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RAKVERE   • NIINE 4A
tel:  +372 53 031 718
E-R: 10.00-19.00   • L-P: 10.00-16.00

BARDO nurgadiivanvoodi BARDO nurgadiivanvoodi 

JAZ  diivanvoodi JAZ  diivanvoodi 

KROKUS 180 köök KROKUS 180 köök VISTA-18   sektsioonVISTA-18   sektsioon

SAMI puitvoodi SAMI puitvoodi 

KONSTA  puidust diivanvoodi KONSTA  puidust diivanvoodi 

96 EU
R

al.

255*190 (126*182)

202*83 (150*188) 172*128

180*50*185

188*85*90 (120*188)

899 EU
R

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

19
0*

35
*1

85

319 EU
R

359 EU
R 239 EU
R

KARMEN-6  esikKARMEN-6  esik

kuni 

31.12
MA

DRATSID

CAPPUCINO  köögi istumisnurk CAPPUCINO  köögi istumisnurk 

259 EU
R

149 EU
R

www.farmi.ee/retseptid

Pidulauale maitsev kook
Farmi Köögikreemiga
Retsept: Pihlaka kondiiter, foto: Nadezda

Valmistamine
Purusta küpsised köögikombaini või taignarulliga, lisa sulatatud või ja sega hästi
läbi. Vajuta saadud segu ühtlaselt koogivormi põhja (vormi läbimõõt 24–26 cm).
Farmi Köögikreem sega läbi, lisa juurde kanamunad ja kondenspiim, sega ühtlaseks
massiks ja kalla koogipõhjale. Küpseta 160 kraadi juures 70 minutit (ahju põhja on
soovitav panna anum veega). Serveeri marjakastmega.

Koostisosad
Täidis:

Põhi:

400 g Farmi Köögikreemi
2 kanamuna
270 g magusat kondenspiima

50 g võid
120 g Selga kondenspiimaküpsiseid



UUDISED

Suurbritannia Kuningli-
ku Suurtükiväe orkestri 
tuuri osana toimus Rak-
veres kontsert, millega 
tähistati saja aasta möö-
dumist Briti sõjalaevas-
tiku jõudmisest Eestisse, 
et pakkuda tuge Vaba-
dussõjas. Sel puhul maa-
bus Tallinnasse ka Briti 
Kuningliku Mereväe 
fregatt.

Liisi Kanna

Teisipäeva keskpäeval oli 
huvilistel võimalus Rakvere 
Spordihoones jälgida Suur- 
britannia Kuningliku Suurtü-
kiväe orkestri The Royal Ar-
tillery Bandi demonstratsioo-
nesinemist, kus musitseerimi-
se kõrval ka vaatemänguliselt 
marsiti.

Ligi 30liikmeline orkester 
astus üles kolmveerandtunni-
se kavaga, kus muuhulgas sai 
kuulda tuntud ABBA lugusid 
ning ühe pala esitamisel kaa-
sati ka kümme rahva hulgast 
valitud last, kes löökpillidel 
rütmi lõid.

Täissaalile antud kontserdil 
moodustasidki suure osa kuu-
lajaskonnast klasside kaupa 
saabunud õpilased, kuid näha 
võis ka täisealisi kaasaelajaid.

Lääne-Virumaa uuendas 
Rootsis sõprussuhteid
3.–5. detsembril külastas Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 
(VIROL) delegatsioon Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse 
mobiilsusprogrammi raames Jönköpingut, Rootsis, kus li-
saks elanikkonnakaitse alaste teadmiste vahetamisele uuen-
dati ka sõprussuhteid kahe piirkonna vahel.

VIROLi tegevdirektor Sven Hõbemägi sõnul oli koos-
töövaldkondade ülevaatamise ja koostöö uuendamise üheks 
põhjuseks see, et peale mitmeid toimunud reforme Eestis 
oleme ka maakonna tasandil uuenenud olukorras.

„Kaotati ju selle aasta algusest ära maavalitsused ning 
nüüd vastutab Lääne-Viru maakonna väliskoostöö ja sõp-
ruspiirkondade vaheliste tegevuste eest täielikult VIROL. 
Samuti toimusid Rootsis just valimised, kus selgusid nii 
omavalitsuste kui ka maakodade uued juhid,“ sõnas Hõbe-
mägi

Olulisematest koostöövaldkondadest lepiti visiidil kokku 
piirkondade üldisemale arengule suunatud koostöö, sh ha-
riduse-, kultuuri- ja turvalisuse valdkondades ning ettevõt-
luskeskkonna, sealhulgas turismi arendamine.

Kuulutaja

Tähistati Eesti ja Briti sõprust

The Royal Artillery Band Rakvere Spordihallis marsisammul musitsee-
rimas.

Foto: Ain Liiva

„Kuulsin tuttava käest, et 
selline asi toimub. Mõtlesin, 
et tulen vaatan siis, mida need 
väljamaalased siin teevad. 
Väga meeldis, ei osanud oo-
datagi,“ kommenteeris rakve-
relane Eha.

Publiku hulgas olnud Mee-
lis nentis, et tema jaoks oli see 
uudne kogemus: „Ei ole sedas-
orti kontserti enne kuulma 
juhtunud jah. Igatahes äge – 
oli tuttavaid meloodiaid ka 
ikka.“

Teisipäeva õhtul andis or-
kester ka rahulikumas stiilis 
avaliku kontserti Tapa kiri-
kus ning pop-up kontserdi 1. 
jalaväebrigaadi territooriumil 
Eesti ja liitlaste kaitseväelas-
tele. Tuuri esimene esinemine 
peeti aga esmaspäeval Türi 
Kultuurikeskuses. Kontserte 
dirigeeris veebel Simon Lind-
ley, orkestri kunstiline juht on 

kapten Robert Smith.
Kontserttuuriga tähistati 

100 aasta möödumist päevast, 
mil Suurbritannia sõjalaevas-
tik saabus Eestisse, tagamaks 
Vabadussõja ajal julgeolekut 
merelt. The Royal Artillery 
Bandi jaoks oli tegu esma-
kordse ülesastumisega Ees-
tis ning tuur planeeriti just 
sellele nädalale seoses Briti 
Kuningliku Mereväe fregati 
HMS St Albans saabumisega 
Tallinnasse, millele järgne-
nud Briti suursaadiku The-
resa Bubbeari ja laeva kapteni, 
kaptenleitnant John Cromie 
RN vastuvõtul orkester samu-
ti musitseeris.

Fregatt HMS St Albans saa-
bus Tallinna Vanasadamasse 
kolmapäeval kell 15, täpselt 
100 aastat hiljem hetkest, kui 
aastal 1918 jõudsid Tallin-
na reidile Briti sõjalaevad, et 

Paremalt: VIROLi tegevdirektor Sven Hõbemägi, VIROLi juhatu-
se esimees Einar Vallbaum, Jönköpingu linnapea Tord Sundqvist, 
Jönköpingu endine linnapea Anders Hulusjö.

Foto: erakogu

15.-16. DETSEMBER

Soodustus ei laiene juba allahinnatud ja tellitavatele toodetele.
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pakkuda tuge Vabadussõjas. 
Mereväe laev jääb Tallinnasse 
15. detsembrini ning on vii-
masel päeval avatud kõigile 
huvilistele.

Laeva võtsid sadamas vastu 
Briti suursaadik Theresa Bub-
bear, kaitseatašee kaptenleit-
nant Gary Brooks RN ja Eesti 
Kaitseväe juhataja asetäitja 
kindralmajor Indrek Sirel. 
HMS St Albansi saatsid Va-
nasadamasse jõudmisel Eesti 
Mereväe laevad, Ugandi par-
dal jõudis sadamasse mereväe 
juhataja Jüri Saska. Ugandi 
jäi Vanasadamasse Briti laeva 
kõrvale.

Briti suursaadiku Theresa 
Bubbeari sõnul tunneb ta uh-
kust, et Ühendkuningriik sai 
ajaloolisel hetkel Eestile abi 
pakkuda. „Selle aasta jooksul 
mööda Eestit rännates ning 
Eesti inimestega suheldes 
olen veel rohkem mõistnud 
ja tunnetanud, kui oluline oli 
see hetk Eesti ajaloos ning kui 
tugev ja kestev on meie riiki-
devaheline sõprussuhe, mis 
aastal 1918 alguse sai,“ rääkis 
Bubbear.

„HMS St Albansi jõudmine 
Tallinna on märgiks sellest, 
et nii nagu 100 aastat tagasi, 
on Ühendkuningriik endiselt 
Eestiga, ning ka järgmise 100 
aasta pärast seisame õlg õla 
kõrval sama kindlalt,“ lisas 
suursaadik.
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TASUB TEADA / KOOLITUS

Karismaatiline psühho-
loogiaprofessor Volde-
mar Kolga on paljudele 
tuttav „Selgeltnägijate 
tuleproovi” žüriist. Läi-
nud nädalal väisas ta 
Rakveret ja pidas loengu 
eakate messil.

