina olen õpetaja ja Kalev töö-
tab RMK-s, nii et ega meil selliseid 
teadmisi ei ole. Peaksimegi hakkama 
siis selle nimel tööd tegema, et kui-
das äriplaane koostada ja kõiki või-
malusi kasutada. Loomulikult oleks 
tore, kui sellest saakski meie töö, aga 
see ei ole praegu olnud eesmärk,“ 
lausus veski perenaine, lisades, et 
hetkel püütakse lihtsalt selliselt ära 
majandada, et elekter ning küte 
saaks kaetud ja enam rohkem peale 
maksma ei peaks.

Harjo toonitas, et omakeskis ei 
oleks nad kindlasti ka sellise tulemu-
seni jõudnud. „Meile on abiks olnud 
suur meeskond. Väike-Maarja valla-
valitsus nõustas algusaastatel pro-
jektide kirjutamisel, Eesti Geodee-
tide Ühing ja Maa-amet on olnud 
suureks toeks, samuti Janet Laidla 
Tartu tähetornist, Tõnu Viik Tartu 
observatooriumist ning Maaja Kuiv 
Exporabbitist. Neilt on tulnud teave 
ekspositsiooni loomiseks. Ise oleksi-
me suutnud siia väikese stendikese 
võib-olla kokku kirjutada, aga nii-
moodi poleks osanud,“ toonitas ta.

Tuuliku hoone ehitus
Tuuleveski taastamise projekti au-
tor on aga Saaremaa mees Mihkel 
Koppel. Veski kehatööd tegi kohalik 

rast olnudki ainult kolmes veskis – 
kolme iseseisva ruumi ja ahjuga 
soklikorrus. See korrus ei ole ol-
nud kunagi jahu tootmiseks, sel on 
olnud erinevaid funktsioone, kuid 
loodi algselt selleks, et mölder saaks 
soklikorrusel elada,“ sedastas veski 
perenaine.

Harjo rääkis, et tegu oli mõisa-
veskiga. Paraku on Võivere mõisast 
üsna vähe infot. Küll aga on säilinud 
foto peahoonest, mis oli väga tagasi-
hoidlik. Võivere mõisa iseloomus-
tasidki väike peahoone ning suured 
kõrvalhooned. Ilmselt oli tegu toot-
mismõisaga, kuhu polnudki ots-
tarbekas võimast peahoonet ehitada.

Talukoht tekib veski juurde pärast 
mõisaaja lõppu. „Tuuleveski talusse 
tulid Anni ja Johannes Pilt, kes said 
veskis toimetada kuni nõukogude 
aja alguseni. Tolleaegne võim soo-
vis perelt veskit ära võtta,“ jutustas 
Harjo ajalugu.

„Aga Johannes tegi tööd väga suu-
re pühendumisega, luges ja uuris, 
soovis oma talus ja veskis rakendada 
tollaseid kõige uuemaid põllumajan-
duse tehnoloogiaid. Talle läks tohu-
tult hinge, et tuleb keegi ja võtab te-
malt veski ära. Tema lahendas selle 
nii, et saagis tuuleveski tiivad ära,“ 
jätkas veski perenaine.

„Nii lõppeski töö selles veskis. 
Tema ise ei saanud siin enam jah-
vatada, aga ei saanud ka keegi teine. 
Perekond Pilt elas möldrimajas eda-
si, aga kui nemad ühel hetkel lahku-
sid, tulid siia elama sohvoosi tööta-
jad,“ rääkis Liivika Harjo.

„Nemad kasutasid kogu veski pui-
dust sisu kütmiseks. Omamoodi 
roheline mõtlemine – milleks min-
na metsa kasvavaid puid raiuma, 
kui veskis seisab puidust sisustus 
niisama,“ lausus ta väikese iroonia-
ga, lisades, et nende pere saabudes 
ei olnud veskist järel midagi pea-
le müüri, tiivavõlli, veskikivide ja 
kivitangide.

Pererahva jaoks on nii kogu küla 
kui tuuliku ajaloo uurimine olulisel 
kohal. „Kõigepealt oli Võiveres ik-
kagi veski, ja siis tuli Struve kaare 
mõõtmine. Ega Wilhelm Struve po-
leks baasijoone ühte otspunkti suure 
tõenäosusega Võiveresse rajanud, 
kui seda tuuleveskit siin poleks ol-
nud,“ nentis Hajro.

„Wilhelm Struve kirjutab oma 
päevikus, et üle Avanduse ja Või-
vere mõisa põldude baasijoont mõõ-
tes võtab ta suuna Simunast Võive-
re tuuleveski suunas. Kui ta 1827. 
aastal siinkandis mõõtmisi tegi, olid 
siin suured tasased põllud, mis baasi-
joone mõõtmiseks suurepäraselt so-
bisid,“ märkis veski perenaine.
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PAKUN TÖÖD

 • Ettevõte otsib oma mees-
konda oskuste ja kogemustega 
müüriladujaid ja tänavakivi-
de paigaldajaid. Tel 5347 7840

• Otsime enda meeskonda 
C- kategooria autojuht-ope-
raatorit survepesuautole. Tel 
5194 4298

OTSIN TÖÖD 

• Naispensionär otsib mingisu-
gust tööd (hoolduskoristami-
ne). Tel 5808 5260

 

www.kuulutaja.ee
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Maakonna kõrgeim 
autasu ootab kandidaate
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maa-
konna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama 
kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima 
tunnustuse – vapimärgiga.

Välja antakse kahte liiki vapimärke. Lääne-Viru maakon-
na kuldne vapimärk omistatakse inimesele, kes oma silma-
paistva töö ja tegevusega kultuuri, spordi, hariduse, sotsiaal- 
ja tervishoiu, majanduse, maaelu arendamise jm valdkonnas 
on oluliselt kaasa aidanud Lääne-Virumaa arengule. Samu-
ti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust 
maakonnale. Kandidaat ei pea olema maakonna elanik.

Lääne-Virumaa hõbedane vapimärk omistatakse mitte-
eestlasele maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja välja-
paistvate saavutuste tunnustamiseks.

Kirjalikku taotlust koos põhjendusega oodatakse Lää-
ne-Viru Omavalitsuste Liidu büroole hiljemalt 11. jaanua-
riks aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-
posti aadressil virol@virol.ee.

Taotlus teenetemärgi kandidaadi kohta tuleb esitada va-
bas vormis, kus on vähemalt järgmised andmed: kandidaadi 
ees-ja perekonnanimi; elukoht, sünniaasta, -kuu ja -päev; 
elukutse, amet (auaste) ja töö- või teenistuskoht; kodakond-
suse andmed; kas omab teenetemärki, milliste teenete eest 
ja millist klassi; üksikasjalik teenete kirjeldus; esitaja, tema 
andmed.

Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim 
tunnustus aastast 2005.

Kuulutaja

Rakvere linn kutsub 
7-19aastaseid noori 
osalema küsitluses
Rakvere linnavalitsus kut-
sub taaskord kõiki 7–19-aas-
taseid kohalikke noori osa-
lema küsitluses ja avaldama 
oma mõtteid huvihariduse 
ning -tegevuse võimaluste 
osas Rakvere linnas.

Küsitlusega kogutakse 
sisendit riikliku täiendava 
huvihariduse ja huvitege-
vuse toetuse kasutamis-
võimaluste loomiseks. Vas-
tuseid oodatakse kuni 17. 
detsembrini.

Linnavalitsuse kultuuri- ja 
noorsootööspetsialisti Ka-
trin Joselini sõnul on varase-
malt toetatud huvitegevuse 
pakkujaid ja huvikoole kaa-
saegsete vahendite soetami-
sel, uute huvitegevusvõima-
luste loomisel, transpordi-
toetusega noori, kes osalev-
ad väljaspool Rakvere linna 
huvitegevuses, laagrites, 
võistlustel ja konkurssidel 
osalemist väljaspool Eestit 
jne.

„Kuna varasemalt oleme 
saanud noortelt häid 
mõtteid, kuidas valdkonda 
arendada, siis kaasame ta-
askord sihtrühma arvamust 
andma,“ märkis Joselin.

Küsitlusele saab vasta-
ta veebilehel bit.ly/Küsit-
lus_2020.

