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Käimas on regionaalmaasikate noppimine

R ahandusministeerium ootab alates 22. jaanuarist kuni 
19. veebruarini kandidaate iga-aastasele regionaal-

auhindade konkursile. Parimatele kohalike algatuste eest-
vedajatele annavad traditsioonilise Regionaalmaasika 
auhinna üle peaminister ja riigihalduse minister, tänavu 
toimub see 30. märtsil Stenbocki majas.

„Kui kodupiirkonnas on hea ja mugav elada, ei kiputa sel-
lele väga mõtlema, et sageli on see nii tänu kellegi konkreet-
se jäägitule ning pühendunud panustamisele,“ nentis riigi-
halduse minister Jaak Aab.

„Tihti märgatakse pigem kitsaskohtasid, mida tuleb pa-
raku igal pool aeg-ajalt ette. Nii võivad varju jääda kohali-
kud head algatused ja ettevõtmised, mis piirkonna aren-
gule tuult tiibadesse annavad või muudavad elu kodukülas 
või -linnas tuntavalt meeldivamaks. Mina kutsun üles just 
neid edulugusid kui kohalikke maasikaid enam märkama ja 
nende elluviimisse panustanud kohalikke kangelasi väärili-
selt tunnustama,“ lisas riigihalduse minister.

Sobiv kandidaat on möödunud aastal hakkama saanud 
väljapaistva regionaalarengut toetava algatuse või teoga. 
Näiteks on edendatud piirkonna majandust läbi töökoh-
tade loomise või piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste 
pakkumise. Samuti on oodatud sellised tegevused, mis on 
muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või 
piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Seega auhin-
na võib pälvida kõikide väljapaistvate tegevuste eest, mil-
lel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele 
ühiskonnas.

Konkursile võivad ettepanekuid esitada ja kandideerida 
kõik inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ning koha-
likud omavalitsused. Kandidaatide suhtes piiranguid ei ole. 
Kandidaat või esitaja võib olla naaber, külavanem, mõni ko-
halik ettevõte, MTÜ või siis hoopiski kohalik omavalitsus.

Konkursile laekunud ettepanekuid hindab Rahandusmi-
nisteeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustu-
settepanekud riigihalduse ministrile. Need palutakse saata 
kas elektroonselt aadressile press@fin.ee või postiga aad-
ressile Suur-Ameerika 1, Tallinn (Rahandusministeerium, 
kommunikatsiooniosakond).

Ettepanekus palutakse välja tuua kandidaadi esitaja nimi ja 
kontaktandmed (aadress, telefon ja e-post), kandidaadi nimi 
ja kontaktandmed (võimalusel aadress, e-post, telefon), 
auhinnatava tegevuse kirjeldus, auhinnatava tegevuse mõju 
regionaalarengule ning soovi korral lisainformatsioon.

Kuulutaja

Rakveres tähistatakse Tartu rahu aastapäeva
Saabuval pühapäeval, 2. veebruaril täitub 100 aastat Eesti Va-
bariigi ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud Tartu rahu-
lepingu sõlmimisest, millega lõpetati Vabadussõda, määra-
ti Eesti idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti 
Vabariigi iseseisvust.

Rakveres algavad Tartu rahu 100. aastapäevale pühen-
datud sündmused pühapäeval kell 10 mälestustalitusega 
Ausambamäel Vabadussõja monumendi juures (L. Koidula 
12a), mille korraldavad Rakvere linn ja Kaitseliidu Viru 
Malev. Tseremoonial on kavas päevakohased sõnavõtud ja 
pärgade asetamine. Mälestuspalve loeb Rakvere Kolmainu 
koguduse õpetaja Tauno Toompuu.

Kell 11 toimub jumalateenistus EELK Rakvere Kolm-
ainu kirikus (Pikk 19). Laulab kiriku laulukoor. Kell 16 al-
gab Tartu rahu 100. aastapäeva kontsert Rakvere Gümnaa-
siumi aulas (Vabaduse 1). Esinevad Rakvere Linnaorkester, 
kammerkoor Solare ja kooristuudio SO-LA-RE koorid. Ju-
hatavad: Teno Kongi, Elo Üleoja, Ka Bo Chan, Ly Hiire ja 
Keio Soomelt, kontsertmeistriks Piret Villem. Kaastegevad 
on Liisa Lehtpuu ja Miina Roost. Sissepääs prii.

Kuulutaja

TASUB TEADA
ARVAMUSMÕNE REAGA

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

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093
Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

E estis sündis möödu-
nud aastal veidi alla 
14 000 lapse, kelle 

emad – ja mõningatel juh-
tudel ka isad ‒ jäid mõneks 
ajaks töölt eemale. Kui aga 
lapsevanemal jõuab kätte 
aeg lapsehoolduspuhkuselt 
taas tööle naasta, on tal töö-
lepingu seaduse alusel õigus 
paranenud töötingimustele, 
sh palgatõusule, kui vahepeal 
on parandatud teiste töötaja-
te tingimusi ja nende palk on 
tõusnud.

Arvestades, et Eestis on 
viimastel aastatel palgad kii-
resti kasvanud nii avalikus 
sektoris kui ka paljudes era-
ettevõtetes, siis tekib kü-
simus, kas tööandja peaks 
tõesti tagama lapsehooldus-
puhkuselt naasvale töötajale 
automaatse palgatõusu? 
Ühest vastust siin tegelikult 
pole ja tööandjal tuleb silmas 
pidada mitut aspekti, eelkõige 
võrdse kohtlemise põhimõ-
tet.

Tööle naasva 
töötaja tase
Paljudes valdkondades võib 
tekkida olukord, kus aasta 
või paar lapsepuhkusel olnud 
ja nüüd tagasi tööle tuleva 
töötaja töö sisu ja kvalifikat-
siooni pole lihtne võrrelda 
vahepeal palgatõusu saanud 
töötajatega.

Vaatame kahe näite va-
ral kahte erinevat valdkon-
da: toitlustus (kokk) ja õigus 
(jurist).

Lapsehoolduspuhkuselt 
naasev töötaja oli kohvikus 
kokk. Tal on tööks vajalikud 
oskused omandatud ja need ei 
kao mõnda aega töölt eemal 
olles kuhugi. Kui vahepeal on 

menüüsse lisatud uued road, 
õpib ta nende valmistami-
se kiiresti ära ning tööandja 
korraldab vastava tööalase 
koolituse. Seega üldjoon-
tes on koka oskused lapse-
hoolduspuhkuselt naastes 
kolleegidega samal tasemel 
ja teistega sarnase palgatõu-
su saamine on põhjendatud 
ning tööandja saab tagada 
paranenud töötingimused, sh 
palgatõusu.

Teise näitena vaatame 
õigusbüroos töötavat juris-
ti. Kui jurist pole paar aastat 
õigusvaldkonnas tööd teinud, 
on tema teadmised ilmselgelt 
vananenud ja ta ei pruugi 
olla kolleegidega samal tase-
mel. Kuid arvestades võrdse 
kohtlemise põhimõtet, tuleb 
lapsehoolduspuhkuselt naas-
vale töötajale tagada parane-
nud töötingimused, sh pal-
gatõus, kui kõigil teistel töö-
tajatel on tema lapsehooldus-
puhkusel viibimise perioodi 
jooksul tasu tõusnud. Seadu-
sest tulenevalt on tööandjal 
kohustus töötajat koolitada, 
et töötaja teadmised vastak-
sid tööandja juures nõutud 
tasemele, mistõttu palgatõusu 
tagamata jätmist ei saa sellega 
põhjendada ning üldise pal-
gatõusu korral tuleb töötajat 
teistega võrdselt kohelda.

Kas palga-
tõusu said kõik?
Seega, kui ettevõttes on toi-
munud üldine palgatõus, mis 
ei sõltunud töötajate konk-
reetsest tööpanusest, siis peab 
ka lapsehoolduspuhkuselt 
naasva töötaja palka tõst-
ma samaväärselt ja samadel 
alustel, nagu teistel töötajatel 
tõsteti tema lapsehooldus-

puhkuse ajal. Tööle naasva 
töötaja töötingimusi, sh töö-
tasu peab tööandja paran-
dama kohe, kui töötaja asub 
pärast lapsehoolduspuhkust 
tööülesandeid täitma.

Vastavalt töölepingu sea-
duse § 18 lõikele 5 on rase-
dus- ja sünnituspuhkuse lõp-
pemisel naisel õigus kasutada 
paranenud töötingimusi, sh 
üldine palgatõus, millele tal 
oleks tekkinud õigus äraoleku 
ajal.

Juhul kui tööandja kohtleb 
lapsehoolduspuhkuselt naas-
vat töötajat erinevalt ja ei ko-
halda talle paranenud töötin-
gimusi, on tegemist diskrimi-
neerimisega lapsevanemaks 
olemise ning perekondlike 
kohustuste täitmise tõttu ja 
see ei ole teps mitte lubatud.

Olukord on veidi erinev, 
kui mõne töötaja töötasu on 
tõstetud tema tööpanuse tõt-
tu ja ettevõttes ei ole toimu-
nud üldist palgatõusu. Siis ei 
teki tööandjal sellist kohus-
tust teiste töötajate, sh lapse-
hoolduspuhkuselt tulija ees ja 
töötasu ei pea tõstma.

Oluline on siiski juhtida tä-
helepanu, et vaidluse korral 
peab tööandja suutma tõen-
dada, et töötasu on tõstetud 
konkreetse töötaja tööpa-
nuse tõttu ning teiste tööta-
jate töötasu on jäänud seni 
kehtinud tasemele.

Töötajat peab koolitama
Tööandjad võivad põhjen-
dada lapsehoolduspuhkuselt 
naasva töötaja töötasu tõst-
mata jätmist või vähendamist 
sellega, et töötajal on lapse-
hoolduspuhkusel viibimise 
ajal tööoskused vähenenud 
või on vahepeal toimunud 

töökorralduses muudatusi. 
Kuid sellised põhjendused ei 
anna õigust tööandjale, sest 
tööandjal on kohustus töö-
tajat vajadusel koolitada. Kui 
teistel kolleegidel on vahepeal 
töötingimused (sh palk) pa-
ranenud, siis peab ka lapsega 
kodus olnud töötajale tema 
naasmisel paremad tingimu-
sed tagama. Sama põhimõte 
kehtib ka näiteks ajateenistu-
sest naasva töötaja kohta.

Lisaks on tulnud ette olu-
kordi, kus tööandjad soovi-
vad lapsehoolduspuhkuselt 
naasvale töötajale rakenda-
da katseaega, kontrollimaks 
tema teadmisi ja isikuoma-
dusi. See aga ei ole kindlasti 
kooskõlas seaduse mõttega, 
sest töösuhe lapsehooldus-
puhkuse ajal ei katke. Asja-
olu, et töötaja kasvatab kodus 
last või lapsi ei tähenda, et ta 
tööle naastes enam ei kva-
lifitseeru. Kui ettevõttes on 
toimunud olulised muudatu-
sed, on tööandjal kohustus ka 
lapsehoolduspuhkusel viibi-
nud töötajat koolitada, sama-
moodi nagu on koolitatud 
teisi töötajaid.

Kokkuvõttes: lapsevane-
maks olemine ja perekondlike 
kohustuste täitmine ei saa olla 
aluseks töötaja töötasu vä-
hendamisel, ebavõrdsel koht-
lemisel palgataseme tagamisel 
või uue katseaja kohaldami-
seks. Juhul kui tööandja ühe-
poolselt sellised tingimused 
kehtestab, võib tegemist olla 
diskrimineerimisega.