Ülle Kask

Messil „Tegusad seeniorid” 
lausus moderaator Rein Sikk 
Voldemar Kolgale mikrofo-
ni ulatades ja publiku poole 
pöördudes: „Nüüd tehakse 
teid targaks.”

„Tegelikult see ei ole või-
malik, et keegi teeks kellegi 
targaks,” haaras härra ohjad 
enda kätte. „Inimesed minu 
meelest ongi liiga targad. Eriti 
meie vanuses. Ja midagi teha 
ei ole, isegi hoopis nooremad 
inimesed on targad ja kõike-
teadjad. See aga ei tähenda 
seda, et nad kõike teavad.”

Kolga sõnul on üks asi, mil-
lega inimene juba väikesest 
peale tegeleb, tunnetus. Pilt 
tegelikkusest ei teki aga niisa-
ma, et vaatad ringi ja näedki, 
kuidas asjad toimivad. Tege-
likult võib see, mida näeme, 
olla väga vale ja viia valedele 

Rakveres toimus mess „Tegusad seeniorid“
6. detsembril korraldas Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Rak-
vere Spordihoones väärikas eas inimestele messi „Tegusad 
seeniorid“.

Kogu päeva vältel toimus loenguid, võimeldi ja tantsiti see-
niortantsu. Messil üles astunud iginoor hõbehäälne Estonia 
teatri bariton Voldemar Kuslap palus aga ovatsioonide saatel 
rahval kaasa laulda tuntud jõululaulu „Tiliseb, tiliseb aisakell.”

Päkapiku kingikotti aitasid kraamiga täita kauplejad, kes 
müüsid käsitööd ja kudumeid, ehteid ning pärleid, jõulukaar-
te ja kinkekarpe, määrisid mett mokale ja lubasid proovida 
noorendavaid salve.

Üritusel sai infot ka mitmesuguste teenuste ja võimaluste 
kohta. Näiteks kutsus MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant 
oma messiboksis tegusaid inimesi liituma vabatahtlikega, et 
üksi elavad eakad saaksid soovi korral seltsilise, kes aitaks lee-
vendada üksindust ja toetaks vajadusel nõu ja jõuga.

Firma Meditech Estonia OÜ tutvustas häirenuputeenust, 
mis võimaldab eakal või puudega inimesel end omas kodus 
turvaliselt tunda. Veekindel häirenupp aktiveerub sellele 
vajutades kohe ja annab 24/7 operaatorile teate edasi. Sealt 
omakorda teavitatakse abivajaja usaldusisikut või hooldajat 
ning vajadusel kutsutakse kiirabi.

„Lääne-Viru Rakenduskõrgkool korraldas samalaadset ea-
kate messi viimati 10 aastat tagasi,“ märkis õppetooli sekretär 
Pille Koit. „Eelmistel aastatel on toimunud hoopis „Ettevõtli-
ke naiste mess“. Seekordne „Tegusad seeniorid“ oli sümbioos 
mõlemast.”

Koit sedastas, et vananevas ühiskonnas on oluline eakate 
väärtustamine ja esile tõstmine: „Jätkusuutlikkuse aspektist 
on tähtis, et vananemisel säiliks aktiivsus ja tegutsemine. 
Seda ideed kandis kogu mess.”

Küsimuse peale, kuidas eakad üritustega rahule jäid, vastas 
Koit, et rahulolematust tema meelest küll ei olnud. „Leidus 
muidugi neid, kellele mõni konkreetne esineja meelepärane 
polnud, aga nemad said sel ajal siis laadakaupa uudistada või 
kohvikus keha kinnitada. Enamasti olid eakad üllatunud ja 
rõõmsad, et selline üritus „nende õuele” toodi,” sõnas ta.

Positiivse tagasisidena rõhutas Koit, et jõuluaegsed sünd-
mused, etendused ja kontserdid on kallid ning seetõttu pole 
paljudel võimalik neist osa võtta. Tasuta üritus tõi eakatele 
palju rõõmu.

Ülle Kask

järeldustele, sest meie pea on 
täis igasuguseid eelarvamusi.

„Kohtudes inimesega, kes ei 
oska näiteks eesti keelt või tal 
on niisugune nägu või naasu-
gune riietus, võime hakata jä-
reldusi tegema ja näitama nä-
puga, et ta on erinev,” märkis 
professor.

„Ära klassifitseeri ega pane 
inimest sahtlisse, et sina kuu-
lud ühte kategooriasse ja tema 
teise,” rõhutas Kolga, lisades, 
et Eestis on praegu nõnda-
nimetatud prioriteet sooga 
seotud teemad ja sookvoodid, 
millega ka tema praegu tege-

leb.
Psühholoog tõdes, et le-

vinud on stereotüüp, et kui 
oled naine, pead ka vastavalt 
käituma, oskama süüa teha ja 
tube koristada. Mees aga peab 
tegema meestetöid. Tema 
meelest pole see õige, sest ini-
mene võib paljusid asju teha 
ja selline lahterdamine, nagu 
meil Eestis praegu toimub, 
ehk lihtsustatult, ühed on sot-
sid ja teised ekrelased, sellised 
paikapanemised on abstrakt-
sioon, sest inimesed pole ühe 
mütsiga löödud.

Me peaksime Kolga arva-
tes püüdma vältida inimeste 
klassifitseerimist, analüüsima 
toimuvat kainelt ja õppima 
ümbritsevat vaatlema. Sellest 
tuleneb ka väärikuse teema. 
Väärikad inimesed ei tee suu-
ri üldistusi ega pane maailma 
paika a’la ühed on sinu sõbrad 
ja teised vaenlased. Igast sõb-
rast võib ju mingil ajal opo-
nent saada ja vaenlasest sõber. 
Igavesi asju pole.

„Siin on mul üks selline 
sõna kirjas – fragmentaarsus,” 
jätkas Kolga pilku paberile 
heites. „Meie maailm on kil-
lustunud. Vanal ajal olid pere-
konnad stabiilsemad, praegu 
on aga palju kärgperesid ja me 
ei saa aru, mis toimub. Vääri-
kad suudavad suhelda paljude 
inimestega, mitte ainult ühe 
pere või rahva piires.”

Professor rääkis, et üks asi, 
mis meid kõiki puudutab, on 
meie tugevused, näiteks kaas-
tunne ja empaatia. „Ja kuula-
misoskus. Paljud tahavad ise 
rääkida, aga teist kuulata ei 
taha. Hea on teada enda tuge-
vusi, et neid arendada,” mär-
kis Kolga.

„Varsti saabub jõulukin-
kide tegemise aeg,” sedastas 
psühholoog. „Suurtes riikides, 
näiteks Ameerikas, tekitavad 
need ka inimestele problee-
me, aga seal on kombeks, et 
jõulukingituse pakki pannak-
se tšekk, mille sa saad ise kau-
bamajja viia. Mulle ei meeldi, 
et praegu on moodi läinud 
raha kinkimine. Arvan, et 
see ei ole moraalne. Muidugi 
on raha universaalne väärtus. 
Aga raha ei ole elus esimene 
väärtus.”

Kolga sõnul elame me kõik 
mingis kultuuris, oleme kul-
tuursed inimesed, meil on 
omad väärtused ja vastavalt 
sellele ka toimime. „Tänapäe-
val on psühholoogid tulnud 
välja teooriaga, et laias laastus 
eksisteerib kaks kultuuri. Üks 
on honor-culture, mis tähen-
dab, et meie suhted põhine-
vad lugupidamisel ja austusel: 
kui mina teen sulle kingituse, 
siis ma ootan, et sa teed vastu, 
kui mina teen sulle sigaduse, 
siis sina pead ka vastu tege-
ma,“ kirjeldas psühholoog esi-
mest.

„Teine, mida nimetatakse 
dignity-culture ehk väärikuse 
kultuuriks, on mingi sisemi-
ne printsiip, et järgin kindlaid 
reegleid. Näiteks igaüks on 
väärtuslik, sõltumata koo-
liskäidud aastatest või rah-
vusest. Väärikuse kultuur 
määrab ära meie käitumise,“ 
jätkas ta.

„Praegusel ebamäärasel ajal 
 ongi vaja rohkem inimesi, 
kes kuuluvad väärikuse kul-
tuuri ehk teisisõnu järgivad 
sisemiselt kindlaid printsiipe. 
Oma pea teeb väärikaks,” lisas 
Kolga.

Voldemar Kolga kõneles 
väärtustest ja väärikusest

Psühholoogiaprofessor Voldemar Kolga loengut pidamas.
Foto: Ülle Kask
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Rakvere on väge täis, uuendusmeelne ja kiirelt arenev linn. Meie eesmärk 
on kujundada linnale turvaline ja laialdasi võimalusi pakkuv elukeskkond.