Kuulutaja
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A asta kõige pimedamal 
ajal, mil negatiivsed 
uudised koroona-

viiruse lakkamatust levikust 
võivad mõne inimese kaa-
mosmasendusse viia, tasub 
hetkeks peatuda ja ränna-
ta hoopis Maalt Kuu peale. 
Fotonäitusele, kus lummab 
ja uhkeldab Kuu kuldne kera 
või tumeda taeva taustal pii-
lub puude vahelt kuusirp.

Lääne-Virumaa keskraa-
matukogu esimesel korrusel, 
ilukirjanduse osakonnas ri-
puvad seintel Martin Välli-
ku fantastilised fotod Kuust, 
ainsast taevakehast peale 
Päikese, mida inimene oma 
silmaga päriselt vaadata saab.

Martin Vällik vastas kü-
simuse peale, milline on 
olnud tema kõige erakord-
sem elamus Kuud pildis-
tades, et parimad hetked 
on need, mil ootus ja oo-
tamatus kokku saavad. 
„Kuu puhul on enamasti 
ikka teada, mida ta teeb – 
millal ja mis suunast tõuseb 
või loojub ning millises faa-
sis on. Aga olles maastikul, 
mis võib olla kõrgemal või 
madalamal, laia vaateväljaga 
või hoopis kitsas siht linna-
tänaval, pole lõpliku täpsu-
sega võimalik seda oodatavat 
ilmutust paika saada, ikka 
jääb üllatusmoment,“ rääkis 
fotograaf, lisades, et nii juh-
tub, kui püüda Kuud koos 
maastikuga pildile saada.

Vällikul pole vahet, kas 
Kuud pildistades on see 
noor või vana, tõusev või 
loojuv. „Olen näinud fan-
taasiapilte imelistest kuu-
paigutustest, kuid see pole 
minu rida ja enam pakuvad 
pinget need, mis on päriselt 
koos pildile saadud,“ sedastas 
taevafotograaf.

„Võidutantsu olen teinud 
ka siis, kui Kuu end kergelt 
kätte ei anna – näiteks tae-
vas on väga peenike kuu-
sirp noore või vana faasi 
ajal. Palja silmaga seda näha 
ei ole ja teleskoobiga jahti-
des ning ajaga võidu joostes, 
mil näiteks noor Kuu loojub 
kohe varsti, aga vana Kuu 
kahvatub ehavalguses, olen 
nii mõnestki pildist ilma jää-
nud. Aga kui see lõpuks kuu 

Ariana Grande, „Positions“
Ariana Grande on viimastel aastatel väga aktiivne ja pro-
duktiivne Ameerika laulja, näitleja ja laulukirjutaja. Tegev 
on ta aastast 2008, mil alustas näitlemiskarjääriga muusika-
lis „13“.

Oktoobri eelviimasel päeval ilmunud, veidi üle neljaküm-
ne minuti vältav „Positions“ on tema kuues stuudioalbum. 
Eelmine, „thank u, next“ väljastati aasta varem, seega suhte-
liselt väike vahe.

Muusikaliselt värske album arvatult erilisi sürpriise pak-
kuda ei suuda, voolab sujuvalt sarnastel radadel tema vara-
semate kauamängivatega. Ühtlane, uinutav, valdavalt ma-
hedamate meloodiatega. Üldistades on kõik kokku selline 
trap-popi ja R&B kooseksistents, kuigi mingil määral anna-
vad vürtsi juurde house´i, hiphopi ja tantsulisema popi kal-
kuleeritud doosid.

Ei küüni seegi album aastal 2016 välja tulnud tõepoolest 
sümpatiseeriva „Dangerous Woman“ tasemele. Kuigi Aria-
na siidisele, pehmemale vokaalile pole midagi ette heita, jää-
vad lood ise ikkagi keskpärasteks, pigem igavateks. Sära kui 
selline puudub. Endiselt loeb tema esitustest välja ka tea-
tud sarnasust märksa kõrgemasse liigasse kuuluva Mariah 
Careyga.

Ei aita Grandet seekord välja mitmed tuntud külalisartis-
tidki – Doja Cat, The Weeknd ja Ty Dolla Sign. Tõsi, nende 
osakaal polegi teab mis suur.

Lööklaule siit otsida ei maksa, kuid poolkobedaid lugusid 
loomulikult leiab. Esimeste kuulamisringide järgi aitavad 
üldmuljet mingil määral parandada vaid „Just Like Magic“ 
ja tundub, et plaadi parimaks kujunev nimilugu „Positions“.

Laulutekstidest loeb välja seksi ja romanssi, kohati on 
Grande kõnepruuk vägagi vallatu, kuigi mitte amoraalsu-
sest pakatav. Ikkagi hoiatatakse selles osas, ümbrisele on 
kinnitatud vastav kleeps.

Mida järeldada? Taaskord rutuga valmistehtud album. Nii 
igatahes tundub. Ja vahest liiga üle poleeritud.

Ka plaadiümbris ei kujuta endast midagi erilist ega peibu-
tavat, ei pälvi tähelepanu.

Hinne: 6/10

Ülo Külm

Taevafotograaf Martin Vällik pildistab Kuud
või kahe pärast õnnestub, on 
rõõm suur,“ sõnas ta.

Välliku sõnul on iga Kuu 
faas eri aastaaegadel ja ilma-
oludes isemoodi, mis teebki 
Kuu jälgimise ja pildistamise 
lõputuks teekonnaks. „Mui-
dugi mõned asjad korduvad, 
aga taeva jälgija leiab sest lõ-
putust kordusest oma erilised 
ja kordumatud hetked, mida 
pakuvad pilved, jääkristallid, 
planeedid, varjutused, mee-
leolud. Jah, ükskord võiks ju 
näha ka tõusvat Maad Kuu 
mäestikusakkide vahelt või 
pildistada Kuu varju üle At-
landi ookeani triivimas või 
vaadata loojangupunast sõõ-
ri Maa atmosfääris, kui Kuu 
Maa varjus on,“ mõtiskles 
taevafotograaf.

Küsimuse peale, kas unis-
tate kosmoseturismist ja Kuu 
peale lendamisest, vastas Väl-
lik jaatavalt: „Jah, Kuu peal 
käiks ära küll, aga Marsile 
mingu teised.“

Lääne-Virumaa keskraa-
matukogu Facebooki lehelt 
saab Martin Välliku kohta 
teada, et ta on mitmekülgne 
mees, kes päeval õpetab füü-
sikat ning müüb teleskoope, 
öösiti aga imetleb ja pildis-
tab Kuud. Lisaks on ta aas-
taid läbi veebilehe skeptik.ee 
propageerinud teaduspõhist 
maailmavaadet, pälvides mõ-
nikord lausa Eesti esiskeptiku 
tiitli.

Suurem osa näitusel olevaid 
pilte on pildistatud läbi teles-
koobi. Õige hetke tabamine 
Kuu pildistamisel pole aga 
sugugi lihtne – mõnda võtet 
tuleb pikalt ette planeerida, 
soovitud kompositsiooni 
jaoks tuleb olla õigel ajal 
õiges kohas ning selle kõigega 
kaasneb raske tehnika ühest 
kohast teise vedamine ja 
uuesti ülespanek. Osa selle 
vaeva tulemusest on nüüd 
näitusevaataja ees.

Lääne-Virumaa kesk-
raamatukogus on Martin 
Välliku näitus „Fotod Kuust 
otse taevast“ avatud detsemb-
ri lõpuni.

Lisaks Martin Välliku fo-
todele Kuust on raamatuko-
gus paigutatud ühele stendi-
le palju toredaid raamatuid, 
mille pealkirjas Kuu figuree-
rib. Näiteks võib tutvuda end 
kosmosemutiks nimetava Ene 
Ergma teosega „Kosmos“. 
Tarkust saab ammutada Syl-
via Winnewisseri „Kuu faa-
sidest“ („Tervis, majapida-
mine, toitumine“)  ja Jane 
Struthersi „Kuu väest“ ning 
Mikk Sarve teosest „Kuu“ või 
elada kaasa Lily Teegardini 
romaanile „Kuu vaatab pealt“.

