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Meie läheme puhkama!
Kuulutaja puhkab 23.12.19-2.01.20
Viimane leht enne puhkust ilmub 20.12.19, 
esimene pärast puhkust 10.01.20
NB! Selles ajavahemikus portaalist lisa-
tud kuulutused ilmuvad paberlehes 10.01, 
internetis 24 tunni jooksul.

L ääne-Virumaa Puue-
tega Inimeste Koda 
taotles rahastust Lääne-

Virumaa Omavalitsuste 
Liidult projekti „Koostöö – 
vol 2“ elluviimiseks. Pro-
jektiga soovime tähelepanu 
pöörata ligipääsetavusele 
Lääne-Virumaa omavalitsus-
tes. Seoses haldusreformiga 
on tekkinud meil suurvallad, 
mille territooriumid on suu-
red ja meie huvi oli vaadelda 
tekkinud olukorras ligipääse-
tavust avalikele asutustele.

Ettevõtlus- ja infotehno-
loogiaminister allkirjastas 
29.05.2018 määruse, millega 
kehtestati puudega inimeste 
erivajadusi arvestades nõuded 
avalikele ehitistele. Määrus 
kehtestati ehitusseadustiku 
§ 11 lõike 4 alusel (jõustus 
03.06.2018 RT I, 31.05.2018, 
55).

Eestis on puuetega inimes-
te organisatsioonid ligipää-
setavuse teemaga tegelenud 
juba aastaid, samuti Lääne-
Virumaal ei ole see teema 
võõras. Esimesed testimised 
meie maakonnas toimusid 

2001. ja 2009. aastal, kuhu 
olid kaasatud toonased oma-
valitsuste juhid.

Mis on aastatega muutu-
nud? Meie vaatlemise objek-
tideks olid vallamajad, laste-
aiad, koolid, tervisekeskused, 
päevakeskused, raamatuko-
gud, spordikeskused, kultuu-
rimajad, kauplused, söögi-
kohad ja linnakeskkondades 
tänavate ületuskohad.

Avalikesse hoonetesse 
sissepääs maakonna keskustes 
on väga erinev. On kohti, kus 
hoonesse sisenemisel takistu-
si ei esine, on täiesti ligipääs-
matuid ja on nii-öelda pooli-
kuid lahendusi. Näiteks kald-
tee on rajatud, kuid ratastoo-
liga iseseisvalt sinna peale ei 
pääse või trepimademel ei ole 
ratastooliga kulgejal ruumi 
ukse avamiseks. Õuest sisse-
pääs kaldtee näol on, kuid 
fuajees vaatavad vastu trepid 
jne. Vanemad hooned va-
javad trepist üles minekuks 
õige kõrguse ja paigutusega 
käsipuid, sageli on käsipuu all 
trepil takistuseks prügikast. 
Kahjuks peab nentima, et 

tänaseni ei ole veel kõik val-
lamajad liikumispuudega ini-
mestele ligipääsetavad, ehkki 
enamuses omavalitsustes on 
tagatud sissepääs sotsiaal-
osakonda.

Tervisekeskused olid val-
dades kenasti ligipääsetavad. 
Üllatuse pakkus uus Rakvere 
tervisekeskus, kus oli ratas-
tooli kasutajal raske massiiv-
set ust iseseisvalt avada ning 
keskuses olevas inva WC-s 
oli paberihoidik asetatud liiga 
kaugele ja samas oli pedaaliga 
avanev prügikast. Psühhiaat-
rite juurde ratastoolis inime-
ne uksest sisse ei saa, vaata-
mata olemasolevale kaldtee-
le – uks avanes kaldtee poole.

Positiivseks üllatuseks nä-
gime Viru-Nigula valla Kun-
da rannas kõigile ligipääse-
tavat laudteed. Soovitame 
suvel minna kõigil Kundasse 
mereranda, mööda laudteed 
pääseb ka ratastoolis inimene 
mere ilu ja lõhnu nautima.

ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni ar-
tikkel 9 sätestab juurdepää-
su füüsilisele keskkonnale, 

transpordile, teabele ja suht-
lusele, sealhulgas info- ja 
kommunikatsioonitehnoloo-
giatele ning süsteemidele ja 
muudele avalikele ehitistele 
ning teenustele nii linna kui 
maapiirkondades, olulise eel-
dusena puuetega inimeste 
ühiskonnas osalemisele võrd-
selt ülejäänud ühiskonna liik-
metega.

Projektiga soovitame koha-
likel omavalitsustel pöörata 
tähelepanu füüsilisele ligi-
pääsetavusele. Selle jätkuvaks 
parendamiseks alustame tra-
ditsiooni rändmeenete „Kuld-
ne kark“ ja „Katkine kark“ 
üleandmist, mis sümbolisee-
rivad head ja halba ligipääse-
tavust.

Esimese rändmeene üle-
andmine toimub 10. märtsil 
Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Koja 25. aastapäeval 
Rakvere linnavalitsuse valges 
saalis.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste 
Koja projekti töörühm 

Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liit (VIROL) kutsub maa-
konna elanikke, asutusi ja 
organisatsioone üles esitama 
kandidaate, keda autasusta-
da Lääne-Virumaa kõrgeima 
tunnustuse – vapimärgiga.

Välja antakse kahte lii-
ki vapimärke. Lääne-Viru 
maakonna kuldne vapimärk 
omistatakse inimesele, kes 
oma silmapaistva töö ja tege-
vusega kultuuri, spordi, hari-
duse, sotsiaal- ja tervishoiu, 
majanduse, maaelu arenda-
mise jm valdkonnas on olu-
liselt kaasa aidanud Lääne-
Virumaa arengule. Samuti 
muude saavutuste eest, mis 
on toonud au ja tunnustust 
maakonnale. Kandidaat ei pea 
olema maakonna elanik.

Lääne-Virumaa hõbedane 
vapimärk omistatakse mit-
te-eestlasele maakonnale 
osutatud eriliste teenete eest 
ja väljapaistvate saavutuste 

Rakvere Linnavalitsus ootab 
hiljemalt 6. jaanuariks 2020 
kirjalikke ettepanekuid Rak-
vere linna teenetemärgi, Rak-
vere Kroonimärgi andmiseks.

Rakvere Kroonimärk an-
takse füüsilisele isikule Rak-
vere linnale osutatud eriliste 
teenete eest. Ettepaneku tee-
netemärgi andmiseks võivad 
teha füüsilised ja juriidilised 
isikud. Ettepanek peab sisal-
dama andmeid tunnustus-
avalduse kandidaadi kohta 
ning ettepaneku tegija põh-
jendust tunnustamiseks.

Ettepanekud kandidaatide 
kohta tuleb saata kirjalikult 

Linnavalitsus ootab ettepanekuid 
Rakvere Kroonimärgi kandidaatide kohta

aadressil Rakvere Linnavalit-
sus, Lai 20 Rakvere 44308 või 
linnavalitsuse e-posti aadres-
sil linnavalitsus@rakvere.ee.

Teenetemärki antakse 
üks kord aastas kuni viie-
le isikule ja see antakse üle 
Rakvere linna korraldataval 

Eesti Vabariigi aastapäeva 
pidulikul vastuvõtul. Tee-
netemärgi andmise otsustab 
linnavalitsus.

Rakvere Kroonimärki an-
takse välja alates 1996. aastast. 
2019. aastal pälvisid Rakvere 
linna teenetemärgi HKScan 
Estonia juhatuse esimees 
Anne Mere, Rakvere era-
gümnaasiumi direktor ja ette-
võtja Anne Nõgu, OÜ Liliina 
juht ja Rakvere Võrkpalli-
klubi treener Mehis Täpp 
ning Rajaotsa muusikakooli 
juht Toomas Rannu.

Kuulutaja

Ligipääsetavuse testimine maakonnas

Maakonna kõrgeim autasu ootab kandidaate

tunnustamiseks.
Kirjalikku taotlust koos 

põhjendusega oodatakse 
Lääne-Viru Omavalitsus-
te Liidu büroole hiljemalt 

7. jaanuariks aadressil F. R. 
Kreutzwaldi 5, 44314 Rakve-
re või e-posti aadressil virol@
virol.ee.