HALDUSSPETSIALISTI,
kelle peamised tööülesanded on linnavalitsuse ja hallatavate 
asutuste ruumides remondi- ja ümberehitustööde ning sanitaartehni-
liste tööde teostamine, kütte- ja ventilatsiooniseadmete töö jälgimine, 
tänavamööbli paigaldamine ja korrasoleku tagamine, elektritööd.
OOTUSED KANDIDAADILE:

OMALT POOLT PAKUME:

TEENISTUSSE ASUMISE AEG: ESIMESEL VÕIMALUSEL
Motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust 
tõendava dokumendi koopia palume saata Rakvere Linnavalitsusele 
aadressil Lai tn 20 Rakvere 44308 või digitaalselt allkirjastatuna 
linnavalitsus@rakvere.ee hiljemalt 28. detsembril 2018. a.

TÄIENDAV INFO: personalispetsialist Marika Villup, telefon 322 5892, 
marika.villup@rakvere.ee

tööülesannete täitmiseks sobiv kutseharidus või töökogemus 
sarnasel töökohal;
B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus;
eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel; 
usaldusväärsus ja kohusetundlikkus, hea pingetaluvus ja 
korrektsus oma tegemistes 

RAKVERE LINNAVALITSUS VÕTAB TÖÖLE KAKS

koostööd valdkonna spetsialistidega ja toetavat meeskonda.

TÖÖ

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

• Seoses töömahu suurenemisega 
vajatakse taksojuhte Duo Tak-
sosse, vajalik teenindajakaart. Tel 
528 2659

• OÜ Villa Takso vajab taksojuhti, 
soovitavalt kogemustega. Tel 5349 8764

• Firma otsib autojuhti CE-kategoo-
ria. Sõidud toimuvad Eesti siseselt, 
sõidu algus ja lõpp Lääne-Virumaa. 
Info tel 512 7883

• Pakun tööd raietöölistele (har-
vendus ja lageraie). Ei ole fi rma. Tel 
5388 3351

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

• Ehitusettevõte pakub tööd kogemus-
tega ehitajatele Helsingis ja Espoos. 
Huvi korral saada enda lühitutvustus 
ja töökäigukirjeldus e-posti aadressile 
steba.building@mail.ee. Lisainformat-
sioon telefonil +372556 41867

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

• Otsime hooldajat 82-aastasele 
naisterahvale tema kodus (korte-
ris). Tasu kokkuleppel. Tel 528 8693

• Otsime sõbralikku hooldajat liiku-
mispuudega meesterahvale. Abiva-
hendid olemas. Tasu kokkuleppel. 
Asukoht 17 km Rakverest. Lisainfo tel 
5813 6224

• Soovin leida tööd kategoorias BCET. 
Tel 511 6367

Männiku Teravili OÜ

otsib oma meeskonda
PÕLLUMAJANDUS-

MASINATE
(traktor, hekseldi, kom-

bain) ja GILJOTIINI 
OPERAATORIT 

(roomikekskavaatorile). 

Kasuks tuleb eelnev töö-
kogemus põllumajandu-

ses või metsanduses, 
pingetaluvus, vastutus-

võime ja kohusetundlikus.
 

Pakume tööd tähtajatult 
ja töötasu kokkuleppel.

Lisainfo tel 504 2073 
või saada meil

alari.manniku@gmail.com

Riik toetab ha-
ridusvaldkonna 
iduettevõtteid
Haridus- ja Teadusministee-
rium ning sihtasutus KredEx 
ja Startup Estonia toetavad 
300 000 euroga haridusvald-
konna idufirmade loomist. 
Järgmise kahe aasta jooksul 
panustatakse idufirmade la-
hendustesse ja nende kasuta-
misse koolides.

Haridus- ja Teadusminis-
teeriumi kantsleri Tea Var-
raku sõnul on Eesti koolid 
väga tublid digilahenduste 
kasutamisel ning koostöös 
iduettevõtjatega suureneb 
haridusinnovatsioon veelgi.

„Digitaalsete ja nutikate 
lahenduste kasutamine õp-
pimisel pole eesmärk omaet-
te. Oluline on sisuline kasu 
– õppe muutumine põneva-
maks ja interaktiivsemaks. 
Seetõttu ei ole koolil vaja la-
hendust, mis on pelgalt mil-
legi olemasoleva digitaalne 
versioon. Usun, et meie idu-
firmad oskavad tuua haridus-
se selliseid revolutsioonilisi 
muutusi nagu on neid juba 
ette näidata Transferwise’il 
panganduses või Taxifyl tak-
sonduses, “ sõnas Varrak.

Kuulutaja
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Rakvere teater
14., 15., 17., 18., 19., 20.12 kl 11.00 Pipi peab jõule Rakvere 
Teatri suur maja (lav. Mari Anton)
14., 15., 17., 18., 19., 20.12 kl 15.00 Pipi peab jõule Rakvere 
Teatri suur maja (lav. Mari Anton)
15.12 kl 19.00 RT Muusika: Ülle Lihctfeldt ja Isasõbrad Rak-
vere Teatri väike maja
17., 18., 19., 20., 21.12 kl 19.00 Kuni ta suri Rakvere Teatri 
väike maja (lav. Peeter Raudsepp)

Rakvere kultuurisündmused
30. november–22. detsember rändnäitus „Et rada ei roh-
tuks“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
4. detsember–5. jaanuar Brasiilia naivist Luciana Mariano 
näitus Rakvere Galeriis
15. detsember kell 16 Jõuluküla Rakvere Keskväljakul, esi-
nevad Esteetika- ja Tantsukooli lapsed, tantsuring Tipa 
Tapa, Virumaa Poistekoor, tantsurühm Anu, meesansam-
bel Sõbrad
15. detsember kell 19 Rahvamaja jõuluball „Talveöö unis-
tus“ Rakvere Kultuurikeskuses
16. detsember kell 16 Jõuluküla Rakvere Keskväljakul, esi-
neb Rakvere Linnaorkester
16. detsember kell 18.30 kauneimat e jõululaulude ühislaul-
mine EELK Rakvere Kolmainu kirikus
20. detsember kell 19 Rakvere Linnaorkestri kontsert Rak-
vere Kultuurikeskuses
21. detsember kell 18 Virumaa Poistekoori kontsert EELK 
Rakvere Kolmainu kirikus
22. detsember kell 16 Jõuluküla Rakvere Keskväljakul, esi-
nevad Esteetika- ja Tantsukooli lapsed ja Rakvere Kungla 
Lasteaia Õnnemaalased
23. detsember kell 16 Jõuluküla Rakvere Keskväljakul, esi-
nevad tantsustuudio Alima ja Panter tantsijad
29. detsember kell 18 EV100 Eesti Ööjooks – Talve eri Rak-
veres
31. detsember kell 14–16 üle-eestiline rahvapidu „Eesti 
tantsib“ Rakvere Keskväljakul
31. detsember kell 22.30 „Sajaga edasi, Rakvere!“ Rakvere 
Keskväljakul, peaesinejaks Metsatöll

Sel nädalavahetusel 
jookseb Rakvere Teatri-
kinos pingeline krimi- 
draama „Lesed“, kus te-
gevus toimub samaaeg-
selt valimistega.

Tõnu Lilleorg

Ühel ööl, mil Chicagos nagu 
tavaliselt dollareid loetakse, 
tabavad politseinikud teolt 
röövlibande ja hakkavad seda 
jälitama. Röövlite buss plah-
vatab ja nii jäävad neli naist, 
röövlite elukaaslased, üleöö 
leskedeks.

Peagi tuleb bandepealiku 
naise Veronica (mängib Vio-
la Davis) uksele suur paha-
ne mees nõudma raha, mis 
plahvatanud bussis ära põles. 
Veronica saab neli nädalat 
aega kaks miljonit dollarit 
kusagilt kokku kraapida ja g

KUHU MINNA Pole põhjust naeratada

Lindal ja Alice’il on pea muremõtteid täis.
Foto: Hea Film

ära maksta. Üpris imelik on 
esmapilgul, et rahanõudjaks 
on linnaosavanema valimiste 
kandidaat.

Oma mehe mahajäänud as-
jadega tutvudes tekib Vero-
nical hulljulge plaan, kuidas 
teiste leskede abiga vajalik 
raha kokku saada. Sündmuste 
arenedes selgub aina reljeef-
semalt, kui tihedalt on kor-
ruptsioon, võim ja kirg selles 

naabruskonnas kokku põi-
munud.