Kristel Tiits,
õigusnõustaja

A lanud aastal saame tä-
histada 100 aasta möö-
dumist Eesti Vabariigi 

esimese põhiseaduse jõustu-
misest ja selle alusel valitud I 
Riigikogu valimistest.

1919. aasta jüripäeval kok-
ku tulnud Asutava Kogu pea-
mine ülesanne oli koostada 
noorele, Vabadussõjas püsi-
ma jäänud vabariigile tema 
esimene põhiseadus. Aasta ja 
kaks kuud hiljem olid rahva-
saadikud oma tööga valmis 
saanud. Põhiseadus võeti vas-
tu 15. juunil, see jõustus sama 
aasta 21. detsembril.

Asutavas Kogus suurt ena-
must omanud sotsiaalde-
mokraatide ja Tööerakon-
na eestvedamisel koostatud 
põhiseadus oli üks toonase 
maailma demokraatlikumaid. 
Võim koondati rahva poolt 
valitud ühekojalise Riigikogu 
kätte. Riigipead ei olnud, rah-

vusvahelises õiguses ettenäh-
tud riigipea ülesandeid täitis 
valitsusjuhina riigivanem.

Põhiseadusega tagati üldine 
valimisõigus ja kultuurauto-
noomia rahvusvähemustele. 
Need täna iseenesestmõiste-
tavad asjad olid sajandi eest 
väga eesrindlikud. Samas olid 
demokraatliku ühiskonna 
alusväärtused kirjas juba meie 
iseseisvusmanifestis.

Esimesed põhiseaduse-ko-
hased Riigikogu valimised 
toimusid 1920. aasta no-
vembri lõpus. Enim kohti 
said sajakohalises parlamen-
dis Tööerakond ja Põllu-
meeste Kogud. Samal ajal oli 
alanud Toompeal keskaegse 
ordulinnuse konvendihoone 
alusmüüridele ka Riigikogu 
hoone ehitus. See Herbert Jo-
hansoni ja Eugen Haberman-
ni projekteeritud ja 1922. aas-
tal valminud hoone on maail-

ma ainuke ekspressionistlikus 
stiilis parlamendihoone. Kuni 
Riigikogu hoone valmimise-
ni pidas parlament istungeid 
Toompea lossi Valges saalis.

Tulles aga tagasi esimese 
põhiseaduse juurde, siis selle 
nõrkadeks külgedeks on pee-
tud vähest tasakaalustatust 
võimude vahel. Seadusand-
likku võimu esindavale Rii-
gikogule olid antud väga laiad 
volitused, mis tingis täitev-
võimu nõrkuse. Sisuliselt 
tõi see kaasa seadusandliku 
võimu liigse kontrolli täitev-
võimu üle. Selle tagajärjeks 
olid rohked valitsuskriisid, 
mis tõid kaasa põhiseaduse 
ulatusliku reformimise 1934. 
aastal. Aastail 1932–1933 toi-
mus põhiseaduse muutmiseks 
koguni kolm rahvahääletust. 
1934. aasta riigipöördega va-
rises aga Eesti demokraatlik 
riigikorraldus üldse kokku.

Oluline on minevikust 
õppida. Kui ajalugu andis 
meile 1991. aastal võimalu-
se vahepeal kaotatud iseseis-
vus taastada, siis tänaseni 
kehtiva 1992. aasta põhi-
seaduse koostajad lähtusid 
ühemõtteliselt demokraat-
liku ühiskonna alusväär-
tustest. Samas püüti tagada 
paremat tasakaalu võimu-
harude vahel. Nii on demo-
kraatlik Eesti Vabariik püsi-
nud edukalt tänaseni. Selle 
hoidmiseks tuleb meil, rahval 
kui kõrgema võimu kandjatel 
teha iga päev tööd.

Jaak Juske,
Riigikogu sotsiaal-

demokraatide 
fraktsiooni liige 

Sajand Eesti esimesest põhiseadusest
ARVAMUS

Kas lapsepuhkuselt naasva 
töötaja palka peab tõstma?
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MUST KROONIKA

MÕNE REAGA

Möödunud laupäeval 
kogunes 76 Kaitseliidu 
Viru maleva liiget, et 
vanduda truudust 
organisatsioonile ja 
Eesti riigile.

Liisi Kanna

Kaitseliidu Viru malev taastas 
tänavu vande andmise tradit-
siooni, mis mõneks ajaks soi-
ku oli vajunud ning seetõttu 
polnud paaril viimasel aastal 
Viru maleva ning Viru nais-
kodukaitse ringkonnaga liitu-
nud pidulikku tseremooniat 
läbi teinud.

Möödunud laupäeva õhtul 
koguneti Viru-Nigula vallas 
asuvale Pada linnamäele, kus 
küünalde ja tõrvikute valgel 
andsid liikmevande kodutüt-
red, noorkotkad, naiskodu-
kaitsjad ja kaitseliitlased. Üri-
tusele oli kogunenud ka hulk 
pealtvaatajaid – organisat-
siooniga liitunute lähedasi, 

26. jaanuaril kella 22.25 pai-
ku teatati Häirekeskusele, 
et Ämari alevikus pussitati 
korduvalt 29-aastast meest. 
Koerajuht Julia Eesalu juhti-
misel tabas politsei teenistus-
koer Sharky sündmuskohalt 
põgenenud 17-aastase kaht-
lustatava ja leidis noa, mida 
pussitamisel kasutati.

Juhtivkoerajuht Erkki Ai-
vola sõnul edastati välja-
kutse piirkonnas töötanud 
patrullidele ning sündmus-
kohale suundus ka koera-
patrull. Kiirabi toimetas kan-
natanu haiglasse.

Kahtlustatav põgenes sünd-
muskohalt enne politsei saa-
bumist. „Koerajuhid märkasid 
kirjeldusele vastavat noor-
meest Ämari alevikus Lennu 
tänaval ühe maja nurgal, kuid 
politseiautot nähes jooksis ta 
ära,“ rääkis koerajuht.

Jäljeajamiseks võeti appi 
patrullkoer Sharky, kes liikus 
järgnevad 15 minutit noor-
mehe jälgedel. „Sharky juha-
tas politseinikud tagasi ühe 
maja juurde samal tänaval, 
kus põgenenud noormees 
viibis ning talle anti käsklus 
seisma jääda,“ kirjeldas Aivola 
sündmusi.

TULEKAHJU
26. jaanuaril kell 00.22 tea-
tati tulekahjust Tapa linnas 
Kooli tänaval, kus põles 
kuur lahtise leegiga ja oli 
kuulda praksumist. Ko-
hale jõudes asusid pääst-
jad kaitsma tule eest viis 
meetrit kaugemal asuvat 
elumaja, kus kedagi sees ei 
ela ning kustutama laus-
leegis olnud 60 ruutmeetri 
suurust kõrvalhoonet. Tu-
lekahju likvideeriti kella 
2.39-ks. Kohale kutsuti ka 
elumaja omanik, kes avas 
ukse. Päästjad kontrollisid 
hoone üle, ohtu ei olnud. 
Inimesed põlengus vigas-
tada ei saanud. Tulekahju 
tekkepõhjuse selgitab välja 
uurimine.

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
24. jaanuaril teatati polit-
seile, et Viru-Nigula vallas 
Pada külas lõi 60-aastane 
mees 45-aastast meest. Po-
litsei pidas kuriteos kaht-
lustatava mehe kinni.

24. jaanuaril teata-
ti politseile, et Rakveres 
Laada tänava korteris lõi 
22-aastane mees 17-aas-
tast elukaaslast. Politsei pi-
das mehe kahtlustatavana 
kinni.

SA Virumaa Muuseumid juhatuse 
liikmeks valiti Viljar Vissel
SA Virumaa Muuseumid 
nõukogu valis juhatuse 
liikme kohale kuulutatud 
konkursi võitjaks SA Vaba-
õhumuuseumi Konserveeri-
mis- ja Digiteerimiskeskuse 
Kanut osakonna juhatajana 
töötava Viljar Visseli, kes 
asub tööle 2. märtsil.

„Leian, et minu senine 
töökogemus ja hariduskäik 
toetavad igati minu kandi-
datuuri. Kogemused ja seni-
ne koostöö muuseumivald-
konda kuuluvate asutustega 
annab mulle eelise tõhusalt 
sisse elada juhatuse liikme ametikohal. Senised järelevalve 
ning nõustamisalased tööd muuseumi- ja kultuuripärandi 
valdkonnas toetavad samuti minu kandidatuuri. Kultuuri-
pärandi valdkond ei ole minu jaoks pelgalt töö, vaid see on 
kutsumus ja kirg,“ lausus Viljar Vissel nõukoguga peetud 
vestluses.

„Pakutav ametikoht on mulle väga hea väljakutse just see-
tõttu, et SA Virumaa Muuseumid saavad minu potentsiaa-
li rakendades arendada omanäolise muuseumi võimalusi ja 
säilitada ning edasi viia juba tehtud olulist tööd,“ jätkas ta.

„Viljar Vissel on kultuuriväärtusi tundev ja hindav spet-
sialist, kel on olemas ülevaade Eesti muuseumimaastikust. 
Olen täis valmisolekut temaga koostöö alustamiseks,“ sõ-
nas SA Virumaa Muuseumid nõukogu esimees Marko 
Pomerants.

Vissel töötab hetkel maali, puidu ja metalli konservee-
rimise osakonna juhatajana SA Eesti Vabaõhumuuseumi 
Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskuses Kanut. Ta on 
töötanud nõunikuna kultuuriväärtuste väljaveo alal Muin-
suskaitseametis. Viljar Visseli näol on tegemist mööbli 
restauraator-viimistlejaga.

Vissel on lõpetanud Tallinna Ülikooli kunsti ja joonesta-
mise õpetajana. Ta on külalislektor Eesti Kunstiakadeemias 
loengusarjadega „Mis on kultuuriväärtus“ ja „Kuidas kon-
tekstualiseerida kultuuriväärtuslikku objekti“. Viljar Vis-
sel on samuti arvukate publikatsioonide kaasautor. Lisaks 
mööblile on tema kireks ajaloolised tapeedid, olles MTÜ 
Eesti Ajalooliste Tapeetide Kogu asutajaliige.
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Rakvere politseijaoskonda 
hakkab juhtima Katrin Satsi
Veebruari kuu jooksul asub Rak-
vere politseijaoskonna juhi ko-
hale vanemkomissar Katrin Sat-
si, kes on hetkel Kagu politsei-
jaoskonna piirkonnavanem.

Rakvere politseijaoskonna 
juhi leidmiseks esitasid vajalikud 
kandideerimisdokumendid seit-
se kandidaati. Ida prefekt Tarvo 
Kruup ütles, et Katrini kandida-
tuur oli läbi konkursi kõige tuge-
vam. „Arvestatav kogemus, väga 
tugev esse ning muljetavaldav 
vestlus näitasid tema motivatsiooni ja tahet Rakvere jaos-
konda juhtida,“ lisas prefekt.

„Mul on väga hea meel, et sellise kogemuste pagasiga ini-
mene liitub meie prefektuuriga. Lääne-Virumaal on ko-
halikul politseil alati oluline roll olnud. Usun, et Katrini 
aastatepikkune kokkupuude piirkonnatööga aitab hoida 
meeskonna motivatsiooni, et kogukond tunneks end veelgi 
turvalisemalt,“ ütles Kruup.