Taotlus teenetemärgi kan-

didaadi kohta tuleb esitada 
vabas vormis, kus on vä-
hemalt järgmised andmed: 
kandidaadi ees-ja perekon-
nanimi; elukoht, sünni-
aasta, -kuu ja -päev; elukut-
se, amet (auaste) ja töö- või 
teenistuskoht; kodakondsuse 
andmed; kas omab teenete-
märki, milliste teenete eest ja 
millist klassi; üksikasjalik tee-
nete kirjeldus; esitaja, tema 
andmed.

Lääne-Viru maakonna va-
pimärk on maakonna kõr-
geim tunnustus aastast 2005.

Lääne-Viru maakonna va-
pimärgid antakse üle Eesti 
Vabariigi 102. aastapäeva-
le pühendatud Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liidu juhatuse 
esimehe ja tegevdirektori pi-
dulikul vastuvõtul 22. veeb-
ruaril Haljala rahvamajas.

Kuulutaja

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

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

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093



Kuulutaja reede, 20. detsember 2019 3UUDISED

Täna avatakse 
Pärnu-Jaagupi alevis 
Grossi Toidukaupade 
kauplus, mis loob seal-
sele rahvale mitmekesi-
semad ning soodsamad 
võimalused söögi-
kraami soetamiseks.

Liisi Kanna

AS OG Elektrale kuuluva 
jaeketi Grossi Toidukau-
bad uus kauplus asub Põhja-
Pärnumaa vallas, Pärnu-
Jaagupi alevis aadressil Uus 
tänav 20a.

Ettevõtte omanik Oleg 
Gross rääkis, et ehitusloast 
kasutusloani jõuti väga kii-
resti – umbes nelja kuuga. 
„Siiras tänu Põhja-Pärnumaa 
vallavalitsusele vastutulelik-
kuse eest. Koostöö vallaga 
oli äärmiselt positiivne ning 
see hõlbustas meie tööd tun-
duvalt. Üks parimaid koge-
musi meie ettevõtte jaoks. 
Nii meeldiv on näha, et valla-
valitsus ei ole ainult admi-
nistratiivüksus, vaid tõesti 
inimeste huvide eest väljas,“ 
tunnustas Gross.

Ka Põhja-Pärnumaa valla-
vanema Jane Metsa hinnan-
gul sujusid ettevalmistused 
ladusalt. „Kogu asjaajami-
ne ja ehitamine on toimu-
nud kiiresti ja soliidselt. 
17. detsembril andis Põhja-
Pärnumaa vallavalitsus kaup-

lusele kasutusloa,“ sõnas 
Mets.

Vallavanem rääkis, et kui 
Põhja-Pärnumaa vald kaks 
aastat tagasi, pärast haldus-
reformi alustas, jõudis tema-
ni info, et kohe-kohe tuleb 
Pärnu-Jaagupisse Grossi 
Toidukauplus. „Kuna olen 
kuulnud paljude ketikaup-
luste kohe tulemisest Pärnu 
linna, siis kahtlesin, kas ikka 
tuleb nii oodatud kauplus 
Pärnu-Jaagupisse,“ meenutas 
Mets.

„Aga seda suurem on rõõm, 
et täna on kaupluse avamine, 
mida kohalik kogukond nii 
väga ootab ja vajab,“ jätkas 
Põhja-Pärnumaa vallavanem.

„Kauplus on kaunis ja jääb 
vaid soovida, et külastajate 
vähesuse üle kunagi kurtma 
ei peaks ning kaup on mitme-
kesine ja taskukohane,“ lisas 
Jane Mets.

Uue kaupluse avamise-
ga kohalike ostuvõimalused 
tõepoolest vaieldamatult 
paranevad. Nimelt ei olnud 
Pärnu-Jaagupi lühiümbruses, 
umbes 20 kilomeetri raadiu-
ses seni ühtegi ketikauplust. 
„Kindlasti muutub sealsete 
inimeste ostukorv mitme-
kesisemaks ja toidukaupa-
de hind kukub oluliselt, sest 
meie lähme sinna ikka oma 
tavahindadega,“ rääkis Oleg 
Gross.

Tegu on kahe kassaga ning 
ettevõtte mõistes keskmi-
se sortimendiga kaupluse-

N eljapäeva hommikul 
sai Kadrina Keskkoo-
lile osaks eriline sünd-

mus, millest ilmselt iga ha-
ridusasutus Eestis praegusel 
ajal unistab – õpilastele rääki-
sid rallist maailmameister Ott 
Tänak, Eesti meister Georg 
Gross ja ettevõtja Oleg Gross, 
kes on toetanud Tänakut 
tema teel tippu ka kõige kee-
rulisematel aegadel. Senini 
pole maailmameister ühtegi 
sarnast koolikülastust teinud.

Kadrina Keskkool on aasta 
vältel rallispordis toimuvale 
suure põnevusega kaasa ela-
nud ning just rallile oli täna-
vu pühendatud ka kooli iga-
aastane suursündmus CAD-
rina arvutijoonestusvõistlus. 
Kadrina koolipere elevus oli 
silmnähtav juba enne külalis-
te kohale jõudmist ning kõ-
nelejaid kuulati suure tähele-
panuga.

Vestlust juhtinud kooli 
direktor Arvo Pani alustas 
mõistagi küsimusega, kui-
das kõik algas ning kuidas 

Maailmameister Ott Tänak külastas Kadrina kooli

Ott Tänak ja Georg Gross helikopteriga kooli staadionile maandumas.

Ott Tänak nii kaugele jõu-
dis. Maailmameister toonitas 
enesearendamise olulisust, 
vaimse tugevuse saavutamist 
ning kooli rolli laiema pildi 
ning loogilise mõtlemise saa-

vutamisel. Jutuks tulid nii ral-
lisõitjale vajalikud omadused 
ja tiimitöö kui ralli maailma-
meistrivõistluste tehniline 
pool. Korduvalt said võimalu-
se küsimusi esitada ka õpila-

sed, ning kui muidu on tihti-
lugu küsimustevoorus saalis 
vaikus, siis sedapuhku tõusis 
käsi käe järel.

Liisi Kanna

Paremalt Oleg Gross, Ott Tänak ja Georg Gross Kadrina Keskkooli saalis. Fotod: Liisi Kanna

Pärnu-Jaagupi sai Grossi Toidukaupade kaupluse

Vaated uuele kauplusele avamise eel. 
Fotod: Küllike Kallaste, erakogu

ga. Jaeketi omanik usub, et 
väikese asula jaoks on värs-
ke eestimaise kauba ostmise 
võimlaus suur võit. „Laien-
datud sortimendiga kauplu-
se jaoks on koht ikkagi liiga 
väike, aga igapäevased asjad 
on kõik olemas,“ sõnas ta, li-
sades, et hoonesse tuleb ka 
apteek.

Grossi Toidukaupade jae-
kett moodustab Eesti turust 
umbes kuus protsenti – seega 
ollakse suhteliselt väikesed 
ning just oma tootmine on 
ettevõtte konkurentsieeli-
seks. Sellest annab tunnistust 
ka iga uue kaupluse avamisel 
suur huvi omatoodangu vas-
tu ning soe vastuvõtt rahva 
poolt.

„Elu on näidanud, et meie 
tugevuseks on jätkuvalt oma-
toodang, ja eelkõige eesti-

maine sealiha. Kui palju ka 
ei räägita lihale asenduse 
leidmisest, vaieldamatult on 
eestimaine sealiha eestlaste 
toidulaual ikkagi number üks. 
Sellest ei saa meie põhjamai-
ses kliimas üle ega ümber,“ 
arutles ettevõtja.

Oleg Gross rääkis, et äsja 
soetati ka juurde uus seakas-
vatuskompleks Viru-Jaagupi
külje all – see on ettevõtte 
kolmas täistsükliga sigala. 
„Nii nagu kett on arenenud, 
oleme ka seakasvatust laien-
danud – olemasolevaid siga-
laid ümberehitanud ja uusi 
komplekse ostnud,“ selgitas 
omanik, lisades, et kõigi siga-
de arv kokku peaks nüüd kas-
vama 18 000.