Filmis leidub vaimukat ja 
mõtterikast dialoogi, mida 
tasub tähele panna. Näiteks 
stseenis, kus üks teine vali-
miste kandidaat Jack (Colin 
Farrell) avab valimisürituselt 
autos koju sõites oma abili-
sele kõik sisemised kahtlused 
kogu selle jandi kohta. Selles 
stseenis on muide näha vaid 

vestlejate auto väljastpoolt. 
Film näitabki suurepäraselt 
asju, mis avanevad väliselt ta-
valise ja kena pinna alt.

Head dialoogi kuuleb ka 
leskede omavahelises jutus. 
Nii vastab Veronica Linda 
(Michelle Rodriguez) küsi-
musele: „Kuidas ma sellega 
hakkama saan?“ lihtlabaselt: 
„Olles targem kui praegu.“ 
Leskede trio kolmandat viiu-
lit Alice’i kehastab edukalt 
siresäärne Elizabeth Debic-
ki. Suurepärased kõrvalosad 
teevad filmis Liam Neeson 
(„Mees rongis“) bandepeali-
kuna ja Jon Michael Hill (te-
leseriaal „Sherlock New Yor-
gis“) kirikuõpetajana.

Ning alles filmi lõpus, kui 
süžeeliinide otsad on kokku 
sõlmitud, näeb Veronica näol 
naeratust, kui ta avab juhus-
likult kohatud endisele kaas-
osalisele Alice’ile oma inimli-
ku poole.

Saara pani valitud Abba 
looga täpipealt täppi
Pühapäeval, teisel advendil, toi-
mus populaarse telesaate „Su 
nägu kõlab tuttavalt“ finaal. 
Vahva koguperesõu tõi selgi 
aastal Saku Suurhalli hinnangu-
liselt 6 000 vaatajat, spektaakel 
ise kestis vahepausidega koos üle 
kolme tunni.

Näosaate seitsmenda hooaja 
neljast finalistist ennustati eelne-
valt kindlat võitu just seni vaid 
suurepäraste sooritustega maha-
saanud Ott Leplandile, kuid läks 
teisiti.

Abba tähendusrikka sõnumiga 
menuloost „The Winner Takes 
It All“ perfektselt tehtud kaver 
tagas kulla hoopis Rakvere Teat-
ri näitlejanna Saara Kadakule.

Tekst ja foto: Ülo Külm
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Rakvere Teatris esietendus 
TÜ Viljandi Kultuuriakadee-
mia etenduskunstide osakon-
na teatrikunsti 12. lennu dip-
lomilavastus „Pipi peab jõule“, 
mis põhineb Astrid Lindgreni 
menukal lasteraamatul, mis 
ilmus juba 1945. aastal. La-
vastajaks on Mari Anton, Pipi 
osas Karolin Jürise.

Täpselt 20 aastat tagasi esi-
etendus Rakvere Teatris la-
vastus „Pipi Pikksukk“. Nüüd 
on aga palju aega möödunud 
ja uued lapsed peale kasva-
nud, kes tahaksid samuti koh-
tuda päris oma Pipiga. Pipi 
on ikka Pipi – tal on punased 
patsid, ta on uskumatult tu-
gev ning tagurpidi naljalugusi 
jätkub tal kõigile.

Lavastaja jaoks on tege-
mist tüdrukuga, kel on igale 
probleemile lahendus. Ta tu-
leb elutervelt toime kõiksugu 
takistustega, mis elu talle ette 
veeretab, isegi üksildusega.

„Üksiolekut ta ei pelga, sest 
just siis võivad tulla pähe 
maailma parimad mõtted. 
Alles jõuluõhtul suures Se-
gasumma suvilas istudes tun-

Millist jõulupuud sooviksid 
lapsed Rakveres näha? Kas 
puu peaks olema traditsiooni-
line või mitte? Milline võiks 
üldse Rakvere tulevikus väl-
ja näha? Ja miks keegi varem 
pole laste arvamust küsinud? 
Nende küsimuste üle vaagi-
sime novembrikuus laste- ja 
noorteosakonnas pikalt. Lõ-
puks otsustasime, et küsime 
parem lastelt otse. Tegelikult, 
laseme neil parem joonista-
da…

Joonistusvõistlusel „Minu 
tuleviku Rakvere jõulupuu“ 
võivad osaleda kõik Lää-
ne-Virumaa koolid ja laste-
aiad. Kui algselt plaanisime 
küsida ainult Rakvere linna 
laste arvamust, siis mõtle-
sime üsna ruttu ümber, sest 
väljaspool Rakveret on ju ka 
lapsi, kes sooviksid joonis-
tusvõistlusel osaleda ja oma 
arvamust, fantaasiat ja oskusi 
avaldada/näidata.

Joonistusi ootame Lää-
ne-Virumaa Keskraamatu-
kogu laste- ja noorteosakon-

da kuni 15. jaanuarini 2019. 
Selle aja jooksul peaksid kõik 
jõudma oma idee välja mõel-
da ning paberile kanda. Miks 
ei võiks koolides ja lasteae-
dades näiteks kunstitundide 
raames ühe suurema jõulu-
puu joonistamise aktsiooni 
ette võtta?

Üksikosaleja töö formaat 
on kuni A2, grupitööd võivad 
olla kuni A1. Töö tehnika va-
lik on vaba (akvarell, guašš, 
pastell, gravüür, pliiats, vilt-
pliiats, kollaaž…). Pilte võib 
joonistada ka raamatukogus 
kohapeal.

Tööd saab tuua raamatu-
kokku ise või saata posti-
ga aadressil Lai 7, Rakvere, 
44308 Lääne-Viru maakond, 
märgusõna „joonistusvõist-
lus“. Joonistuse taha palume 
märkida: lapse ees- ja pere-
konnanimi, vanus, joonistuse 
pealkiri ja täiskasvanud esin-
daja e-posti aadress või tele-
fon.

Lapse joonistusvõistlusel 
osalemisest palume teavitada 

ka lapsevanemaid. Võistlu-
sel osalemisega antakse õigus 
lapse ees- ja perekonnani-
me, vanuse ning joonistuse 
avaldamiseks internetis, Lää-
ne-Virumaa Keskraamatuko-
gu koduleheküljel, meedias ja 
avalikel üritustel. Võistlusele 
saadetud töid omanikele ei 
tagastata, need jäävad Lää-
ne-Virumaa Keskraamatuko-
gule.

Kõikidest saabunud töö-
dest pannakse kokku laste- ja 
noorteosakonda näitus, mis 
avatakse 23. jaanuaril 2019. 
Lisaks koostatakse ka vir-
tuaalnäitus raamatukogu ko-
duleheküljele.

Täiendavat infot joonis-
tusvõistluse kohta saab Lää-
ne-Virumaa Keskraamatuko-
gu laste- ja noorteosakonnast, 
raamatukogu koduleheküljelt 
ja FB-lehelt või aadressil ma-
rion@lvkrk.ee.

Marion Talli

Tapal saab kaeda juubelinäitust
Möödunud nädalal avati Tapa Linnaraamatukogus Ülle 
Meistri juubelinäitus, mida saab külastada 12. jaanuarini. 
Raamatukogu teisel korrusel on üleval kunstniku poolt väl-
ja valitud raamatuillustratsioonid, mille keskmes on valda-
valt muinasjutud. Esimesel korrusel eksponeeritakse loodu-
seteemalisi akvarelle.

„Sama vabalt, kui vesivärvidega, käib Ülle Meister ümber 
ka pastellide ja värvipliiatsitega. Tema soojad ning maalähe-
dased pildid võluvad ühtviisi lapsi ja täiskasvanuid,“ iseloo-
mustas näituse kuraator Viive Noor.

„Tuntud on tema loomajuttudele tehtud pildid, loodust 
armastades ja tundes ei valmista talle mingit raskust selle 
kujutamine illustratsioonidel. Aga kõige kõrgemat tunnus-
tust väärivad tema uhked pastellpliiatsitega tehtud pildid 
erinevatele muinasjuttudele,“ märkis Noor.

„Hea koloriidiga jõulised ja veidi tumedapoolsed pildid so-
bivad suurepäraselt ilmestama muistendeid ning legende ja 
süngemaid muinasjutte. Printsessid seevastu ei kuulu kind-
lasti kunstniku lemmiktegelaste hulka,” jätkas kuraator.

Ülle Meister (1948) on lõpetanud Eesti Riikliku Kunsti-
instituudi 1973. aastal graafika eriala raamatukujundaja‐il-
lustraatorina. Tänaseks on ta illustreerinud üle 130 lasteraa-
matu ja õpiku. Viimati ilmusid tema pildid Sulev Olli raa-
matus „Virumaa viguriga lood” (Purtse Jõe Arenduskeskus, 
2017). Lisaks on kunstnik teinud koostööd mitmete teiste 
illustraatoritega. Kahel korral on ta pälvinud teise koha Nu-
kitsa konkursil (1998. ja 1994. aastal), töid on korduvalt au-
hinnatud ka Eesti kauneimate raamatute konkurssidel.