Katrin Satsi on Põlva maakonnas erinevates politsei töö-
liinides töötanud juba 18 aastat ning otsib nüüd väljaspool 
maakonda uusi väljakutseid. „Kui nägin võimalust kandi-
deerida Rakvere politseijaoskonna juhi kohale, siis otsus-
tasin ennast proovile panna ja seda teha. Mul on väga hea 
meel, et osutusin valituks, sest ma olen valmis koos kollee-
gidega täitma kogukonna ootusi,“ ütles Satsi.

Katrin Satsi alustas õpinguid politseikoolis 2001. aas-
tal, misjärel on tänaseni töötanud Lõuna prefektuuris Põl-
va maakonnas. Katrin valiti 2018. aastal Politsei- ja Piiri-
valveameti aasta liidriks.
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Viljar Vissel. Foto: Janne Luigla

Katrin Satsi. Foto: PPA

Politseikoer Sharky pidas kinni 
pussitamises kahtlustatava

Kuna noormees oli eelne-
valt teist inimest rünnanud, 
oli alust arvata, et ta võib 
olla ohtlik ka kõrvalistele 
inimestele ja politseinikele. 
„Nooruk ei peatunud ka hoia-
tusele koera kasutamise koh-
ta,“ jätkas Aivola. Politsei-
koerale anti käsklus kahtlus-
tatav kinni pidada. Kiirabi 
osutas kinnipeetule kohapeal 
esmaabi.

Pärast kinnipidamist aval-
das mees, et oli ründamiseks 
kasutatud noa samal tänaval 
ära visanud. Koos teenistus-

koeraga suunduti väidetavale 
aadressile asitõendit otsima. 
Sharky leidis noa maja lähe-
dalt muru seest.

Politseinikud pidasid noor-
mehe kahtlustatavana kinni. 
On käimas kriminaalmenet-
lus karistusseadustiku pa-
ragrahvi järgi, mis käsitleb 
raske tervisekahjustuse teki-
tamist (KarS § 118).

Sharky, täisnimega Happy 
Hooligan Attila on 4-aas-
tane Belgia lambakoer, kes 
valiti Põhja prefektuuri 
2019. aasta parimaks patrull-
koeraks. Sharky ja koerajuht 
Julia Eesalu tegid eeskujulikku 
tööd möödunud suvel Tellis-
kivi tänaval toimunud tulis-
tamise sündmuskohal, kust 
terava ninaga koer leidis kaks 
kuulikesta. Mullu septembri-
kuus leidis Sharky koostöös 
kriminaalpolitseiga suvila 
territooriumi ja selle lähi-
ümbruse läbiotsimisel kõrge 
rohu seest musta prügikoti, 
milles oli suures koguses ka-
nepit. Juunikuus aitas Sharky 
Maardu lähistel kinni pidada 
ohtliku mehe.
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Sharky ja koerajuht Julia Eesalu. Foto: PPA

Viru malevlased andsid vande

kes samuti pidulikust sünd-
musest osa saama kutsuti.

Viru maleva pealik kolo-
nelleitnant Jaanus Ainsalu 
toonitas tseremoonial peetud 
kõnes kaht vande andmisega 
seotud aspekti. Esiteks seda, 
et halb ilm või väike kõhu-
valu ei tohiks takistada ma-
levlast õppusele või laagrisse 
minemast.

Teiseks aga maleva liikme-

te rolli ühiskonnas. „Tahan 
tuletada meelde, et teie kõik, 
olete te suured või väikesed, 
olete organisatsiooni majakad 
siin Lääne-Virumaa asulates. 
Ükskõik, mis juhtub, inime-
sed vaatavad teie poole. Teie 
võtate asja üle, teie juhite, teie 
juhatate. Ärge häbenege kan-
da organisatsiooni vormi,“ 
lausu malevapealik.

Pärast vannete lugemist 

Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu organisatsiooniga liitunuid tervitamas. 
Foto: Seidi Lamus-Tšistotin

Foto: Liisi Kanna

anti üle tunnistused ning iga 
uus liige sai kaasa Viru ma-
leva pealiku Jaanus Ainsalu 
käepigistuse ning õnnitlus-
sõnad.

Küsimusele, miks komme 
taastati, vastas hiljuti ametisse 
astunud malevapealik Jaanus 
Ainsalu: „See on see koht, kus 
inimene, kes organisatsioo-
niga ühineb, saab auväärselt 
vastu võetud ja mõistab, et 
me teda väärtustame.“

Viimasel ajal liitunute hul-
ka hindas Ainsalu positiiv-
selt. „Pilt on ilus, pole midagi 
halvasti öelda, oleme plussis,“ 
sõnas maleva juht.

Küll aga tõdes ta, et maleva 
tegemiste aktiivsem kajasta-
mine meediakanalites võiks 
uute liikmete tulekule veelgi 
kaasa aidata. „Peame roh-
kem pildis olema – näitama 
inimestele Lääne-Virumaal, 
mida me teeme, mis õppused 
meil on. Kui seda teeme, siis 
inimesed saavad aru ja ühine-
vad. See töö on meil ees,“ sõ-
nas Ainsalu.
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PAKUN TÖÖD

• Turismitalu vajab kala suit-
setajat. Võimalus elada koha-
peal. Tel 5458 9296

• Võtame tööle koolitädi ja 
majahoidja. Tel 322 3939

• Vajatakse tööle kaubaaluse 
valmistajat. Sobib ka osalise 
tööajaga, tüki töö. Tööaeg 8.00-
16.30 ja asukoht Rakvere vald, 
Kloodi küla. Helistada palun 
tööajal. Tel 503 6867.

• SIIVOUS PUHASTUS otsib 
oma meeskonda 2 usaldus-
väärset ja töökat puhastustee-
nindajat: 1. Rakvere Tervise-
keskuses, töö E-R 17.00-21.00 
(0,5 kohta). 2. ABC Ehituses ja 
K-Rautas töö graafiku alusel 
8-16.30 (0,75 kohta). Info tele-
fonil 5556 1391

• Metalliettevõte pakub tööd 
kogemustega keevitajale. Töö-
koht Vinnis. Tel 5331 2527

• Pakun tööd kodukorista-
jale 4 €/tund, 30 tundi kuus, 
majutus võimalus. Tel 554 
6490, KIIRE!

• Tööd saab kogemustega met-
satööline/võsamees. Töö aas-
taringne. Tel 5360 0003

• Tehnoref Grupp OÜ võtab 
tööle tööstusseadmete remon-
dilukksepa. Tel 5694 0076

• Pakume tööd puiduhakkuri 
operaatorile. Info tel 506 7437

OTSIN TÖÖD

• Maalri kogemustega ehitus-
tööline soovib leida sobivat 
tööd Rakveres või Kundas võib 
ka pakkuda Soome (dokumen-
did on Soomes korras). Tel 551 
0531

KOOLITUSED

• Kutsume Teid hispaania 
keele kursustele neljapäeva 
õhtuti Rakvere kultuurikes-
kuses. Algajad 16.45-18.00, 
edasijõudnud 18.00-19.15. 
Täpsem info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com

TÖÖ/KOOLITUS

JURIST ANNAB NÕU

www.kuulutaja.ee
LOE

Lugeja küsib: Mul on väike ehitusfirma. Kuulsin, 
et võeti vastu muudatused, mis puudutavad kemi-
kaale ja on seotud ehitusega. Mida tuleks silmas 
pidada?

Vastab Piret Kaljula, 
Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

T õepoolest, see info on korrektne. Hiljuti jõustu-
sid Vabariigi Valitsuse määruse muudatused, mis 
puudutavad kantserogeensete ja mutageensete 

kemikaalide käitlemist.
Kantserogeenset ohtu põhjustavate tööde loetellu lisa-

ti tööd, kus töötaja võib kokku puutuda sissehingatava 
kristallilise ränidioksiiditolmuga.

Kas muudatused puudutavad teie ehitusettevõtet sõl-
tub sellest, milliseid töid teete. Ehituse valdkond on 
väga lai ja hõlmab paljusid tegevusi ning kõik ehitajad ei 
pruugi kogu oma tööelu jooksul kristallilise ränidioksii-
diga kokku puutuda. Küll aga tasuks olla tähelepanelik 
näiteks tänavakivide paigaldajatel, sest kivide lõikamisel 
tekib tolmu. Samuti sisaldab kristallilist ränidioksiidi 
tsement (näiteks betoonitoodete lihvimine) ja ka liiva-
pritsitööd.

Alustada tasuks sellest, et vaadata üle ettevõtte töö-
keskkonna riskianalüüs, kas seal on hinnatud töötajate 
kokkupuudet kristallilise ränidioksiiditolmuga. Kuigi 
varasemalt ei liigitunud kõnealune kemikaal kantser-
ogeeniks, oli siiski tegemist töökeskkonna ohuteguriga 
(tolm), millega kokkupuute võimalikke tervisemõjusid 
tuli hinnata.

Kui kokkupuute võimalus on olemas, tuleb mõelda 
sellele, kuidas töötajate tervist kaitsta. Kõige lihtsam 
ja kiirem võimalus on kasutusele võtta hingamisteede 
kaitsevahendid (FFP3 tolmumask, filter täis- või pool-
maskis P3). See on esimene ja möödapääsmatu valik, 

mida tööandja tegema peab. Muud lahendused nõuavad 
oluliselt rohkem aega ja raha. Kui esmane oht on likvi-
deeritud, saab juba edasi mõelda, kuidas tööprotsesse 
ohutumaks muuta.

Äärmiselt oluline on ka töötajate juhendamine ja väl-
jaõpe, et nad teaksid, miks tuleb ebamugavas, kohati 
30-kraadises kuumas töötades maski kanda. Kui töötaja 
ei tea, miks ta peab isikukaitsevahen- dit kand-
ma või tööandja ütleb, et kanda tu-
leb sellepärast, et nüüd nõutakse, 
on suur tõenäosus, et esime-
sel võimalusel töötatakse ilma 
maskita.

Töötaja loobub kergekäeliselt 
maski kandmisest paraku ka 
seetõttu, et kahjulik tagajärg 
ei ilmne koheselt. Vaadates 
pöörlevat saeketast saame 
aru, et see võib kätte lõi-
gata, kuid hoopis raskem 
on ette kujutada, et tol-
mu sissehingamisel võib 
mõnekümne aasta pä-
rast vähkkasvaja tekkida. 
Töötaja peab teadma, mis 
ohud teda töökohal varit-
seda võivad ja mida teha, et 
tervis hoitud oleks.

Tähelepanu tuleb pöörata ka 
tervisekontrolli korraldamise-
le. Tervisekontrolli saadetavate 
töötajate nimekirjas tuleb ohu-
tegurina ära märkida kokku-
puude sissehingatava kristalli-
lise ränidioksiiditolmuga.
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MÕNE REAGA

Möödunud laupäeval 
toimus Kadrinas hari-
duskonverents „Kadrina 
2030 – millist kooli me 
tahame?“, et arutada 
kohaliku keskkooli eda-
siste võimaluste üle olu-
korras, kus paari aasta 
pärast avatakse Rakve-
re riigigümnaasium.

Liisi Kanna

Konverentsil tervituskõne 
pidanud Kadrina vallavoli-
kogu esimees Madis Viise 
toonitas, et volikogu ei ole 
keskkooli reorganiseerimist 
arutanud ega ka mingit otsust 
vastu võtnud.