Kontsernil on ka oma tapa-
maja, tänu millele jõuab liha 
kiiresti ja väga värskelt let-
tidele. „Teistel kettidel sel-
list võimlaust ei ole,“ märkis 
Gross.

Pärnu-Jaagupi kaupluse 
avamisega seoses tasub ka ära 
märkida, et tegu on jaeketi 
selle liikumisharu kaugeima 
kauplusega, kuid omaniku 
sõnul oli tegu logistiliselt siis-
ki loogilise asukohavalikuga, 
kuna Vändras ja Järvakandis 
olid kauplused juba olemas. 
„Lisaks ostsime ka Pärnusse 
esimese kinnistu. Praegu on 
seal 12-rajaline bowling’u-saal, 
järgmisel aastal ehitame hoo-
ne ümber ning 2020. aasta 
lõpupoole peaksime avama,“ 
märkis Gross.
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Soovime Teile turvalist teed, nauditavat sõitu
ja meeleolukaid kohalejõudmisi uuel aastal!

Uute kohtumisteni aastal 2020!

Rakvere, Haljala tee 1, tel 660 0152. www.silberauto.ee
Silberauto Eesti esindused on suletud 24.-26. detsembril ja 1. jaanuaril.

HÄID JÕULE!

T änavust jõuluaega Rak-
vere linnaruumis ise-
loomustavad soojus 

ja helgus. Pühadetunnet ja 
hubasust loovad põnevad 
valguslahendused.

Sel aastal sai Rakvere 
keskväljakust jõuluväljak, 
mida ehivad kahar kuusk, 
3D-installatsioonid, valgus-
lahendused ja karussell. 
Advendipühapäevadel on 
keskväljakul lapsi rõõmusta-
nud jõuluvana, nii ka 22. det-
sembril kell 15–16.

Edasi tasub suunduda Par-
kali tänava jalakäijate prome-
naadile, kus on linnumajades 
koha sisse võtnud kauplejad, 
kes on kohal 22. detsemb-
rini (reedel kell 15–18, lau-
päev-pühapäev kell 11–16).

Järgmiseks soovitame sam-
mud seada uuenenud Pikale 
tänavale, mille jalakäijate alal 
loovad meeleolu jõulutulede-
ga kaunistatud puidust kuu-
sekesed. Kastani alleel loovad 
meeleolu valguskettidega ehi-
tud pingid, kitsekesed ja puu-

Jõulusäras Rakvere kutsub jalutuskäigule

Keskväljakul kuuse all ootab saan kahe põdraga. Foto: Martin Piir

dele suunatud valguslahen-
dused, mis muudavad paiga 
talvises hämaruses romantili-
seks ja kutsuvaks.

Bussijaama taga asuval 
promenaadil kõrgub esma-

kordselt ligikaudu 50 meetri 
pikkune valgustunnel. Uud-
se lahendusega jõuluatrakt-
sioon sündis koostöös Rak-
vere Ametikooli, Lateri ja 
Vivacoloriga.

Rakvere linnavalitsus tänab 
koostööpartnereid, tänu kel-
lele see projekt teoks sai!

Kristel Mänd
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M iks jõuluvana toob 
kingitusi? Siin on 
tegelikult juba kaks 

küsimust: miks üldse on 
kombeks anda jõulukingitusi 
ja miks just jõuluvana on see, 
kes need toob.

Kui kellelgi on sünnipäev, 
saab ta teistelt kingitusi. Jõu-
lud on ka sünnipäev, aga see 
erineb tavalistest sünnipäe-
vadest sellega, et kõik saavad 
kingitusi. Nimelt tähistame 
me jõuludel Jeesuse sünni-
päeva. Ta sündis küll juba 
kakstuhat aastat tagasi, aga 
tema sünd on nii oluline asi, 
et seda tähistatakse üle maa-
ilma ka veel täna. Kristli-
ku usu kohaselt, kui Jeesus 
sündis, tuli ta ise kingituseks 
kogu maailmale. Ta on Juma-
la Poeg, kes tuli tegema korda 
seda, mis inimeste ja Jumala 
vahel oli katki läinud. Ta tuli 
meie Päästjaks.

Selline Jumala armastus ja 
headus teeb iga südame soo-
jaks, ja nii tahame armastust 
ka edasi jagada. Kingituste 
jagamine on üks viis näida-
ta oma lähedastele, kui kal-
lid nad meile on. Jõulud on 
hea aeg mõelda ka nende 
peale, keda me ei tunne, aga 
kes vajavad abi. Nagu Jeesus 
tuli terve maailma ja kõiki-
de rahvaste Päästjaks, saame 
ka meie ulatada oma abikäe 

hädas olijatele. Heaks eesku-
juks on tähetargad, kes tulid 
kaugelt idast ja tõid Jeesus-
lapsele kingiks kulda, viiru-
kit ja mürri – kummalised 
kingid väikesele lapsele, aga 
õiged Kuningale ja Päästjale. 
Ja kindlasti oli neist kasu ka, 
kui Jeesus oma vanematega 
Egiptusesse põgenema pidi.

Ümber maailma on erine-
vaid kombeid, kes, millal ja 
kuidas kinke jagab. Jõulu-
vana eeskujuks on peetud 
Myra linnas kolmandal ja nel-
jandal sajandil elanud püha 
Nikolaust. Loo järgi elas sa-
mas linnas ka kaupmees, kes 
oli liiga vaene, et oma kol-
mele tütrele kaasavara anda. 
Et päästa tütred lõbumajale 
müümisest visanud Nikolaus 
nende aknast sisse kotitäis 
kuldraha. Sellest sündmusest 
algas komme jagada kingitusi 
esiteks Nikolause surmapäe-
val, nigulapäeval 6. detsemb-
ril. Tänapäeval saadakse pal-
judes maades kingid Jeesuse 
sünnipäeval ehk 25. detsemb-
ril. Põhjamaades vana tradit-
siooni järgi uus päev algas 
juba siis, kui õhtu pimenes. 
Sellepärast ka siin Eestis on 
kombeks jagada kingid juba 
jõululaupäeva õhtul ehk 24. 
detsembril. Hollandis saavad 
aga lapsed ikka veel traditsio-
naalselt kingid nigulapäevale 

eelneval päeval ja Hispaa-
nias alles kolmekuningapäe-
val, kui tähistatakse tarkade 
külaskäiku Jeesuse juurde.

Miks tähistame jõule just 
detsembris? Jõule tähistatakse 
talvise pööripäeva ajal, mis-
tõttu on ka väidetud, et krist-
lased varastasid vana pagan-
liku püha ja kleepisid peale 
oma tähenduse ning seega ei 
ole jõulud kristlik pidu. Ni-
melt tõenäoliselt Jeesus sün-
dis sügisel, mitte detsembris. 
Uute uurimuste järgi jõulude 
paigutamine detsembrisse ei 
pärine siiski paganlike pü-
hade ajahetkest, sest kristlik-
ke jõule tähistati juba varem 
kui näiteks Rooma võitmatu 
päikese püha.

Kristlikus kirikus ülestõus-
mispühad olid esimene püha, 
mida tähistati. Oli ju teada 
päris täpselt, millal juutide 
kalendri järgi Jeesus suri ja 
tõusis üles surnuist. Varastel 
kristlastel oli oma kalend-
ris Jeesuse surmapäevaks 
25. märts. Selle järgi mää-
rati ka jõulude ehk Jeesuse 
sünnipäeva kuupäev. Vanas 
juudi usus nimelt arvati, et 
tähtsad inimesed sünnivad 
ja surevad samal kuupäeval. 
Nii arvestati ka Jeesuse kui 
Jumala Pojaga. Erinevus oli 
ainult see, et surmapäevaga 
võrdseks loeti päev, millal 

Jeesus sai sigitatud Pühast 
Vaimust – ehk 25. märts, 
mida tähistame maarja-
päevana. Ja üheksa kuud sel-
lest oligi sünnipäev ning 25. 
detsembrist sai kristlik jõulu-
püha, mis hiljemalt kolman-
dal sajandil oli lääne kirikus 
üldiselt levinud. Ida kiriku 
matemaatika oli natuke eri-
nev ning seal tähistati jõule 6. 
jaanuaril ning suurt reedet  6. 
aprillil.