Lastele on ettelugemiseks 
välja pandud Doris Kareva 
armas unejutt „Kuuhobu-
ne“, milles on muuhulgas 
järgmised luuleread: „Linn 
unedelummas. Kuu tumedal 
veel vaid mõtlikult kiigub. 
Kes ärkvel on veel, need kuu-
levad, kuidas lööb südaöö-
tund. Kuu pilgutab silma: 
Hääd und!“

Ülle Kask

Kas teadsid, et…
Kuu on Maa looduslik kaaslane. Ta on Maale lähim taevakeha, 

keskmine kaugus Maast on 384 tuhat 400 kilomeetrit.
Kuu on Maa suunas alati sama küljega ja see on heleduselt Päike-

se järel teine taevakeha, mida on taevas regulaarselt näha.
Teadlased arvavad, et Kuu on tekkinud umbes 4,5 miljardit aastat 

tagasi ja ta tekkis varsti pärast Maad. Selle päritolu kohta on mitmeid 
hüpoteese. Kõige tõenäolisemaks peetakse teooriat, et Kuu moodus-
tus Maa ja Marsi-suuruse taevakeha kokkupõrkel.

Kuu teeb ühe tiiru ümber Maa 27 ööpäevaga ja 8 tunniga.
Kuu faasid vahelduvad 29,5 päevase perioodiga. Kuu loomise ajal 

on Kuu Maa ja Päikese vahel ja siis pole Kuud Maalt näha. Paari päe-
va pärast ilmub õhtutaevasse kitsas kuusirp, mille kaar on suunatud 
paremale. Täiskuu ajal paistab Kuu ümmargusena. Viimase veerandi 
ajal on näha jällegi poolkuud, kuid seejuures on kuuketta kaar suuna-
tud vasakule. Järgneb Kuu kahanemine sirbiks kuni uue noorkuuni.

Kuul on ka väga suur mõju kultuurile. Teda on väga palju kasutatud 
kujutavas kunstis, näidendites, luules, proosas ja muusikas. Paljudes 
kultuurides on Kuud peetud jumalaks ja Kuu on oluline ka astroloo-
gias.

Kuud on läbi aegade seostatud ka hullumeelsusega. Vana-Rooma 
ajaloolane Plinius Vanem ning Vana-Kreeka fi losoof Aristoteles us-
kusid, et täiskuu ajab tundlikud inimesed hulluks, sest mõjutab palju 
vett sisaldavat aju. Pliniuse ja Aristotelese hüpoteesi on teadlased 
välistanud, sest Kuu gravitatsioon on selleks liiga nõrk.

Kuu mõju inimestele usutakse ka tänapäeval, väites et täiskuu ajal 
sagenevad enesetapud, mõrvad, liiklusõnnetused ning psühhiaatria-
haiglatesse võetakse sel ajal vastu rohkem inimesi. Siiski on mitmed 
uurimused need väited ümber lükanud.

Allikas: wikipedia.org

Hilistalvine pilt, kus atmosfäär on valge kuuvalguse värviliseks teinud. Foto: Martin Vällik
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Hetk lavastusest. Foto: Kalev Lilleorg

KUHU MINNA

MÕNE REAGA

Rakvere Teater
11. ja 16.12 kell 19 „Lõppmäng“ v/s, lav. Peeter Raudsepp
11.12 kell 11 ja 15; 12.12 kell 11; 14.12 kell 11 ja 14; 15.12 kell 
11; 16.12 kell 11; 17.12 kell 11 „Sirli, Siim ja saladused“ s/s, lav. 
Mari Anton. Etendus kingitusega!
12.12 kell 15 „Kuni ta suri“ v/s, lav. Peeter Raudsepp
17.12 kell 19 „Ilma sinuta“ v/s, lav. Peeter Raudsepp
Gustavi Maja
14.12 kell 18.30 Lille Lindmäe loeng
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Volli Käro juubelietendusel 
taaslavastatakse tema rolle
Kauaaegsel Rakvere Teatri näitlejal Volli Kärol täitub 13. det-
sembril 80 eluaastat ning sel puhul, ja ainult sel õhtul, tuleb 
Rakvere Teatri lavale juubelietendus „Volli Käro 80 – kõige 
sõbralikum Muhv“.

Oma teekonda teatris, telelavastustes, kuuldemängudes ja fil-
mides, millesse on kogunenud üle 150 rolli, alustas ta 1964. aas-
tal Mai Meringu lavastuses „Püve talus“. Tema rollide paletis lei-
dub nii onu Vanja (1979) kui Muhv (1995), aga ka polkovniku 
lesk (2009). Käesoleval hooajal saab Volli Käro näha lavastuses 
„Lõppmäng“, milles ta teeb Rakvere Teatris 145. rolli. Rakvere 
Teatriga ühevanuse Volli Käro juubeliõhtul meenutatakse tema 
lapsepõlve, noorukiiga ja parimaid päevi, millest paljud on veel 
ees. Külaliste hulgas kohtame Arvi Mägi, Kiiri Tamme, Rai-
vo Trassi, Üllar Saaremäed, Indrek Saart, Toomas Suumanni, 
Märt Avandit ja mitmeid teisi üllatuskülalisi. Taaslavastatakse 
Volli säravamad rollid läbi aegade.

Kuulutaja

J õudsime meiegi lapse-
ga kinosaali selleaastast 
jõulufilmi vaatama. Üt-

len esmalt kohe ära, et 6-
aastasele Aurale film väga 
meeldis, kõige rohkem jäi 
meelde Paula. Ja laps lubas, et 
kindlasti tahab ta seda tulevi-
kus veel vaadata, isegi mitu 
korda. Seega – sihtgrupp kii-
tis asja heaks.

Nüüd räägime veidike krii-
tiku vaatevinklist. Režissöör 
Jaak Kilmi on seekord ham-
mustanud õige suure tüki, 
mitme riigi omavaheline 
koostöö ja päriselt ka filmi-
mine Indoneesias – see on 
paras logistiline ja rahaline 
akrobaatika. Võin öelda, et 
suur tükk suud lõhki ei aja-
nud ja film on tõesti (eriti) 
eesti filmide seas omanäoline 
ning džunglireaalsus visuaal-
selt lummav.

Lugu on vast liiga lihtne ja 
selle suurima nõrkusena võib 
välja tuua, et paratamatult 
kipub vaataja seda kõrvuta-
ma varasema jõululooga „Eia 
jõulud Tondikakul“ (režis-
söör Anu Aun). Ka siin tuleb 
juttu sellest, kuidas inimene 
loodust hävitab ja ei ole enam 
lindudel ega loomadel korra-
likku elupaika. Võideldakse 
kullakaevanduse vastu, äran-
datakse traktor, läheb ka püs-
side paugutamiseks.

Eia lugu on siiski palju 
jõulumeeleolulisem ja rahu-
likum. „Jõulud džunglis“ on 
kaootilisem ja ka närvilisem. 
Lapsed Paula (Rebeka Šukts-
ta) ja Kati (Elizabete Liepa) 
sõidavad koos emaga (Inga 
Alsina-Lasmane) jõulude 
ajaks isa (Maris Olte) juurde 
Indoneesiasse. Isa töötab seal. 
Juba üsna filmi alguses saab 

Rakvere Teatri suures saa-
lis jõudis 9. detsembril lava-
le Andrus Kivirähki tuntud 
lasteraamatul põhinev la-
vastus „Sirli, Siim ja saladu-
sed“, milles argipäev seguneb 
unistustega.

„See kõik tuli sellest, et too 
poiss oli jätnud ripakile oma 
lapsepõlveunistuse. Seda ei 
tohi teha! Siis võib juhtuda 
koledaid asju. Unistus võib 
norutama jääda ja tasake-
si haihtuda, aga ta võib ka 
kurjaks saada, nagu juhtus 
selle laevaga. Ja see on väga 
ohtlik,“ laseb Andrus Kivi-
rähk raamatus oma tegelastel 
kõnelda.

