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Kadrina vald koostab konsultatsioonifirma

OÜ Hendrikson & Ko kaasabil valla ruumilist

arenguplaani – üldplaneeringut.

Kadrina vald koostab konsultatsioonifirma

OÜ Hendrikson & Ko kaasabil valla ruumilist

arenguplaani – üldplaneeringut.

Täiendavad küsimused koostatava üldplaneeringu kohta
:palume saata e-posti aadressile Aivar.Aruja@kadrina.ee

Täiendavad küsimused koostatava üldplaneeringu kohta
:palume saata e-posti aadressile Aivar.Aruja@kadrina.ee

KOOSTAB ÜLDPLANEERINGUTKOOSTAB ÜLDPLANEERINGUT

Üldplaneering on valla strateegilise juhtimise tööriist

ruumilise arengu pikaajaliseks kavandamiseks.

Planeeringuga leitakse maa-aladele sobiv ja jätkusuutlik

kasutusviis ning määratakse ruumilise arengu põhimõtted

ning maakasutus- ja ehitustingimused.

Üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline

hindamine algatati Kadrina Vallavalitsuse poolt 2020. aasta

augustis, sisulise tööga alustati käesoleva aasta märtsis.

Tänaseks on valminud üldplaneeringu lähteseisukohtade ja

keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise

kavatsus, millele küsiti ettepanekuid ja arvamusi käesoleva

aasta juulis–augustis. Üldplaneeringu lähteseisukohad

annavad ülevaate, kuidas üldplaneeringut koostatakse ja

mida täpsemalt lahendatakse. Keskkonnamõju strateegilise

hindamise väljatöötamise kavatsus esitab, kuidas ja

milliseid üldplaneeringu elluviimisega kaasnevaid mõjusid

hindama peab. Dokument on leitav valla kodulehelt

https://www.kadrina.ee/koostatav. 2022. aasta alguses

alustatakse üldplaneeringu lahenduse koostamisega.

Esialgne eelnõu valmib eeldatavalt 2022. aasta suveks.

Ootame kõiki Kadrina valla arengus kaasa rääkima!Ootame kõiki Kadrina valla arengus kaasa rääkima!

Üldplaneeringu koostajad peavad väga oluliseks kohalike

elanike, ettevõtjate ja maaomanike aktiivset osalemist ning

kaasa rääkimist üldplaneeringu koostamise protsessis.

Lisaks temaatilistel töökoosolekutel osalemisele,

oodatakse kuni 31. jaanuarini kõiki kaasa lööma

üldplaneeringu ideekorjes. Ideekorje kaardile ootame

ruumilise arengu ettepanekuid, muuhulgas ka

problemaatiliste kohtade osas, mis põhjustavad konflikte

või keskkonnahäiringud ning säilitamist vajavate valla

väärtuste osas. Ideekorje on leitav siit:

https://hendrikson.ee/maps/Kadrina-vald/ideekorje.html
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Keskmine vanaduspension tõuseb 100 euro võrra 2023. aastaks 

Siret Kotka
Riigikogu sotsiaal-

komisjoni esimees, 
keskerakond

E esti riik on tõusnud rahvusva-
helise konkurentsi edetabelis 30 
parema hulka, nii kõrgel kohal ei 

ole me varem olnud. Muuhulgas edesta-
me Prantsusmaad, Jaapanit ja Hispaaniat 
ning meist eespool ei ole ühtegi Ida-
Euroopa riiki. Kui lisada siia hoogne ma-
janduskasv ja keskmise palga tõus, võiks 
ju öelda, et elul Eestimaal ei ole häda mi-
dagi. Kuid ilusate numbrite taga peitub 
valus tegelikkus. 

Statistikaameti viimati avaldatud and-
metel elab Eestis absoluutses vaesuses 
28 700 inimest ehk 2,2% elanikkonnast. 
Need on Eestimaa inimesed, kelle ne-
tosissetulek on väiksem kui 220 eurot. 
Suhtelises vaesuses elavaid inimesi on 
aga 20,6%. Need on väga murettekitavad 
numbrid. 

Eakate toimetulek väärib riigi igakülg-
set tähelepanu ja käesolev aasta on too-
nud häid uudiseid selles vallas. Üheks olu-
lisemaks on erakorraline pensionitõus, 

mille toel tõuseb 2023. aasta jaanuarist 
pension erakorraliselt 20 euro võrra. 

Prognoosi kohaselt tõuseb keskmine 
pension 2023. aasta 1. aprillil 654 euroni 
ehk võrreldes praegusega üle 100 euro 
võrra. Samuti tõuseb 2022. aastal üksi 
elava pensionäri toetus 115 eurolt 200 
euroni, mida makstakse oktoobris neile 
pensionäridele, kes elavad rahvastiku-
registri andmetel üksi ja kelle igakuine 
kättesaadav pension on väiksem kui 1,2 
kordne Statistikaameti avaldatav Eesti 
keskmine vanaduspension, mis 2022. aas-
tal on 669 eurot. 

Kauaräägitud keskmise vanaduspen-
sioni tulumaksuvabastus hakkab keh-
tima 1. jaanuarist 2023. Selle toel jääb 
eakatele aastas 370 eurot rohkem kätte. 
Vanaduspensioniealise maksuvaba tulu 
rakendamise õigus on kõikidel vanadus-
pensioniikka jõudnud isikutel sõltumata 
pensionäri staatusest ja pensioniliigist ja 
kehtib ka neile, kes on oma pensioni edasi 
lükanud. Põhimõte on lihtne – kui kasvab 
keskmine pension, kasvab ka pensionitele 
kehtiv tulumaksuvabastus nii, et keskmi-
ne pension püsiks tulumaksuvaba.

Riigikontrolli auditist selgub, et üle 40 
protsendi Eesti täiskasvanutest käis vii-
mati hambaarstil rohkem kui viis aastat 

tagasi. See tähendab, et Eestis on 400 000 
inimest, kes pole madala sissetuleku tõt-
tu viimastel aastatel hambaravil käinud. 
Kuid suutervise eest hoolitsemine on 
väga oluline – teame, et hambakaaries või 
igemepõletik võivad anda hoogu juur-
de nii südame- ja veresoonkonna kui ka 
kopsuhaigustele. 

Täna kehtib täiskasvanud ravikindlus-
tatud inimestele 40-eurone hambaravihü-
vitis ja kõrgendatud määras ehk 85 euro 
ulatuses on seda võimalik saada üle 63-
aastastel töövõimetuspensionäridel, va-
naduspensionäridel, osalise või puuduva 
töövõimega inimestel, rasedatel, alla ühe-
aastaste laste emadel ning inimestel, kellel 
on terviseseisundist tulenevalt suurenenud 
vajadus hambaraviteenuste järele. 

Alates 1. jaanuarist 2022 lisanduvad 
neile sihtrühmadele ka registreeritud töö-
tud ja toimetulekutoetuse saajad, keda on 
arvestuslikult ligikaudu 55 000 inimest.

Kui vaadata tervikpilti, oleme problee-
mide ennetamisega jäänud hiljaks. Tule-
vikku vaadates võiksime algatada arutelu, 
kuidas toetada neid, kelle hambad on tõ-
sisemalt katki. Näiteks on üheks võima-
luseks lubada kasutada kahe kalendriaasta 
hambaravi hüvitis ühekorraga, juhul kui 
varasemalt on jäänud hüvitis kasutamata.

2022. aasta tuleb parem ja rõõmsam

Marko Torm
Riigikogu liige, 

reformierakond

J äänud on mõned päevad jõuludeni, 
kiriku külastamiseni pühade missal 
ja peatselt saabuva aastavahetuse-

ni. Usun, et ootame kõik veidi rahuliku-
mat aega ja hetki pereringis. Inimesele 
on omane ka uueks saabuvaks aastakäi-
guks soovida paremat hakkamasaamist ja 
kordaminekuid. Õnnelikumat elu. Noo-
rematel on ootused uljamad, elukogenud 
omavad tarkust hinnata ka väiksemaid 
paranemisi. 

Kõik me soovime, et 2021. aastal vest-
lustes ja elukorralduses domineerinud 
vaimu ja meeleolu ahistav pandeemia näi-
taks uuel aastal vaibumise märke. Vaikne 
ja alatasa juures viibiv oht on vajutanud 
pitseri paljudele peredele, ettevõtetele ja 
ühiskonnale tervikuna. Aga julgen kinni-
tada, et me saame sellest ühiselt võitu. Ol-
les meelekindlad, toetudes oma kallimate-
le ja leides perest tuge ning püüdes omalt 
poolt anda ekstrapanust selleks, et Eesti 

saaks olla jätkuvalt piirangutest vaba. Et 
inimestel oleks tööd ja ettevõtetel läheks 
veidigi kergemaks.

Empaatia ja hoolimine ka meile võõ-
raste suhtes tagab toimiva kogukonna. 
Õiguste ja vastutuse omavaheliste seoste 
peale mõtlemine loob eeldused väiksema-
teks tüsistusteks tervishoius ja haridus-
valdkonnas. Nakatumist vähemaks, koo-
lid ja lasteaiad avatuks.

Olen veendunud selles, et 2022. aas-
ta tuleb parem. Rõõmsam ja elutervem. 
Tuleb ka riigi poolt vaadatuna näoga roh-
kem inimese poole. Meie kõigi poole, kes 
me oleme pingutanud ja teinud endast 
oleneva, et Eestil läheks ümbritsevaga 
võrreldes hästi. Meie majandus kasvab 
jõuliselt ja kiiremini kui meie naabritel. 
Statistikaameti andmetel oli käesoleva 
aasta kolmandas kvartalis majanduskasv 
8,6%. See on tugev tulemus, eriti kasvava 
tööjõupuuduse ja erinevate tarneraskuste 
tingimustes. 

Euroopa Liidu keskmisest märksa kii-
rem on ka meie palgakasv, mis oli sel 
aastal 7,8% ja erasektoris ulatus ligi küm-
ne protsendini. Selle kõige taga on meie 
ettevõtjate ja tööd tegevate inimeste taht-
mine ja visadus. 

Minu hinnangul just selle tõttu on ka 
mõned päevad tagasi Riigikogus vastu 
võetud 2022. aasta riigieelarve pühen-
datud sellele, et meie inimesed oleksid 
paremini hoitud. Heaks näiteks on nii 
õpetajate, politseinike ja päästjate kui 
ka kultuuritöötajate palgatõus. Valitud 
ettevõtlussektorite toetamine, mis aitab 
hoida töökohti ja tagab Eesti ettevõtete 
konkurentsivõime. Oluliselt suureneb 
üksi elavate pensionäride toetus, pen-
sionid tõusevad üldiselt ja 2023. aasta 
1. jaanuarist muutub keskmine pen-
sion tulumaksuvabaks. Edasiminekud 
hambaravi toetuses, panustamine pere-
lepituse rahastamisel ja investeeringud 
haridussüsteemi arendamiseks ning eesti-
keelsele õppele üleminekuks. Sotsiaal-
toetuste tõus ligi 6% ja juba määratud 
aktsiisitõusude ära jätmine. Kõik selleks, 
et meie inimestel oleks lihtsam ja inim-
väärsem hakkama saada. Riigieelarve on 
mahukam kui kunagi enne – tänu Eesti 
inimestele.