Varane ristiusk oli vähe-
muse usk ja püüdis ennast 
kaitsta teiste usundite mõju 
eest. Sellepärast on ka väga 
tõenäoline, et jõulud tõesti 
on algselt kristlik püha, sest 
tollastele kristlastele lihtsalt 
ei sobinud omaks võtta usu 
sisu paganatelt ega ka nende 
pühasid. Hiljem on jõulude 
tähistamise kombeid muidu-
gi mõjutanud paljud erinevad 
rahvapärimused, aga peami-
ne on ikka tähistada Jeesuse 
sünnipäeva. Ning siin põhja-
pool on eriti kõnetav tähis-
tada armastuse võitu halva 
üle ja valguse võitu pimeduse 
üle ajal, kui sama toimub ka 
looduses – päevad hakkavad 
tasapisi jälle pikenema.

Liisa Rossi,
EELK Rakvere Kolmainu koguduse 

misjonär

Jõulude tähendusest kristlikus usus
ARVAMUS
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MEIE JUURES OOTAVAD SIND:

SIMPLY

GREAT

JOB

Võta ühendust 

personal@circlekeurope.com

või telefonil 6757713,
tutvu meiega lähemalt

www.circlek.ee/tuletoole

Tule

KLIENDI-
TEENINDAJAKS
Haljala teenindusjaama

KINDEL PALK

SOODUSTUSED

TERVISEPAKETT

KOKKUHOIDEV TIIM

PAINDLIK

TÖÖGRAAFIK

KAASAEGSED

TÖÖTINGIMUSED

TÖÖ/KOOLITUS

Kolmandat aastat jär-
jest seavad Rakvere 
Ametikooli õpilased õil-
sal eesmärgil üles müü-
gileti isevalmistatud 
esemetega, saadud tu-
luga toetatakse üht 
Lääne-Virumaa 
suurperet.

Liisi Kanna

„Pakume tooteid, mis on 
valmistatud tislerite, kon-
diitrite ja keevitajate poolt. 
Kogu teenitud raha läheb 
heategevuseks – toetame üht 
neljalapselist peret Kadrina 
vallas,“ tutvustas möödunud 
reedel Põhjakeskuses toimu-
nud heategevusmüügi üks 
korraldajaid Erko Räiss.

Müügialal pälvisid erilist tä-
helepanu väikesed kilpkonna-
kujulised istmed, millele va-
balt ka peale astuda võib, 
ulatumaks kõrgemal asetse-
vate asjadeni. Tislerite poolt 
pandi välja näiteks ka male-
kabelauad ning postamendid. 
Kondiitrite nobedate näp-

Ametikooli õpilased korraldasid 
taas heategevusmüügi

Töökuulutused leiad LK 15

Vasakult Erko Räiss, Stenver Pikerpõld ja Kristjan Kroos möödunud reedel Põhjakeskuses 
kauplemas. Foto: Liisi Kanna

pude vahel olid valminud nii 
soolased kui magusad küp-
setised – piparkoogid, muh-
vinid, magusad ja soolased 
saiakesed, aga ka liha- ja 
puuviljaleib. Kõigele lisaks oli 
müügiks väljas vanadest auto-
osadest kokku keevitatud 
grill.

„Meie oleme logistikaeriala 
esimese kursuse õpilased. See 

on õppe üks osa – arendame 
klienditeenindust,“ tutvus-
tas Räiss ennast ja leti taga 
askeldanud kaaslasi.

Õpilastega kaasas ol-
nud Rakvere Ametikoolis 
karjääriõpetust ja suhtlemist 
õpetav Merle Aasna täpsus-
tas, et heategevusmüük kor-
raldatigi klienditeenindus-
tunni raames ning selle käi-

gus õpiti meeskonnatööd, 
organiseerimist, planeerimist 
ning arendati ettevõtlikkust.

„Noored küsisid pagari-
toodete valmistamiseks ette-
võtetelt toorained. Koostöö-
partneritelt paluti eelistusega 
selliseid tooraineid, mis hak-
kavad realiseerimistähtajale 
lähenema, et neid ei visataks 
ära, vaid töödeldakse ümber 
ja müüakse maha. Et me ei 
viskaks toitu ära,“ tõi Aas-
na välja tooteid puudutava 
põneva nüansi.

Õpetaja meelest on niisu-
guste projektide üheks oluli-
seks küljeks just väärtushin-
nangute kujundamine. „Et 
me ikkagi märkaksime neid, 
kes vajavad abi ja teeks ise ka 
selleks midagi, et neid aidata,“ 
selgitas Aasna üht eesmärki, 
lisades, et sellised tegemi-
sed inspireerivad ka järgmi-
si õpilasi midagi sarnast ette 
võtma.

Merle Aasna avaldas loo-
tust, et jõulueelse müügi 
korraldamine ühe Lääne-
Virumaa suurpere toetu-
seks võiks kujuneda Rakvere 
Ametikooli tavaks.
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KUHU MINNA

MÕNE REAGA

Rakvere Teater
20.12 kl 11 Kuldse liilia sa-
ladus (lav. Kersti Heinloo)

20.12 kl 19 Made in China, 
väike saal (lav. Urmas Len-
nuk)

21.12 kl 11 Kuldse liilia sa-
ladus

21.12 kl 15 Made in China, 
väike saal

Spordikuulsused peavad lõbusat 
jõuluturniiri Rakveres

E elolevate jõulude teisel pühal, 26. detsembril, toimub 
Rakvere spordikeskuses spordikuulsuste jõuluturniir 
segapaaridele, kus põnevatel aladel võtavad mõõtu 

kaheksa kaheliikmelist võistkonda.
Turniiril osalevad oma ala tipud sellistelt spordialadelt 

nagu vehklemine, võrkpall, kahevõistlus, kulturism-fitness, 
maadlus, triatlon ja motokross. Spetsiaalvõistkonnana lööb 
kaasa näitlejate esindus: Rakverest pärit Tõnis Niinemets ja 
Henrik Kalmet. Võistlust juhtiv Ott Kiivikas ütles, et kor-
raldajad otsustasid lasta näitlejatel osaleda meeskonnana 
selleks, et neid julgustada, kui nad profisportlastega tulevad 
jõudu katsuma.

Alasid on turniiril viis: vehklemine, spordijalanõu tõu-
kamine lehepuhuri õhujoaga, kangil rippumine, joogi-
purkide hoidmine sirgetel kätel ja reaktsioonikiiruse võist-
lus, kus spetsiaalsel stendil tuleb võimalikult kiiresti puudu-
tada põlemasüttivaid lambikesi. Kõiki alasid teevad võistle-
jad koos võistkonnakaaslasega.

Vehklemise juures on Kiivikase sõnul profivehklejatele 
tehtud osalemine raskemaks, nii peavad Katrina Lehis ja 
Nikolai Novosjolov käsitsema mõõka oma nõrgema käega 
ja kasutama ka lühemaid mõõku.

Kõigi eelduste kohaselt lõbusaks kujuneval turniiril toi-
mub ka heategevuslik oksjon. Seal tuleb pakkumisele võist-
lejate ühispilt koos autogrammidega ja lisaks spetsiaalne 
jõuluturniiri ajalugu kujutav stend, mis on raamitud ja mille 
saab seinale riputada.

„Ma olen lasknud oma medalid samamoodi stendile raa-
mida ja see on tõesti üks väärikas asi,“ tutvustas Kiivikas 
oksjoni eeldatavat tõmbenumbrit. Kiivikas on jõuluturnii-
ril mitmel korral osalenud võistlejana ning esmakordselt 14 
aastat tagasi, kui turniir toimus samuti Rakveres. Ülekande 
turniirilt teeb Postimehe veebiportaal.

Oksjoni tulu läheb sihtasutusele Hea Hoog, mis pakub 
töötamisvõimalusi erivajadustega inimestele. Hea Hoog 
on üritusel kohal oma müügiletiga, kus leiab käsitöötoo-
teid, mis on valminud 14 töökeskuses üle Eesti. Lääne-
Virumaal asub koguni kolm sellist töökeskust: Rakveres, 
Tapal ja Kundas. Sihtasutusel on ka veebipood, mis asub 
aadressil heahoog.ee.