Lavastaja Mari Antonile on 
see teistkordne lavastajatöö 
Rakvere Teatris. Esimene, 
2018. aasta talvel laval olnud 
„Pipi peab jõule“ kogus toona 
28 etendusega 9741 vaatajat. 
„Hakkasin Andrus Kivirähki 
lasteraamatuid läbi vaatama 
ning silma jäi „Sirli, Siim ja 
saladused“. Mäletan, et olin 
jõudnud üheksanda lehe-

Publiku ette jõudis „Sirli, Siim ja saladused“

küljeni, kui helistasin oma 
kunstnikule Mailiis Laurile ja 
ütlesin, et leidsin meile ma-
terjali. Mind võlus selle loo 
puhul kahe maailma segami-
ne – hästi argine igapäev on 
segatud unistuste maailma-
dega, kus on kõik võimalik,“ 
rääkis Mari Anton.

„Need unistuste maailmad 
annavad nii mulle kui teistele 
kunstnikele, kes selle lavastu-
se juures töötavad, võimaluse 
oma kujutlusvõimega mängi-
da ja proovida kõike võima-

likku, mis pähe tuleb. See oli 
minu väike täitunud unistus,“ 
sõnas lavastaja.

Helilooja Markus Robam 
peab lavastuse juures kõige 
käivitavamaks just lavasta-
ja žanriteülest uudishimu ja 
seiklusvalmidust. „Olen kõige 
rohkem rõõmus selle üle, et 
esmakuulamisel moodustame 
lavastustervikut justkui sel-
listest kõlapiltidest, mis oma-
vahel haakuma ei kipu. Põnev 
on leida seda kokkupuute-
punkti unistuste ja reaalse va-

hel. Oleme selle igati leidnud. 
Mari töövõime ja valmisolek 
katsetada on inspireeriv ja 
enne esietendust on tunne, 
et töö on laabunud rahuli-
kult ja kergelt ning läbi selle 
väga produktiivselt”, kirjeldas 
helilooja.

Lavastust mängitakse det-
sembris Rakvere Teatris ning 
see jääb aastaringselt mängu-
kavva, asudes juba uuel aastal 
mööda Eestit ringi reisima. 
Detsembri etendustelt saavad 
külastajad kaasa jõulukingi.

Andrus Kivirähki loo ai-
tasid Rakvere Teatris lavale 
tuua dramatiseerija Urmas 
Lennuk, lavastaja Mari An-
ton, kunstnik Mailiis Laur, 
helilooja Markus Robam, 
liikumisjuht Hanna Junti, 
videokunstnik Kerttu Kruus-
la ja valguskujundaja Märt 
Sell. Lavastuses mängivad 
Grete Jürgenson, Imre Õuna-
puu, Elar Vahter, Liisa Aibel, 
Silja Miks ja Peeter Rästas.

Kuulutaja

Akim ja Paula leidsid džunglist „jõuluvana“. Foto: pressimaterjalid 

Jõulud tulevad igal juhul

selgeks, et ema ja isa vahelt 
on must kass läbi jooksnud.

Noorem tütar Paula on mu-
res seetõttu, et Indoneesias ei 
tea keegi jõuludest midagi ja 
vanemate tülid valavad veel 
õli tulle. Tüdruk on vast-
leitud sõbra Akimi (Brydden 
Fablo Escobar) käest kuul-
nud, et džunglis elab jõuluša-
maan ja ta otsustab tolle käest 
paluma minna, et vanemad 
enam ei tülitseks.

Siit saab alguse džungliseik-
lus, mille käigus lapsed koh-
tavad müstilist metsanõida, 
loodusvõitlejaid, metsas ela-
vat külarahvast, vaenulikke 
kullakaevureid ja lõpuks ka 
kurja erakust vanaisa (Tõnu 
Kark), kes meenutab välimu-
selt kangesti jõuluvana.

Situatsioonikoomikat jät-
kub, on ka südamlikke ja 
mõtlemapanevaid hetki. Siis-
ki, mind jäid häirima mõned 

rabeda näitlemisega kohad. 
Näiteks olukord, kus ema 
raputab vanemat tütart õl-
gadest, hüüdes: „Kus sa küll 
olid?!“. Ja siis embab teda 
järgmisel hetkel. No nii jube 
klišee kui veel olla saab, pea-
legi võltsilt välja kukkunud. 
Aga õnneks niisuguseid sei-
kasid väga palju ei ole ja lap-
sed ei pane seda vast üldse 
tähele.

Jõulud näivad siin filmis 
olema siiski vaid ühe tähen-
dusega: kingitused. Keegi ei 
hakka rääkima kristlusest ja 
islamist (Indoneesias on 87 
protsenti rahvastikust öel-
nud, et nad on moslemiusku, 
riigis on usuvabadus, st puu-
dub kindel riiklik religioon). 
Paula ütleb, et on jõuluvana 
ja kingitused. Igasugused ki-
riklikud teemad, jõuluinglid, 
Jeesuke ja kirikulaulud jäävad 
kõrvale. Kas see on hea või 

halb, jäägu vaataja otsustada. 
Mina leian, et kui juba, siis 
juba, oleks võinud seda tee-
mat veidi puudutada.

Aga filmis on muidugi 
kõige olulisem see, et vaa-
taja oleks sündmustikust 
haaratud ja igasugune poliit-
korrektsus ei ole niivõrd täh-
tis. Vaataja (ehk 6-aastane 
Aura) oli haaratud ning lõ-
bustatud ja sellega sai filmi 
eesmärk täidetud. Kompli-
ment linateosele võiks olla 
seegi, et tegemist oli esimese 
täispika mängufilmiga, mida 
laps nõustus kinos vaatama. 
Seni on ta eelistanud vaid 
multifilme, tavalised filmid 
pole huvi pakkunud.

Kilmile aitäh laheda filmi 
eest, paluks samas vaimus 
jätkata!

Margit Adorf
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• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hin-
da. Sobiva pakkumise korral 
tulen kohe järgi. Arveldamine 
ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5376 2575

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

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

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

• Pensionär ostab odavalt auto 
millega lapsi kooli ja lasteaeda 
viia. Tel 551 7614

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

TALVEREHVE

KINNISVARA

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

• Müüa 1toaline korter Kun-
das, hind 3300 €. Hea investee-
ring. Tel 502 5069

• Müüa Tamsalus 1toaline 
mugavusteta korter, 23 m2, pe-
suköök, saun, aed, kasvuhoo-
ne. Hind 5000 €. Tel 5689 2267 

• Müüa korter Rakvere lin-
nas Küti 17, (41,7 m2). Korter 
soe päikesepoolne. Alustatud 
renoveerimine, aknad vahe-
tatud. Hind 35 700 €. Tel 5838 
5454, eesti keeles ja vene kee-
les. Tel 5553 0344, vene keeles

• Müüa Vinnis 2toaline rõdu-
ga korter otse omanikult. Tel 
5624 4605

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

• Müüa Narvas 2toaline korter 
(60 m2). Tel 5624 4605

• Müüa 3toaline ahjuküttega 
korter Ubjas. Remonti vajav. 
Tel 5365 4047

• Müüa Valga linnas 3toaline 
korter otse omanikult. Remon-
ti vajav, rõduga. Tel 5624 4605

• Müüa 3toaline korter Vi-
ru-Jaagupis. Korrus 2/2, kesk-
mine trepikoda, kahele poole 
aknad, teisel pool mets ja põld, 
puuküte. Alustatud kapitaal-
remondiga, korteris ehitus-
materjale. Hind 11 000 €. Tel 
514 4170

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

• Müüa maja Rakvere lähe-
dal (Tõrma külas), 2 korrust, 
ahjuküte. Otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Müüa 5toaline maja Vinni 
alevikus. Ehitusaasta 1983, 
üldpind 93 m2, krunt 1415 
m2. Maja juurde kuulub 
garaaž, välikelder ja väga 
heas korras aed. Hoone 
on väljastpoolt renovee-
ritud (aknad vahetatud, 
uus välisfassaad ja katus), 
osad siseruumid/toad on 
remonditud.  Tsentraalne 
vesi ja kanalisatsioon ning 
oma keskküttesüsteem (küt-
tepuudega) ja õhksoojus-
pump, lisaks ka tööstusvool.  
Hind 129 000 €.  Helista otse 
omanikule tel 5685 5008

•  Müüa elamumaa Tõrma 
külas, 1 ha, otse omanikult. Tel 
5624 4605

OST
• Ostan korteri Kundas, sood-
sa pakkumise puhul kohene 
tehing. Tel 504 0123