Soovin meile kõigile jätkuvat ühtehoid-
mist. Julgeid mõtteid, häid tegusid ja pii-
rangutevaba ühiskonna jätkumist. Viima-
se toetusel on kõige selgem abivahend – 
tasuta vaktsineerimine. Sõbrad, eestimaa-
lased, hoolime ja toetame üksteist – liigu-
me koos paremasse 2022. aastasse!
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Grossi Toidukaubad jõudis Põlvasse
Täpselt nädal tagasi, 10. detsembril ava-
ti Põlvas Grossi Toidukaubad, mis on osa 
vastvalminud bussijaama modernse 
lahendusega hoonest. Kliendid võtsid 
kaupluse väga hästi vastu – järjekorda-
de lühendamiseks lisati algselt paigalda-
tud kolmele kassale esimese nädala 
jooksul ka neljas.

Katrin Uuspõld

Peatus Põlva OÜ erainvesteeringutel ra-
jatud bussijaama-kompleksi kogupindala 
on 2000 m2, millest 1500 m2 on toidupoe 
päralt. Bussijaamas on kaheksa ooteplat-
vormi ja 110-ruutmeetrine ootesaal, 
tualettruumid, bussijuhtide puhkeruum, 
ekraanid bussiliinide sõiduaegadega ja 
infokiosk, kus on kättesaadav portaal 
web.peatus.ee. Oma koht on kompleksis 
ka Apotheka apteegil, DPD ja Itella pa-
kiautomaatidel, valmis on ka kohviku-
ruumid, mis ootavad rentnikku.

„Bussijaam oli väga õnnetus seisus, 
kole ja vananenud. Positiivne on see, 
eriti Põlva kontekstis, et seda ei reno-
veerinud mitte omavalitsus ega riik, vaid 
see on erasektori investeering,“ rääkis 
Põlva vallavanem Martti Rõigas. „On 
hea meel, et ei tehtud kõige lihtsamat, 
vaid nüüd on Põlval tõesti ilus ja moder-
nne visiitkaart, mis tervitab bussireisi-
jaid.“

Vana bussijaama ostnud transpordiet-
tevõtjad lammutasid kevadel ajale jalgu 
jäänud hoone ning ehitasid seitsme kuu-
ga uue bussijaama koos äripindadega.

„Poodidel on kolm tingimust: asukoht, 
asukoht, asukoht. Ja meie arusaama jär-
gi on see rendipind toidupoele väga hea 
asukoht. Oleme tuiksoonel. Põlva on 
pikliku kujuga linn ja oleme kohe bus-
sijaama kõrval elamurajoonis,“ mär-
kis Grossi Toidukaupade omanik Oleg 
Gross. „Kui me Võrus 2015. aastal poe 
avasime, olime võtnud sihiks ka Põlva. 
See on meile logistiliselt väga oluline, 
sest Põlva kaudu Võrusse on ainult mõni 
kilomeeter pikem tee kui Tartust Võrus-
se ehk logistiliselt kaasneb väga väike li-
sakulu.“

Ettevõtja märkis, et Lõuna-Eestis on 
Grossi Toidukaupade kett edukas Võ-
rus, Viljandis, Põltsamaal, Jõgeval ja see 
annab julgust piirkonnas edasi areneda, 
plaanis on avada poed ka Antslas, Must-
las, Karksi-Nuias, Abja-Paluojal, Kilin-
gi-Nõmmel.

„Põlva pood läks ääretult võimsalt 
käima, seda ei oleks uskunud. Esimes-
te päevadega oli käibelt meie kaupluste 
seas TOP kolmes. See näitab, et rahvas 
ootas seda väga, meie hinnad on tarbi-
jasõbralikud,” rääkis Oleg Gross. „Peame 

vabandama, et 
üksikud kaubad 
lõppesid ära, 
sest me ei ol-
nud arvestanud 
nii suure melu 
ja rahvahulga-
ga, parklad olid 
täis ja esimes-
tel päevadel oli 
kassades pide-
valt järjekord. 
Panimegi üles 
neljanda kassa, 
et inimesi mitte 
pahandada – ega kassasabas ootamine 
rõõmu ei tee.“

Kuna kauplus kohalike poolt väga häs-
ti vastu võeti ja lisakassa avati, võetakse 
juurde ka veel personali. „Põlvas mak-
same palka alates 900st eurost,“ nimetas 
Gross.

„Meeskond on meil hästi kokku su-
landunud, kõik on väga positiivsed,“ 
märkis Põlva kaupluse juhataja Angelika 
Pruuli. „Pood on suur ja avar, kaubava-
lik on hea, hinnad on soodsad. On silma 
jäänud, et on tervislikke tooteid ostvaid 
kliente, näiteks ostetakse laktoosivaba-
sid tooteid. Väga hästi ostetakse letist 
jahutatud liha, seal ees on kogu aeg jär-
jekord.“

Oleg Gross märkis, et on näha, et Põl-
vas on tõsised Eesti inimesed, kes armas-
tavad Eesti toitu. „Tallinnas on näiteks 
teatud piirkonnas eelistatakse valmistoi-
tusid. Maapiirkonnas liigub rohkem toi-
tu, millele peale vaadates saad aru, mida 
sa ostad ning millest saad kodus ise toitu 
valmistada,“ ütles Gross.

Põlva vallavanem Martti Rõigas nen-

tis, et konkurents toidupoodide vahel 
on inimeste jaoks ainult hea. „Niipalju 
kui ma siit-sealt kuulnud olen, on Grossi 
Toidukaupu siia väga oodatud, just ea-
kate poolt. Inimesed tahavad tänapäeval 
valikuid, räägitakse, et Võrus ja Tartus 
on, miks meil ei ole,“ rääkis Põlva valla-
vanem, kes ise ei ole veel jõudnud oste 
sooritada, kuna mööda sõites on parkla 
alati väga täis olnud – ootab hõredamat 
hetke.

Mis puutub aga sellesse, miks võiks 
kaugema kandi inimesed võtta ette tee-
konna Põlva kanti, toob vallavanem väl-
ja statistika järgi sihtkoha number üks – 
Taevaskoja. „Meil on väga suur vald, 
lisaks Taevaskojale on Põlva vallas ka 
Mooste oma uhke mõisaga, kus toimu-
vad kontserdid. Põlva linnas on uusi asju 
tulekul – tuleval suvel avame linnakesk-
konnas Põlva järvel veelauapargi, mis on 
ringsüsteemis ja kus on ligi 600 meetri 
pikkune rada. Eestis on seni ainult üks 
selline, Põltsamaal. Nii et arvan, et meil 
on ka noortele üle Eesti midagi pakku-
da,“ rääkis Martti Rõigas.

Fotod: Viljar Albi

 Rakveres esitletakse uusi linnaliinibusse
Esmaspäeval, 20. detsembril esitleb Hansabuss Rakveres 
avalikkusele uudseid keskkonnasõbralikke gaasibusse, mis 
hakkavad 1. jaanuarist teenindama Rakvere linnaliine.

Kell 12 algab Rakvere linnavalitsuse kõrval Parkali ja Laia 
tänava nurgal busside tutvustamisüritus, kuhu on oodatud 
kõik huvilised. 

Kohapeal saab uusi madalapõhjalisi busse ja nende muga-
vusi ka lähemalt uudistada.

Kuulutaja
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PAKUN TÖÖD

• Rakvere Matsamajand AS otsib 
öist valvurit. Töö eesmärgiks on 
vara säilimise tagamine ja sisekorra 
kindlustamine öisel ajal. Töö sisaldab 
üksinda töötamist regulaarse graafi ku 
alusel. Töötasu kokkuleppel. Soovijatel 
helistada tel 508 3265 või kirjutada 
info@rakveremm.ee

• Kui Sul on eelnev töökogemus õena 
ning soov töötada toetavas meeskon-
nas, siis tule meile tööle. Kui Sa oled 
empaatiline, aus ja soovid inimesi 
aidata, siis võta meiega ühendust. TNP 
Konsultatsioonid pakub tööd õele üld-
hooldekodus: Imastu hooldekodu – 
Tapa vald (ööbimisvõimalus), Pruuna 
mõisa hooldekodu – Tapa, vald, Pan-
divere pansion – Väike-Maarja vald. 
Kui Sul on avatud süda, õe diplom 
ja isikliku auto kasutamise võimalus 
helista: 634 5177, 5560 6268, e-post:t-
npkonsult.personal@gmail.com

• Vajatakse hooldajat 80-aastasele 
naisterahvale Tamsalus. Info tel 
5804 4426

• Puidu ettevõte otsib töötajat. Töö 
järkamissael ja muud kaasnevad te-
gevused. Jõukohane ka naisterahvale. 
Tööaeg 8.00-16.30. Info tel 503 6867

• OÜ Pixner Kadrinas otsib ajutist 
tööjõudu tootmistöödele detsem-
ber-veebruar. Huvi korral palun saada 
e-mail info@pixner.ee või helista 
numbril 505 9538

• Tööd saab kogemustega metsa-
tööline. Info tel 511 6500

• Põllumajandusettevõte Vinnis pa-
kub tööd seafarmi talitajale. Tel 
5341 3329

• Pakume tööd saemeestele või bri-
gaadile. Soovitavalt oma varustuse ja 
transpordiga. Töö enamasti L-Virumaa 
piirkonnas. Tel 523 7945

• Pakume tööd autoremondi-
lukksepale-autotehnikule. Va-
jalik eelnev töökogemus, tehniline 
taip ja täpsus. Tehnika ja töö tin-
gimused on head. Kontakt: info@
rtcarservice.ee. Tel 5567 3320

• Otsin üldehitajaid, töö tehases Tal-
linnas. Väljaõpe kohapeal. Infot saab 
tel 5809 0206

• Otsin Rakverest või selle ümbrusest 
tellingutöödele paarilist, alameest. 
Töö üle Eesti, põhiliselt Tallinnas. 
Vajalik tugev tahe ja füüsiline vas-
tupidavus. Töötulem tükitöö alu-
sel. Töö ei ole keeruline ja töövõt-
ted tulevad ajapikku koos tehes. 
Info korral võtta ühendust tel 5361 
5043

• Pakume tööd veoautojuhile. Eestisi-
sene paneelivedu. Vajalik CE-kategoo-
ria, ametikoolitus. Palk kokkuleppel, 
tööaeg E-R. Info telefonil 5347 2860

• Pakume tööd taksojuhtidele. 
Tel 528 2659

• SOL Baltics OÜ ootab oma kollektii-
vi puhastusteenindajaid parvlaeva-
dele. Tööaeg 2 nädalat tööl, 2 kodus. 
Toitlustus ja majutus tööandja poolt. 
Vajalik mereohutusalane väljaõpe. 
Kandideerimiseks helista meile 674 
7399 või võta ühendust otse tööde-
juhatajaga Lea, tel 5344 2919. Kirjuta 
meile cv@sol.ee

Kuidas on reguleeritud 
töötamine pühade ajal?
24., 25., 26. detsember ning 
1. jaanuar on riigipühad, mis 
on reeglina töötajate jaoks 
vabad päevad. Pühade ajal 
töötajatele tuleb töötatud aja 
eest maksta kahekordset töö-
tasu. Riigipühade eel (23. ja 
31. detsembril) tuleb kõikide 
töötajate tööpäeva lühenda-
da kolme tunni võrra.