„Näeme ju kõik, et meie 
koolihoone vajab põhjalikku 
uuendamist ja ümberkujun-
damist, toetamaks sisulise 
tegevuse arengut vastavalt 
tänapäeva vajadustele. Pea-
me ka tõdema, et oluliselt on 
muutunud kogu meid ümb-
ritsev haridusmaastik ja seda 
peame arvestama oma plaa-
nide tegemisel. Konkurentsis 
jäävad peale ainult väga kva-
liteetse sisuga ja ajaga kaasas 
käivad koolid,“ võttis voliko-
gu esimees kokku konverent-
si korraldamise põhjused.

„Tänane kokkusaamine on 
esimene kogukonnale suuna-
tud informatsioonivahetus. 
Selleks, et olla edukas, ei pea 
kõike ise leiutama. Kuulame 
teisi ja võtame üle selle, mis 
on mõistlik ja vajalik,“ lisas 
Madis Viise.

Võimalikud variandid
Ürituse esimene blokk kät-
kes peamiselt väliskülaliste 
ettekandeid. Haridus- ja Tea-
dusministeeriumi asekantsler 
Robert Lippin andis ülevaate 
koolivõrgu seisust ja suun-
dumustest Eestis. Viljandi 
gümnaasiumi direktor Ülle 
Matsin rääkis oma kogemu-
sest riigigümnaasiumi käivi-

tamisel ning Jõgeva Põhikoo-
li direktor Triin Lõbu põhi-
kooli rollist ja ülesannetest. 
Kõlama jäid märksõnad nagu 
õpilaste arvu vähenemine, 
õpetajate puudus ja õpetajas-
konna vanus.

Seejärel oli kõnepult koha-
like ettekandjate päralt. Es-
malt rääkis hariduskomisjoni 
esimees Mati Tiiter komisjo-
ni tööst ning väikese pausi jä-
rel sai sõna vallavanem Kairit 
Pihlak.

Ka vallavanem jätkas arvu-
de kursil, tuues muuhulgas 
välja, et Kadrina Keskkooli 
hoones on õpilaste arvu koh-
ta liiga palju ruumi, mis ei ole 
ökonoomne ega säästlik. Ka 
rääkis Pihlak, et arenguka-
vas on selgelt välja öeldud, et 
soovitakse renoveerida Kad-
rina Keskkooli terviklahen-
dusega õpikeskkonnaks.

Pihlak esitles kolme võima-
likku varianti, kuidas edasi 
minna: jätkata nii nagu on, 
tagades füüsilise keskkonna 
miinimumvajadused; kon-
kurentsivõimeline gümnaa-
sium; atraktiivne ja tugev põ-
hikool.

Esimese valiku juures tõu-
seb Pihlaku sõnul küsimus, 
kui pikas perspektiivis see 
kestev oleks. Teise varian-
di puhul tuleb hoolega läbi 
mõelda, millega riigigüm-
naasiumile konkurentsi pa-
kutakse ning koos tuleks läbi 
arutada, kas see on tehtav. 
Kolmanda võimaluse puhul 
keskendutaks tugevale põhi-
koolile.

Nii teine kui kolmas va-
riant eeldaks kooli renovee-
rimist ning hinnanguliseks 
maksumuseks tõi vallavanem 
(sporditaristut hulka arvesta-
mata) gümnaasiumina jätka-
mise puhul 6,3 miljonit ning 
põhikooli puhul 5,2 miljonit 
eurot. Põhikooli renoveeri-
miseks on võimalus struk-
tuurfondide toetuseks, güm-
naasiumi puhul tuleks kasuta-
da ainult omafinantseeringut.

„Loomulikult on veel vali-

kuid. Meie siin oleme alus-
tanud võib-olla ebatradit-
sioonilisest otsast – viskame 
teemad õhku, et koos aruta-
da,“ lausus Pihlak lõpetuseks, 
kinnitades ühtlasi, et tema on 
valmis edasi liikuma selle va-
riandiga, mille kasuks kogu-
kond otsustab.

Optimistlikud 
seisukohad
Järgmisena tegi ettekande 
Kadrina Keskkooli direktor 
Arvo Pani, kes toonitas sel-
le otsuse tähtsust, sest sellest 
oleneb ka valla jätkusuutlik-
kus tulevikus. „Vigade paran-
dust hiljem teha ei ole võima-
lik,“ lausus Pani.

„Minu ettekande teema on 
„Kadrina Keskkool 2030“ ja 
sisuliselt on selles pealkirjas 
ära öeldud, mida mina arvan,“ 
jätkas direktor. „On täiesti 
reaalne, et aastal 2030 näeme 
me Kadrinas jätkuvalt güm-
naasiumiastet, aga sinna on 
muidugi väga pikk tee min-
na.“

„Meil on vabariigi tasemel 
arvestatavad riigieksami tu-
lemused – Kadrina Keskkooli 
õpilaste riigieksami tulemu-
sed võistlevad väga edukalt 
ka riigigümnaasiumide ek-
samite tulemustega. Kadrina 
Keskkool kui Vinni-Pajusti 
Gümnaasium on need koolid 
maakonnas, mis seda konku-
rentsi riigigümnaasiumidele 
väga edukalt pakuvad,“ mär-
kis Pani, tuues ühtlasi välja, et 
sarnaselt riigigümnaasiumi-
tele on ka Kadrinas tugevad 
õppesuunad erinevate valik-
ainetega.

Oma nägemuse 2030. aas-
tast võttis Arvo Pani kokku 
järgnevalt: „Kadrina Kesk-
kool on parim omanäoline, 
väärtuspõhine, innovaatiline 
ja tehnoloogiat edendav Eesti 
maakool, mille arengukesk-
kond arvestab õppija indivi-
duaalsust ja loovust, pakub 
koolirõõmu ning tagab kon-
kurentsivõimelise põhi- ja 
gümnaasiumihariduse.“

Aru Grupi looja ja juha-
taja ning CADrina festivali 
ellukutsuja Juhan Viise ette-
kanne pälvis publiku suure 
aplausi. Viise rääkis ettevõt-
luse olukorra kajastumisest 
kohaliku elu kvaliteedis ning 
kinnitas, et ettevõtlusel läheb 
hästi – käibed on ilusti kas-
vanud. „Kui on rahvast, kui 
on ettevõtlust, siis läheb ka 
valla rahakotil enam-vähem 
hästi. Ja kui vaatame valla eel-
arvet, siis näeme ka seal tõu-
sujoont,“ märkis Aru Grupi 
juht.

„Täna on põhiküsimus, 
kas vald jaksab kooli kanda. 
Julgen arvata, et jah. Julgen 
väita, et kooli pidamine, ehk 
see kott meil seljas, ei ole liiga 
raske,“ jätkas Viise.

Ettevõtja oli sarnaselt Arvo 
Panile veendunud, et kesk-
kooliosa kadumine mõjutaks 
Kadrina valda väga. „Kesk-
kooliosa kadumisega vähe-
neb töökohtade arv, väheneb 
Kadrina kui elukeskkon-
na atraktiivsus ning motiiv 
noortel peredel Kadrinasse 
elama asuda, väheneb intelli-
gentsi osakaal vallas, kiireneb 
elanikkonna vähenemine ja 
taandub ettevõtlus piirkon-
nas,“ loetles Viise. „Taandub 
ettevõtlus – taandub raha – 
taanduvad inimesed,“ võttis 
ta kokku.

Küll aga tõdes Viise, et 
gümnaasiumiosa säilitamisel 
tuleb teha selge valik, millele 
keskenduda. „Me peame ole-
ma targad ja energilised, siis 
teeme ära,“ lõpetas Viise opti-
mismi süstides.

Lühemateks mõtteaval-
dusteks said sõna ka teised 
soovi avaldanud. Konverents 
lõppes paneeldiskussiooni-
ga ning Kadrina Keskkooli 
õpilane Marie-Eliise Marton 
lausus lõppsõna.

See üritus ei jää aga ainsaks, 
juba 13. veebruaril tuleb kok-
ku sarja esimene hariduskoh-
vik Kadrina raamatukogus.

Algas õpilaste mobiilimängu konkurss

T allinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut kuulu-
tas välja koolinoorte mobiilimängu konkursi, mille 
võidutöö saab rahvusvahelise rändnäituse „Mineraa-

lid-superstaarid! Maa alt koju“ interaktiivseks osaks. Kon-
kursile on oodatud osalema kõik programmeerimise huvi-
lised õpilased kas individuaalselt või kaheliikmelistes mees-
kondades.

TalTechi geoloogia instituudi teaduri Rutt Hintsi sõnul 
tuleb konkursil osalemiseks programmeerida üks maapõue-
teemaline nutimäng. „Konkursitööks sobivad teemad on 
universumi ja elementide teke, maateadus, metallid ja mi-
neraalid ning nende kasutamine igapäevaelus. Oluline on 
meeles pidada, et mängu sisu sobiks erivanuses külastajale ja 
vastaks teaduslikele faktidele. Julgustame noori oma fantaa-
siat tööle panema, uurima maapõue ja saama osa põnevast 
võistlusest, mille võidutöö jõuab Prantsusmaale, Belgiasse, 
Soome ja Portugali näitusekülastajateni,“ innustas Hints.

Parimad mängud selgitab välja žürii, mis koosneb mängu-
de arendajatest ja maapõue valdkonna spetsialistidest. Au-
hindu jagatakse nii kõige kasutajasõbalikuma kui ka õpet-
likuma sisuga mängule. Parim mäng läheb koos näitusega 
rändama Euroopasse, kus näituse külastajatel on võimalus 
sellega mängida.

Õpilased saavad esitada mänge konkursile kuni 30. ap-
rillini ning võitjad kuulutatakse välja 9. mail. Täpsem info 
konkursi ja registreerimise kohta leiab TalTechi geoloogia 
instituudi kodulehelt.

Rahvusvaheline rändnäitus „Mineraalid-superstaarid! 
Maa alt koju!“ on tänasest avatud Tallinna Tehnikaülikoo-
lis. Näitusel saab katsuda ja lähemalt uurida ligi 100 maa-
vara üle kogu maailma. Ülikooli kaasabil valminud näitusel 
saavad uudistajad vastuseid küsimustele, kuidas universum 
ja metallid tekkisid, milline on metallide teekond alates suu-
rest paugust kuni tänapäevani, mil neist on saanud tsivili-
satsiooni alus. Gümnaasiumiklassidele saab tellida ka tasuta 
töötubasid, kus jagatakse põnevaid teadmisi geoloogiast ja 
mäendusest.

Kuulutaja

Kadrinas räägiti kooli tulevikust
Üritust modereeris Rein Sikk. Foto: Lisete Laisaar
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Täna 414 aastat tagasi 
sooritas Suurbritannias 
enda hukkamise ajal 
enesetapu Guy Fawkes, 
kes kavandas suurt ter-
roriakti – Inglismaa par-
lamendihoone õhkimist. 
Kuigi plahvatust ei toi-
munud, sai mees kuul-
saks kogu maailmas.

Allan Espenberg

Guy Fawkes sündis aadliku 
peres 1570. aastal ja jäi juba 
8-aastasena isata. Tema ema 
abiellus varsti uuesti ja ka-
suisa hakkas poisi varandust 
laiaks lööma. Kui Guy sai täis-
ealiseks, siis müüs ta allesjää-
nud vara maha ja asus ühe vi-
konti teenistusse, hiljem aga 
sõdis Flandrias.