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

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

• Ostan 2-3toalise korteri 
Rakveres, keskküte, kuni 40 
000 €, keskmine seisukord. 
KV-portaalid on üle vaadatud. 
Tel 5914 3705

• Ostan väiksema korteri Rak-
kes või Simunas. Tel 5669 3339

• Soovin osta garaaži Rakveres. 
Tel 504 3520

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

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 
5592 9942

• Ostan talumaja koos maaga 
ca 5 hektarit. Hooned võivad 
vajada remonti. Vaatan üle kõik 
pakkumised. Tel 5666 9006

ANNAN ÜÜRILE

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

• Üürile anda tuba ühele era-
majas, ilma köögita, hind 150 
€. Tel 5662 1987

• Anda üürile Rakveres 1toa-
line möbleeritud korter II 
korrusel, dušinurk, külmkapp, 
puuküttega, oma puukuur, kin-
nine hoov, kus võimalus autot 
parkida ja soojal ajal istuda. Tel 
5330 4937

• Annan üürile 1toalise korteri  
kesklinnas. Tel 5350 5389

• Anda üürile 1tolaine kõigi 
mugavustega möbleeritud 
korter, renoveeritud majas 
Sõmerul. 180 € + kommunaal-
maksud. Tel 523 4376

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

• Anda üürile Türi-Allikul 1toa-
line korter, möbleeritud. Tel 
5624 4605

• Anda üürile otse omanikult 
Jõgeval 1-ja 2toalisi kortereid 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile kõigi mugavus-
tega 2toaline korter Rakveres. 
Tel 5341 4807

• Anda üürile Tapa linnas 2toa-
line korter otse omanikult. Tel 
5624 4605

•  Üürile anda 2toaline ahiküt-
tega korter Rakveres. Pikk 37, 
II korrus. Hind 200 € kuus. Tel 
503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile 3toaline korter 
Rakveres, seisukord väga hea. 
Tel 516 7447

• Anda üürile Rakvere kesk-
linnas uus 4toaline korter (93 
m2). Saun, vesi- põrandaküte, 
möbleeritud. Tel 5029052

• Anda üürile möbleeritud 
korter Arknal otse omanikult. 
Tel 5624 4605

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

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

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

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

• Müüa Ford S-Max, 2007. a, 
diisel, 7 kohta, manuaal, igati 
korras, hind 2500 €. Tel 502 
5069

• Müüa Honda Civc,  1,8i. 
103kW atm.  2007.  a.  ÜV 
07.2021. a. Tel 501 1427

• Müüa Hyundai Getz. 1,5 
diisel, 65 kW, luukpära, 5 ust. 
Väga heas korras. Hind 2300 €. 
Tel 5302 9943

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

• Müüa Land Rover Freelan-
der, 1,8 B, manuaal, 1998. a, 
4x4, norm. korras, talverehvid. 
Tel 511 3414

• Müüa Nissan Almera, 1,5. 
2005. a, sinine. Auto on heas 
korras, rooste puudub, läbisõit 
228 000 km. ÜV 05/2021. a. Tel 
517 4193

• Müüa Opel Astra Caravan 
Elegance, 1,6i 11/2001. a. 
74kW, tumeroheline metallik, 
bensiin, universaal, kondit-
sioneer, 4 x el.aknad, veo-
konks, heas tehnilises korras, 
toodud äsja Soomest, naast-
rehvidel, soodushind kõi-
gest 990 €! Rakvere. Tel 5903 
7780

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

• Opel Meriva, 1,9, bensiin. 
64kW, punane, läbisõit 201 
000 km. Väga heas korras ja 
ilma lisadeta. Ülevaatus kehtib 
11.2021. a. Hind 1200 €. Tel 
5877 2173

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

• Müüa Subaru Outback, 
2014 DA. Auto uuena oste-
tud Eestist, 1 omanik, kaasa 
suverehvid, nahksisu, ka-
tuseluuk, püsikiirusehoid-
ja, veokonks, istmesoojen-
dused, tagurduskaamera, 
elektriline juhiiste, 2 istme-
mälu, võtmeta sisenemine, 
nupust käivitus, multifunkt-
sionaalne rool. Hind 10 500 
€. Hind on tingitav. Tel 5331 
5544

• Müüa Škoda Fabia Elegance 
Combi, 09/2010. 1,6TDI, 66kW, 
must metallik, universaal, tur-
bodiisel, 5 ust, hooldusraamat, 
konditsioneer, väga heas kor-
ras, superökonoomne 4,2 l/100 
km kohta, Eestis arvel, äsja 
läbinud ülevaatuse 11/2022. 
a, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa Toyota Corolla, 2003. 
a, universaal. 1,6 diisel, ma-
nuaal, normaalses korras. ÜV 
2021. a. Talverehvid plekk vel-
gedel, suverehvid valuvelgedel. 
Hind 1550 €. Tel 5565 0445

• Müüa Volkswagen Caravel-
le, 2014. a. Hall, diisel, 9 kohta, 
automaat. Tel 5197 2779

VARUOSAD
• Müüa korralikud originaal 
valuveljed Peugeot 2008. 6,5 
akude vahe, tsenter 7,5 100 
€, salongi kummimatid 35 €, 
pagasiruumimatt 35 €. Tel 
5566 9310

• Müüa 4 valuvelge koos 
talverehvidega, 14 tolli. 
Siseava 57. 4x100. Hind 65 
€. Tel 5326 7156

• Müüa vähekasutatud naast-
rehvid 195/65R15 Hankook/
Nokia soodsalt kompl. Hind 
80 €, plekkveljed VW Golf 5, 
Passat, Touran 16 tolli 5x112, 
komplekt 50 €. Rakvere. Tel 
5903 7780

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

• Ostan kõikide Javade osi ja 
GAZ 51 tuletoru. Tel 5558 5956

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

• Ostan vanema sõiduauto, 
töökorras, enda tarbeks. Tel 
503 1849

• Autode kokkuost: sõidukor-
ras, avariilised, kaua seisnud ja 
vanarauaks. Tel 5807 3949

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

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

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

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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt kliendi 

joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus (vaja-

dusel väljasõidud kliendi juurde)
RASKETEHNIKA, VEOAUTODE NING 
HAAGISTE REMONT, HOOLDUS NING 
VARUOSAD
FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD 
(väljasõidud klientide juurde)
SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD
KLIIMADE TÄITMINE+REMONT
RASKETEHNIKA REHVITÖÖD
VEOAUTODE REHVITÖÖD
REHVIDE PARANDUS+MÜÜK
ALUSROOMIKUTE REMONT+MÜÜK

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1
Suurem valik autosid: 

www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 
Nissan Qashqai Visia, 03/2010a. 1.6 (84kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 167 000km. 
Hind: 5790.-

Mitsubishi Lancer, 05/2011a. 1.8 (105kw), 
bensiin, automaat, roheline met. Sn: 80 650km. 
Hind: 5990.-

Peugeot 208 Active Plus, 10/2016a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, oranž met. Sn: 86 860km.
Hind: 6850.-

Nissan Juke Acenta, 11/2012a. 1.6 (86kw), ben-
siin, manuaal, sinine met. Sn: 70 450km. 
Hind: 6990.-

Nissan Pulsar Visia, 09/2015a. 1.2 (85kw), ben-
siin, manuaal, sinine met. Sn: 96 415km. 
Hind: 6990.-

Citroen C4 Aircross 4x4, 04.2013a. 1.6 (84kw), 
diisel, manuaal, must met. Sn: 146 570km. 
Hind: 7490.-

Renault Trafi c, 01/2014a. 2.0 (66kw), kaubik, 
3-kohta, diisel, manuaal, valge. Sn: 153 312km. 
Hind: 7790.-

Nissan Qashqai Acenta, 08/2013a. 1.6 (86kw), 
bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 68 085km. 
Hind: 7990.-

Peugeot 2008, 09/2015a. 1.2(60kw), bensiin, 
automaat, must  met. Sn: 81 970km. 
Hind: 8490.-

Nissan Pulsar, 04/2016a. 1.2 (85kw), bensiin, 
manuaal, sinine met. Sn: 65 000km. 
Hind: 8750.-