Tööpäeva lühendamine 
riigipühade eel ehk 23. ja 
31. detsembril on tööandja 
kohustus. Tööpäeva lühen-
damine ei sõltu tööpäeva 
kestusest. Näiteks kui ini-
mene töötab osaajaga ainult 
kolm tundi päevas, ei pea ta 
riigipüha eelsel päeval tööle 
tulema.

Kui tööandja majandus-
tegevus ei võimalda tööpäe-
va lühendada, tuleb saavu-
tada töötajaga kokkulepe 
töötamiseks pühade-eelsel 

päeval nagu tavalisel tööpäe-
val. Kui töötaja on sellega 
nõus, loetakse pühade-eelsel 
tööpäeval lühendamata jäe-
tud kolm tundi ületundideks 
ning hüvitatakse vastavalt 
seadusele kas tasulise vaba 
ajaga või kokkuleppel rahas 
1,5 kordselt. 

Summeeritud tööajaga 
töötajate ületunnid selgu-
vad arvestusperioodi lõpuks 
ning need hüvitatakse sama-
moodi – tasulise vaba aja-
ga või kokkuleppel rahas. 
Kui töötaja ei nõustu pü-
hade-eelsel päeval töötama 
täistööpäeva, ei tohi tööand-
ja teda selleks sundida. Graa-
fiku alusel töötajad peavad 
tööandjale oma keeldumisest 
teada andma hiljemalt graafi-
ku kättesaamise hetkel. Kui 
töötaja siis oma keeldumist 
tööandjale ei väljenda, on 

kokkulepe tööpäeva lühen-
damata jätmise kohta olemas 
ning hiljem töötaja tööpäeva 
lühendamist nõuda ei saa.

Riigipühal töötatud tun-
dide eest tuleb töötajale 
maksta kahekordset töötasu 
sõltumata sellest, kas talle 
makstakse töötasu kuu- või 
tunnitasuna, ta töötab tava-
pärase või summeeritud töö-
ajaarvestuse alusel. Kui töö-
taja vahetus algab tavalisel 
tööpäeval ja lõpeb riigipühal, 
tuleb hüvitada riigipühal 
tehtavad tunnid. Ülejäänud 
sama vahetuse töötunnid, 
mis langevad riigipühale eel-
nevale või järgnevale päeva-
le tasustatakse aga tavalises 
korras.

Kristel Abel

Tööinspektsiooni meedianõunik

www.tööelu.ee
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Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee
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Väike-Maarja vald tähistas ümmargust 
aastapäeva jõululaada ja valgusmänguga
12. detsembril 
1991 sai Väi-
ke-Maarja vald 
omavalitsusliku 
haldusüksuse õi-
gused. Tähtpäeva 
puhul kogunes 
vallarahvas lau-
päeval keskväl-
jakule õpilaste 
heategevuslikule 
jõululaadale –
kümnendik tulust 
ning vabataht-
likud annetused 
läksid Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside maja juurde 
rajatava madalseiklusraja ehitusse.

Vallavolikogu esimees Hans Kruusamägi kiitis sõnavõtus 
kõiki valla inimesi, kes on iga tegevuse, külaseltsi, ettevõt-
te, asutuse, kultuurikollektiivi, spordivõistkonna, teatritüki, 
leinamaja taastamise, tervisekeskuse loomise või mõne üri-
tuse korraldamise taga olnud. 

Jõululaadal käis vilgas kauplemine käsitöö, õpilaste val-
mistatud toodete ja palju muuga. Lettidel oli mütse, käsitöö-
küünlaid, puidust jõuluehted ja jõulukaarte, maale, prosse, 
makrameed, jõulupärgasid, sokipäkapikke, küünlaaluseid, 
punutud käepaelu. Õpetajad olid väljas enda valmistatud 
hoidiste ja käsitööga, Eino Vaheri eestvedamisel peeti ma-
lesimultaan. 

Omavalmistatud toodanguga olid väljas ka Väike-Maarja 
Päevakeskus ja Maarjakellukese naisrahvatantsurühm. Sai 
meisterdada ja visata täpsust. Pakuti pannkooke ja vahvleid, 
kuivatatud õunu ja suhkruvatti, piparkooke ja viineripiru-
kad, muffineid ja õnneküpsised. Elevust pakkusid nii õn-
neloos kui jõuluvana. Keskväljaku kõrval tiigil sai teha aga 
esimesed piruetid ja uisukilomeetrid.

Pidupäeva puhul korraldati keskväljaku ümber jäävatel 
hoonetel valgusmäng ja imetleti saluuti. Kohalikud koo-
lilapsed ja taidlejad esinesid laulu ja rahvatantsuga, tantsu-
selts Tarapita ja naisrahvatantsurühm Maarjakelluke panid 
tantsima ka laadalised.

Kuulutaja

Väike-Maarja leinamaja on kasutusvalmis
Üksteist aastat 
tagasi kukkus 
a u g u s t i t o r m i s 
Väike-Maarja ki-
riku tornikiiver 
nn matsikabelile 
peale. Kogukon-
na ühise jõupin-
gutusena ja valla-
valitsuse toetusel 
on saanud valmis 
taastamise esi-
mene etapp. Eel-
misel nädalal pühitses Viru abipraost Meelis-Lauri Erikson 
leinamaja ning homme on seal esimene matusetalitus.

„Oli tähenduslik, et õnnistamine toimus valla 30. sünni-
päeval,“ märkis EELK Väike-Maarja koguduse juhatuse 
esimees Kaire Kislov. „Ehitustööde teostamise on võimal-
danud Väike-Maarja vallavalitsuse ning PRIA toetus. Ko-
gukonnale olulise hoone renoveerimist on annetustega toe-
tanud paljud valla elanikud.“

Kislov nimetas, et algselt 38 tuhande euro suurune eelar-
ve on tööde käigus tuntavalt kasvanud. „Ilma valla osaluseta 
ei oleks me toime tulnud,“ ütles ta. Leinamaja toetuseks on 
peetud ka kontsert, naiskodukaitsjad on toetanud tõrvasee-
pide müügiga, kogudus on kolmel korral suve jooksul tei-
nud heategevuslikku loteriid ja on tehtud ka annetusi. 

Aastal 2016 leiti vahendid uue katuse jaoks, renoveeri-
misprojekt koostati 2019. aastal diakon Juhan Rummi eest-
vedamisel. „Sisekujundaja lahendus, viia lagi kõrgemale, on 
väga õigustatud, see jätab avarama ja helgema tunde kui 
sinna ruumi niikuinii mure ja südamevaluga siseneda, siis 
ruum ei rõhuta seda kurba tunnet,“ märkis Kaire Kislov. 
„Väga mitmed on tagasisidena öelnud, et see leinamaja on 
kogukonnale väga vajalik.“

Nüüd saab saali kasutada matusetalituste korraldamiseks, 
kuid külmkambri soetamiseks kogub kogudus veel annetu-
si. Samuti on ees välisfassaadi- ning haljastustööd.

Katrin Uuspõld

Väike-Maarja vald tähistas 30. sünnipäeva õpilaste 
jõululaada ja kontserdiga. Foto: Kristel Kitsing

Sõmeru südant ootavad ees ilusad muutused
Arhitektuurivõistluse, mis kutsus üles 
pakkuma kaasaegset esinduslikku näge-
must Rakvere valla keskuseks olevast 
Sõmeru aleviku südamest, võitis üheksa 
ideekavandi seast võistlustöö „Pööri-
päev“ arhitektuuribüroolt Eek & Mutso, 
autoriteks Tristan Krevald, Ra Martin 
Puhkan ja Siim Tanel Tõnisson.

Katrin Uuspõld

Rakvere vallavolikogu esimees Peep 
Vassiljev viitas oma sõnavõtus ajaloole: 
tänavu on 780. Sõmeru esmamainimi-
se aasta, aastal 1268 aga toimus Sõmeru 
läheduses – täpset kohta ei ole tuvasta-
tud – keskaja kõige verisem lahing Ees-
timaa pinnal. Ta nimetas, et Sõmeru pu-
hul on oluline olnud mõisa roll, praegu 
on alles sellest ajast vaid Sõmeru keskel 
olev tõllakuur, ait-kuivati ja Talllin-
na-Narva maanteele jääv vana vesiveski 
ja sild. „Omaette etapp algas pärast teist 
maailmasõda kui Sõmerule kolis masi-
na-traktorijaam, mis kuuekümnendatel 
nimetati ümber EPTks ning sealt oma-
korda kasvasid välja mitmed töösuunad, 
millest said alguse mitmed tänased koha-
likud ettevõtted,“ rääkis Vassiljev. „Sõ-
meru asula kohta ei olnud aga visiooni, 
puudus tolleaegse nimetusega generaal-
plaan, seetõttu tekkisid siia asjad kaoo-
tiliselt.“ Seetõttu tekkis mõte kuulutada 
tänavu sügisel koostöös Eesti Arhitek-
tide Liiduga Sõmerul välja konkurss EV 
100 „Hea avaliku ruumi“ jätkuprogram-
mis. Eesmärk oli leida Sõmeru aleviku 
uuele keskväljakule esinduslik ja kaas-
aegne arhitektuurilahendus ning põimi-
da see olemasoleva peatänavaga kokku 
aastaringselt kasutatavaks atraktiivseks 
avalikuks ruumiks.

„Laekus üheksa toredat tööd, millest 
paljud olid võrdse tasemega, kuid žürii 
otsus võidutöö osas oli konsensuslik. 
Sellega läheme kiirel sammul edasi ja 
asume realiseerima, olgu siis kivisse, be-
tooni või haljasalasse,“ rääkis Peep Vas-
siljev, kes oli ka ühtlasi žürii esimees.

Võidutöö „Pööripäev“ seob žürii hin-
nangul Sõmeru ajaloo eri etapid ja otsib 
nende keskel tasakaalu. Keskväljak lepi-
tab omavahel aleviku kaht olulist kujun-
dajat: mõisa- ja kolhoosiaega ning ehitab 
koos kaasaegse vallamajaga aleviku uut 
südant.

Võidutöö üks arhitektidest, Siim Ta-
nel Tõnisson, rääkis et kohapeal käies 

mõistsid nad, et kõige olulisem on teha 
omavahel sõbraks mõisakihistus ja nõu-
kogudeaegne kihistus. „Päris palju lähtus 
väljaku disain sellest, kuidas tuua mõisa 
elemente rohkem Sõmeru keskusesse, 
see oli atmosfääri, miljöö ja esteetika tee-
ma. Teisalt oli ruumiliselt väga oluline 
olemasolevate liikumisteede kooli-valla-
valitsuse-lasteia-poe vahel võimalikult 
otsene ühendamine,“ rääkis Tõnisson. 