Soovitus jõuluturniiri korraldajatele, et tänavuseks koos-
tööpartneriks võiks olla just Hea Hoog, tuli Rakvere linna-
valitsusest. „Oleme väga õnnelikud, et meid on kogukon-
nas märgatud,“ kommenteeris sihtasutuse teenustejuht 
Anu Hall. Tema sõnul läheb oksjonilt saadav tulu ettevõt-
te töötajate, erivajadustega inimeste heaks. Üheks tuntu-
maks Hea Hoo tooteks on igakevadise sinilillekampaania 
rinnamärgid.

Tõnu Lilleorg

Patuelu näkiga, tulnuk-
vampiiri salaoperat-
sioon, ekslev libahunt ja 
polüglotist ülemteener 
ootavad teid ees, kui lä-
hete vaatama praegu 
kinodes jooksvat filmi 
„Kõhedad muinaslood“.

Tõnu Lilleorg

Filmi stsenarist ja režissöör 
on Mart Sander, kes omandas 
mullu telerežissööri diplomi. 
Linateos, mille Sander nime-
tab õudusfilmiks, koosneb 
neljast lühiloost ehk nii-öel-
da filminovellist. Need on 
teemade poolest erinevad, 
kuid sujuvalt salapärase vahe-
jutustaja poolt kokku põi-
mitud. Kui võrrelda Sanderi 
mullust teleseriaali „Litsid“ 
nüüdse filmiga, siis võib öel-
da, et autori käekiri on ära-
tuntav, selles on tähtis osa 
dialoogil, miimilisel väljen-
dusel ja tempol.

Ühtne joon kõigi novellide 
juures oli tegelaste pahaaima-
matus, millega nad esmapil-

gul igati tavalistesse situat-
sioonidesse sisenesid, püüdes 
end hästi tunda ning omi ees-
märke saavutada. Ning püsi-
des seejuures esialgu õndsas 
teadmatuses mõnevõrra ris-
kantsetest asjaoludest, mis 
neid tegelikult ümbritsevad.

Ühelt poolt olid lood ta-
valised ja igapäevased, ilma 
silmakargavate õudusteta. Sa-
mas sisaldus neis üleloomulik 
element, nagu näiteks näkk, 
kes ühe seiklusjanulise noor-
mehe aastakümneteks oma 
seltsi meelitas. Sander on osa-
nud tasakaalu tavalise ja üle-
loomuliku vahel hästi paika 
sättida ja nii avanevad tege-
lased usutavate ja mõistetava-
tena. Tegelasi lähendab oma-
vahel seejuures kooskogetud 
hirmutunne, nagu ka ütleb 
öine portjee (mängib Toomas 
Kolk) tormi käest varju otsi-
ma tulnud saladuslikule nai-
sele (Jekaterina Novosjolova).

Filmi teostuse juures on 
mitmeid õnnestumisi. Näi-
teks hea kaadri komposit-
sioon ja hästi valitud ning 
filmi tegevustikuga haaku-
vaks kohandatud tegevusko-

had. Põimiku esimeses filmi-
novellis, kus juba mainitud 
saladuslik naine siseneb ük-
sikuse hotelli, oli suurepä-
rast tööd tehtud valguse ja 
varjuga.

Arvutiga loodud eriefek-
tid – näiteks näki peos he-
lendav jook, tulnuka valgus-
kerana plinkiv laev ja jutus-
tamisstseenis lendlevad pu-
nased sädemed – olid tehtud 
maitsekalt. Huvitav võte oli 
vaevumärgatavalt aeglusta-
tud paarisekundilised kaad-
rid, mis justkui viitasid, et 
oot-oot, siin miskit sünnib.

Pärast filmi vaatamist oli 
kinost lahkumisel hea ergas 
tunne. Ehk osalt seetõttu, et 
filmipõimik oli vaheldusrikas 
ja koosnes lihtsalt haaratava-
test lühilugudest. Kinosaalis 
tekkis mulje, et sarnaseid pi-
sut kõhedaid ja samas puu-
dutavaid situatsioone võiks 
üsna hõlpsalt leida ka igapäe-
vaelus, kui vaid tähelepanu 
teritada. Selliselt kerge kuid 
samas sisukana sobib „Kõhe-
dad muinaslood“ praegusel 
hämaral aastaajal vaatamiseks 
ideaalselt.

Videviku virvendused
Kojusaabunud härrasmees tervitab abikaasat. Foto: kaader fi lmist
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• Müüa Toyota Yaris 1,3 64 kw, 
hall, 2006.a, Auto on heas korras. 
Tel 517 4193

• Müüa Volkswagen Golf 1.9 TDI 
2003.a 66 kw V.H korras. Hind 
2100€. Tel 5302 9943

• Müüa Volkswagen Golf 1.9 TDI 
2008.a. 77 kw V.H korras. Hind 
320€. Tel 5340 7805

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

OST
• Ostan traktori T-25A, T-40M, 
T-40AM või T-16. Tel 5687 5845

• Ostan haakeriistad traktorile 
T-25 T-40. Tel 5687 5845

• Ostan igas seisus sõidukeid, 
puksiiri võimalus, arvelt kustu-
tamine. Tel 504 0457

• Ostan kokku kõiki sõiduauto-
sid ja maastureid! Ainsaks kri-
teeriumiks on hea hind! Tulen 
kohe järele! Pakkuda võib ka rik-
kega ja avariilisi! Tel 5631 1001

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/kaubikuid/maastureid! 
(Ülevaatuseta, rikkega, seisvaid 
jne.) Tel 5565 9595

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

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

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid (seisnud, remonti vaja-
vad, avariilisi jne). Pakun parimat 
hinda. Lääne-Virumaal tulen kii-
relt kohale. Tel 5357 7108

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 
5558 5956

• Ostan ZIM mootori osi. Tel 5558 
5956

• Ostan vene mootorrataste ja 
sõiduautode uusi varuosasid. 
Tulen ise varuosadele järgi. Võib 
pakkuda kõike. Tel 5346 6841

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT MAHAVÕTMISE 
TÕENDI!

* VARUOSADE SAATMINE KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

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

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

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

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

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

Tööstuse tn 15

KINNISVARA

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

• Müüa 2-toaline, II korrusel asuv, 
keskküttega korter Tamsalus, Sää-
sel. Aknad ja välisuks vahetatud. 
Hind 3000 €. Tingimisvõimalus. 
Tel 5566 1771

• Müüa otse omanikult 2-toaline 
keskküttega korter Aseris, Metsa 
4. Korter on 48,9 m2, toad eraldi, 
suur kinnine rõdu, IV korrus. 
Majas toimiv ühistu. Huvi korral 
helista tel 502 4847

• Müüa 3-toaline korter Tamsa-
lus, Ääsi 11 (5/5, 64 m2, toad eraldi, 
köögimööbel, pakettaknad, kesk-
küte, uus santehnika, turvauks). 
Hind kokkuleppel. Tel 5551 8067

• Müüa ¾ majast Tapal. Krunt 900 
m2. Tel 5562 7956

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

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

• Müüa kinnistu koos hoonetega 
vaikses kohas metsa ääres. Tel 
5335 9804

OST

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

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

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

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

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile Rakveres 1-toaline 
kõigi mugavustega korter, III kor-
rusel koos mööbliga ja tehnikaga. 
Hind 200 €/kuus + kommunaal-
maksud. Tel 5646 6926

• Anda üürile 2-toaline ahjukütte-
ga möbleeritud korter Laekveres, 
üüri hind 90€+ elekter ja vesi. Tel 
527 0058

• Anda üürile 1-toaline renoveeri-
tud korter Võidu tn. 44 majas. Tel 
505 5014

• Anda üürile Uhtnas  1-toaline 
möbleeritud korter. Õhksoojus-
pump, III korrus. Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis 1-toaline 
korter, Kiige 2, III korrusel. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Vinnis Kiige tänaval 
I korrusel möbleeritud korter. Tel 
5624 4605

• Anda üürile või müüa Tamsalus 
Koidu tänaval 2-toaline korter. 
Täpsema info leiad http://www.
kinnisvara24.delfi.ee. Tel: 5364 
6359