Nissan Pulsar Visia, 12/2016a. 1.2 (85kw), ben-
siin, manuaal, sinine met. Sn: 48 434km. 
Hind: 8750.-

Nissan Qashqai Acenta, 02/2015a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 96 480km. 
Hind: 9990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 01/2015a. 1.2 (85kw), 
bensiin, automaat, pruun met. Sn: 106 290km. 
Hind: 10 990.-

Peugeot 2008 Active, 12.2017a. 1.2 (81kw), 
bensiin, automaat, punane met. Sn: 59 800km. 
Hind: 11 290.-

Nissan Micra N-Connecta Tech Pack, 05/2018a. 
0.9 (66kw), bensiin, manuaal, punane met. Sn: 
25 170km. 
Hind: 11 790.-

Toyota Auris, 08.2016a. 1.8 (73kw), hübriid (ben-
siin/elekter), automaat, valge met. Sn: 107 925km. 
Hind: 11 990.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 1.2 (96kw), 
bensiin, manuaal, pruun met. Sn: 40 860km. 
Hind: 12 480.-

Nissan Qashqai N-Tec, 03.2017a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 79 760km. 
Hind: 13 990.-

Dacia Duster Prestige, 05.2019a. 1.6 (84kw), 
bensiin, manuaal, oranž met. Sn: 14 600km. 
Hind: 13 990.-

Peugeot 308 Active, 08/2019a. 1.2 (81kw), ben-
siin, manuaal, hall met. Sn: 12 020km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 06/2017a. 1.2(85kw), 
bensiin, manuaal, hall met, Sn: 44020km. 
Hind: 14 990.-

Kia Sportage, 11/2016a. 1.6 (97kw), bensiin, 
manuaal, hall met. Sn: 52 100km. 
Hind: 14 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 01/2017a. 1.2 (85KW), 
bensiin ,automaat, hõbedane met. Sn: 66 360km. 
Hind: 14 990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 01.217a. 1.2 (85kw), 
bensiin, automaat, sinine met. Sn: 40 500km. 
Hind: 15 490.-

Nissan Qashqai Tekna, 03.2017a. 1.2 (85kw), 
bensiin, automaat, valge met. Sn: 45 065km. 
Hind: 15 490.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), diisel, auto-
maat, must met. Sn: 113 490km. 
Hind: 15 490.-

Dacia Duster Prestige, 02/2020a. 1.3 (96kw), 
bensiin, manuaal, oranž met. Sn: 75km. 
Hind: 15 890.-

Nissan X-Trail Acenta, 08/2017a. 1.6 (120kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 56350km. 
Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja Tehnoloogia pakett, 
04/2017a. 1.6 (120kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 32 735km. 
Hind: 17 990.-

Nissan X-Trail 4x4 Tekna, 07/2017a. 2.0 (130kw), 
diisel, automaat, nelikvedu, must met. Sn: 
94 060km. 
Hind: 20 990.-

Nissan NV300 Working Star, 07/2018a. 1.6 
(92kw), 9-kohta, diisel, manuaal, hall met. Sn: 
35 830km. 
Hind: 21 990.-

Nissan X-Trail Tekna 4x4, 03.2018a. 2.0 (130kw), 
diisel, automaat, must met. Sn: 128 870km. 
Hind: 22 990.-

Kia Sportage GT-Line Plus 4WD, 01.2018a. 2.0 
(136kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 54 440km. 
Hind: 26 490.-

Nissan Navara Tekna, 02/2018a. 2.3 (140kw), dii-
sel, automaat, nelikvedu, pruun met. Sn: 9650km. 
Hind: 32 990.-

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Autoremont, rehvivahetus 
ja varuosade müük. Pajustis, 
Naaritsa 3. Hinnad soodsad! 
Info 5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

•  Transpordi teenus väik-
sema veoautoga, kande-
võime 3 tonni, kraana. Hin-
napakkumised tasuta. Info 
5619 9994, ehitusabi24@
online.ee

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

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

• Osutan teenust kauba-
veobussiga. Tel 554 6353

 

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

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Külmunud tras-
side sulatus. Feka-Ekspress 
OÜ. Tel 5194 4298, 5381 9930

• Reovee- ja fekaalivedu 
Lääne-Virumaal. Raskakae-
vude tühjendus. Teeninda-
me iga päev. Tel 5656 1515
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• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

kuulutused.kuulutaja.ee

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• Mahutite ja septikute 
müük ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide paigal-
dustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi

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

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

• Teen ehitus- ja remonttöid. 
Tel 5637 9871

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

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

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

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

• Lammutustööd koos pra-
hi äraveoga. Tel 5553 0770

• Teostame kõiki ehitus- ja 
remonttöid nii eramutes kui 
korterites, vannitoad, sisevii-
mistlus, soojustamine, vood-
rid jne, santehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Info tel 
5808 5965

• Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine, remont ja rõn-
gaste vahetamine. Kaevu-
pealsete ehitus. Tel 5840 0240

• Teostame eramajade venti-
latsiooni töid, täislahendus! 
Hinnad mõistlikud. Küsi pak-
kumist! Tel 5197 0125

•  2 ehitusmeest teevad 
ehitustöid: betoonitööd, 
üldehitus, vannitoad, sep-
tikute ja kanalisatsiooni 
süsteemide ehitus, jne. 
Hinnapakkumised tasuta. 
Tel 5619 9994

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

• Teen kõiki lammutustöid 
ja keldrite puhastustöid. 
Tel 5638 8351

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

• Korterite, vannitubade 
remont. Tel 5553 0770

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

• PARIMA HINNAGA 
FASSAADI-, SOKLI- JA 
TULETÕKKEPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

MUUD TEENUSED
• Soojuspumbad, müük ja 
paigaldus. Meilt ostetud soo-
juspumpadel hooldus soo-
dushinnaga. TASUTA kon-
sultatsioon. Calidum OÜ. Tel 
5818 0064

• Vajad abi hagiavalduse või 
mõne dokumendi koosta-
misel? Kirjuta kvoigusabi@
gmail.com

• Kogemustega raamatupidaja 
abistab väikseid korteriühis-
tuid üldkoosolekute läbivii-
misel, koosoleku kutsete ja 
protokollide vormistamisel, 
korraldab raamatupidamist 
ja teeb aastaaruandeid. Sood-
salt! Tel 5664 9966

• Teen kodus allhankena mus-
ta metalli keevitustöid. Tel 
5399 0038

• Müün, paigaldan ja re-
mondin õhksoojuspum-
pasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Tee oma riidekapis suur-
puhastus, tule rendi en-
dale boks ja too kõik kappi 
seisma jäänud asjad müüki 
Riideboksi kirbukasse Rak-
veres, Võidu tn 5. Lisainfo 
Facebookist või telefonil 5645 
4294

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

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

• Pakun lemmikloomade pü-
gamisteenust sulle sobilikus 
asukohas: pügamine, küünte 
lõikus, paunade kontroll jm. 
Oman pikaaegset töökoge-
must veterinaari abina. Võta 
ühendust ja lepime täpsemad 
tingimused kokku! Tel 505 
6412, e-post: koppel.liiake@
gmail.com

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

• Jouluvana.webs.com, jõulu-
vana tuleb külla, ka interneti 
vahendusel
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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

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

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

• Pehme mööbli remont veo 
võimalusega. Tel 506 1547

• Viin ära teie vanaraua. Tel 
5675 6622

• Koristan ära teie vanaraua. 
Tel 5672 7600

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

• Soojuspumpade müük, 
paigaldus, hooldus, re-
mont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. 
Uued õhksoojuspumbad 
al 395 €. Õhk-vesi soojus-
pumpade müük, paigaldus 
(Daikin, Thermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. 
Tel 5656 4857

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

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 
521 1269

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

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

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

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

Turu kaubamaja II korrusel!

Meeste juuste lõikus 
10-15 €

 Naiste juuste lõikus 
10-15 €

MEESTE- JA 
NAISTEJUUKSUR

Avatud:  E-R 9-17, L 9-14
Tule uudistama! Tel 526 9069

TEENINDAN ELAVAS 
JÄRJEKORRAS

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

Ootame tööle NAISTEJUUKSURIT, 
kasuks tuleb ka meestelõikuse oskus. 