Kuulutaja

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kuulutas välja joonistusvõistluse

Pipi jõudis taas Rakvere Teatri lavale

Pipiks kehastub Karolin Jürise.
Foto: Alan Proosa

neb Pipi end päriselt üksi. 
Tal pole kedagi, kellele jõulu-
kinke anda. Just õigel hetkel 
päästavad aga Pipi tema sõb-
rad, kes kõik külla tulevad, 
ning näitavad, et Pipi ei ole 
tegelikult mitte kunagi päris 
üksi,” võtab lavastaja kokku 
loo tuuma.

Kui detsembris mängitak-
se lavastust ainult Rakvere 
Teatri suures saalis, siis jaa-
nuaris ja veebruaris läheb 

Pipi rõõmustama lapsi ka 
Tallinnas, Kuressaares, Pär-
nus, Paides ja Viljandis.

Teistes osades astuvad üles 
TÜ VKA 12. lennu tudengid 
Grete Konksi, Kristjan Poom, 
Maarja Tammemägi, Stefan 
Hein, Mathias-Einari Leedo, 
Henessi Schmidt, Hans Kris-
tian Õis ja Silva Pijon.

Kuulutaja
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• Müüa 1toaline korter Rakvere kesk-
linnas. Tel 5894 2895

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

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

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

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

• Müüa Rakvere kesklinna lähedal 
2toaline sanitaarremonti vajav kesk-
küttega korter. Rohkem infot tel 518 
7143

• Müüa 2toaline korter Vinnis, III 
korrus, remont on tehtud. Tel 508 3997

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

• Müüa värskelt renoveeritud päi-
kesepoolne 2toaline korter Kun-
das, mis asub maja keskel. Korteri 
planeering muudetud, avatud köök 
elutuba. Korteris vahetatud plast-
pakettaknad, radiaatorid, elektri-
juhtmestik ning torustik. Uus san.
tehnika ning elektriboiler. Seinad 
värvitud ning osaliselt tapeeditud. 
Põrandal on laminaatparkett. Va-
hetatud siseuksed ning metallist 
turvauks. Paigaldatud uus köögi-
mööbel koos tehnikaga, kuulub 
hinna sisse. Korteri juurde kuulub 
ka kelder. Majas olemas toimiv 
KÜ. Madalad kommunaalmaksud. 
Hind 15 000 €. Tel 5343 4895

• Müüa 2toaline korter Tamsalus 
Tehnika 5-5, III korrus. Korter vajab 
remonti, paari aasta jooksul plaanis 
maja täielik renoveerimine. Hinna osas 
läbirääkimise võimalus. Hind 10 000 €. 
Tel 5552 1221

• 1. jaanuarist anda üürile Tapal 2toa-
line korter, 39 m2. Renoveeritud, möb-
leeritud, olmetehnika. Tel 5552 8450

• Müüa ahjuküttega renoveeritud 3toa-
line korter Arkna tee 50. Hind 29 900 
€. Tel 5552 1221

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

• Müüa väike korter 98,6 m2, gaasiküte 
turvakaitsmega, kesklinnas. Tel 5348 
8161

• Müüa renoveeritud maja Rakvere 
kesklinnas, 3 tuba, vesi põrandaküte. 
Tel 5694 6444

• Müüa maja Rakveres. Tel 508 3997

• Müüa 0,7 ha suurune krunt Viitna 
lähedal. Tel 5803 8684

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

• Ostan korteri Kundas. Tel 5569 2057

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

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

• Ostan garaaži Rakvere. Tel 5567 7790

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

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

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Võtan üürile ahiküttega korteri Rak-
veres. Tel 5398 2864

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

• Üürile anda tuba ühele, eramajas, 
ilma köögita. Hind 120 €. Tel 5662 1987

• Anda üürile korter. Tel 5569 2057

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres Jaama 
tn. Üüri hind 160 € + maksud. Info tel 
527 0058

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

• Anda üürile soodsalt 2toaline ilma 
mugavusteta korter Rakveres. Tel 
5558 7544

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

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 5322 6337

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

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Avant 2,0 TDI 06/2005. 
a, 103kW, uuem mudel, tumepunane 
metallik, turbodiisel, automaat käigu-
kast, kliima, el.aknad, navi, puuteek-
raan, veokonks, palju lisasid, roosteta, 
mõlkideta, väga korralik, ökonoomne, 
jõulupakkumine! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa väga heas korras Citroën 
Berlingo, Eestist uuena ostetud, 2 
omanikku. 2008. a, avariivaba, kõik 
remondiarved olemas, 5-kohaline, 
1,4 bensiin, väga vähe tarbib kütet. 
Läbisõit 190 000 km. Uued talverehvid 
all, suverehvid kaasa. Rooste, mõlgid 
puuduvad. Hind 2200 €, asub Paides. 
Tel 5809 6086

• Müüa Ford Focus C-Max  1,8i 
01/2005. a, 92kW, mahtuniversaal, 
bensiin, hõbedane metallik, hooldus-
raamat, ketiga mootor, konditsioneer, 
2 x el.aknad, veokonks, roosteta, 
mõlkideta, korralik, kehtiv ülevaatus 
2019, jõulupakkumine! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 08/2007. 
a, 74kW, universaal, bensiin, hõbedane 
metallik, konditsioneer, kesklukk, 2 x 
el.aknad, originaal valuveljed, korra-
lik, äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
08/2019, ökonoomne, jõulupakkumi-
ne! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa väga heas korras Ford Mondeo 
1,8 bensiin, 2002. a, must, universaal, 
roolivõim, kesklukk, el. aknad, kliima, 
kärukonks, talverehvid. Hind 1790 €, 
äsja Saksamaalt. Tel 501 1427

• Müüa Volga GAZ 2410 uued ja kasu-
tatud varuosad. Tel 502 8156

• Müüa Mitsubishi Lancer  1,6i 
03/2004. a, 72kW, tumesinine, me-
tallik, uuem mudel, bensiin, sedaan, 
konditsioneer, 4 x el.aknad, ökonoom-
ne, kehtiv ülevaatus 04/2019, roosteta, 
korralik, jõulupakkumine! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Opel Astra, universaal, 1,6, 
2000. a, heas korras, ÜV 11/2019. Tel 
517 4193

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
12/2001. a, 74kW, bensiin punane, 
luukpära, 5 ust, täiuslik hooldus-
raamat, konditsioneer, 4 x el.aknad, 
roosteta, mõlkideta, ökonoomne, 
kehtiv ÜV, jõulupakkumine! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Station Wagon 1,6i 
01/2005.a. 77KW, tumehall metallik, 
bensiin, universaal, konditsioneer, 2 x 
el.aknad, roosteta, väga heas tehnilises 
korras, kehtiv ÜV 2019, jõulupakkumi-
ne! Rakvere. Tel 5903 7780

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

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 1,4TDI 
01/2005. a, 55kW, turbodiisel, hõ-
bedane, universaal, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, tume salong, 
pl.soojendus, superökonoomne, jõu-
lupakkumine! Rakvere. Tel 5903 7780

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

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

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, konditsioneer, 4 x 
el.aknad, kesklukk puldist, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, korralik, öko-
noomne, jõulupakkumine! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant Ba-
sis 04/2004. a, 74kW, kuldne metallik, 
turbodiisel, universaal, hooldusraa-
mat, 4 x el.aknad, püsikiirusehoidja, 
kehtiv ülevaatus 04/2019, korralik, 
ökonoomne, jõulupakkumine! Rakve-
re. Tel 5903 7780

• Müüa heas korras Volkswagen Polo 
2005. a, hõbedane, Saksast. Tel 517 
4193

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

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

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

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

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457

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

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

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ • Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 • Tel 511 9569, Tanel Raudla

tanel.raudla@wiruauto.ee • www.wiruauto.ee 
Nissan X-Trail, 07/2003a. 2.2 (84kw), 
d i i s e l ,  ma nu aa l ,  ro h e l i n e.  S n : 
244 676km. 

Hind: 2785.-

Audi A6, 12/2006a. 2.4 (130kW), ben-
siin, automaat, tumesinine met. Sn: 
183 735km. 

Hind: 4390.-

Ford Tourneo Connect, 10/2012a. 1.8 
(66kw), diisel, manuaal, hall met. Sn: 
145 375km. 

Hind: 5190.-

Mercedes-Benz B 180, 05/2008a. 2.0 
(80Kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 144 555km. 

Hind: 5490.-

Volkswagen Jetta,  04/2012a. 1.6 
(77kw), diisel, automaat, valge. Sn: 
230 600km. 

Hind: 6990.-

Nissan Pulsar Tekna, 10/2014a. 1.5 
(81kw), diisel, manuaal, valge met. Sn: 
116 940km. Hind: 

10 990.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, manuaal. 
Sn: 34 720km. 