Kaasautor Ra Martin Puhkan nentis, 
et väikestel kohtadel ei ole sageli suurt 
avalikku ruumi, mida inimesed saaksid 
kasutada. „Seega oli väga oluline, et ala 
oleks kasutatav aastaringselt. Ei ole hal-
ba ilma, vaid vale riietus. Nii et avaliku 
ruumiga on sama asi: ei ole halba ilma, 
on alainvesteeritud avalik ruum. Meil oli 
oluline, see oleks hooajatu, igal ajal ka-
sutatav, pakuks nüansse pinnavormide 
abil, kus saaks talvel kelgutada ja suvel 
vahel istutada, et oleks ka privaatsust,“ 
rääkis Puhkan.

Praegu on väljaku põhjaküljel avalik-
kusele avatud ajalooline aidahoone, kus 
tegutseb Sõmeru loodus- ja tehnikamaja, 
kuid väljaku ida- ja lõunaküljel asuvad 
korterelamud, mis vajavad välialadele 
omaette ruumi loomist, et tagada elanike 
privaatsus. Lisaks sooviti ümber kujun-
dada Sõmeru Põllu plats ning Puiestee 
ehk peatänav. Põllu platsi keskel asuval 
haljasalal asus varem Sõmeru traktor, 
millele tuli leida uus väärikas eksponee-

rimise lahendus.
„Tegu on tugeva, sümpaatse lahen-

dusega, kus on olemas kõik olulised 
komponendid. Väljak võtab fookusesse 
ajaloolise aidahoone. Loodud on telg, 
vallamaja on sellega seotud, arvestatud 
on aida juurdeehitise ja parklaga. Väljak 
toimib hästi, see loob meeleolu ega do-
mineeri. Olemas on nii purskkaevud kui 
haljastus ning õnnestunud teede-lahen-
dused. Rohke roheluse kasutamine ar-
vestab kohalikku konteksti,“ kommen-
teeris Peep Vassiljev.

Vassiljevi sõnul on Sõmeru uude kes-
kusesse planeeritud lõkkeplats, trakto-
ri asukoht, bussipaviljoni paigutamine 
„saarele“. „Sümpaatne on bussipeatuse ja 
traktoriväljaku sidumine nii, et traktori 
plats ei mõju liiklussaarena. Lahendus 
on veenev ja kohaliku olustikuga arves-
tav,“ lisas ta.

Võidutööd „Pööripäev“ premeeriti 
8000 euroga, teise koha preemia, 6000 
eurot, pälvis kavand „Pesa“ arhitektuu-
ribüroolt KA arhitektid, autor Erki An-
nama. Kolmanda koha preemia suuru-
ses 4000 eurot anti ideekavandile „Põld, 
traktor ja kartulid“ arhitektuuribüroolt 
HG Arhitektuur, autoriteks Liis Juuse, 
Johannes Madis Aasmäe, Marianna Zve-
reva. Lisaks määrati 2000-eurone ergu-
tuspreemia võistlustööle „Kultuuritelg“ 
arhitektuuribüroolt Stuudio Tallinn, au-
tor Villem Tomiste.

Võidutöö „Pööripäev“ eskiis.

Vasakult: Rakvere vallavanem Maido Nõlvak, „Hea avalik ruum“ programmijuht Kalle Vellevoog, Rakvere vallavolikogu 
esimees Peep Vassiljev, võidutöö autorid Tristan Krevald, Siim Tanel Tõnisson ja Ra Martin Puhkan ning Eesti Arhitektide 
Liidu direktor Ingrid Mald. Foto: Katrin uuspõld

Leinamaja saal. Foto: Kristel Kitsing
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KUHU MINNA

HingePai 
(Vilde 14, Rakvere)
17.12 kell 18.30 Teema-
õhtu/Holistiline maail-
makäsitlus/ Eva Tingas
18.12 kell 18.00 Alatead-
vuse rännak/ Rein ja Rii-
na
19.12 kell 11.00 Karma 
puhastus/ Hingehoidja 
Piret
21.12 kell 18.30 Vestlu-
sõhtu/Armastuse allikas/ 
Andrei Roosiväli
30.12 kell 18.00 Akustili-
ne aastavahetus/ Andrus 
Bonzo Albrecht
Täpsem info FB: Hinge-
Pai, 5284195

Rakvere teater
17., 18., 20. ja 21.12 kell 11 
“Lepatriinude jõulud” s/s, 
lav Urmas Lennuk
17.-21.12 kell 19 “Ingel” 
v/s, lav Renee Nõmmik, 
Tiina Ollesk

 

Märt Treieri tähelepanekud elust said kaante vahele
Vikerraadio hommikuprog-
rammi saatejuhi Märt Treieri 
2020. aastal ilmunud ja popu-
laarseks saanud „Hommikuju-
tud varasele ärkajale“ on saa-
nud järje – „Eluolulised lood“. 
Ka uues raamatus jagab au-
tor muhedaid tähelepanekuid 
igapäevaelust ja inimestest. 
Tõsi, paljud neist on Märdi 
fännidele tuttavad juba ree-
destest ja laupäevastest „Vi-
kerhommikutest“.

Kaire Kenk

Nii nagu eelmises raamatus, 
on Märdil nüüdki lugejatega 
jagada muhedaid, samas mõt-
lemapanevaid pildikesi kõige 
tavalisemast igapäevaelust. 
Elu kinnitab kõike, tuleb 
vaid õige näide leida, tundub 
olevat Märdi kreedo. „Paljud 
minu lood on sündinud bussi-
sõitude ajal. Kui oled inime-
ne, kes otsib mingit lugu, 
pead silmad lahti hoidma. 
Varahommikused ärkajad on 
veidi erilised inimesed. Aga 
mina just otsingi inimesi, kes 
elavad „päriselt“. Ma lihtsalt 
märkan, kuidas nad „päriselt“ 
reageerivad erinevates olu-
kordades. Tahan lugejatele 
pakkuda seda ehedat, viimist-
lemata inimest. Ja inimese va-
nus pole üldse oluline, oluline 
on see, kuidas ja missugustes 
olukordades ta avaneb. Mu 

tekstid selles raamatus on küll 
pisut viimistletud, sest raadio 
otsesaates räägitud tekst ja 
kirjalik tekst on pisut teistsu-
gused,“ muigab Märt Treier.

Märt Treieri esimene kogu-
mik „Hommikujutud varaja-
sele ärkajale“ ilmus aasta taga-
si ning sai hea tagasiside osa-
liseks. Tolle raamatu saate-
sõnad on kirjanik Valdur 
Mikitalt ja raadioajakirjanik 
Kaja Kärnerilt. Seekordsele 
ütlevad saatesõnad telemees 
ja poliitik Enn Eesmaa ning 
luuletaja Ave Alavainu.

„Olen huviga jälginud Märt 
Treieri loometeed. Meie, 
ajakirjanike hulgas pole pä-
rast Tammsaaret, Vildet ja 

Panti liiga sageli olnud suu-
ri sõnameistreid. Nüüd juba 
paari raamatu ja ühe näi-
dendi autori Märt Treieri 
mõtisklused „Vikerraadio“ 
hommikutes on nauditavad. 
Tal on nii täpne sõnakasutus, 
ennekõike aga originaalne 
mõttesügavus,“ ütleb poliitik 
ja endine telemees Enn Ees-
maa. „Märdi „Vikerhommi-
kute“ alalised kuulajad juba 
teavad, et laupäevahommi-
kuti võib Märdi saates kuu-
lata tõelisi haruldusi. Et tema 
muusikavalikus on lugusid, 
mida pole mujal mängitud 
aastakümneid.“

„Ma usun küll, et näiteks 
Juliette Grecod on „Vikerraa-

dios“ mängitud küll,“ vaidleb 
Märt vastu. „Aga mul on tõe-
poolest selline kiiks, et aas-
ta ja kaheksa kuud pole oma 
saadetes mänginud mitte üh-
tegi ingliskeelset lugu,“ nen-
dib ta.

Ennekõike iseloomustab 
Märt Treierit sügav empaa-
tiavõime. Sest kuidas muidu 
saab jutustuseks olupilt ka-
hest elule jalgu jäänud Musta-
mäe mehest, kes oma komp-
sude otsas istuvad ja vaikses 
harduses sinililli nuusutavad. 
„Istusid haljasalal, taara-
kotid kõrval. Kumbki nuusu-
tas oma sinilille,“ mäletab 
Märt. Või kes peale Märdi 
taipaks kuulata ja meelde jät-
ta kahekõnet range olemi-
sega trammijuhi ja ühe teise 
vängelt lehkava kurvasilmse 
eluheidiku vahel, kelle eest 
teised sõitjad on trammi 
tahaotsa pagenud: „Mart, me 
leppisime ju kokku, et täna 
ainult neli ringi!“

„Minu meetod on umbes 
nagu fotograafil – pildistan 

hetke, ja kõige enam õnnes-
tunud kaadritest panen kok-
ku dokfilmi,“ lisab ta. „Raa-
diokuulamise ja raamatuluge-
mise eeliseks võrreldes teleri 
vaatamise või kinno minemi-
sega on see, et kuulajale-luge-
jale jääb alles kujutlusvõime. 
Raamatulugemise mõte seis-
nebki minu meelest võimes 
luua lugejale uusi maailmu,“ 
avaldab Märt.

„Raamatut toimetades 
kuulsin kogu aeg kõrvus 
Märdi „Vikerhommikust“ 
igaühele tuttavat häält neid 
lugusid rääkimas. Ma usun, et 
see tema hääl ei saanud raa-
matust välja toimetatud,“ mu-
igab Märdi raamatu kirjastaja 
Tiina Kaalep. Ning soovitab 
raamatut lugeda tasapisi, „iga 
päev üks peatükk“-kaupa.

Luuletaja Ave Alavainu üt-
leb, et talle on kusagilt mällu 
sööbinud lause, mis ikka ja 
jälle on oma kehtivust tões-
tanud: „Kuni on inimesi, kes 
lugusid jutustavad, tasub ela-
da...“ „Üheks tõestuseks on 

olnud ka Märdi hommikused 
raadiojutud. Mina varajase 
ärkajana naudin neid täni-
ni. Naudin nende muhelevat 
tooni, head eesti keelt, peent 
huumorit ja eruditsiooni. 
Tõestus sai kinnitust, kui 
„Hommikujutud...“ raamatu-
na ilmusid. Ja nüüd jutustab 
ta selles raamatus taas. Elust, 
olust ja eluolust. Hiiumaal, 
Saaremaal, Eestimaal. Maal. 
Ja minul tasub ikka veel ela-
da,“ pole Ave Alavainu kiitu-
sega kitsi.

Raamatusse jõudsid nii 
noored kui vanad tegelased 
elust endast. „Viimastel aas-
tatel olen rallinud mööda 
Eestist, esinenud koolides, 
rääkinud noortega. Kui rää-
gid inimestega nende endi 
keeles, miks nad ei peaks sind 
kuulama. Kuni üheksanda 
klassini on nad pigem ehe-
dad ja siirad. Vaimustuvad 
asjadest ausalt ja jäävad ka 
ausalt ükskõikseks, kui mis-
ki ei kanna,“ on Märt tähele 
pannud.