Tel 5897 9293

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Müüa „SCHIEDEL“ kors-
ten ISO 25, siseläbimõõt 130 
mm. Välisläbimõõt 180 mm, 
pikkus 5,5 m, UUS! Hind 710 
€. Tel 529 2692

• Ära anda pruuni ustega köö-
gikapp ja müüa kirjutuslaud. 
Tel 551 7090

• Müüa lahtikäiv tugitool 30 €, 
pimendav ruloo (bordoo) 15 €. 
Tel 5566 9310

• Müüa heas korras originaalne 
täispuidust kirjutuslaud. Hind 
kokkuleppel. Tel 5383 3636

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

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

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

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

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

• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

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

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

• Ostan roostevabast õlleank-
ru. Tel 5672 7175

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

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

• Ostan vanaaegseid asju. 
Tel 5555 5527

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Kuiv ja pakitud küttepuu. 
Transport tasuta. Tel 5660 
3585

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
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

•ROLLERID, ATVD suure 8-tollise rat-
taga 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva raami 
kõrgusega; 140CC  õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas
3-käiguline ratas

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

• Müüa kuiv lepp 30 cm,  40 l, 
2,50 €. Kuiv kask 30 cm, 40 l, 3 
€. Kase-puitbrikett alusel 960 
kg, 150 €. Segu puitbrikett alu-
sel 145 €. Turbabrikett alusel 
140 €. Pellet 975 kg (hele) 195 
€. VEDU TASUTA! Tel 5373 
3626

• Müüa soodsalt küttepuid. 
Tel 506 0177

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

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

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 
514 8848

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. 
Tel 5012 905

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

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

• Müüa soodsalt küttepuid 
koos veoga. Asume Kadrina 
lähedal. Tel 5377 4627

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõima-
lus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Tel 504 5632
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TUTVUS

• 59-aastane pikem mees, ei 
suitseta, tutvub saleda naise-
ga. Tel 5348 9906

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

• Nipi Öku korrutamise 
kaardid (11 tk). Igal kaardil 
on ühe numbrigrupiga (0-
10) korrutustehted ja nipid 
teadmiste kinnistamiseks. 
Lustakamaks õppimiseks 
on kaartide teisel poolel 
mäng vastava numbrigru-
piga korrutamise kohta. 
Kaartide mängudega pool 
kannatab korduvalt kirjuta-
mist ja kustutamist. Parim 
vahend kirjutamiseks on 
näiteks vildikas või marker. 
Kustutamiseks sobib kuiv 
pabersalvrätik. Ägedat õp-
pimist! Täringud ja nupud 
ei kuulu komplekti! Hind 
8 €. E-mail: nipikaardid@
gmail.com

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

Rakvere 
Kütteladu müüb 
Kasepuitbrikett 

130 €/alus
Turbabrikett 

125 €/alus 
Küttegraanuleid 

(6 ja 8 mm) 185€/alus
Kivisüsi 

al. 200 eur/tonn 
Transpordivõimalus. 

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

EHITUS

• Soovin osta kahte ve-
ne-aegset raudbetoon lae-
paneeli mõõtudega: 12 m 
pikk ja 3 m lai. Tel 5397 
2245

• Müüme katusemater-
jali otse tootjalt: plekk, 
eterniit, kivi, sindel. Sa-
mas ka paigaldus. Tel 5553 
0770

• Müüa killustiku erinevad 
fraktsioonid, freesasfalti, 
graniitsõelmeid, liiva, hal-
jastusmulda. Suuremate 
koguste tellimisel koos-
tame hinnapakkumise. 
Asume Rakveres. Tel 5463 
8919

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

METS

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

• Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 552 7322

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa mahedalt kasvatatud 
toidukartulit: „Maret“, „Piret“, 
„Reet“. Tel 504 6887

• Müüa väike traktor ja haa-
keriistad. Tel 5345 7458

OST
• Ostan MTZ 82 soovitavalt 
väikese kabiiniga, samas müüa 
2- hõlmane ader. Tel  5836 
4842

LOOMAD

• Müüa saksa lambakoera 
kutsikad. Tel 5692 1539

VANAVARA

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

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

• Ostan vanemaid seisma 
jäänud  es emeid .  Vanast 
naelast kuni mööblini. Tel 507 
9984

• Ostan vanu nööpe. Tel 
5396 0504

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

• Ostan majapidamise lik-
videerimisel või kolimisel 
seisma jäänud esemeid. Tel 
503 1849

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

• Ostan NSVL fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpseta-
jaid. Tel 5853 2215  

• Ostan vanu raamatuid, 
piibleid, ehteid, käevõrusid, 
merevaiku, sõlgi, setu ehteid 
(suur sõlg alates 500 €), hõ-
berublasid, hõbedat, uure, 
münte, paberrahasid, mär-
ke, kaitseväe ja Kaitseliidu 
märke, kiivreid, medaleid, 
kohvikanne, piimakanne, 
Langebrauni ja Lorupi too-
dangud, fotoaparaate, fo-
tosid, fotoalbumeid, doku-
mente, diplomeid, maale, 
seinapilte, ikoone, kujusid, 
Eesti vapiga või lipuga ese-
meid, vanu kommipabereid, 
tikutoose, õllepudeleid. Iga-
suguse vanavara ja kunsti 
ost! Raha kohe! Tel 5649 
5292

• Ostan igasuguseid vanu 
raamatuid. Enne 1940. a 
trükitud täisnahkköites raa-
matute eest maksan kuni 
100 € tükist! Samuti ostan 
vanu dokumente, diplo-
meid, tunnistusi, hinna-
kirju, katalooge, lendlehti, 
plakateid, reklaame, plekist 
silte, piibleid, ehteid, sõl-
gi, merevaiku, hõbedat, 
münte, hõberublasid, pa-
berrahasid, märke, meda-
leid, fotosid, fotoalbumeid, 
maale, seinapilte, kujusid ja 
kujukesi (memm, taat, nai-
sefiguurid jne). Igasuguse 
vanavara ja kunsti ost! Tulen 
ise kohale - raha kohe! Tel 
5649 5292

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

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

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

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

TEATED

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

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres, Laada 14. Saabus 
müügile uus suurem kogus 
puuvillaseid dressipükse

Näpi Mööbel
Näpi tee 20A

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

P-suletud
Tel 529 2692
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KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Maitseroheline (till, r.sibul, 
petersell)

kg 6,00 10,00

Küüslauk  kg 8,00

Tomat (Poola) kg 3,80

Värske kapsas kg 0,40

Hapukapsas kg 2,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Punapeet kg 1,00 1,50

Kõrvits kg 0,80

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Õunad (Läti) kg 2,50

Jõhvikad liiter 4,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Seemned lindudele 5kg kott 6,00

Laupäeval, 12. detsembril turul 
Saaremaa lõnga ja Peipsi kala 
(värske ja suitsutatud) müük!

MÜÜGIL SOOJAD KUDUMID (SOKID, 
KINDAD, MÜTSID) JA KALMUSEADED!

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

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

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Südamlik kaastunne 
Evile ja tütrele perega 

abikaasa ja isa
ATS JOORITSA

kaotuse puhul. 
Vambola perega

Südamlik kaastunne 
Alik Egorovile ja

 poegadele 
abikaasa ja ema 

kaotuse puhul.
Perekond Zdankod

Avaldame kaastunnet 
Üllele ema 

LAINE KIIGEMÄGI 
kaotuse puhul.

Tõnu pere ja Milvi

Avaldame sügavat kaastunnet 
Ralfi le perega  

kalli pereliikme
kaotuse puhul.

Naabrid Nooruse 2-st Kadrinas

Aastatel 1795–1893 eksistee-
ris Hawaii saartel kuningriik, 
mida selle aja jooksul valitses 
kaheksa kuningat. Viiendana 
oli troonil kuningas Kameha-
meha V, kes sündis täna 190 
aastat tagasi, 11. detsembril 
1830. aastal. Kamehameha V 
ka suri tänasel päeval, aga 42 
aastat hiljem ehk 11. detsemb-
ril 1872.