Plaanis oli 
tappa kuningas
17. sajandi alguses kiusas Ing-
lismaa valitsus katoliiklasi. 
1603. aastal sai Inglismaa ku-
ningaks James I, kes oli küll 
protestant, kuid suhtus kato-
liiklastesse tunduvalt paremi-
ni kui talle eelnenud monar-
hid. Inglased tunnetasid seda 
ja rõõmustasid kuninga üle, 
kes ei õhuta usutülisid.

Kuid kõiki inglasi James I ei 
rahuldanud. 1605. aastal tuli 
kokku rühm aristokraatlikest 
peredest pärit katoliiklastest 
vandenõulasi, kelle hulgas oli 
ka Guy Fawkes. Nende ka-
vatsuseks oli James I tappa ja 
tema asemele panna troonile 
James I tütar Elizabeth. Kuna 
aga printsess oli tollal kõigest 
9-aastane, siis oleks regen-
tideks olnud katoliiklased. 
Vandenõulaste arvestuste ko-
haselt oleks kuninga tapmise 
järel puhkenud mäss, mille 
ajal oleks lihtne korraldada 
võimupööre. Kogu seda van-

denõu juhtis Robert Catesby 
(1572–1605), kuid pearolli sai 
endale Guy Fawkes.

Kuningas kavatses 5. no-
vembril 1605. aastal esine-
da kõnega, mistõttu tema 
läheduses oleksid sel päeval 
viibinud kõik tähtsamad rii-
gitegelased. Nii otsustati par-
lamendihoonesse peita 36 
tünni püssirohuga. Kui ku-
ningas ja tema lähikondlased 
oleksid saabunud majja, oleks 
kõlanud plahvatus. Kui van-
denõulaste plaan õnnestu-
nuks, siis oleks hävinud par-
lamendihoone koos kuulsa 
Big Beniga, kannatada saanud 
Westminsteri katedraal, aga 
kõik lähikonna majad oleksid 
jäänud ilma akendest.

Esialgu plaan sujus. Keld-
riruumi peideti tünnid püs-
sirohuga, kusjuures viimast 
oli 2,5 tonni. Kõige tähtsam 
ülesanne usaldati Guy Faw-
kesile. Ta vihkas kogu süda-
mest kuningat ja oli usufa-
naatik, mistõttu nõustus rõõ-
muga süütama süütenööri. 
Pealegi oli tal kogemusi püs-
sirohu käitlemisel. Ülejäänud 
vandenõulased peitsid end 
sellal Warwickshire’i krahv-
konnas. Kõik oli korralikult 
läbi mõeldud ja perfektselt 
teostatud, aga siiski kukkus 
üritus läbi.

Info vandenõust 
jõudis kuningani

Morley ja Monteagle’i pa-
run William Parker olevat 
26. oktoobril 1605. aastal saa-
nud anonüümkirja hoiatuse-
ga kavandatavast vandenõust. 
Mõned ajaloolased on veen-
dunud, et lord kirjutas selle 
kirja ise, et päästa kuningas ja 
teenida ära monarhi heasoov-
likkus. Hiljem saigi ta selle 
eest autasustatud nii raha kui 
maakrundiga. Lord siirdus 
riigisekretäri Salisbury krah-
vi Robert Cecili jutule ja vii-
mane toimetas anonüümkirja 

kuningale. James I sattus kirja 
lugedes marru ja käskis kur-
jategijaid rängalt karistada. 
Seejärel otsustas ta aga mõtle-
matult mitte tegutseda ja tegi 
näo, et ei kahtlusta midagi.

Salaagentide kaudu jõu-
dis vandenõulasteni teade 
anonüümkirjast, kuid nad ei 
pööranud sellele mingit tähe-
lepanu ja plaani ei muudetud. 
Guy Fawkes laskus keldris-
se ja kontrollis järgi, et kõik 
püssirohutünnid on paigas. 
Kui ööl vastu 5. novembrit 
läks Fawkes uuesti keldrisse, 
et oma kuri plaan ellu viia, 
siis võeti ta kinni. Süütõendid 
olid sedavõrd ilmsed, et kur-
jategija ei hakanudki midagi 
tagasi ajama.

Fawkes viidi kuninga juur-
de, kes hakkas teda üle kuu-
lama. Mees ei keerutanud 
ega lipitsenud, vaid teatas, et 
tahtis kuningat tappa. Ta ei 
kahetsenud oma tegu ning 
ülbitses ja rääkis kuningale jä-
medusi. Seejärel viidi Fawkes 
vanglasse piinamisele. Ta ei 
kannatanud valu välja ja an-
dis kaasosalised üles, misjärel 
asuti neid kinni püüdma. Pal-
jud neist osutasid võimudele 
vastupanu, mistõttu tapeti 
arreteerimiste käigus. Vande-
nõulastele polnudki see kõige 
halvem väljapääs, sest teisi 
ootas ees hirmus hukkamine.

27. jaanuaril 1606. aastal 
tunnistati kõik elusolevad 
vandenõulased süüdi ja mõis-
teti surma. Tollal tabas riigi 
ja kuninga reetmises süüdis-
tatud kurjategijaid kole lõpp: 
kujuteldamatud piinad ja 
valu.

Kurjategija sai 
päeva ja maski
Guy Fawkes aga suutis oma 
hukkajaid tüssata – ta hüp-
pas piinalavalt alla ja murdis 
kaela. See juhtus 31. jaanuaril 
1606. aastal. Seeläbi pääses 
Fawkes edasistest piinamis-

test, kuigi hukkamispaika toi-
metamisel olid timukad selle-
ga juba alustanud.

Kuigi käitumine Püssiro-
huvandenõu osalistega oli 
jube, olid londonlased siiski 
õnnelikud, et see paljastati, 
sest vastasel juhul oleks pal-
jud nendest plahvatuses huk-
kunud. Linlased otsustasid tä-
histada oma pääsemist lõkete 
süütamise ja ilutulestike kor-
raldamisega. Keegi valmistas 
Guy Fawkesi hernetondi ja 
see põletati inimeste rõõmu-
hüüete saatel ära. Lisaks võt-
tis parlament vastu seaduse, 
millega kuulutati 5. novem-
ber pidupäevaks. See seadus 
kehtis 1859. aastani, kuid siis 
tühistati.

Aga komme tähistada ku-
ninga pääsemise päeva ei 
kadunud kuhugi. Seda nime-
tatakse Guy Fawkesi päevaks 
või ööks. Tänaseni täituvad 
Londoni tänavad iga aasta 
5. novembri õhtul tuhande-
te inimestega, kes kannavad 
vanaaegseid rõivaid. Mängi-
takse muusikat, toimub ilutu-
lestik ja inimesed kogunevad 
vaatama, kuidas põletatakse 
vandenõulase kuju tuleriidal, 
kuigi paljud enam ei teagi, 
kes see Fawkes üldse oli. Nii 
pani hirmus sündmus aluse 
lõbusale traditsioonile, mille 
käigus ei mõelda ususõdadest, 
tapmistest ja piinamistest, 
mis kaugetel aegadel Inglis-
maal aset olid leidnud. Maa-
ilmas polegi võib-olla teist 
sarnast päeva, mis on pühen-
datud kurjategijale.

Lisaks on tänapäeval laial-
daselt kasutusel nn Guy Faw-
kesi mask. Seda kasutavad 
aktiivselt erinevad aktivistid 
ja protesteerijad, sealhulgas 
küberterroristliku ühenduse 
Anonymous liikmed. Samuti 
on sellest maskist saanud kor-
ruptsiooni vastu võitlemise 
sümbol.

E smapilgul tekitab pa-
rasjagu küsimusi, mil-
leks üldse sellist al-

bumit vaja on ja mida see 
võimalikule kuulajale suu-
dab pakkuda. Nimi muidugi 
maksab, aga milleks on vaja 
aastal 2019 sättida ennast 
legendaarse ansambli The 
Beatles trummari sooloplaadi 
lainetele? Täpsustuseks siiski 
juurde, et Ringo ei piirdu tee-
maga trummid-löökriistad, 
vaid laulab ka.

Skeptilisus jääb püsima, 
kuigi tegelikult polegi na-
tuke üle poole tunni kestev 
„What´s My Name“ niivõrd 
ebahuvitav, kui arvanuks. 
Kohati muidugi mõjub liialt 
steriilsena, olles ühtlasi selli-

ne estraadilik, kergema üles-
ehitusega. Aga iga järgmise 
kuulamisringiga, kummaline 
küll, hakkab album oluliselt 
rohkem meeldima. Täitsa 
mõnus rock´n´roll, reibas ja 
kaasahaarav!

Lauludest on eraldi esi-
le toodud kolm. Kahtlemata 
suurepärane „Life Is Good“, 
samuti igati okei „Grow Old 
With Me“ ja neist oluliselt 
nõrgem nimilugu. Isiklikuks 
lemmikuks kujunes siiski 
võrratute värsiridadega ja 
ilmselgelt sooja, positiivset 
sõnumit kandev „It´s Not 
Love That You Want“. Kus-
juures milline sõnademäng!

Toredasti formuleeritud 
üleva sõnumiga on ka kaht-

lemata tänulaul „Thank God 
For Music“ ning vihje täna-
päeva kõrgepingetest pungil 
maailma päästmiseks annab 
„Send Love Spread Peace“.

Albumi erksamaks värvi-
miseks on Ringo appi võtnud 
päris mitmed ja mitmed tun-
tud staažikad muusikamaa-
ilma artistid. Kõige kõvem 
erikülaline on muidugi tema 
kunagine bändikaaslane Paul 
McCartney, kes loos „Grow 
Old With Me“ mitte ei lau-
la, vaid sõrmitseb basskitarri 
kallal. Edgar Winter seevastu 
mängib palas „Gotta Get Up 
To Get Down“ nii clavinetti 
kui süntesaatorit, lisaks an-
nab panuse vokaaligi osas. 
Mainitud lugu on kolmehääl-

ne – Ringo Starr ja The Eag-
lesi kitarrist Joe Walsh laula-
vad seal samuti.

Puhtalt kitarristidena 
on Ringo kaasanud Dave 
Stewarti (The Eurythmics) ja 
eriliselt vinge käekirjaga ning 
ülikõrgelt noteeritud Steve 
Lukatheri (Toto).

Plaadiümbris eraldi võetu-
na on küllaltki tagasihoidlik 
ja väljapeetud. Voldikult lau-
lusõnu ei leia, kuid kes lugu-
des kaasa löövad on ilusasti 
kirjas. Plaadi on produtseeri-
nud Ringo Starr ise.

Hinne: 7/10.

Ülo Külm

ARVUSTUS

Ringo Starr, „What ś My Name“
Universal

TÄNA MAAILMAS

1606: hukkus Püssirohu-
vandenõu juht Guy Fawkes

Rakvere Kirikupargis 
ilutseb metallrott
M öödunud nädalal algas Hiina kalendri järgi metall-

roti aasta, mille tervitamiseks on Rakvere Kiri-
kupargi servas koha sisse võtnud metallist rott. 

Skulptuur, mille autoriteks on Aivar Simson ja Edvins Kru-
minš, valvas ligi tosin aastat Õli tänaval asunud kunagist 
viljasalve. Rotiaasta alguse puhuks läbis skulptuur värsken-
duskuuri ja on uues asukohas hämaral ajal välja valgustatud.