• Anda üürile Vinnis 2-toaline 
korter Tiigi 5 ,möbleeritud. Tel 
5624 4605

•Anda üürile alates 01.01.2020 
2-toaline keskküttega, möbleeri-
tud korter Sõmerul. Tel. 5560 2030

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

ÄRIPINNAD

• 14 aastat tegutsenud hamba-
ravikabinet (58 m2, sisustatud) 
anda rendile või müüa alates 
2020. a jaanuarist Rakvere bussi-
jaama vastas. Info tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

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

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

 • Müüa heas korras 2005 a 
CITROEN XSARA. Universaal, 
1,6 - 80 kW, bensiin. Olemas 
ülevaatus ja kindlustus, asub 
Rakveres. Hind 1600 €. Tel: 
5809 6616

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

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

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

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

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

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

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

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

TEENUSED

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

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

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima hinna 
ja kvaliteedi suhtega Lääne-Viru-
maal. Tel 508 6455

VEOTEENUS JA RENT

 

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

• VEO- JA TÕSTETEENUS. Kan-
devõime 12 t. Tel 5307 8178

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

• Veoteenus, ka kolu vedu prügi-
mäele ja kolimine. Tel 506 1547

• Veoteenus (kraanaga mudel, 
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021
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• Veoteenus kastiautoga. Vaja-
dusel kaasas kaks tublit abilist. 
Hinnad kokkuleppel! Tel 5604 0360

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, taga 
luuk, 750 kg). Tel 5557 8804

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

• Kolimis- ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

Info tel 504 0118

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

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

 
Tallinn / Harjumaa / 

Lääne- ja Ida-Virumaa
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

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

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

Tel: 524 7349
werner.jogisalu@gmail.com

KAEVETEENUSED

• Kaevetööd miniekskavaatori-
ga, aukude puurimine. Tel 5558 
3686

FEKAALIVEDU JA VESI

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

EHITUSTEENUS

• Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5840 0240

• Teostame suuremahulisi ja 
väiksemaid ehitustöid! Helista tel 
5668 4415 ja küsi hinda!

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

• Teostan maalri ja siseviimist-
lustöid, vannitubade remont ja 
plaatimine. Tel 5684 3839, https://
www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

• Maalritööd, trepikodade re-
mont, üldehitus, antiikkrohv, 
kindakrohv. Tel 5897 9293, Eh-
mes OÜ

• Talumajade ja kõrvalhoonete 
renoveerimine. Kuulutus ei 
aegu. Tel 5633 1530

• Ehitus, viimistlus, soojustus, 
lammutus. Tel 504 5560

• Teostame ehitus-ja remondi-
töid Rakveres. Tel 5612 3743

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

• Pesumasin vajab paigaldust, 
seinad värvimist või uut tapeeti? 
Töömees tel 5399 0038

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

• Korterite ja vannitubade re-
mont. Tel 5553 0770

• Vannitubade remont, plaa-
timine. Kuulutus ei aegu. Tel 
5633 1530

• Plaatimis-ja hüdroisolatsiooni-
tööd. Tel 5555 7805 kell 9.00-17.00

• Teostame kõiki lammutustöid 
koos prahi äraveoga. Tel 5330 5970

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

• Korterite remont, eramute 
ehitus, lammutustööd. Tel 
5360 0003

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

• Teostame kõiki ehitus-ja lam-
mutustöid ning prahi utiliseeri-
mist. Pikk töö kogemus. Töö kiire 
ja korralik. Tel 5604 0360

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

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

• Pleki kantimisteenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, 
kõik erikujulised ja standardple-
kid. Tel 553 9330

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

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

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

• Teostan erinevaid elektritöid. 
Hind kokkuleppel. Tel 5689 4149

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 
+372 5566 6811
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

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

Ettevõtete ja eraisikute 
krediidilahendused aastast 1996.

 Lepingutasu 0.- eurot  
 

         
    Vara hindamine 0.- eurot

     Arvelduskrediit  intressiga 1,3% kuus  
         

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

Turu kaubamaja II korrusel!

MEIL ON UUDIS!

Meeste ja naiste 
juustelõiku 5 € 
(lõikavad õpilased 

Kadi ja Renate)

MEESTE- JA 
NAISTEJUUKSUR

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

TEENINDUS ELAVAS 
JÄRJEKORRAS

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
(Piibeleht)

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770A&O meeskond 
teostab 

järgnevaid töid:
 üldehitus, ehitustööd, 
ehitusremonttööd
 terrasside ehitus
 piirdeaedade ehitus, 
piirdeaiad
 kuuride ehitus, kõrvalhoo-
nete ehitus
 eramaja ehitus
 prügimajade ehitus, 
prügimajad
 tänavakivi paigaldus, kõn-
niteed
 katuste ehitus, katusetööd
 vundamentide ja soklite 
soojustamine, soojustustööd
 lammutustööd 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
olavi@aoholding.ee

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

MUUD TEENUSED

• UUED ÕHKSOOJUSPUM-
BAD. Hind 395 €. Õhksoojus-
pumpade hooldus, remont, 
siseosa keemiline puhastus. Tel 
5656 4857

• Renditöötajad Tel 504 0457

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

• Pakun koristusteenust. Eramu-
te, korterite, väiksemate kontori-
ruumide, olmeruumide koristus. 
Rakvere piires (Lääne-Virumaal). 
Tel 5391 0536, normkoristus.ee

• Puhastame teie metsa võsast. 
Giljotiin, saemehed ja väljave-
du. Tel 506 9548

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

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

• Keldrite-, pööningute-, kuu-
ride-, puhastamine ja prahi ära 
vedu. Tel 5553 0770

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

• FELIX BAND, soodne. Tel 5559 
3419

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

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

• OÜ Migar osutab mikro-ja väi-
keettevõtetele raamatupidamise 
teenust ning majandusaasta aru-
ande koostamist. Tel 509 7798

KODU

• Pakun kuivatatud muna koori 
ja karpe. Tel 5685 8009

• Ära anda õmblusmasin Veritas. 
Tel 5669 3339

• Müüa nahktagid ja vestid telli-
misel. Suurused 48-58, Tallinnas. 
Hinnad alates 15 €. Tel 5626 7116

• Müüa kapuutsiga nahktagi, 
suurus L, pruun lambanahk. 
Hind 48 €. Tel 5626 7116

• Müüa kreissaag, aidakaal. Tel 
5343 0632, õhtuti! 

• Müüa akustiline kitarr (Yama-
ha). Tel 5606 9271

• Müüa elektrijaam 8 kW 3 faasi, 
täielikus töökorras M-408 mooto-
riga. Hind kokkuleppel. Tel 5558 
5956

• Müüa „Võru“ ahjukivid ca 100tk. 
Tel 5606 9271

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

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

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

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

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Hind sisaldab transporti!

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

NIBE Split koos 
tarbeveeboileriga

8 kW - 4890 €
12 kW - 5375 €

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

Soome maasoojuspumbad
Oilon tarbevee-
boileriga

Õhk-vesi 
soojuspump

Puurkaevupumbad
3'' ja 4'' Pedrollo

-10%
Uputatav
veeauto-
maat
Divertron
DAB

Pelletikaminad

al 274 €
www.torujyri.ee

Niine 5, Rakvere
E–R 8–18, L 10–14

Tel 324 5311
5302 7667

rakvere@torujyri.ee

Kõikidele 
pelleti-
kamina 

ostjatele 
10 kotti 

Premium 
pelletit 
TASUTA

-20%

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

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

• Kvaliteetne kasebrigett 
195 €/alus (960 kg)

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

Tel 513 3618
Võidu 2c, Rakvere

HIND160 EUR/ALUS

SUUR 
LÕPUMÜÜK
TEEME RUUMI 
UUELE KAUBALE

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

• Müüa uus Dormeo kattemad-
rats 2m x 1m, 100 €. Tel 5397 4075

• Müüa uued Dormeo madratsid 
soodsalt. Tel 5685 2009

OST

• OSTAN vene aegseid ja va-
nemaid raamatuid - tehnika 
ajakirju, mööblit, rahasid, or-
deneid, rinnamärke, vimpleid, 
heliplaate, fotosid, kellasid, 
fototehnikat, raadio, taskunu-
ge, lauanõusid, ehteid ja palju 
muud. Kõik vana huvitab - ka 
kolimisjäägid! Tel 5872 5458