Kuningas Kamehameha 
V etendas väga olulist rolli 
Hawaii ajaloos, kuna ta püüdis 
oma rahvaga hästi läbi saa-
da ning riiki igati edendada 
ja arendada. Kui riigi esime-
ne kuningas Kamehameha I 
kandis hüüdnimesid Kameha-
meha Suur ja Vaikse ookeani 
Napoleon, siis Kamehameha 
V jäi „viimaseks suureks pea-
likuks“.

Lot Kapuāiwa nime all 
sündinud tulevane valitse-
ja tuli ilmale 11. detsembril 
1830. aastal Honolulus. Ta oli 
Hawaii esimese kuninga Ka-
mehameha I lapselaps. Tema 
isaks oli kohalik poliitik Ma-
taio Kekūanaōʻa, kes aga ise 
kuningatroonile ei jõudnud, 
kuigi kaks tema lastest kroo-
niti valitsejateks: enne Kame-
hameha V trooniletõusmist 
valitses tema vend Kameha-
meha IV.

Kui Kamehameha IV suri 
vaid 29-aastasena ja eelnevalt 
oli surnud ka tema ainus poeg, 
siis tõusis tema järglasena 30. 
novembril 1863 võimule tema 
vanem vend Lot Kapuāiwa 
ehk Kamehameha V, kes va-
litses veidi üle üheksa aasta.

Tark ja haritud valitseja
Kuigi Kamehameha V järel 
oli võimul veel kolm kunin-
gat, peetakse just teda Hawaii 
viimaseks suureks valitsejaks. 
Ta arendas aktiivselt hoonete 

ehitamist riigis, avas esimese 
kaasaegse hotelli ja esimese 
postiasutuse Hawaiil. Tema 
ajal võeti vastu ka uus konsti-
tutsioon, mis andis kuningale 
suurema võimutäiuse.

Kamehameha valitsusajal 
suurenes saartele reisijate 
hulk. Nii viibis 1866. aastal 
Hawaiil neli kuud ka kirjanik 
Mark Twain, kes saatis aja-
lehele Sacramento Union re-
portaaže Hawaii elust ja olust. 
Kuningat kirjeldas Twain aga 
järgmiselt: „Ta oli tark valit-
seja. Ta oli midagi maailmas 
näinud. Ta oli haritud ja ko-
genud ning püüdis oma ini-
mestega hästi läbi saada ja see 
õnnestus. Tema kohta ei lii-
kunud tobedaid kuulujutte. Ta 
riietus tagasihoidlikult, sõitis 
oma vana hobuse seljas öösel 
või päeval Honolulus ringi. Ta 
oli populaarne, austatud ja ise-
gi armastatud.“

Kamehameha V suri oma 
sünnipäevapidustuste etteval-
mistamise ajal 11. detsemb-
ril 1872. aastal, olles kõigest 
42-aastane. Ta maeti Hawaii 
kuningate mausoleumi. Kuna 
kuningas oli olnud vallaline, 
siis lõppes temaga Kameha-
meha dünastia. Ometi oli ta 
juba sündides kihlatud Bernice 
Pauahiga, kuid täiskasvanuks 
saades otsustas naine abiellu-
da hoopis ameeriklase Charles 
Reed Bishopiga. Nii jäigi tule-
vane kuningas poissmeheks, 
kuid vähemalt üks tütar tal 
siiski oli: kuna aga laps polnud 
sündinud seaduslikust abi-
elust, siis ei saanud ta preten-
deerida troonile. Põhiseaduse 
kohaselt saadi Hawaiile järg-
mine kuningas valimiste teel 
ja selleks oli Lunalilo.

Vahetult enne oma surma, 
1871. aastal kuulutas Kame-
hameha V oma vanaisa Ka-

mehameha I mälestuseks välja 
piduliku kuningapäeva (ingli-
se keeles King Kamehameha 
Day), mida esimest korda tä-
histati 1872. aastal. Seda päe-
va tähistatakse tänase päevani 
iga aasta 11. juunil ning see 
on hawaiilaste üks suuremaid 
pidupäevi ja vanemaid riiklik-
ke pühi. Sel päeval toimuvad 
laadad, karnevalid, erinevad 
spordivõistlused. Üheks tun-
tumaks selle päeva ürituseks 
on lilleparaad Honolulus, 
mille ajal kaunistatakse Ka-
mehameha I kuju rikkalikult 
värskelt nopitud lillede vani-
kutega.

Läkitus tulevastele 
põlvedele
2005. aasta detsembris teosta-
sid USA sõjaväelased ja tead-
lased uurimistöid Honolulus 
kõrgtehnoloogiliste radarite ja 
muude seadmetega ning leid-
sid ajakapsli, mille oli pannud 
nurgakivi sisse peitu kuningas 
Kamehameha V 19. veebrua-
ril 1872. aastal. Leid avastati 
ühe müüri alt Aliiolani Hale 
(Aliʻiōlani Hale) hoonest, mis 
kujutab endast arhitektuurilist 
mälestusmärki.

Väike karbike maeti maha 
paarkümmend aastat enne 
seda, kui Hawaii kuningriik 
läks USA kontrolli alla. Infoa-
gentuur Associated Press an-
dis teada, et ajalooliste märk-
mete põhjal asuvad laekas 
esemed, millel on hindamatu 
väärtus Hawaii saarte ajaloo 
kohta: kuningliku perekon-
na fotod, Hawaii postmargid, 
kohalike ajalehtede numbrid, 
välismaa ja Hawaii mündid, 
kalender ja muud raamatud, 
sealhulgas hawaii keele sõnas-
tik ja Hawaii kuningriigi põhi-
seadus.

„Leidsime kapsli otseses 

mõttes otsingute esimese 
kümne minuti jooksul,“ ütles 
Denveri ülikooli professor 
Larry Conyers, kes kasutas 
georadarit õõnsuse avastami-
sel hoone kirdeosas.

Algselt oli kokku lepitud, et 
kui kapsli asukoht ka tehak-
se kindlaks, siis seda välja ei 
võeta, sest vastasel juhul võiks 
see hoone purustada. „Me ei 
hakka seda üles kaevama,“ üt-
les kuningas Kamehameha 
V ajalookeskuse tegevdirek-
tor Matt Mattice. „See oleks 
hoone jaoks katastroofiline.“ 
Ajakapsli asukoha leidmine 
võimaldab Hawaii ametivõi-
mudel kaitsta seda tulevaste 
katastroofide ja ümberehituste 
eest.

Leiukohaks olnud Aliiolani 
Hale autoriks oli Austraalia 
arhitekt Thomas Rowe ning 
see oli mõeldud kuningas Ka-
mehameha V paleeks. Hawaii 
keeles tähendab Aliʻiōlani 
Hale nimi taevaste kuningate 
maja. Ehkki hoone oli kavan-
datud kuningapaleeks, mõistis 
Kamehameha V, et Hawaii 
valitsus vajab hädasti korra-
likku hoonet. Sel ajal olid va-
litsuse kasutuses väga väikesed 
hooned. Seega, kui Kameha-
meha V käskis ehitada Aliio-
lani Hale, lubas ta sellesse pa-
leesse kolida hoopis valitsusel.

Kamehameha V asetas hoo-
nele nurgakivi 19. veebruaril 
1872, kuid varsti pärast seda 
ta suri ega näinud selle val-
mimist. Hoones on selle pika 
ajaloo vältel asunud erinevaid 
riigiasutusi, sealhulgas Hawaii 
valitsus, kuid praegusel ajal 
on see Hawaii ülemkohtu re-
sidentsiks. Aga hoone ette on 
püstitatud Kamehameha V 
ausammas.

Allan Espenberg

1830: sündis Hawaii kuningas Kamehameha V
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €

40 €

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

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

Oma Põrsast leiad kõik vajaliku jõululauale:
maitsva eestimaise seaprae, süldi ja pasteedi
materjali, hõrgud singid ja vorstid, Reti Talu

marineeritud kapsad, kurgid ja kõrvitsad.

Seahakkliha

Kampaania sealiha

2,99
3,49

€/kg

€/kg

al veerand seast

Sealiha

2.40 €/kg

Vajangu perefarm müüb
sealiha ettetellimisel
Vajangul ja Jõgeval

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

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- 9-16

,L P suletud

TAGAKAMBRI
KANGALAAT

11.-12.12 14.-15.12ja

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!
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