Foto: Kristel Mänd
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Rakvere Teater
31.01 kl 19 „Paunvere poiste igavene kevade“ s/m, lav. 
Urmas Lennuk
31.01 kl 19 „Ilma sinuta“ esietendus, v/m, lav. Peeter 
Raudsepp
4.02 kl 19 „Ilma sinuta“ v/s, lav. Peeter Raudsepp
6.02 kl 19 „Paunvere poiste igavene kevade“ s/s, lav. Urmas 
Lennuk
6.02 kl 19 „Kuni ta suri“ v/s, lav. Peeter Raudsepp

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
3. veebruar kell 13 vaegkuuljate kogemusnõustamine (ajad 
broneeritud) koja ruumis
5. veebruar kell 9 juristi tasuta nõustamine (vajalik ette 
registreerida tel 6015122)
7. veebruar kell 12 tasuta õiguspäev puuetega inimestele 
Rakvere linnavalitsuse ruumis nr 114 „Kas kinkida või teha 
testament“, nõustab Õigusteenuste Büroo juhataja ja jurist 
Hille Raud (vajalik ette registreerida tel 53429043)
8. veebruar kell 12 Kurtide ühingu tervisepäev – bowling
12. veebruar kell 13 Rakvere LIÜ infopäev Rakvere linna-
valituse ruumis nr 114
13. veebruar kell 10–15 sõbrapäeva tähistamine .Ootame 
kõiki sõpru ja koostööpartnereid külla aadressil Tallinna tn 
29, hoovipoolne madal maja.
15. veebruar kell 10 väljasõit RMK talvisele matkale (vajalik 
ette registreerida RMK koduleheküljel)
17. veebruar kell 14 Vaegkuuljate ühingu infopäev Rakvere 
linnavalitsuse ruumis nr 114 „Põie pidamatus“, räägib Ülle 
Tõemets
19. veebruar kell 11 Diabeediseltsi üritus Rakvere linna-
valituse ruumis nr 114 „Tervise Olümpiaadi muljeid Lõuna 
Prantsusmaalt“, jagab Maie Tamm
20. veebruar kell 16 Reumaühingu üritus „Vastlakombed“ 
ja hiljem on üldkoosolek (koja ruumis)
Info: 53429043

Gustavi Maja
13. veebruar kell 18.30 käsitöökommide valmistamise 
õpituba
18. veebruar kell 18.30 Viigi Viil Kanguri loeng „Kuhu 
kaob motivatsioon“
Venitustund E ja R kell 8.30 ja K kell 18.30
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Film, mis meie kinodes-
se on jõudnud pealkirja-
ga „Kurjuse lapsehoidja“ 
on Henry Jamesi jutustu-
sel „Kruvi keere“ põhinev 
teos.

Margit Adorf

„Kurvi keere“ – just selle nime 
all on jutustus ilmunud eesti 
keeles, 1993. aasta Loomingu 
raamatukogu sarjas (LR nr 
14–16, tõlk Anne Allpere).

Kuna tegemist on kirjan-
dusklassika ekraniseeringuga, 
siis paratamatult rohkem lu-
gev rahvas hakkab filmi kohe 
romaaniga võrdlema. Seekord 
on tegu linateosega, mis ei ole 
parem kui raamat. Ma ei ütle, 
et see film halb oleks, kuid jääb 
siiski liialt pinnapealseks ja 
lõpp on nii järsk, et tekitab lau-
sa nõutust. Samas, ka jutustu-
se puhul on selle sisu üle palju 
vaieldud, et kuidas siis need as-
jad seal täpselt olid. Film pakub 
siiski hirmujudinaid ja seda 
saab vaadata kui teekonda.

„Kruvi keere“ ilmus 1898. 
aastal järjejutuna meelelahu-
tusajakirjas ja see sai koheselt 

T äna esietendub Rakve-
re Teatri väikeses saalis 
maailmakuulsa prants-

lase Florian Zelleri näidendil 
põhineb lavastus „Ilma sinu-
ta“. Paar päeva tagasi, keset 
prooviperioodi pingelist lõ-
pusirget leidis lavastaja Pee-
ter Raudsepp pisut mahti, et 
rääkida lavastusest Kuulutaja 
lugejatele.

Peeter, tutvustage palun 
loo autorit, seda 40-aastast 
näitekirjanikku.

Florian Zeller on prantsuse 
kaasaegne kirjanik, kelle lava-
looming on jõudnud ülemaa-
ilmse tunnustuseni. Ka eesti 
lavadel mängitakse praegu 
mitut tema näidendit (näiteks 
Tallinna Linnateatris ja Eesti 
Draamateatris – toim.). Rak-
vere Teatris tuleb aga selle 
kirjaniku looming esitusele 
esmakordselt. Zeller on feno-
men, sest ta oskab näha üldi-
nimlikke nähtusi – näiteks ar-
mastus, mälu, leina ootama-
tus, ja seda psühholoogiliselt 
ning kujundlikult veenvas 
võtmes.

Kas loo keskmes on kan-
gelanna ja tema sisemised 
läbielamised?

Jah, õigus. See on ühe nai-
se leina lugu, kus kiht kihi 
haaval jõutakse inimese si-
semise tuumani. Zeller esi-

Peeter Raudsepp: 
see on lugu inimese tuumast

Peeter Raudsepa lavastuses jõuab 
esmakordselt Rakvere Teatri lavale Florian 
Zelleri näidend. Foto: Meelis Meilbaum

tab väljakutse tavamoraalile, 
ühiskondlikele normidele, 
kuidas peaks leinama, kuidas 
armastama, mida õigeks pida-
ma. Moraal kui käsk on kõige 
suuremate illusioonide allikas 
inimeste elus. Kui aga inime-
ne jõuab eluliste vapustuste 
mõjul iseenda peidetud kirge-
deni, lendab kõik see ilus hea 
ja kurja lahusus vastu taevast. 
Vere maitse suus paneb teda 
ise määratlema, mis on tema 
jaoks hea ja mis kuri.

Tundub, et selline tõe otsi-
mine on hästi tänapäeva-
ne teema.

Jah. Mul on isiklikult kõ-
rini sellest hiilivast konser-
vatismist, mis justkui lubab 

kindlaid väärtusi. Iga inime-
ne loob ise oma väärtused ja 
vastutab oma loomingu eest. 
Ainult nii saab inimene olla 
vaba.

Kes mängib keda?
Ülle Lichtfeldt mängib pea-

tegelast Anne’i, tema abikaa-
sat Pierre’i Eduard Salmistu, 
mina ise Anne’i ja Pierre’i 
sõpra ning noort näitlejannat 
Laurat mängib Jaune Kim-
mel. Meeskonna moodusta-
vad lisaks nendele kunstnik 
Lilja Blumenfeld, valgus-
kunstnik Priidu Adlas, video-
kunstnik Alyona Movko-
Mägi ja helilooja Malle Mal-
tis. Nende kõigi osa selle loo 
lavaletoomisel on olnud väga 
suur ja olen neile selle eest 
südamest tänulik.

Mida lubate külastajale, 
kes tükki vaatama tuleb?

Seda lugu saab vaadata mit-
mel tasandil, siin on detek-
tiivne tasand, siin on armas-
tuse ja armukadeduse lugu ja 
siin on leina lugu. Kõik need 
põimuvad omavahel nagu 
eluski. Ja nagu eluski, pole 
midagi kindlat peale selle, et 
sinu elu on sinu elu.

Tõnu Lilleorg

Kirjandusklassikal põhinev õudusfi lm

Loo peategelane Kate (Mackenzie Davis) läheb uhkesse 
häärberisse, kuhu teda oodatakse koduõpetajaks 
väiksele tüdrukule Florale (Brooklynn Prince). Foto: 
pressimaterjalid

populaarseks. Hoolimata sel-
lest, et tegemist on kummi-
tusjutuga, on James loo kirja 
pannud väga peenes keeles – 
see pole lihtsalt niisama labane 
hirmujutt, vaid peen ja nüansi-
rikas labürint, mida paraku 
loo filmiversioon elustada ei 
suuda.

„Kruvi keere“ ilmus ajal, mil 
avaldati palju erinevaid vikto-
riaanlikke kummituslugusid. 
Henry Jamesi jutustus eris-
tus teistest selgelt, sest see oli 
ühest küljest väga realistlik, 
teisalt aga jättis palju otsesõ-
nu välja ütlemata. Võib öelda, 
et just see jutustus on teera-
jajaks tänapäevastele realist-
likele õudusjuttudele, mitte 
enam muinasjutulaadsetele 
lugudele, millest end kergem 
distantseerida.

Filmi kõige suuremaks plus-

siks ongi vast see, et kui te ei 
ole varem lugenud selle aluseks 
olevat teost, siis tekitab lina-
teos soovi raamat üle otsida ja 
järele vaadata, et mis kurat siis 
seal tegelikult toimus. Filmis 
on liiga palju vastuseta jäävaid 
küsimusi, vihjeid ja sümboleid, 
mis kuskile välja ei vii. See, mis 
jutustuses on plussiks, muutub 
filmis komistuskiviks.

Võib-olla oleks filmile ka-
suks tulnud, kui tegijad oleksid 
loo toonud rohkem kaasaega. 
Jamesi lugu tegeles ilmumise 
ajal väga kuumade esoteeri-
liste moeteemadega ja on ju 
praegugi selline ajastu, mil 
taas otsitakse abi kristallidest, 
meediumitelt, püütakse lu-
geda universumi märke jm 
esoteerilist.

Ehk oleks lõdvem adapt-
sioon ja teistsugune interpre-

tatsioon kasuks tulnud. Lugu 
on küll veidi kaasaegsemaks 
tehtud, see pole õiges ajastus, 
kuid jääb siiski poole peale 
toppama. Ühest küljest elab 
lapsehoidja justkui moodsas 
maailmas, kus on teleuudised 
ja telefonid, teisalt aga on va-
nas majas aeg justkui seisma 
jäänud. Kena vastandus, kuid 
seda ei kasutata filmi huvides 
ära.

Praegu on aga nii nagu on. 
Loo peategelane Kate (Mac-
kenzie Davis) läheb uhkesse 
häärberisse, kuhu teda ooda-
takse koduõpetajaks väiksele 
tüdrukule Florale (Brooklynn 
Prince). Juba alguses saab 
selgeks, et maja on pehmelt 
öeldes kummituslik. Vihjeid 
õudsetele sündmustele leiab 
palju. Siis saabub majja tagasi 
Flora vanem vend Miles (Finn 
Wolfhard), kes on jube vastik 
ja kiuslik tegelane, aga eks ta 
on ka kurjast vaimust vaeva-
tud. Mitte küll sedamoodi, et 
appi tuleks kutsuda eksortsist.

Kõige värvikamaks (halli-
maks) kujuks filmis on kõhe-
dusttekitav ja kalk majapida-
janna Mrs. Grose (Barbara 
Marten), kes on näitlejate 
grupist vaieldamatult selle 

filmi staar. Peaosaline pea-
miselt kõõksub ja hingeldab, 
lapsed pole just kehvad, kuid 
ahhetama ka ei võta.

Filmi kõige suurem mii-
nus – atmosfääri muudkui 
kruvitakse ja kruvitakse, aga 
õigeid kulminatsioone ja ka-
tarsiseid ei tekigi. On küll õn-
nestunud saavutada jube õhus-
tik, aga põnev küll ei ole. Kogu 
aeg nagu juhatatakse mingit 
kohe-kohe juhtuvat sündmust 
sisse, aga sündmust ennast ei 
tulegi.