• Ostan kristall portselan arsise 
varajane tarbeklaas nõusid ja 
esemeid. Tel 5616 5761

• Ostan punast vaseplekki, õmb-
lusmasina Veritas, väikeste sahtli-
tega töölaua (nt. kellasepa oma), 
sahtlitega kappe, akulaadijaid, 
alasi, el. käsisae jm tööriistu. Tel 
5801 9086

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

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

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
5672 7175

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

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

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

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

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

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan Norma/Salvo ja teisi 
NSVL-aegseid mänguautosid 
ning vanu 1970-1990. a valmista-
tud Vene 1/43 mudelautosid. Tel 
529 1288

• Maksujõuline kollektsionäär 
ostab kallilt vanu (enne 1950. a) 
postkaarte, fotosid, albumeid, 
koos fotodega, markidega ümbrik-
ke. Ka kollektsioonidena. Teemad 
– linnavaated, pulmad, matused, 
inimesed, pühadekaardid, sõja-
väelased jm. Täiskirjutused hinda 
maha ei võta. AITA TALLETADA 
AJALUGU! Tel 5878 3749

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa kuivad kase ja lehtpuu 
küttepuud, võrkkottides 50 l. 
Transport Rakveresse tasuta. 
Tel 5370 3399

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

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

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

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

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

• Müüa võrkudes 30 cm kütteklot-
sid. Tel 515 7603

EHITUS

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

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

METS

• Saemeeste brigaad teostab raie-
teenust ja võsalõikust. Puhas-
tame kraavid ja teeservad võsast 
ja suurtest puudest. Tel 506 0777, 
info@timberwise.ee
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e-pood: www.ostakatel.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL
19. detsembril 2019. 

Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Hapukapsas kg 1,80 2,00

Tomat kg 3,00

Porgand kg 1,00 1,50

Värske kapsas kg 0,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Peet kg 0,80 1,50

Kõrvits kg 1,00

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00 2,00

Mesi 700 g purk 6,00 6,50

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Seemned lindudele 5 kg kott 5,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSKID
KELL 10- 14

VEEL MÜÜGIL:
jõulukuused ja kuuseoksad käbidega!
soojad kudumid ja kalmuseaded
tööstuskaup - jalanõud ja riided
saunavihad

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789
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OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa noori lambaid ja lam-
baliha. Jõulupraad koju kätte. Tel 
514 3787

• Müüa küüliku lihakehad. 8 €/
kg. Kadrina vald, Jõepere küla. Tel 
5694 3886

• Müüa kalkuni lihakehi. Tel 525 
5981

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

• Müüa Kungla talu kartulit „Lau-
ra“ ja „Gala“, Rakvere vallas. Trans-
port. Tel 514 1338 

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5196 2628 või 5354 3002

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

LOOMAD

• Müüa 4-kuune jänes. Ainult lem-
mikloomaks. Tel 5685 8009

• Müüa soodsalt noor vene sinine 
kass. Tel 5397 4075

VANAVARA

• Ostan nõukogudeaegseid fotoa-
paraate, objektiive, vahvliküpse-
tajaid. Tel 5853 2215

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

• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761

• OSTAN veneaegseid ja vane-
maid rahasid, ordeneid, rinna-
märke, vimpleid, postkaarte, 
postmarke, fotosid, albumeid, 
tikutopse ja palju muud. Kõik 
vana huvitab ! Tel. 5872 5458

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 
5555 5527

• Ostan veneaegseid ja vanemaid 
vinüülplaate. Tel 503 9650

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

• Maksujõuline kollektsionäär 
ostab kallilt vanu (enne 1950. a) 
postkaarte, fotosid, albumeid, 
koos fotodega, markidega ümbrik-
ke. Ka kollektsioonidena. Teemad 
– linnavaated, pulmad, matused, 
inimesed, pühadekaardid, sõja-
väelased jm. Täiskirjutused hinda 
maha ei võta. AITA TALLETADA 
AJALUGU! Tel 5857 3749

• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapida-
miste likvideerimisel. Raha kohe, 
koju kutsed tasuta, üle Eesti. Antii-
giäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 
528 2330, info@hansaantiik.ee

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

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

TEATED

• Kinkida uus heleroosa pikk 
kleit pidulikuks sündmuseks. Tel 
5808 5260

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
vere, Laada 14. Müüa eest laetav 
pesumasin Midea, hind 75€

• Nais pensionär oleks väga tä-
nulik, kui keegi teeb jõulukingi-
tuseks töökorras televiisori. Tel 
5808 5260

• Lambanahksed kasukad ja 
tagid. Tel 5698 1136

TUTVUS

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

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

MUU

• Ostan töökorras paksusmasina. 
Tel 5399 0038

• Jõuluvana on Rakveres. He-
lista! Tel 553 5885

• www.toonklaas.ee

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

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

 
Helista 32 25 093

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

 
Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. Kauplus avatud  iga päev 10-22










Pakun 
andmesisestaja/
raamatupidamise 

praktikat või 
tööpraktikat 

Rakveres, Karja 14.

Info 5455 1595 
Ave Kirsi

avekirsi@gmail.com
ingliteteraapia.weebly.

com/praktika.html

PAKUN TÖÖD

• Pakun kohe Rakveres tööd 
üksikule korralikule naisterah-
vale tugiisikuna-koristajana, 
30 tundi kuus, töötasu 4 €/tund. 
Majutusvõimalus. Tel 554 6490

• Otsime õhksoojuspumba paigal-
dajat Rakveres. Tel 5568 4683

• Pakume tööd puhastus-
teenindajale Kundasse (E-R 
18.00-21.00). Kui sulle meeldib 
puhtus ja kord, oled töökas, 
kohusetundlik ja täpne, siis 
kandideeri meile tööle! Pakume 
sulle: kindlat töökohta ja head 
palka; väljaõpet ja täiendkooli-
tust; kaasaegseid töövahendeid; 
rõõmsameelset nooruslikku 
kollektiivi. Huvi ja lisainfo korral 
võtke ühendust E-R kell 10.00-
16.00. Tel 553 9399

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

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

• Pakume tööd puiduhakkuri 
operaatorile. Info tel 506 7437

• Reinpaul OÜ võtab tööle koge-
mustega võsavedaja, Lääne-Vi-
rumaa ja Järvamaa piirkonda! 
Töövahendiks, korralikult hool-
datud 2005. a Timberjack 1110D, 
tööl käimiseks VW Transporter 
väikekaubik. Vagunis elama 
ei pea!! Valdavalt võsa ja raid-
mete kokkuvedu, kuid vaja-
dusel veame ka tarbepuitu. 
CV koos palgasooviga saada: 
kaido@reinpaul.ee

OTSIN TÖÖD

• Naispensionär otsib tööd kas 
koristajana või hooldajana. Tel 
5808 5260

KOOLITUSED

• Inglise keele kursus algajatele ja 
edasijõudnutele alates 7. jaanua-
rist teisipäeviti ja neljapäeviti 
kell 18 Sõmeru keskusehoones. 
Kursus kestab 50 ak tundi. Kursuse 
tasu 50 €, kui grupi suurus on 10 
inimest. Registreerida 3. jaanua-
riks. Tel 506 1524, Epp Juuse

Täna 73 aastat tagasi, 
20. detsembril 1946. 
aastal jõudis New Yorgi 
kino Globe Theatre ek-
raanile uhiuus mängu-
film „See imeilus elu“, 
mis võeti vastu üsna ja-
hedalt ja ka 
filmikompanii juhid olid 
pettunud väikses pileti-
tulus. Aga kaasajal on 
sellest kujunenud üks 
populaarsemaid jõulu- 
filme Ameerika Ühend-
riikides.

Allan Espenberg

Kuulsa jõulufilmi „Üksinda 
kodus“ ühes osas, kui pea-
tegelase pere sõidab jõulude 
eel Pariisi, nendib üks pere-
liikmetest kahetsusega, et 
telerist ei näidatagi seekord 
„Seda imeilusat elu“, misjärel 
teeb järelduse: „Järelikult pole 
me Ameerikas.“ See nali on 
enamjaolt mõistetav amee-
riklastele, sest alates 1970. 
aastatest demonstreeritakse 
klassikaks muutunud filmi 
„See imeilus elu“ USA suure-
mates telekanalites igal aastal 
jõulude eel. 1986. aastal tehti 
film veel ka värviliseks, et ini-
mestel oleks mõnusam seda 
vaadata.