Hind: 10 990.-

Nissan Juke Acenta, 07/2015a. 1.6 
(86kw), lilla met. bensiin, automaat, 
Sn: 58 540km.

Hind: 11 290.-

Škoda Octavia, 09/2016a. 1.2 (63kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 
64 740km. 

Hind: 12 490.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 (96kw), 
bensiin, automaat, hall met. Sn: 11 
600km. 

Hind: 12 990.-

Peugeot 2008 Active, 05/2018a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, valge met. 
Sn: 325km. 

Hind: 14 490.-

Nissan Micra N-Connecta, 05/2017a. 
0.9 (66kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 3500km.

Hind: 15 450.-

Škoda Octavia, 01/2016a. 1.6 (81kw), 
diisel, manuaal, sinine met. Sn: 
61 900km. 

Hind: 15 990.-

Nissan Navara, 11/2015a. 2.5 (106kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 
111 828km. 

Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Acenta 4x4, 11/2014a. 
1.6 (96kw), diisel, manuaal, valge met. 
Sn: 78 830km.

Hind: 18 990.-

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

Hind: 19 490.-

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

Hind: 19 490.-

Honda CR-V, 01/2016a. 2.0 (114kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 
72 058km. 

Hind: 19 990.-

Nissan X-Trail Tekna, 02/2016a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
99 952km. 

Hind: 19 990.-

Nissan Qashqai Tekna+, 09/2017a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 10 500km. 

Hind: 20 990.-

Toyota RAV4, 02/2016a. 2.0 (112kw), 
bensiin, automaat, tumepruun met. 
Sn: 48 125km. 

Hind: 21 750.-

Nissan Qashqai Tekna, 05/2018a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 6900km. 

Hind: 22 790.-

Kia Sportage GT-Line, 08/2016a. 1.6 
(130kw), bensiin, automaat, valge met. 
Sn: 38 770km- 

Hind: 22 990.-

Nissan Qashqai Tekna Design Pack 19, 
02/2018a. 1.6 (120kw), bensiin, manuaal, 
must met. Sn: 8500km.

Hind: 23 990.-

Nissan X-Trail Tekna, 05/2017a. 1.6 
(130kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 12 000km. 

Hind: 23 990.-

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

Hind: 26 990.-

Nissan LEAF Acenta, 07/2018a. elek-
ter, automaat, must met. Sn: 135km. 

Hind: 31 990.-

Nissan X-Trail Tekna 4x4, 01/2018a. 
2.0 (130kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 7800km. 

Hind: 31 990.-

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Kuulutaja reede, 14. detsember 201810



VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

TEENUSED

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

• Sõiduautode ja väikekaubikute 
keretööd ja värvimine. Karpide, tii-
bade, uste vahetus, värvi parandused. 
Tel 509 2436

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Treilerveod Lääne-Virumaal. Tel 
5858 0123

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

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

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

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunni-
töö 30 €/h. Rendime puksiirhaagist 

(konn) ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10 meetrine redel 
6 € - 24/h. Kivipurustaja 50 € - 24/h, 
tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 
24/h, elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tel 5858 9552

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

 • Kopa- ja kaevetööd. Lumelük-
kamise teenus. Tel 5553 0770

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

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

• Kaevetööd miniekskavaatoriga. Tel 
5558 3686

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Info tel 504 0118

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977
• Teostame fekaaliveoteenust ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

• Müün ja paigaldan igas mõõdus 
kauakestvaid ja nägusaid tõstetavaid 
garaažiuksi väikeelamutele ja tööstus-
tele Lääne-Virumaal. Aastate pikkune 
kogemus ja kindel kvaliteet. Helista ja 
küsi pakkumist! Tel 5192 9297

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

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Plekikantimise tööd. Otsaplekid, 
harjaplekid, sokliplekid, aknaple-
kid ning kõik erikujulised lisaple-
kid. Tel 5553 0770

• Üldehitustööd: puukuurid, garaažid, 
saunad. Tel 5685 6320

• Üldehitus, siseviimistlus, torutööd. 
Tel 506 9683

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

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Siseviimistlus, 
vannitoad, voodrivahetus, soo-
justamine, terasside ehitus, san. 
tehnilised tööd. Hinnad head. Tel 
5808 5965

• Teostame korterite, eramute 
ehitus ja remonttöid. Tehtud töö-
dele garantii. Tel 5394 6666

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

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

• Ehitustööd ja korteri remont. 
Remondi-, kipsi-, plaatimis- ja 
maalritööd.  Laepaneeli parketi 
ja mööbli paigaldus. Sauna ehi-
tamine. Pakkumised postkasti. 
Tel. 53339179, Priit, kolmseina@
gmail.com

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

• Korterite renoveerimine, vanni-
tubade remont ning lammutustööd. 
Tel 5685 6320

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

• Pottsepp: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatööd. 
Tel 522 1165

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• 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

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

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

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Maja Elekter OÜ

• Välielektritööd
• Siseelektritööd
• Käiduteenuse 

osutamine
• Lülimine kuni 20 kV 

elektripaigaldistes

Tel 5646 8092
koduelekter@gmail.com
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Kuuluta

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

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

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

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

sele.

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

Rakmettrans

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

Janmert OÜ teeb 
ehitus- ja remonditöid.

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust ja nii edasi.

Tel 5810 7352

• TERITUSTEENUS: noad, peit-
lid, kirved, käsihöövliterad. Teri-
tus toimub vesikäiaga. Helista 
ja küsi lisainfot. Tel 5387 8045, 
schmidt100@hot.ee

• Otsin nahkdiivani katte vahetajat. 
Tel 5190 1697

• Teostan metalli treimis- ja keevitus-
töid. Tel 558 1279

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

• Pehme mööbli remont, veo võima-
lus. Tel 506 1547

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Kümblustünni rent Koerus. Tel 
5817 2566

• Jõulumees pühadelauludega on tel 
5690 0076

• Jõuluvana tuleb, kui helistada 514 
3787

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Felix Bänd – soodne. Tel 5559 3419

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

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

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

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

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

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

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

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

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

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 
Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 
Suurem paindlikkus ja vabadus

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

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 
tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 
pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 
10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 
18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 
ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

• Koristan vanametalli. Tel 558 7000

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

• Müüa õlleankur roostevaba 60 l. 
Tel 527 8896

• Müüa iPhone 6 16GB, valge, kor-
ralik telefon, aku kestab hästi, kaasa 
karp, USB ning pistik. Hind 130 €. Tel 
5196 1234

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

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

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

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

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

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

• Ostan kristall ja varajast tarbeklaasi 
tooteid. Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

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

• Ostan nõukaaegse soome tõuke-
kelgu ning tehnilist kirjandust, võib 
pakkuda ka vanemat. Tel 5672 7175

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

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

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, mootor-
rattad, kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. Aus ja 
meeldiv teenindus! Tel 507 9984

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

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

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

• Ostan vähekasutatud külmiku, pe-
sumasina, valamu, lahtikäiva diivani 
jne esemeid. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. vanaaeg-
sedasjad@gmail.com. Tel 555 55527

• Ostan õmblusmasina Veritas, õmb-
lusmasina jala, väikeste sahtlitega 
töölaua näit. kellassepa, kvaliteetse 
puurpingi. Tel 5801 9086

• Ostan nõukogudeaegseid fotoapa-
raate ja objektiive ja muid vanu asju! 
Tel 5853 2215

• Ostan raamatuid „Seiklusjutte maalt 
ja merelt“. Tel 5645 1242

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

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

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

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

• Müüa saetud lõhutud kuivi küt-
tepuid. Minimaalne kogus 2 m3. Tel 
522 3152

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

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5695 5572

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

al 175 €/tonn
Võidu 2c, Rakvere

• Katuseplekk, hind alates 5 €, vas-
tavalt tellija mõõdule. Tel 553 9330

EHITUS

METS

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

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

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

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

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5354 3002 
või 513 3787

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

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414

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

• Müüa männikoore multši. Paki-
tud ja lahtine. Tel 554 9113

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

Viru Halud OÜ
ostab

Metsa raieõigust
Majandame ka pehmeid 

lanke
Info ja hinnapakkumised

518 4333
janis@viruhalud.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

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

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

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

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

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

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

TUTVUS

MUU

VANAVARA

TEATED

• Alessandra Moetäika/Kirbuturg. 
Tule too oma seisvad riided/jalanõud 
meie juurde müüki ja teeni lisaraha. 12 
€ rendinädal. Asume Rakvere kesklin-
nas Tsentrumi ostukeskuse II korrusel. 
Lisainfo tel 5618 4223

• Kauplus „Selena“ nüüd on uued 
ja vähekasutatud riided (peoklei-
did ja peokingad), lasteriided ja 
muud kaupa. T-R 10-15, L 10-14. 
Tuleviku 6, Rakvere

• MTÜ Muinasjutulises loome-
pisikus 15.12.18 kell 10.00-15.00 
toimub käsitöötoodete müük. 
Käsitöökaardid, albumid, salvräti-
kukarbid. Tel 5907 3400

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

Tennisekursused 
seenioridele 60+

Koht: Aqva 
Spordikeskus

Kursuse kestvus: 
10 tundi, treeninggrupi 

suurus 6 inimest.
Hind 50 €. 