Raamatus see asi nii vaene 
ei ole. Seal on inimsuhted sü-
gavamad ja lõpp ka arusaada-
vam, kuigi küsimusi jääb sealgi 
õhku. Igal juhul ei ole jutustus 
niisugune laialivalguv häma 
nagu film. Raamatus jääb suur 
kahtlusevari ka lapsehoidjale 
endale, ja kriitikud on oi kui 
palju vaielnud sel teemal, mis 
siis õigupoolest juhtus, aga igal 
juhul raamatus juhtub, filmis 
mitte.

Soovitan soojalt see tekst 
raamatuna üles otsida. Minge 
vaadake esmalt film ära ja siis 
lugege teksti. Võrrelge. Mõel-
ge. Kui aga olete jutustust juba 
varem lugenud, siis vast kinno 
eriti asja ei ole.
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• Müüa Volvo XC90 R-De-
sign, 2.4, 136kW, 2007. a, 
diisel, automaat. 2019 .a 
juulis vahetatud roolilatt ja 
roolivõimupump. 2019. a 
septembris vahetatud tagu-
mised piduriklotsid ja kettad. 
Auto korrapäraselt hool-
datud. Hind 7950 €. Asub 
Pärnus. Tel 518 3539

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

• Müüa 2005. a mootorratas 
Yamaha FZ-6N R4, 72kW, 
bensiin. Hind 2250 €. Tel 
5592 4229

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

• Ostan igas seisukorras Sõi-
dukeid/Maastureid/Kaubi-
kuid! Tel 5565 9595

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid. Võivad olla seisnud, 
remontivajavad, ilma ülevaa-
tuseta, heas korras jne. Romud 
kustutan arvelt. Pakun head 
hinda. Sobivusel tulen kohe 
järgi. Tel 5357 7108

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

Tel 5309 2650

• Ostan kokku kõiki sõiduau-
tosid ja maastureid! Ainsaks 
kriteeriumiks on hea hind! 
Tulen kohe järele! Pakkuda 
võib ka rikkega ja avariilisi!

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

• Müüa Kadrina alevikus 
3toaline avar keskküttega 
korter. Hind 34 900 €. Täp-
sem info tel 511 0478

• Müüa kõigi mugavustega 
korterid Tamsalus. Ääsi 17, 
3toaline, hind 9000 €. Ääsi 5, 
3toaline. Hind 7000 €. Sääse 
12, 3toaline, hind 2900 €. Sääse 
10, 3toaline, hind 2000 €. Sääse 
10, 2toaline, hind 1900 €. Ahju-
küttega korter, Koidu 17. Hind 
3000 €. Tel 505 3151

• Müüa (ka järelmaksuga) või 
üürile anda (tagatisraha nõue) 
Tapal  eriplaneeringuga kor-
ter, 3 tuba + köök, 2 x dušš, 2 x 
WC, saab kasutada soovi korral 
2 eraldi 1toalise  korterina, ahi-
keskküte + õhksoojuspump + 2 
x konditsioneer, möbleeritud, 
5 minuti tee rongipeatuseni. 
Võimalik ehitada pööningu-
korter-keldris saun. Üür 100 
€/korter + maksud. Hind 26 
000€ . Vahetus variandid. Tel 
5648 8989  

• Müüa garaaž Piiral koos 
pikkap Volvoga. Tel 5352 4603 

• Müüa Lepnal maja koos 
kõrvalhoonetega. Kinnistu 2 
ha, privaatne ilus koht, linna-
piirist 3 km

linnavee ja kanalisatsiooni 
liitumiskoht kinnistu piiril, 
juurdepääsu teed väga head. 
Tel 501 7881

• Müüa 1ha elamumaad Tõr-
ma külas otse omanikult. Tel 
5624 4605 

OST

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

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

• Soovin osta võimalikult odava 
1toalise ahjuküttega korteri 
Kunda linnas. Tel 5848 7128

• Ostan 1- või 2toalise kor-
teri Tapa linnas. Tel 511 0478

• Ostan 2-3toalise korteri Rak-
veres. Tel 504 5560

• Ostan 3toalist korterit või 
ridaelamut Lääne-Virumaal. 
Tel 5192 0913

• Ostan Võsul maja või kinnis-
tu. Tel 5451 0535

• Ostetakse talukoht või kin-
nistu vanema majaga Lää-
ne-Virumaal või Järvamaal 
(hooned võivad vajada remon-
ti). Võimalik vahetada korteri 
vastu Tapal. Kõik pakkumised 
on oodatud. Tel 511 0478

• Ostan talumaja koos met-
samaaga. Email: talumaakin-
nisvara@gmail.com, Talumaa 
Kinnisvara OÜ. Tel 5919 7348

• Ostan garaaži Rakveres, re-
monti vajava, võib pakkuda ka 
korras garaaži. Tel 5566 6811 
või anlermaesepp@gmail.com

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

• 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

KINNISVARA

• Müüa maad Rakveres Te-
hase 5, 1888 m2  Tel 5554 8456

• Müüa korter Kundas, 62,80 
m2. Hind väga soodne! Müü-
giga kiire! Tel 5556 7388

• Müüa Tapa linnas 1toaline 
keskküttega korter, II korrus. 
Hind 16 000 €. Tel 511 0478

• Müüa 2toaline ahjuküttega 
korter Tamsalus. Tel 5552 5460

• Müüa 2toaline korter kõigi 
mugavustega 42,9m2, elektri-
küte, Rakveres. Tel 5558 7544

• Müüa 2toaline korter Vinnis, 
II korrus, rõduga, renoveeri-
tud maja, remonti vajav. Hind 
19 000 €. Tingimisvõimalus! Tel 
5805 0872

• Müügis 2 toaline korteriühis-
tusse kuuluv korter Kiviõlis 
aadressil Soo 3a (1/3, 52,10 
m2). Apteegini 100 m, polik-
liinik 150 m. Lähimad kaup-
lused (Konsum, Gross, Rimi 
350 meetrit, Alko 200 meetrit. 
Kiviõli I Keskkool ja Maxima 
kauplus 400 meetrit). Korter 
on normaalselt elamiskõlblik 
ja vajadusel jääb kogu tugeva 
konstruktsiooniga 60-aastate 
mööbel ostjale. Ostja soovil 
korter tühjendatakse mööblist. 
Soojendus tsentraalne, soe 
vesi gaasiveesoojendiga.

Tel 524 7337

• Müüa Narvas 60 m2 2toaline 
korter otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Müüa järelmaksu võimaluse-
ga korter Paides 2toaline otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Müüa Väike-Maarja ale-
vikus 2toaline ahiküttega 
renoveeritud korter. Hind 
19 900 €. Tel. 511 0478

• Müüa 3toaline korter Rakve-
res, Võidu 70 3/5, 65m2, rõdu, 
kelder, parkimiskoht. Hind 
59 000€. Tel 5551 8067

ANNAN ÜÜRILE

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

• Üürile anda möbleeritud 
1toaline kõigi mugavustega 
korter Rakveres. Hind 220 € + 
kommunaalmaksud. Tel 520 
4322

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
möbleeritud korter otse oma-
nikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile otse omanikult 
Jõgeva linnas 1-2toalisi korte-
reid otse omanikult. Tel 5624 
4605

• Anda üürile Rakvere kesklin-
nas 2toaline kõigi mugavuste-
ga korter. Hind 250 € kuus + 
kommunaalmaksud. Tel 509 
3830

• Üürile anda 2toaline korter 
Vinnis. Tel 503 9175

• Anda üürile Vinnis 2toaline 
möbleeritud korter otse oma-
nikult. Tel 5624 4605

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

• Üürile anda Piiral asuvas 
valvega garaažis 6 kohta ho-
biautode hoiustamiseks Tel 
5884 2053

ÄRIPINNAD

• 14 aastat tegutsenud ham-
baravikabinet (63m2, si-
sustatud), anda rendile või 
müüa Rakvere bussijaama 
vastas. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6 SED 2,5 L, 
110 kW, 2000.a, diisel ja Audi 
80 B4 2,0 L, 66 kW universaal 
1994.a, bensiin, tumelilla head 
sõidukorras, palju väljavaheta-
tud vanad osad uutega. Õlikulu 
ei ole (vahetusest vahetuseni). 
Tel 5386 6881

• Müüa Audi 80 14 tolli veljed 
koos lamellrehvidega või eral-
di. Tel 529 1004

• Müüa Audi 80 pikap, 1993. a. 
Äsja toodud Saksamaalt või va-
hetada garaaži vastu Rakveres 
või Pärnus. Tel 529 1004

• Pisike vapper valge Opel 
Corsa sinule! Müüa Opel Cor-
sa, 1.0, 44kW, 2006.a, bensiin, 
manuaal. Hind 1450 €. Tel 5884 
1279

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

• Müüa Škoda Superb 1.9 TDI, 
96 kW, 2003. a. Sõidukil peal 
Eberspächeri mootori ja sa-
longi eelsoojendi ning ka Defa 
mootori eelsoojendi. Salongis 
pistik puhuri jaoks. Sõidukil 
on all korralikud naastrehvid. 
Hammasrihm koos kõikide 
rihmadega vahetatud 418 000 
km peal, õlivahetus koos kõi-
kide fi ltritega teostatud 439 000 
km peal. Müügi põhjus-uue 
auto ost. Hind 1999 €. Tel 5351 
6819

• Ostan autode katalüsaato-
reid ja tahmafi ltreid. Hinnad 
5-1000 €. Täpse hinna tead-
miseks on vaja kas koodi kati 
pealt, pilti või haarata telefon ja 
helistada! Facebook/katitakso. 
Tel 5190 0942. Töötan iga päev!

• Ostan igas seisus sõidu-
keid, puksiiri võimalus, ar-
velt kustutamine. Tel 504 
0457

• Ostan Vazide, Moskvitši, Vo-
lga uusi plekke, tulesid, stan-
gesid jne. Ostan Veneaegseid 
uusi rehve. Tel 515 7395

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 
5558 5956

• Ostan ZIM mootori osi. Tel 
5558 5956
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HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

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

 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

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

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

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* 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

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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Valmistan võileivatorte, 
snäkivaagnaid. Tel 5194 
5291

• Soojuspumpade müük, 
paigaldus, hooldus, remont. 
Uued õhksoojuspumbad al. 
395 EUR. Õhk-vesi soojus-
pumpade müük, paigaldus( 
Daikin, Th ermia, Nibe). VIRU 
SOOJUSPUMBAD OÜ Tel 
5656 4857

• Autoplekitööd parima hinna 
ja kvaliteedi suhtega Lääne-Vi-
rumaal. Tel 508 6455

VEOTEENUS JA RENT
• Metsaveoauto teenus. Tel 
503 2269

 

• Transpordi-ja kolimistee-
nus kaubikuga. Tel 5191 4422

• Kolimine ja veoteenus. Tel 
5552 8487

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

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

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

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

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

• Veoteenus kastiautoga. Vaja-
dusel kaasas kaks tublit abilist. 
Hinnad kokkuleppel! Tel 5604 
0360

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

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Kolimis- ja transporditee-
nus kaubikuga. Tel 5553 0770

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

KAEVETEENUSED

LOE

FEKAALIVEDU JA VESI
• Reovee- ja fekaalivedu Viru-
Nigula vallas ja lähiümbruses. 
Tel 5190 5421 

• Reovee- ja fekaalivedu 
Haljala, Kardina ja Tapa val-
las. Teenindame iga päev Tel 
5656 1515