Märt Treier pani kaante vahele „Vikerhommikutes“ jutuks tulnud lood. Foto: Maire Kasemaa
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

OSTAME KOKKU: VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

NÄDALAPAKKUMISED 17. - 23. detsember

A+ A

SOODUSPAKKUMISED! 17. - 23. detsember
Kanafileerõngad
Tallegg
300 g

Liivimaa veisesink
(suitsutatud) 100 g
Nõo

Kanafileesink
(kuubikud) / 250 g
Maks & Moorits

Suupistemari mereandidest
Wikercaviar punane
200 g

Heeringafilee tükid sinepi-
majoneesi kastmes
300 g

Pasta Bolognese Mamma
300 g

Juustupulk Pik-Nik
40%, 280 g

Kodujuust Tere
300 g / 2 sorti

Kondenspiima karamell
Jaani
190 g
Polven Foods

Kohuke Saare toffe
multipakk (7+1)
8 x 40 g

Petimaius Farmi
150 g / 2 sorti

Fazeri Must
Põrandaleib
390 g

Vaniljejäätis Magnum
al 72 g
7 sorti

Pistaatsiapähkel Mogyi
140 g

Mõnus mix
650 g

Pähklite segu
korvis
360 g

Hematogeen
50 g / 2 sorti

Sojajook Alpro
250 ml
2 sorti

Proteiinibatoon Sante
Go On! inuliiniga
50 g / 4 sorti

Lastevorst
600 g
Rannarootsi

Hiirte juust
300 g
Estover

1.38
4.60 €/kg

1.88

2.04
3.40 €/kg

2.48

1.68
16.80 €/kg

1.98

1.14
4.56 €/kg

1.44

2.18
10.90 €/kg

2.68

1.98
6.60 €/kg

2.68

2.04
6.80 €/kg

2.38

2.48
8.86 €/kg

3.38

2.48
7.09 €/kg

3.48

1.14
3.80 €/kg

1.44

2.28
7.13 €/kg

2.58

0.58
3.87 €/kg

0.68

0.74
3.89 €/kg

0.98

0.70
1.79 €/kg

0.84

1.04
al 11.56 €/kg

al 1.28

0.72
2.88 €/l

0.84

0.68
13.60 €/kg

0.98

1.68
7.00 €/kg

2.38

2.68
19.14 €/kg

3.48

0.78
6.50 €/kg

1.08

7.48
20.78 €/kg

8.58

6.98
10.74 €/kg

7.88

0.72
14.40 €/kg

0.98

1.44
4.80 €/kg

1.68

Päevalilleseemned Zum-Zum
al 200 g
2 sorti

1.38
6.90 €/kg

2.18

Maapähklid kattega Mogyi
120 g / 2 sorti

Täissuitsuvorst Ordu
(viilutatud)
120 g

Kodune hakkliha
1 kg

Verikäkk
1 kg

3.78
4.38

1.98
2.48

0.74
0.98

6.17 €/kg
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A
1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:
4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+
Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:
Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1, .Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A
Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila küla,Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A
A+ Viljandis: A Võrus: A+ Rakveres: Y Tapal: Y. Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.Viljandimaal: Võrumaal: GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

17. - 23. detsember
Küpsised Oreo topelt kreemiga
170 g

Küpsis Digestive Gullon
400 g

Liköör Liviko
Kännu Kukk
45%, 0,5 l

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Karastusjook
0,5 l / 4 sorti

Toonik Fentimans
0,5 l / 2 sorti

Brandy Grand Cavalier
38%, 0,5 l

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Stön
40%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Lavel Blanc
al 11%, 0,75 l
2 sorti

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Prügikott Elise
75 l (65 x 100 cm)
10 tk / rull

Püsivärv Palette ICC
1 tk
erinevad
toonid

Tampoonid OB
Pro Comfort
16 tk / 4 sorti

Piiritusjook Captain
Morgan Spiced Cold
35%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Lahustuv teraviljajook Inka
150 g

Makaronid Panzani
500 g
3 sorti

Tomatipüree Russo
500 g

Tomatid Mõisaproua
1 kg
2 sorti

Makaronid
Italpasta
500 g
3 sorti

Ingverijook
0,75 l

Küünte- ja
kätepalsam OSH
75ml

Tõrvašampoon
250 ml

Hambapasta Blend-a-Med
3D White
100 ml
4 sorti

Laste püksmähkmed Pampers CP
al 19 tk
4 suurust

Pesukaitse Discreet
60 tk
4 sorti

Koeratoit Pedigree
kana-köögivilja
400 g

Vaibapuhastusvahend
Vanish Gold
500 ml / 2 sorti

Svamm Vileda Tip Top
3 tk

Majapidamislapp
mikrofiiber
4 tk
Vileda

1.54
1.84

15.40 €/kg

1.28
1.78

7.53 €/kg

1.18
1.48

2.95 €/kg

alates
2.88

al 5.81 €/kg
1.24
al 1.58

al 2.48 €/kg

0.98
al 1.14

1.96 €/kg

1.98
2.58

2.20 €/kg

1.58
1.98

4.39 €/kg

1.34
1.64

4.25 €/kg
1.34

1.84 0.74
0.88

1.48 €/kg

0.78
1.04

5.20 €/kg

0.74
al 0.84

1.48 €/l

2.48
al 3.18

4.96 €/l

4.98
6.78

6.64 €/l

2.28
3.98

2.28
3.28

al 9.12 €/l

3.98
4.98

13.27 €/l

1.18
1.88

4.72 €/l

1.88
al 2.28

8.95 €/l

1.68
2.48

22.40 €/l

3.68
4.98

0.25 €/tk

0.78
1.14

4.48
4.98

0.17 €/tk

5.98
7.98

al 0.23 €/tk

0.78
0.88

0.26 €/tk

3.68
4.98

0.92 €/tk

2.78
3.88

5.56 €/l

3.98
5.48

7.96 €/l

0.98
1.14

0.10 €/tk

1.14
1.44

2.85 €/kg

4.98
5.98

66.40 €/l
1.38

1.98

13.80 €/l

1.78
2.98

7.12 €/l

Üldpuhastusvahend
Botanical Origin
500 ml
2 sorti

Laste mähkmed Huggies
Elite Soft
(1) 2-5 kg
26 tk

Hotplaster Medrull
valu leevendav
(9 x 14 cm) 1 tk

Ohatise plaaster Medrull
15 tk

Šampoon ja palsam Elvital
Extraordinary
kuivadele juustele
al 200 ml

Šampoon Head & Shoulders
Deep Cleanse
300 ml / 2 sorti

Näopiim ja meigieemaldus-
vedelik
210 ml

Käte- ja küüntekreem
Organic Shop
210 ml

Suuvesi Colgate
Max Instant
250 ml

Hambapasta Sensodyne
Repair & Protect
75 ml

Konjak Larsen V.S.O.P
40 l% 0,5

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gin Tohi
43 l% 0,5

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT vein Amarone
Valpolicella
15 l% 0,75
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN vein Tommasi Le
Fornaci Lugana
12,5 l% 0,75
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kirss tumedas šokolaadis
Maiasmokk
100 g

Krõbedad maisihelbed
Nestle Corn Flakes
al 350 g
2 sorti

Krõbedad maisihelbed
Nestle Corn Flakes
al 350 g
2 sorti

1.38
1.88

Kõrvitsasalat
560 g / 315 g
Salvest

Maitselt mahe kurk
675 g / 360 g
Salvest

Praekapsas
porgandiga
900 g
Salvest

KPN kvaliteetvahuvein
Nicolas Feuillatte
12 l% 0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gin Gordons
37,5%, 0,7 l

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Pabertaskurätik Zewa
Softis regular
6 + 2 pakki

0.98
1.28

0.16 €/pk

2.08
2.58

0.03 €/tk

2.48
2.79

0.16 €/tk

2.18
alates

+0.10 +0.10

Krõbedad maisihelbed
Nestle Corn Flakes
al 350 g
2 sorti

2.68 €/kg 2.76 €/kg

+0.10
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

MÜÜA

Maja Kandla ülas, Saaremaal 
krunt 7200 m2, maja 92 m2. 

www.kv.ee/3205100

2-korruseline kortermaja Vändra 
alevis. Üldpind 1013 m2. 

www.kv.ee/2335034

Soodushind 35 000 € Soodushind 55 000 €

2-korruseline maja Rummul 
krunt 4600 m2.

www.kv.ee/3353222

Hind 17 500 €

Müüa Tapa linnas Paide tänaval 
2-toaline remonti vajav korter.  

www.kv.ee/3374136 

Maja Kastre vallas Tartumaal.
Krunt  1300 m2.  

www.kv.ee/3367358

Hind 16 500 €

Kalana külas Põltsamaal 
2-korruseline maja krunt 2500 m2.

www.kv.ee/3142474

3-toaline korter Pärnu linnas, 
võimalus ehitada 2. korrus. 

 www.kv.ee/3312421

Hind 12 500 €

Müüa 2-korruseline maja 
Tõrma külas, krunt 3500 m2. 

www.kv.ee/3134721

Müüa Ulvi külas 3-toaline korter, 
II korrusel, 60 m, rõdu. 

www.kv.ee/3391926

ENAMUS OBJEKTIDEL 
ON OLEMAS HINDAMISAKT!

Lisainfo tel 5624 4605 igor@sacito.eu
JÄRELMAKSU VÕIMALUS ! 

SOODUSHIND KEHTIB DETSEMBRI LÕPUNI 

ÜÜRILE ANTAVAD KORTERID: 
• Anda üürile Näpil 2-toaline korter  
• Anda üürile Vinnis kaks 1-toalist korterit
• Anda üürile Pajustis 1-toaline 
• Anda üürile Jõgeva linnas, 2-toaline, Kivi tänaval
• Anda üürile Väike–Kamari külas 2-toaline korter

Vana hind 40 000 €

Vana hind 45 000 €

Vana hind 65 000 €

Soodushind 34 000 €

Uus hind 35 000 €

Soodushind 45 000 € Soodushind 11 500 €

Soodushind 11 900 €

Soodushind 75 000 €

Vana hind 37 500 €

Vana hind 45 000 €

Vana hind 48 500 € Vana hind 12 500 €

Vana hind 12 900 €

Vana hind 83 000 €

Soodushind 35 000 €

Korter Siimusti alevis 
3-toaline 48,9 m2.  

www.kv.ee/3344855

Aseri lähistel maja koos 
krundiga 1,4 ha. 

www.kv.ee/3362079 

Põllumaa Rae vallas 
3,3 ha. 

www.kv.ee/2984458

KINNISVARA

• Müüa 2toaline (41 m2) suurune 
korter, Pikk 37 Rakvere. II korrus, 
aknad hoovi poole. Hind 26 650 €. 
Tel 503 4972, info@ko.ee

• Müüa Laekvere lähistel 2toaline
ahiküttega korter. Hind 1200 €. Tel 
5669 3339

• Müüa korter Tapa linnas 2toa-
line Paide tänaval. Tel 5624 4605

• Müüa Kundas 3toaline korter
või vahetada 1toalise korteri 
vastu Rakveres. Tel 5894 2895