Treener: Mari Ani, tel 
5198 2297 

mari.ani@rakveretennis.ee

SeeniorTugi OÜ 
Eakate abi- ja tugiteenused 
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. Saatmine 
arstile, apteeki, kauplusesse, 

kirikusse jne. 
Võimalik tellida koju 

sooja toitu. 

Täpsem info 5371 2433 või 
seeniortugi@gmail.com

Näpi Mööbel
Näpi tee 20A

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

P-suletud
Tel 529 2692

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

ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD 
Kui tahad juua, on see sinu asi, 
kui soovid elada kainelt, on see 

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

• www.toonklaas.ee

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

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

• Soovime üürida tuba korte-
rist või majast koos hooldus-
teenust  osutava  inimes ega , 
ootame er inevaid pakkumis 
( 8 2 - a a s t a n e  n a i s t e r a h v a s ) . 
Tel 528 8693
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KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Südamlik kaastunne emale, 
abikaasale ja lastele kalli 
MATI ANDRESPOKI

kaotuse puhul. 
Leinas tädi Elle, 

Rita, Edik ja Aino

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Hinnad turul 13. detsembril 2018

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

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Petersell kg 8,00

Mugulsibul kg 2,00

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Porgand kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Kapsas kg 0,50

Kõrvits kg 1,00

Tomat (import) kg 2,00 3,00

Õunad kg 1,50

Jõhvikad liiter 5,00

Hapukapsas kg 2,00

Sarapuupähklid (import) kg 5,00

Kreeka pähklid (import) kg 5,00

Mesi 700g purk 5,50 6,00

Seemned lindudele 5kg kott 5,00

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Laupäeval, 15. detsembril on turul Peipsi kala 
ja Saaremaa lõnga müük!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul müügil: 
* tööstuskaup – jalanõud ja riided

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

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

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

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

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

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

Disain
Renee Koit
Gert Koovits

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Viimane Kuulutaja 
enne puhkust ilmub 21.12. 

Esimene Kuulutaja 
pärast puhkust 11.01.

Kuulutaja puhkab 24.12 kuni 4.01

Möödunud pühapäeval toi-
mus Haapsalus Eesti kuni 14 
aastaste poiste korvpalli ka-
rikavõistluste finaalmäng. 
Tänavuseks võitjaks krooniti 
Rakvere Spordikool/Tar-
vas, kes võitis finaallahingu 
vastast Keila Korvpallikooli 
lõppseisuga 91 : 66.

Rakvere posisid juhtisid 
kolm-neljandikku mängust 
suure ülekaaluga, seisudeks 
vastavalt avaveerandil 22 : 
12, poolajal 51 : 26 ning kol-
mandal veerandi lõpuks 76 
: 41. Neljanda veerandi võit 
läks küll Keila noormeeste-
le, kuid vastaste edu oli juba 
piisavalt suur ning Rakvere 
Spordikool/Tarvas tuli koju 
võiduga.

Võiduvõistkonna juhenda-
ja Tõnis Putko oli tulemuse-
ga arusaadavalt väga rahuu. 
„Kõik poisid olid mänguks 

Rakvere korvpallipoisid 
tulid karikavõitjaks

Rakvere Spordikool/Tarvas võistkond.
Foto: Eerik Parvits

valmis ja andsid endast pari-
ma – ühine töö ja vaev,“ tun-
nustas Putko võistkonnaliik-
mete saavutust finaalturniiril. 
„On suur rõõm treenida nii 
töökaid poisse, kes igapäeva-

selt selle nimel vaeva näinud!“ 
kiitis juhendaja.

Putko nentis, et esikoht oli 
ikka väikeseks üllatuseks ka. 
„Hooaja algul ei osanud ar-
vata, et karikavõitjad oleme,“ 

sõnas juhendaja, lisades, et 
esimene poolaasta on tõesti 
hästi kulgenud. „Olen poiste-
ga rahul!“

Otsustavas matšis oli re-
sultatiivsemaks Karl Ristna, 
kes viskas 34 punkti. Oliver 
Balõtsev panustas võitu 20 
punktiga, Georg-Richard 
Aare 15 punktiga ning Ülari 
Luhama 10 punktiga.

Karikavõitjate rivistuses 
mängisid finaalis veel Rasmus 
Floren, Georgi Svedov, And-
ro Martinson, Arden-Joosep 
Lippasaar, Karl Heinrich San-
kovski, Teiren Tõld ja Krist-
jan Sula. Teenitud autasu 
said lisaks mängijatest Oliver 
Kaarlõp ja Rasmus Randon 
Lille, treenerid Madis Putko 
ja Rainis Naur ning esindaja 
Arnu Lippasaar.

Liisi Kanna

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta
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 Varemerohi 
nii ja naa
Väga palju on kirjutatud tai-
medest. Kõigil neil on kindel 
spetsiifika, milliste haiguste 
puhul abi saab. Kõik need 
omadused on üheselt võeta-
vad, võta ükskõik kelle kirju-
tatud raamat kätte – alati on 
kõigil iga taime kohta samad 
andmed.

Mina tahan kirjutada va-
remerohust. See taim kas-
vab mul aias. Alati, kui taim 
õitseb, peab ta varred koos 
õitega ära lõikama, muidu on 
terve aed ainult varemerohu 
all kinni, sest ta levib hästi 
isekülvamise teel. Kui seda 
ohjata, on kasvatamine väga 
lihtne.

Varemerohu ürti võib sis-
se võtta. Juured on natuke 
mürgised ja need sobivad 
rohkem viinaga tehtult mää-
rimiseks.

Viinaga tehtud ürdiessents 

sobib sisse võtmiseks. Kõige 
parem on ürti noppida taime 
õitsemise ajal. Ürt toppida 
(peeneks lõigatult) klaaspu-
delisse, häda korral võib tar-
vitada ka plastikust joogipu-
delit. Pudel täidetakse kolm- 
veerandi ulatuses ürdiga, 
peale valatakse 40-kraadine 
valge viin. Pudel panna ak-
nalauale 14 päevaks, iga päev 
loksutada.

Sellist ravimit võib võtta 
10–15 mg koos vähese veega 
üks kord päevas tühja kõhu-
ga.

Samuti võib teha ürditeed. 
Võtta 1 dessertlusika täis 
kuiva ürdipuru, lusikal lüka-
ta kuhi maha, panna tassi ja 
valada keev vesi peale. Lasta 
tõmmata kaane all 10 minu-
tit ja tarvitada üks tass päe-
vas.

Varemerohtu sisse võt-
tes tuleb seda teha 20 päeva, 
jätta 10 päeva vahele ja võtta 
jälle 20 päeva. Siis võib teha 
suurema vahe.

Varemerohi aitab kopsu-
kelmepõletiku, bronhiaalka-
tarri, kroonilise bronhiidi, 
kopsutuberkuloosi, köha, 
kurgupõletiku, neelupõleti-
ku, kõrge vererõhu, mao- ja 
soolehaiguste raviks.

Hästi mõjub varemerohi 
luumurrule, luud kasvavad 
korralikult kokku. Arvan, et 
see aitab ka luuhõrenemise 
korral. Kindlasti tasub proo-
vida.

Peale selle on väga mõju-
sa toimega varemerohusalv. 
Salv aitab liigestele, valuta-
vatele igemetele, ekseemile, 
reumavalule, luumurrule, 
põletushaavale, haudunud 
kohtadele (lamatistele), kas-
vajatele, tursetele, veenipõ-
letikele.

Kui ravid liigest, tuleb 
kindlasti soojalt kinni pan-
na. Jalaveene määrides aga 
ei tohi soojas hoida. Pidevalt 
6–7 kuud määrides on või-
malik veenipõletikust lahti 
saada. Olen seda tervenemist 

oma silmaga näinud.
Kui näpud valutavad ja 

luud on moondunud, siis 
masseerida neid salviga näi-
teks teleka ees istudes. Kum-
bagi kätt 20 minutit. Teen 
ise vähesel määral salvi ja see 
on täiesti naturaalne. Minu 
käest võib saada varemeroh-
tu, et oma aeda istutada.

Varemerohu lehtedest 
võib kompressi teha. Leht 
lasta läbi tulise vee ja pan-
na valutavale kohale, mida 
on enne mõne salviga sisse 
määritud. Ilma salvita võivad 
tekkida valusad villid, sest 
taim on tugevatoimeline.