Jõuluaegne 
melodraama
Itaalia päritolu USA lavasta-
ja Frank Capra (1897–1991) 
käe all vändatud filmi „See 
imeilus elu“ (It’s a Wonderful 
Life) aluseks oli Philip Van 
Doren Sterni jutustus „Suu-
rim kingitus“ (The Greatest 
Gift), mille kirjanik oli kir-
jutanud 1939. aastal ja aval-
danud 1943. aastal. Filmi 
peaosadesse kutsuti tollased 
suured staarid James Stewart 
(1908–1997) ja Donna Reed 
(1921–1986), kellest esimene 
oli selleks ajaks saanud juba 
Oscari auhinna ja teine sai 
selle hiljem. Aga Frank Capra 

pidas seda filmi oma karjääri 
parimaks.

Tegu on sentimentaal-
se ja liigutava muinasjutuga 
täiskasvanutele, mis kingib 
inimestele lootust ja annab 
toetust nendele, kes on raskel 
hetkel pead kaotamas. Filmi 
peategelaseks on Bedford Fal-
lsi väikelinna elanik George 
Bailey, kes on sattunud elu 
hammasrataste vahele ja ei 
suuda tekkinud probleeme 
lahendada, näiteks ta ei tea, 
kuidas maksta tagasi võlg ko-
halikule pankurile. Nii kavat-
sebki ta vahetult enne jõulu-
pühi endalt elu võtta.

George on korduvalt taht-
nud oma kodulinnast lah-
kuda, et maailma näha, aga 
asjaolud ja eeskätt tema hea 
süda pole talle seda võimalust 
andnud. Nii ohverdas ta ise-
end oma venna päästmiseks 
ja harimiseks, säästis igat sen-
ti perekonna heaks, kaitses 
linnakest kurja pankuri Hen-
ry Potteri eest, abiellus lapse-
põlvearmastusega ja aitas ülal 
pidada ka neiu perekonda.

Nii valmistubki suur-
te probleemide rägastikku 
sattunud George sillalt alla 
hüppama, aga selle asemel 
päästab ta ära hoopis oma 
kaitseingli Clarence Odbody, 
kes ilmus inimeste sekka oma 
tiibade järele. Ingel hüppab 
esimesena jääkülma vette ja 
George’il ei jää muud üle, kui 
enda enesetapp edasi lükata ja 
vanamees ära päästa. Kaitse-
ingli kaval plaan esialgu toi-
mis, kuigi George ei kavatse 
suitsiidist loobuda.

Kui George lausub saatus-
likud sõnad: „Parem, kui ma 
poleks siia ilma üldse sündi-
nud!“, siis demonstreerib Cla-
rence talle, kui halvasti oleks 
elu Bedford Fallsi linnakeses 
kulgenud ilma tema isiku ja 
tema heategudeta. George 
saab aru, kui palju ta oma elu-
ga on suutnud teisi inimesi 
aidata ja mõjutada ning tema 
hing täitub uuesti elurõõmu-
ga. Ta läheb koju oma armas-
tava pere ja sõprade juurde 
ning unustab nendega koos 

1946: esilinastus jõulufi lm „See imeilus elu“

kõik mured. Samal ajal abista-
vad linnakese elanikud Geor-
ge’i rahaga – igaüks annab nii 
palju kui suudab.

Alguses läbikukkumine, 
siis triumf
Juba 1947. aastal sai film suu-
re tunnustuse osaliseks, kui 
sai viis nominatsiooni Oscari 
auhinnale: parim film, parim 
režissöör, parim näitleja (Ja-
mes Stewart), parim montaaž 
ja parim helisalvestus. Kuigi 
linateos ühtki Oscarit ei saa-
nud, pärjati lavastaja Frank 
Capra samal aastal Kuldgloo-
busega parima režissuuri eest.

Uuesti hakati filmile 
auhindu ja tunnustust jaga-
ma alates 1990. aastatest. Kui 
2004. aastal valis BBC välja 
parimad filmid, mis polnud 
saanud Oscarit, siis jõudis 
„See imeilus elu“ teisele koha-

le. Aga Ameerika Filmiinsti-
tuudi arvates on „See imeilus 
elu“ viimase sajandi üks pare-
matest USA mängufilmidest, 
samal ajal kuuludes ka USA 
paremate fantaasiafilmide, 
innustavate filmide, kirglike 
filmide hulka. Ühtlasi leidis 
Ameerika Filmiinstituut sel-
lest mängufilmist ühe pare-
ma positiivse ja ühe halvema 
negatiivse filmikangelase: 
esimeste seas asetus George 
Bailey 9. kohale ja teiste hul-
gas oli Henry Potter 6. kohal.

Vaatamata Oscari nominat-
sioonidele ja Kuldgloobuse 
võidule kukkus film rahaliselt 
läbi ja sellest ei saanud loo-
detud kassahitti. 1946. aastal 
käis 135 minutit kestvat fil-
mi kinodes vaatamas ainult 
9,4 miljonit inimest. Filmi 
tegemiseks kulutati 3,2 mil-
jonit dollarit, aga piletiraha-

na saadi tagasi 3,3 miljonit. 
Selline tagasihoidlik tulemus 
laostas Capra filmikompanii 
ja oli põhjuseks tema karjää-
ri mõningasele mandumise-
le – järgneva paarikümne aas-
ta jooksul tegi ta ainult viis 
filmi.

Aga 28 aastat hiljem kuu-
lutati „See imeilus elu“ Capra 
parimaks filmiks. Kui 1974. 
aastal lõppesid autoriõigused 
linateosele ja õiguste oma-
nikkompanii pidas äriliselt 
selle tähtaja pikendamist eba-
mõistlikuks, siis sai film üle-
üldiselt kättesaadavaks. Tele-
kompaniid hakkasid tasuta 
peredraamat jõulude eel de-
monstreerima, lisaks avaldati 
see ka videokassettidel ning 
rahvas hakkas filmi meeletult 
armastama. Kui filmiõiguste 
omanikud jõudsid selguse-
le teose suures väärtuses ja 
hakkasid selle levitamist pii-
rama, siis oli juba hilja. Ilma 
selle filmita ei kujutata jõulu-
sid Ameerika Ühendriikides 
enam ette. Samal ajal tunnis-
tas Capra, et toimunud on 
meeldiv, aga tobe lugu, sest ta 
pole vändanud mingit jõulu-
filmi.

Huvitav on see, et Philip 
Van Doren Sterni jutustu-
ses on palju kirjeldusi lumi-
sest loodusest ja linnast, aga 
filmivõtted toimusid suvel 
30-kraadises kuumuses. Mõ-
ned näitlejad said koguni 
kuumarabanduse ja lavastajal 
tuli neile anda lisapuhkepäe-
vi. Selsamal põhjusel leemen-
dab peategelane George Bai-
ley mõnes kaadris, kuigi tege-
likult peaks olema külm ilm ja 
sajab lund.

Poola filmiajaloolane 
Jerzy Toeplitz on kirjelda-
nud Frank Capra mängufil-
mi järgmiselt: „Capra ülistas 
headust ja üleüldist üksmeelt, 
ta väitis, et igas inimeses on 
peidus lugematul hulgal sü-
damlikkuse aardeid. Mõistuse 
ja südame häälega saab jagu 
kõigest, ka kõige tõsisematest 
raskustest. Headuse ja õilsuse 
võidukäiguga lõppesid alati 
kõik Frank Capra filmid.“
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsast leiad kõik vajaliku jõululauale:

maitsva eestimaise seaprae,
süldi ja pasteedi materjali,

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

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

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

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 €

20. ja 21. detsembril
Rakvere kaupluses

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

LÜHINUMBER

Püsiklientidele

hinnasoodustus

TEL
322 4238
506 3100

1242

TAKSOBUSS 8

KOHTA JA

KAUBATAKSO

10%
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