• Müüa 3toaline korter Ulvi külas, 
60 m2, rõdu, II korrus. Tel 5624 
4605

• Müüa Siimustis renoveerimist 
vajav 3toaline korter. Tel 5624 
4605

• Müüa eraldi sissepääsuga korter
Tamsalus, Sääse 4. Müüa 4toaline
keskküttega korter I korrusel, 85 
m2. Korteri koosseisu kuulub: 4 
tuba, köök, vannituba, WC, ko-
ridor. Korter renoveeritud, vajab 
väikest sanitaarremonti. Hind 10 
000 €. Tel 505 3151

• Müüa Tõrma külas renoveerimist 
vajav 2-korruseline maja. Tel 5624 
4605

• Müüa Pärnu linnas Mere tänaval 
renoveerimist vajav korter. Tel 
5624 4605

• Müüa renoveerimist vajav maja
Kalana külas, Põltsamaal. Tel 
5624 4605

• Müüa Rae vallas põllumaa, 3 ha. 
Tel 5624 4605

• Müüa Kastre vallas, Unikülas 
renoveerimist vajav suvila. Tel 
5624 4605

• Müüa Aseri lähistel renoveeri-
mist vajav maja, krunt 1,4 ha. Tel 
5624 4605

• Müüa Rummul renoveerimist 
vajav maja, krunt 4600 m2. Tel 
5624 4605

• Müüa Vändras 2-korruseline 
renoveerimist vajav kortermaja. 
Tel 5624 4605

• Müüa Saaremaal Kandla külas 
suvila. Tel 5624 4605

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi 
mugavustega korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 508 1311

• Ostan ahjuküttega korteri Lää-
ne-Virumaal, kuni 5000 €. Tel 
5555 8329 

• Soovin osta korteri või maja
Rakveres või lähiümbruses, võib 
vajada remonti. Soodsa hinna 
puhul tehing kohe! Tel 522 6500

• Ostan maja, krundi või ridaela-
muboksi (äärmine) Sõmerul või 
Näpil, võib pakkuda ka Rakveres. 
Pakkumised tel 553 2743 (ka sms)

• Ostan maja Tamsalu linnas. Tel 
5364 6359

• Soovin osta maakodu Lääne-Vi-
rumaal, Rakverest max 25 km. 
Eelistame palkmaja, kuid oleme 
avatud ka teistele pakkumistele. 
Maja suurus alates 90 m2 ja krunt 
alates 7000-8000 m2. Hind max 
95 000 €. Kontaktid: tel 5630 7082 
ja 5341 3042 või jannevalem@
gmail.com

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
seisukord pole oluline ja samuti 
võib sisse jääda kogu teie vana 
prügi või mittevajaminevad asjad. 
Hind kokkuleppel. Tel 522 6500

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla 
tn. Tel 5648 6638

• Soovin osta või üürida garaaži
Rakveres, Vinnis või Pajustis. Kui 
sul on midagi pakkuda helista tel 
5632 6730

• Ostan garaaži Rakveres, võib 
vajada remonti. Tel 5340 3775

VÕTAN ÜÜRILE
• Soovin üürida garaažiboksi
Rakveres. Tel 5780 7230

ANNAN ÜÜRILE
• Alates 1.01.2022 anda üürile 
1toaline kõigi mugavustega kor-
ter, II korrus. Võimla tänav, Rak-
vere. Hind 240 € + kommunaal-
maksud. Info tel 520 6145

• Üürile anda 1toaline mugavus-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5358 6829

• Anda üürile Pajustis 1toaline
möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis kaks 1toalist
korterit. Tel 5624 4605

• Üürile anda Rakveres, Tuleviku 
5 renoveeritud 2toaline korter (I 
korrus). Üür 280 + kommunaalid. 
Lisainfo telefonil 5360 7825

• Anda üürile remonditud ja möb-
leeritud 2toaline ahiküttega kor-
ter Rakvere vanalinnas, WC- ja 
duširuumiga. Majas internet. Par-
kimine maja hoovis. Tel 516 0906

• Anda üürile 2toaline mugavus-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5358 6829

• Anda üürile möbleeritud 2toa-
line korter Näpil. Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis 2toaline kor-
ter detsembri lõpus. Tel 5624 4605

• Anda üürile Kamari külas, Põlt-
samaal 2toaline korter. Tel 5624 
4605

• Anda üürile Jõgeva linnas Kivi 
tänaval 2toaline korter. Tel 5624 
4605

• Anda üürile Kaareperas korter
otse omanikult. Tel 5624 4605

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A3, 1.6 bensiin, 2001. 
a, 3 ust, täiesti korras. Hind 1400 €. 
Tel 5809 6086

• Müüa Volvo 850. Esiporitiivad 
vajavad vahetamist. Hind 700 €. 
Tel 5836 4842

OST

• Ostan sõidukeid, kaubikuid 
ja maastureid igas seisukor-
ras! Raha kohe kätte! Vajadusel 
kustutame registrist! Helistage 
julgelt, maksan rohkem! Tel 
5355 5848

• Ostan seisvaid autosid ja 
romusid! Ostan ka neid mida 
lammutus ei soovi. Sularaha 
kohe kätte! Vajadusel registrist 
maha! Võib pakkuda absoluut-
selt kõike, ka paberiteta utiili. 
Tel 5631 1001

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

• Ostan kasutult seisma jäänud
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja lihtsalt ka-
sutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. Pakkumisi 
ootan seisevauto@gmail.com või 
tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja 
arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks: 
www.seisevauto.ee

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga 
uusi varuosasid, samas ostan uusi
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan Toyota marki sõidu-
keid. Võib pakkuda absoluut-
selt igas seisukorras ning hin-
naklassis. Sobivad veel Nissan 
Almera, Sunny, Primera, King 
Cab, Pick up; Mitsubishi L200, 
L300, L400 või Pajero Sport; 
Mercedes 190D, sprinter või 
vanemad MB bussid. Paku 
julgelt telefonil 5896 1576

• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hinda. 
Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

• Ostan Jawa osi, kirjandust. Tel 
5558 5956

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remon-
ti, olla seisnud, avariilised, heas 
korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda! Tel 
5357 7108
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

TALVEREHVE

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 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

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük 

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

* 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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

www.kuulutaja.ee

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd endiselt parima 
hinna ja kvaliteedi suhtega Lää-
ne-Virumaal. Tel 508 6455

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
mudel (2,45 x 9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2 
x 2.35 KJ 7200). Tel 513 2021

• Veoteenus puksiiri ja kaubi-
kuga. Vedu on vaja ette kokku 
leppida. Tel 514 8661

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
5982 1772

• Veo- ja kolimisteenus ka kolu 
vedu prügimäele. Tel 506 1547

KAEVETEENUSED

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

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

EHITUSTEENUS

• Teeme kõiki ehitus- ja remont-
töid nii eramutes kui korterites: 
vannitoad, siseviimistlus, soojus-
tamine, fassaadid, vundamendid, 
terrassid, katused jne. Samuti 
santehnilised tööd. Hinnad tas-
kukohased. Küsi julgelt. Tel 5808 
5965

• Teostame elumajade, korterite, 
vannitubade ehitus- ja remon-
ditöid. Tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979

• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame kõiki ehitus- ja remonditöid. 
Tehtud töödele garantii. Tel 518 
7979

• Teostame ehitus- ja remon-
ditöid, teeme kõiki siseviimist-
lustöid, maalritöid, santehni-
l isitöid,  elektr itöid.  Samuti 
vannitubade remonti. Tel 518 
7979

• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Teeme sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5678 0773

• Kõik elektritööd pädevusega
elektrikult. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine, re-
mont, rõngaste vahetamine ja 
kaevuümbriste ehitus. Tel 5840 
0240

• Santehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• Teostan santehnilisitöid Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, sisevii-
mistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

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

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

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 
9785

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, 
kaminad ehitus ja remont. Tel 
5647 2716, email: viruahjud@
gmail.com

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust  (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717
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OSTA
MÜÜ 

VAHETA
kuulutaja.kuulutused.ee

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel
Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H.
www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
(suure 8-tollise rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 
CC (1600 €), 200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D 
lastele 60CC (400-425 €).
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega; 
140CC (1200 €); 150CC (1200 €) - õliradiaator. 
KROSSIKAD lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €)
250CC 19-21 tolli (1950 €)
• Elektristarter
• Spido
• Tuled, suunatuled
• Peeglid
• 5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (Hind 375 €) ATVle (300 €), krossikale 
125CC (260 €). 4T, 2T 50CC (425 €)

•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 165 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

MUUD TEENUSED
• Soodsalt müüa uusi ja kasuta-
tuid õmblusmasinaid (väga heas 
korras). Tagavara osad kõikidele 
masinatele, kääride teritus jne. 
Tel 558 8429

• Kümblustünnirent. Hind ala-
tes 45 €/ööpäev. Rakvere piires 
transport tasuta. http://www.
saunatünn.ee. Tel 514 7518

• Videosüsteemide paigaladus, 
elektritööd. Tel 505 3971

• Koduhoovide, kõnniteede 
ja väiksemate objektide lu-
melükkamine. Tel 5694 9141

• Pakkuda lumekoristust kerge 
tehnikaga ATV. Sobib nii talu 
hoov, parkla või mõni külatee 
kuhu suure masinaga raske ligi-
pääs. Hinna määrab klient. Tel 
5883 6185

• Rakvere kliima OÜ müüb, pai-
galdab ja hooldab! Kui otsid õhk-
soojuspumpa siis küsi meilt pak-
kumist! Õhksoojuspump on väga 
mugav ja säästlik küttelahendus. 
Tasuta konsultatsiooni tel 5662 
2050 või http://www.rakverek-
liima.ee. Meil on lühike ooteaeg!