Mina ei oska öelda, kas va-
remerohi kõigile sobib. Seda 
sobimist või mittesobimist 
on igaühel ise vaja tunneta-
da.

Kui tekib küsimusi, helis-
tage esmaspäeval ja teisipäe-
val kell 10–12 telefonil 5827 
0949.

Sirje Nukka



TÄNA MAAILMAS
TASUB TEADA

Täna 1503. aastal sündis 
Prantsusmaal mees, kel-
lest sai üks kuulsaim en-
nustaja maailmas – 
Nostradamus. Ta ennus-
tas sündmusi ette aasta-
kümneteks ja isegi sa-
janditeks, mistõttu ja-
gub tema ettekuulutusi 
ka praegusesse aega.

Allan Espenberg

Tegelikult pole täpselt teada, 
mis kuupäeval Nostradamus 
ilmale tuli. Kõige sagedami-
ni usutakse, et see juhtus 14. 
detsembril 1503. aastal, kuid 
teistel andmetel võis suur-
mees sündida ka nädal hiljem 
ehk 21. detsembril.

Ennustused 
kirjas salmidena
Prantsuse arst, astroloog ja fi-
losoof Michel de Nostredame 
ehk ladinapäraselt Nostrada-
mus (1503-1566) sai ettekuu-
lutajana kuulsaks pärast seda, 
kui oli 1555. aastal avaldanud 
raamatu „Les Prophéties“ 
(Ennustused). Ta pani oma 
mõtted miljonite ettekuulu-
tuste näol kirja nn katrääni-
dena (värsside ja salmidena).

Tänase päevani dešifree-
rivad kümned spetsialistid 
Nostradamuse käsikirju, 
leides nendest üha uusi en-
nustusi ja vihjeid. Kuna aga 
Nostradamus pole kirja pan-
nud täpseid daatumeid ega 
kohanimesid, siis on erine-
vate sündmuste paigutamine 
õigesse aega ja ruumi mõne-
võrra raskendatud.

Lisaks tuleb silmas pidada, 
et ennustaja paljusid lauseid 
võib mõista mitmeti ja tõl-
gendada erinevalt ning nende 
dešifreerijad lähtuvad subjek-
tiivsetest asjaoludest. Ka pole 
paljudest prantslase kodee-
ritud ettekuulutustest seni-
ni veel üldse arugi saadud ja 
nende üle käib päris äge vaid-
lus. Seda teatakse aga kindlalt, 
et Nostradamuse katräänides 
võib leida ettekuulutusi kuni 
aastani 3797.

Nostradamuse ettekuulu-
tustesse suhtutakse tõsiselt 
ka tänapäeval. Tema teeneks 
peetakse seda, et ta on suut-
nud täpselt ette näha mitmeid 
traagilisi sündmusi maailma 
ajaloos, mis leidsid aset alles 
sajandeid pärast tema surma, 
nagu näiteks Napoleoni lüüa-
saamist, Adolf Hitleri võimu-
letulekut, vendade Kennedyte 
hukkumist ja suuri terroriak-
te (sealhulgas 11. septembri 

tragöödiat USAs).
Samas pole paljud Nostra-

damuse ennustused üldsegi 
täide läinud. Näiteks arvas 
ta, et juba mõne aasta eest 
oleks pidanud algama kolmas 
maailmasõda, et Barack Oba-
ma jääb Ameerika viimaseks 
presidendiks, et ökoloogilise 
katastroofi tulemusel kaob 
ookeanidest viimane kui kala, 
et inimeste hulgas puhkeb to-
taalne ja surmav epideemia, 
et mitu Euroopa riiki uju-
tatakse täielikult tulvaveega 
üle, et inimesed lõpetavad 
loomade tapmise toiduks, et 
Vaikse ookeani põhja ehita-
takse suured veealused linnad 
jne. Ükski nendest ettekuulu-
tustest pole täitunud.

Veel on Nostradamus öel-
nud, et 2015.–2016. aastatel 
sündinud inimesed elavad 
200aastasteks või veelgi va-
nemateks, kusjuures eluiga 
aitavad pikendada meditsiini 
edusammud. Selle lubaduse 
paikapidavuse kohta ei saa 
praegu veel midagi arvata.

Ennustused 
tulevaks aastaks
Ka järgmiseks, 2019. aastaks 
on populaarne Prantsuse ast-
roloog üht-teist ette näinud. 
Niimoodi vähemalt väidavad 
spetsialistid, kelle kinnitusel 

õnnestus neil ära mõistatada 
Nostradamuse mõned müsti-
lised ja šifreeritud ettekuulu-
tused just tulevaks aastaks.

Kõigepealt peaks järgmisel 
aastal – rohkem kui kunagi 
varem – võidutsema õiglus, 
mis tähendab, et iga inimene 
saab selle, mida ta väärib ja 
mille ta on ära teeninud. Kui 
me oleme mingite oma te-
gudega kedagi haavanud või 
solvanud, siis tuleb selle eest 
vastutust kanda ja selle taga-
järgedega leppida. Aga kui 
meie kavatsused ja teod olid 
enamasti head ja üllad, siis 
võib tuleval aastal hakata selle 
vilju noppima.

Taas suudetakse saavutada 
suuri edusamme meditsiinis, 
mistõttu mõnest haigusest 
saadakse lõplikult jagu. Ini-
mesed võivad rõõmustada 
kvaliteetsema, täisväärtusli-
kuma ja tervislikuma elustiili 
üle. Veel võetakse ette abi-
nõusid reostumise ja looduse 
hävitamise vastu. Taolised 
otsused kinnitatakse ülemaa-
ilmsel tasandil ja võitlus pla-
needi saastumusega muutub 
inimkonna üheks olulisemaks 
väljakutseks.

Muutused pidavat toimu-
ma ka rahavoogude liikumi-
ses. Nostradamuse arvates 
meelitab õilsate tegude te-

gemiseks kasutatav raha ligi 
veelgi suuremat raha. Kuid 
üksnes omakasupüüdlikeks 
või kahjulikeks eesmärkideks 
kulutatav raha toob lõppkok-
kuvõttes kaasa hävituslikud 
protsessid ja materiaalse hea-
olu purunemise.

Põhja-Ameerikas näeb 
Nostradamus ette suuri, 
võimsaid ja hukatuslikke loo-
dusõnnetusi. Peaasjalikult on 
tegu maavärinate ja orkaani-
dega.

Nostradamusel on nii mõn-
dagi öelda ka Venemaa kohta. 
Nii pidavat Vene Föderat-
sioonist 2019. aastal saama 
mingisugune rahvusvaheli-
ne kohtunik, mille otsustest 
hakkab sõltuma mitme riigi 
tulevik. Kuid maailmakeskus 
pidavat nihkuma Siberi terri-
tooriumile, mida on aga väga 
raske uskuda, sest igatahes 
praegusel ajal on Venemaa 
too kant nii poliitiliselt kui 
majanduslikult üsna kehval 
järjel.

Muide, Nostradamuse järgi 
pidavat Siberi esiletõus toi-
muma vahetult enne seda, kui 
Maa jahtub maha ja elu meie 
planeedil katkeb.

Nostradamuse kaasaegne 
portree, maalitud tema poja 
Cesari poolt.

1503: sündis maailma tuntuim ettekuulutaja Nostradamus
Mida on Nostradamus 
ennustanud kauge-
masse tulevikku?

2028 – Luuakse uus energiaal-
likas. Näljast hakatakse jagu 
saama. Stardib piloteeritav 
kosmoselaev Veenusele.

2046 – Hakatakse kasvatama 
inimeste siseelundeid. Kõige 
efektiivsemaks raviviisiks saab 
elundite väljavahetamine.

2066 – Muhameedliku Rooma 
ründamisel kasutab USA uut 
relvaliiki – klimaatilist relva. 
Oodata on ilma järsku külme-
nemist.

2183 – Marsil asuv koloonia 
muutub tuumariigiks ja nõuab 
iseseisvumist ehk lahkulöö-
mist Maast.

2279 – Energiat saadakse mit-
temillestki (näiteks vaakumist 
või mustadest aukudest).

2480 – Omavahel põrkavad 
kokku kaks kunstlikku Päi-
kest. Maad katab hämarus.

3797 – Maal hävib kõik elav, 
kuid inimkonnal on võimalus 
jätkata uut elu mõnes teises tä-
hesüsteemis.
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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 30 €

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

teksapood!

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

teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

KOGU KAUP
-80%-50 KUNI

suur ALLAHINDLUS
DETSEMBRIS

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

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

www.facebook.com/EhituseABC

15.-16. detsember

-25%

Nüüd ka 
e-poes!

www.omaporsas.ee

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

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoest leiad
kõik vajaliku jõululauale:

seaprae, süldi- ja pasteedimaterjali,
Eesti Lihatööstuse verivorstid

ning Reti talu hoidised
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