• Koristan ära teie vanaraua
keldritest ja õuedelt, kaasa 
arvatud auto akud, vana auto 
dokumentidega ja  koduteh-
nika. Tel 5672 7600

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• Soojuspumbad, müük ja pai-
galdus. Meilt ostetud soojuspum-
padel hooldus soodushinnaga. 
TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

• Raamatupidamisteenused. Tel 
5816 2122

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

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

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

KODU

• Müüa jõulukuuski pikku-
sega 80-110 cm – hind 10 €/
tk ja 110-150 cm - hind 15€/
tk. Toome kuused Lääne-Vi-
rumaal teile koju 19.12. Muul 
ajal kokkuleppel. Tellimused 
ja info: tel 523 9745, email: 
tuhatpuud@gmail.com

• Müüa aasta tagasi ostetud väike 
külmkapp BEKO. Jääkamber 13 l, 
maht 101 l. Asukoht: Vinni vald. 
Hind120 €. Tel 506 5913

• Jõ u l u ku u s ke d e m ü ü k . 
Jõulukuused asuvad Väike- 
Maarja vallas, Tammiku külas, 
Ees-Kangru talumaadel (Sal-
la-Traksi bussipeatus). Puu 
pikkus: 1,5-2,5 meetrit. Hind: 
10-20 €. Kontakt: tel 5190 1085, 
Renee

• Müüa aaloe: ümbermõõt 1,6, 
kõrgus 60 cm, 3 suure võraga, palju 
võsusid. Tel 5590 7276

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5672 7175

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloone? 
Palun helistada. Tel 5675 1277

OST
• 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 Tarbeklaasi tooteid: vaa-
sid, klaasid, pitsid jne. Pakkuda 
võib kõike. Tel 507 9984

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

• Ostan värvilisi tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 150 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristall-
nõusid,- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984

• 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 roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan pliidi plaadi, ahjuukse, 
resti, praeahju, ahju- ja pliidi-
tarvikuid. Võivad olla kasutatud. 
Tel 503 1849

• Ostan alasi ,  kruustangid , 
töölaua, võrri, motika nende 
osi, vahvliküpsetaja ja muud 
nõukaaegset kila-kola. Tel 503 
1849

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami ja 
kila-kola, viina ära teie mitteva-
jalikud asjad jäätmekeskusesse. 
Tel 503 1849

• Ostan ENSV ja NLIIDU aegseid 
autasusid ja märke. Tel 510 7541

• Ostan „Seiklusjutte maalt ja
merelt“, terve sarja ja ilusa suure 
vanaaegse kirjutuslaua. Hea hin-
naga. Tel 503 1849

• Kunstihuviline ostab Ric-
hard Uutmaa maali, akvarelli 
(maali all nurgas peab olema 
R. Uutmaa). Võib pakkuda 
ka teiste Eesti kunstnike töid. 
Tasun 1500 €. Tel 5677 0569

• Ostan Norma ja Tarbekaasi
tooteid ning vene 1/43 mude-
leid. Tel 529 1288

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

• Ostan teie seisma jäänud kor-
raliku välisukse, puidust või me-
tallist ; akna; kuiva põranda-, 
voodrilauda. Tel 5801 9086 
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• Ostan vanu rahasid, orde-
neid, rinnamärke, meda-
leid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

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

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

• Ostan vanu kellasid. Ei pea 
olema töökorras! Võib pakku-
da ka hambakulda või üksi-
kuid kuld ja hõbe ehteid - ka 
sulatuseks. Kõik muud vanad 
esemed ka huvitavad! Tel 5872 
5458

• Ostan nostalgilisi nõu-
sid-serviise (ka üksikuid). 
Vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmu-
sed, sõled, prossid, rinna-
ehted, mansetid). Huvitavad 
ka lauanõud, vaasid, kar-
pidega lusikad, raamatud, 
seinamaalid, ehete karbid, 
kujukesed ja muud ilusad 
vanad asjad. Tel 5356 0761, 
Liina

• Müüa hõbemündid, hõ-
besõrmused, hõbeketid, hõ-
beprossid ja sõled, messing-
prossid ja sõled, EW aegsed 
postkaardid. Tel 511 6424

TUTVUS

• 51aastane mees soovib tutvuda
enam-vähem sama vanuses nais-
terahvaga. Tel 5345 2320

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435
TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

www.kuulutaja.ee
LOE

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores 
lepp - hind alates 40 €/rm, 
kuiv lepp - hind alates 55 €/
rm, saadaval ka sangleppa ja 
kaske. Puud on laotud 5 m3

alustele, hind alates: hall lepp 
280 €, sanglepp 300 €, kask 330 
€. Puu pikkuse lõikame vasta-
valt kliendi soovile. Transport 
hinnas. Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-Virumaa

• Müüa lõhutud küttepuud : 
sanglepp, lepp, metsakuivkuusk 
(mänd) ja kütteklotsid 40 L võrk 2 
€. Tel 5192 4320

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, 
koos kohale toomisega. Tel 514 
3328

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises ko-
tis). Halgude pikkus 30 cm. 
Hind lepal 2.80 €/kott ja kasel 
3.50 €/kott. Tel 505 1528

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

• Müüa toored lõhutud kütte-
puud. Halu pikkus vastavalt klien-
di soovile. Saadaval: hall lepp, 
must lepp, kask. Hinnad. Alates 
38 €/ruum. Saadaval ka kuivad 
halupuu klotsid (eripikkusega 
halud) 40 L võrkotis. Hind 2 €/kott. 
Lääne-Virumaa, Väike-Maarja 
vald. Tel 5375 4750

• Müüa kase ja teisi puitbrikette, 
premium pelletit 6/8 mm, kivisüsi 
1000/25 kg; lisaks pakume ka 
halumasinateenust. Tel 5390 0545

• Müüa küttepuid aastaringselt 
koos kohale toomisega, veokile 
laotult 5-15 m3. Kuivad 38, 50cm ja 
toored 30-50 cm, hinnad soodsad. 
Tel 503 0311

• Müüa kuivad lepa halud (30 cm) 
võrgus. Transport. Tel 5646 6958

EHITUS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa Kungla Talu toidukartulit
„Gala“ ja „Laura“ 30 kg võrk - hind 
15 €. Info tel 514 1338, vedu.

• Müüa naturaalset mett otse 
omanikult. Tel 5911 8146

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

• Müüa sõelutud musta mul-
da, asukoht Rakveres, lisainfo 
telefonil 526 1408

OST
• Ostan RS-09 kõiki osi. Tel 5558 
5956

• Ostan MTZ 82 KUN kopaga või
vahetada T-40 vastu + komp. Tel 
5836 4842

• Ostan mootorsae, võib vajada 
ka suuremat remonti. Tel 503 9650

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322

• Ralfi Veosed OÜ ostab ladus-
tatud ja kasvavat võsa, tel 511 
6174. Samas müüa 3 m ja lõhutud 
küttepuud, tel 504 3326

• Ostan traktori LTZ-55A, T-40AM, 
T-40M. Tel 5687 5845

VANAVARA

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

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami ja 
kila-kola, viina ära teie mitteva-
jalikud asjad jäätmekeskusesse. 
Tel 503 1849

• Olen tore mees 60, kuid siiski 
üksildane, ehk kusagil on veel 
vaba ja sümpaatne naine, kes 
oleks huvitatud püsisuhte ees-
märgil tutvuda. Tore kui olete 
61-aastane, sale, 174 cm pikk, 
terve, optimistlik ja aus ning kes 
sügisele valgust toob, oleks hea 
perenaine kellega jõule koos 
veeta. Palun helistage tel 554 
6490

TEATED

• Kadunud  (11.12) isane
kass nimega Kita. Rakveres 
Rägavere teel. Pere ootab ja 
igatseb oma sõpra koju. Iga-
sugune info oodatud. Tel 5982 
2085

• Jalatsipoes Kingamarket on 
müügil saapad, poolsaapad, 
vabaajajalatsid, tennised, 
kingad, baleriinad. Hinnad 
soodsad. E-pood https://www.
kingamarket.ee

MUU

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

• NÕUANDE LIIN  te l  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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Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

• puidust siseuksed al 90.-

• valged sileuksed al 65.-

• valged profiiluksed al 75.-

• Basic välisuksed al 260.-

• Nordic välisuksed al 320.-

• laudisega välisuksed al 180.-

• korteri välisuksed al 170.-

• tulekindlad EI30 uksed al 250.-

• tulekindlad EI30 tammespoon uksed al 390.-

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE/TASUB TEADA

www.kuulutaja.ee
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED
Ei päikene enam nii eredalt sära, 

sest emake kallis läks jäädavalt ära. 

Avaldame kaastunnet
Pille Sellerile 

kalli  
ema

kaotuse puhul. 

OG Elektra 
vorstitsehh 

TÄNA MAAILMAS

1989: Simpsonid jõudsid esimese osaga teleekraanile
Täna 32 aastat tagasi, 17. 
detsembril 1989. aastal 
nägid vaatajad Ameerika 
Ühendriikide telekanalil Fox 
joonissarja „Simpsonid“ 
esimest osa, mis kandis 
pealkirja „Simpsonite jõu-
lu-eri“. Tänaseks on sellest 
multikast saanud kultusse-
riaal, mida vaadatakse 
kõikjal maailmas.

Allan Espenberg

„Ma teadsin, et „Simpsonid“ 
on edukad, kuid ma ei usku-
nud, et see edu nii kaua kes-
tab,“ tunnistas kunagi sarja 
looja Matt Groening.

Kogu „Simpsonite“ ek-
sisteerimise aja jooksul on 
televaatajad seda sarja näi-
nud enam kui sajas riigis ja 
selle tegelastest on saanud 
tõelised meediatähed. See 
on Ameerika Ühendriikide 
kõige pikaaegsem joonis-
filmisari: 1997. aastal edes-
tas ta episoodide arvu poo-
lest animaseriaali „Ränirah-
nud“ („The Flintstones“) ja 
2004. aastal jättis selja taha 
ka „Scooby-Doo“. Ja vaevalt 
õnnestub kellelgi seda re-
kordit lähitulevikus purus-
tada, sest uusi episoode vor-
bitakse „Simpsonitele“ üha 
juurde. 

Joonissarja „Simpsonid“ 
(„The Simpsons“) on tehtud 
juba 33 hooaega (1989-2021) 
ja juba on ka teatatud, et tu-
leb ka 34. hooaeg. Episoode 
ehk osi, millest igaüks kes-
tab tavaliselt 21-24 minu-
tit, on praeguseks filmitud 
716, kusjuures viimane neist 
jõuab vaatajateni sellel püha-
päeval, 19. detsembril. 

Matt Groeningi 
täiuslik mõttevälgatus
Tegelikult ilmusid Simpso-
nid ameeriklaste teleekraa-
nile juba 1987. aastal, kuid 
siis olid need kõigest kol-
mekümnesekundilised kuni 
paariminutilised lühisketšid 
telesaates The Tracey Ull-
man Show.

Enne Simpsoneid joo-
nistas koomiksikunst-
nik ja teleprodutsent Matt 
Groening koomikseid peal-
kirjaga „Elu põrgus“ („Life 
in Hell“), mille tegelased, 
küülikud Binky ja Sheba said 
aja jooksul uskumatult po-
pulaarseks ning neid kutsuti 
osalema saatesse The Tracey 
Ullman Show. Nendega seo-
tud lühikesed videolõigud 
pidid täitma programmi 
tekkivaid pause. Kuid jänes-
te asemel pääsesid eetrisse 
hoopis Simpsonid: mingil 
hetkel mõistis Groening, 
et lepingu sõlmimine tele-
kanaliga võtab temalt õiguse 
tema „lemmikloomadele“, ja 
ta asendas need sõna otseses 
mõttes 15 minutiga leiutatud 
tegelastega. 

Simpsonid said endile ni-
med Groeningi enda pere-
liikmetelt: Homer ja Marge 
on tema vanemate nimed, 
Lisa ja Maggie aga õed. Bar-
ti nimi tekkis aga ingliskeel-
se sõnana „brat“ (jõmpsikas) 
muutmise teel. Groeningi 
sõnul poleks lapse nimeta-
mine Mattiks olnud soliidne. 
Muide, fännid kahtlustavad, 
et Groeningi nimi eksistee-
rib seriaalis siiski: Homer 
Simpsoni kõrv ja juukselai-
guke näivad moodustavat 
initsiaale GM.

Esimestes osades joonistati 
Simpsoneid üsna toorelt ja 
isegi lohakalt. Kui Groening 
suutis küülikutega enam-
vähem toime tulla, sest neid 
oli tema enda sõnutsi lihtne 
joonistada, siis tema andest 
uute tegelaste jaoks ei piisa-
nud. Joonisfilmi esimene osa 
lükati kehva animatsiooni 
tõttu isegi tagasi, kuid lõ-
puks jõudis see ikkagi ekraa-
nile esimese hooaja viimase 
episoodina.

Koomiksiseriaali toodetak-
se üleüldse Lõuna-Koreas. 
Selle valmistamise tehnoloo-
gia on järgmine: Los Angele-
ses tehakse valmis visandid 
ja digitaalsed joonistused, 
misjärel saadetakse materjal 
Lõuna-Koreasse, kus tööta-
takse välja koomiksitegelas-

te liigutused ja lõpetatakse 
värvimine. Lõuna-Korea 
joonisfilmistuudioid kasuta-
takse eeskätt nende odavuse 
pärast.

Käsitletakse 
valulikke teemasid
Kui Simpsonid sündisid 
Groeningi perekonna pro-
jektsioonina, siis sarja te-
gevuspaigast, Springfieldi 
linnast, on saanud Ameerika 
elu üks vaimukamaid ja täp-
semaid tunnusjooni. Muide, 
fännid vaidlevad senimaani 
selle üle, kus Simpsonite Sp-
ringfield asub, sest Ameeri-
kas on üle 120 sellenimelise 
linna.

„Kuigi seriaal „Simpsonid“ 
võib tunduda mõttelageda 
meelelahutusena, kujutab see 
endast tegelikult peenemat 
huumorit ja satiiri, mida ku-
nagi Ameerika televisioonis 
on näidatud. Paradoksaalsel 
kombel lubab seriaali farslik-
kus olla palju tõsisem teis-
test telesaadetest,“ on öelnud 
Virginia ülikooli professor 
Paul Cantor. 

President Bushi poliitika, 
president Trumpi isiksus, 
Iraagi sõda, homoabielud, 
võitlus darvinismiga on vaid 
mõned teemadest seriaa-
lis, mille kirevad tegelased 
võiksid moodustada väike-
linna elanikkonna. Nii et 
seriaali vastastel, kelle arv 
kasvas koos fännide arvuga, 
oli rahulolematuseks palju 
põhjuseid. 

Rumalavõitu laiskvorsti, 
sõõrikusööja ja õllekum-
mutaja maine ei takistanud 
seda, et ajakiri Men’s Health 
nimetas Homer Simpsoni 
„aastakümne filosoofiks“. 
Tema aforismid on tänaseni 
väga kuulsad ja tsiteeritavad, 
nagu näiteks „Valetamiseks 
on vaja kaht: üks valetab, tei-
ne kuulab!“, „Proovimine on 
esimene samm ebaõnnestu-
mise teel!“, „Sa ei saa ennast 
pidevalt milleski süüdistada. 

Süüdista ennast üks kord ja 
ela rahulikult edasi.“, „Et sind 
armastataks, pead sa iga päev 
kõigiga hea olema. Et sind 
vihataks – selleks ei pea üld-
se pingutama.“

Tohutu edu
Seriaali esimese osana pidi 
1989. aastal televaatajate-
ni jõudma „Tol lummatud 
õhtul“, kuid kui stsenaristid 
ja telekanali Fox juhtkond 
selle osa läbi vaatasid, siis 
jõuti arusaamisele, et tegu 
on jubeda asja ja täieliku lä-
bikukkumisega. Käsikiri oli 
kehvavõitu ja animatsioon 
lonkas mõlemat jalga. Ho-
mer kõikus ühes ja teises 
suunas, Springfieldist jäi aga 
mulje, nagu linn oleks tehtud 
kummist.

Nii otsustati teha vanger-
dus ja muuta episoodide jär-
jekorda. Ja 17. detsembril 
demonstreeriti televisioo-
nis üheksandaks episoodiks 
kavandatud osa „Simpso-
nid röstivad lahtisel tu-
lel“ ehk „Simpsonite jõulu-
eri“. 

USA kirjanik Mike Reiss, 
kes oli algusaegadel se-
riaaliga tihedalt seotud, on 
meenutanud 17. detsembrit 
1989: „Kell kaheksa õhtul 
läksid „Simpsonid“ eetrisse. 
Me jätsime bowling’u män-
gimise pooleli ja jäime tele-
ekraani jõllitama. Ja... see oli 
naljakas, liigutav, teravmeel-
ne ja heatahtlik. Keegi meist 
poleks midagi sellist ooda-
nud. Varsti pärast seda tõi 
keegi Foxi töötaja kokkuvõt-
te USA ajakirjanduses ilmu-
nud retsensioonidest: kriiti-
kutele mitte ainult ei meel-
dinud seriaal, vaid nad nime-
tasid seda vapustavaks ja lä-
bimurdvaks. Järgmisel hom-
mikul saime teada, et „Simp-
sonite“ debüüt sai kõige kõr-
gema reitingu telekanali Fox 
ajaloos. See oli momentaalne 
edu ja me kõik olime õnnest 
segased.“
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VABA AEG

Sünni ime sasipundar ja paralleelemad
Kinodesse jõuab vanameis-
ter Pedro Almodovari uus 
film „Paralleelemad“. Kel 
huvi, saab seda vaadata 
vaid kinos, sest režissöör ei 
ole andnud luba, et filmi ka 
tulevikus hakataks veebi 
kaudu näitama.

Margit Adorf

Almodovar on vana kooli 
kinomees ja eks tema filmid-
ki on korralikud kinofilmid. 
Ma ei oska ennustada, kas 
kunagi saab „Paralleelemasid“ 
vaadata televisioonis, kuid 
veebikinode võimaluse koh-
ta ütles režissöör juba möö-
dunud aasta sügisel, et tema 
sellega ei nõustu ja „Parallee-
lemad“ kuskile veebikinop-
latvormidele ei jõua. Niisiis, 
kellel huvi, see peab minema 
kinno. „Paralleelemasid“ sai 
kinos vaadata ka PÖFFi ajal, 
kuid kui tookord olid seansid 
vaid suuremates linnades, siis 
nüüd saab filmi näha ka muu-
hulgas Rakvere kinos. 

Stsenaariumi autoriks on 
Pedro Almodovar ise, ta on 
alati oma filmidele stsenaa-

riumid ise kirjutanud ja seega 
tõeline autorikino korüfee. 
Almodovaril on oma kindel 
käekiri ja tema talendi austa-
jad ei pea ka seekord pettuma, 
on kriitikuid, kes on seda fil-
mi nimetanud ka tema seni 
kõige paremaks tööks. Olgu 
veel öeldud, et tänavusel Ve-
neetsia filmifestivalil võitis 
Penelope Cruz oma rolli eest 
parima naisnäitleja auhinna, 
film kandideeris veel ka pa-
rima filmi kategoorias, kuid 
seal preemiat ei noppinud. 
Preemiad preemiateks, vaata-
mist väärib lugu kindlasti. 

Filmil on tugev stsenaa-
rium, mis täis pikitud Almo-
dovarile omast kurba huu-
morit. See on draamafilm tõ-
sistel teemadel, kuid siiski täis 
pisikesi naljakaidki episoode, 
naeru läbi pisarate, jõudu ja 
lohutust, lootust ja armastust. 
Kindlasti pakub film ka sü-
žeelisi üllatusi. 

Tegevustik on viidud aas-
tasse 2016, mil 40aastane 
fotograaf Janisel (Penelope 
Cruz) on pealiskaudne seks-
suhe abielumees Arturoga 
(Israel Elejalde). Üheksa kuu 

pärast läheb ta sünnitusmajja, 
vaim valmis selleks, et temast 
saab üksikema. Haiglas satub 
ta samasse palatisse endast 
üle 20 aasta noorema Anaga 
(Milena Smit), kellest on sa-
muti saamas üksikema. Kui 
Janis on tulevase emaduse üle 
rõõmus, siis Ana ei ole seda 
sugugi mitte, teda kasutati 
seksuaalselt räigelt ära, mille 
tagajärjeks rasestumine. Siiski 
leiavad kaks naist kiiresti ühi-
se keele ja juhtumisi sünnib 
neil mõlemal tütar. Nad luba-
vad üksteisele, et hoiavad ka 
tulevikus kontakti. 

Film võtab luubi alla nii 
üksikemade keerulise elu 
kui ka Hispaania ühiskonna 
eripära – võimukad emad-
matriarhid, suurperede pead, 
valusa fašismi-režiimiga 
seotud ajaloo, mille kaudu 
on sisse toodud sügavamalt 
esivanemate teema. Emasid 
on mitme põlvkonna jagu 
ja ka põlvkondadevaheli-
ne möödarääkimine ning 
arusaamade muutumine on 
omal kohal. Nurgelisus aga 
ongi ju see, mis filmi juures 
köidab. Ja see, kuidas neid 

nurki silutakse.
Eesti vaataja, kelle esivane-

mad on üle elanud või mitte 
üle elanud küüditamise, kes 
on omal nahal kogenud riigi-
võimu muutumist ja raskeid 
ühiskondlikke aegu, saavad 
selle kuuma lõunamaa filmi-
ga väga hästi suhestuda. Meil 
kõigil on oma minevikutaak 
kanda, paralleelselt isikli-
ku elu võtmesündmustega 
analüüsibki Almodovar oma 
uues filmis ka Hispaania aja-
loosündmusi. 

See ei ole lihtsalt film ük-
sikemadest, vaid see on ka 
sügavalt poliitiline film. Ja 
muidugi on see film lisaks 
ka emadusest laiemalt. Isad 
ei puutu eriti asjasse, see tä-
hendab et kummagi peatege-
lase elus ei ole isal olnud eri-
list rolli, nad on olnud eemal 
või lihtsalt ebaolulised. Laste 
kasvatamine on olnud nais-
te rida. Mehed ei ole need, 
kellele loota. Siiski, see film 
ei ole ka mingi meeste-ma-
terdamine, lihtsalt seekord 
on fookus naistegelastel ja 
nendel probleemidel, millega 
naised emadena sageli kokku 
puutuvad. Ja ega need emadki 
filmis ainult pühakutena ku-
jutatud ole.

Janise ja Ana eluteed ristu-
vad muidugi ka hiljem kui ai-
nuüksi sünnitusmajas. Mõle-
mad peaosalised teevad suu-
repärase rolli ja ka noorema 
ema osatäitjat tasuks edaspidi 
silmas pidada. 25-aastane Mi-
lena Smit tegi täispika män-
gufilmi debüüdi eelmisel aas-
tal David Victori krimifilmis 
„No matrarás“ ja nomineeriti 
selle rolli eest ka Hispaania 
Goya preemiale kui parim 
uustulnuk.

Julgen kinnitada, et ärge 
kõhelge, kui vähegi võima-
lik, minge kinno, see film pa-
kub väärt kinoelamuse ja jääb 
kindlasti meelde pikaks ajaks.

Janise (Penelope Cruz) ja Ana (Israel Elejalde) eluteed ristuvad sünnitusmajas ning ka hiljem. Foto: Pressimaterjalid
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