• Teostame fekaaliveotee-
nust ja kanalisatsioonikae-
vude tühjendamist. Külmu-
nud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ. Tel 5194 4298, 
5381 9930

EHITUSTEENUS
• Valmistan uksi, aknaid. Tel 
5349 6065

• Siseehitus Rakvere. Võtke 
meiega julgelt ühendust, kui 
Teil on mure siseehituse-
ga, remondiga, restaureeri-
misega, parandustöödega, 
kappide-mööbli komplek-
teerimise ja paigaldusega. 
Uste, akende, dušš, WC, bo-
iler ja torustike vahetusega, 
põrandast laeni plaatimise, 
lammutuse ja uute seinte 
ehitusega. Võtame meeleldi 
vastu ka väiksemad tööd. 
www.siseehitus.info

• Teostame korterite ja eramute 
lammutus, ehitus remondi ja 
viimistlustöid. Tel 5671 4466 
või 5350 2541

• Vannitubade ja korterite 
remont. Tel 5633 1530

• Korterite, majade remont, 
renoveerimine. Kuulutus ei 
aegu. Tel 5633 1530

• Vanade majade renoveeri-
mine. Palkide vahetus, soojus-
tus, sarikate loodimine. Majade 
ehitust nullist võtmeteni. Tel 
505 6949

• Teostame korterite, era-
mute ehitus ja remonttöid. 
Tehtud töödele garantii. Tel 
5394 6666

• Teostame korterite ja era-
mute lammutus-, ehitus-, 
remondi- ja viimistlustöid. 
Rakvere. Info tel 5633 3903

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

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

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

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

• Hoonete renoveerimine, 
sisetööd, saunad. Tel 5646 
0674

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

• Teostan ehitus ja remondi-
töid, terrasside ja abihoonete 
ehitus, lammutus ja renovee-
rimine. Tel 5390 0769

• Teostame siseviimistlustöid, 
vannitoa remonti. Tel 567 
8007

• Teostan vannitubade ja sau-
nade ehitus- ja remonditöid, 
terasside ja kõrvalhoonete 
ehitust. Tel 505 7584

• Lammutustööd koos sodi 
äraveoga. Tel 5380 0863

• Teostame lammutus-, re-
mondi- ja ehitustöid. Tel 5309 
7465

• Salvkaevude puhastamine 
ja remont. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

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

• Teen maalritöid pahteldus, 
värvimine, paigaldan aknapa-
lesid, laminaat parketti jne. Tel 
551 0531

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

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

• Kõrvalhoonete ehitus, ga-
raažid, saunad, grillimajad, 
puukuurid. Tel 5380 0863

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

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

• Korterite ja vannitubade 
remont. Tel 5553 0770

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

• Teostame lammutus- ja 
koristustöid, samas ka pra-
hivedu. Tel 5553 0770
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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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

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

• 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

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

A&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

• 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

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

TEOSTAME 

ÜLDEHITUSREMONTI, 

BETOONITÖID 

KOPP LAADURI RENT

VEO TÕSTETEENUS

OMANIKU 

JÄRELEVALVE

 TEL 5091299

www.kuulutaja.ee

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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 €

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

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

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

• Teostame kõiki ehitus-ja 
lammutustöid ning prahi uti-
liseerimist. Pikk töö kogemus. 
Töö kiire ja korralik. Tel 5604 
0360

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

• Pleki kantimisteenus: 
aknaplekid, sokliplekk, pa-
rapetid, kõik erikujulised ja 
standardplekid. Tel 553 9330

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

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

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

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

• Pottsepatööd, küttekollete 
remont. Tel 5647 2716

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• 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

• Teostame elektritöid. Tel 
5380 0863

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

• Teostan erinevaid elektri-
töid. Hind kokkuleppel. Tel 
5689 4149

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

MUUD TEENUSED
• ÕIGUSABI. Meristo Õigus-
büroo Põhja 25, Rakvere, tel 51 
4134, e-post meristomonica@
gmail.com. Vastuvõtt eelneval 
kokkuleppel

• Teen valgustust, kultuuride 
hooldust, liinialused, ohtli-
kud puud, Lääne-Virumaal. 
Tel 5353 9288, areholst@gmail.
com

• Mobiilse elektrigeneraatori 
teenus ~20kw (+-). Tel 503 2269

•  K o d u l e h e kü l g e d e  ja 
e-poodide valmistamine ja 
parandamine Lääne-Viru-
maal. Vaata lähemalt https://
www.disain24.ee või helista 
tel 5822 9489

• Küttepuude saagimine ja 
lõhkumine. Tel 5660 3585

• Vajad majapidamises abi või 
hooldajat Rakvere piirkonnas? 
T&Teenus OÜ toetab sind. He-
lista! Tel 5347 5132

• Ostame vanametalli. Vanad 
traktorid, kombainid jne, kõik 
on raha! Head hinnad. Trans-
port mult lift veokiga, millel on 
haarats ja kraana. Montaaž. Pa-
kume meeskonda gaasilõikuri-
tega. Konteinerite rent. Head 
hinnad! Maksmine arvega või 
sularahas. Tel 5190 0942

• Renditöötajad Tel 504 0457

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

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

• Ansambel (1-2 liikmeline) 
õhtujuhtimine üle Eesti. Tel 
5190 1697

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 
521 1269

• FELIX BÄND, soodne. Tel 
5559 3419

• Tantsumuusika üheme-
hebändilt. Õhtu juhtimine. Tel 
514 9885

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

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

• Raamatupidamine algdoku-
mentidest kuni majandusaasta 
aruandeni. Tel 5301 6084

• Kodulehekülgede optimee-
rimine. Teeme koduleheküljed 
kiiremaks ja Google otsin-
gumootorites nähtavaks. Tel 
5822 9489
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KODU

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

• Tasuta ära anda korralik 
elektripliit. Tel 554 3604

• Müüa laupäeval kodust träni 
Kadrina vallas. Tel 5698 2788

• Müüa uus REJ veepõhi-
ne käterätikute kuivati. 
Mõõdud 35x130. Kroom, 
roostevaba teras. Kaasas 
soomekeelne juhend. Hind 
70 €. Tel 5595 1893

• Müüa odavalt kirjutuslaud, 
seinakapp laius 89 cm kõrgus 
2.38cm. Tasuta ära anda diivan 
kapplaud ja mõned toolid. Tel 
514 4331

• Müüa voodi 175 € (140 mad-
ratsile, sisseehitatud öökappi-
dega, värv tamm), täispuidust 
pikendatav söögilaud 150 
€ (värv tume lakk), esiku-
komplekt 60 € (peegel nagi-
dega, jalanõukapp, riiulite-
ga, värv tumepruun), esiku-
pink-jalanõuriiul 35 € (värv 
tumepruun), toidukuivati 25 
€, rinnaltsurumise pink koos 
kangi ja kahe paari hantlitega 
ning 80 kg erinevas suuruses 
raskustega 130 €. Küsi infot või 
tule vaatama. Tel 5688 8797

• Müüa Spectra S2 rinnapump 
(160 €) koos erinevate lisatar-
vikutega (piimahoiustamis-
kotid, pudelid, tagavara vooli-
kud, kahes erimõõdus leheter 
pumbaotsad jm). Üksik- või 
kaksikpumpamise funktsioon, 
pumpamiskiiruse ja -tugevuse 
reguleerimine, juhtmevaba 
akuga. Tel 5687 6068

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%

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

   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

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

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

MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva 
raami kõrgusega; 140CC  õlira-
diaator
•JALGRATTAD  •VARUOSAD, 
REMONT
Naistele kaunid mitme-
värvilised jalgrattad korviga

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

Motopood

JAANUARIS TÜHJENDUSMÜÜK, 
HINNAD ALL.

ATV ja KROSSIKAD

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%

• Saunakeriste müük. Tel 5380 
0863

• Müüa täispuidust lükan-
duksed koos siinidega (üks 
ukse tahvel 1,40 cm laiust). Tel 
5380 0863

• Müüa kreissaag. Tel 5562 
2948

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

• Müüa uus Dormeo katte-
madrats odavalt. Tel 5397 4075

• Müüa Dormeo madrats 
soodsalt. Tel 5362 4501

• Müüa uued Dormeo mad-
ratsid soodsalt. Tel 5685 2009

• Müüa heas korras kudumis-
masin Empisal Knitmaster. Tel 
5691 5810

• Väikese tasu eest annan 
muna koori ja karpe. Tel 
5362 4501

OST

• Ostan Norma/Salvo ja teisi 
NSVL-aegseid mänguauto-
sid ning vanu 1970-1990. a 
valmistatud Vene 1/43 mu-
delautosid. Tel 529 1288

• Ostan ehituslikku saemater-
jali. Tel 5380 0863

• Ostan tööriistu. Tel 5380 0863

• Ostan saunaahju, malmahju 
või metall kamina. Tel 5801 
9086

• Ostan roostevaba õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan võrri, motika nende 
varuosi ja muud tehnika kola. 
Tel 503 1849

• Ostan kruustangi, alasi, 
töölaua, vahvliküpsetaja, 
õlleankru jne rauakola. Tel 
503 1849

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

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

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

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

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

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

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid 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 vahvli-
küpsetaja, Vana Toomase 
lambi, vanu tasku- ja käekelli 
ja muud kila-kola. Esemed 
võivad vajada parandamist. 
Paku julgesti! Tel 5031849

• Ostan veneaegseid vanu 
malmradiaatoreid. Tel 5553 
0770

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuud Kullengal 
25-60 cm, toores hall lepp. 
Veovõimalusega. Tel 5693 3906

• Müüa kuivad küttepuud 
soodsalt, halu pikkused 50, 40, 
35 cm, lepp. Tel 527 1355.

• Müüa soodsalt 30 cm le-
papuid 40 l võrgus. Tel 5554 
6093

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

• Müüa saetud lõhutud küt-
tepuud. Sanglepp, lepp, met-
sakuiv kuusk. Tel 5192 4320

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

• Soodsad küttepuud järg-
miseks talveks. Müüa toored 
küttepuud (lepp, haab) koos 
kohale toimetamisega. 30 cm 
– 27 €/kantmeeter (puistu), 
35 cm kuni 60 cm – 35 €/m3 
(laotult). Helista ja küsi lisa. Tel 
5559 0853

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

• Müüme Haljalas kuivi 
kase- ja lepapuid (40 liitrili-
ses kotis). Halgude pikkus 30 
cm. Hind lepal 2.60 €/kott ja 
kasel 3.00 €/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. Mii-
nimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

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

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Tel 504 5632

• Müüa Sangla turbabriketti 
84 tk alusel, puitbrikett 96 tk 
alusel, kivisüsi 50/100mm – 25 
kg kotis, 1 t. Kuiv 30 cm lepp - 
2.50 €, kask - 3 €. 40 l võrkkotis. 
Tel 5373 3626
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BioPel v.9s
PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

METSA RAIE- JA VÄLJA-METSA RAIE- JA VÄLJA-
VEOTEENUS.VEOTEENUS.
KA PEHMELT KA PEHMELT 
PINNASELT.PINNASELT.

INFO: 518 4333INFO: 518 4333
info@viruhalud.eeinfo@viruhalud.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

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

• Kuiv lepp 55 eur/rm

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

Müüa Rakveres
korralikku

KUIVA KÜTTEPUUD
 (40 l võrgus, 30 cm lepp)

VÕRGU HIND 
2.50 € 

TOOME KOJU 
AL. 10. KOTIST!
Tel 5567 5755

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, 
HÖÖVELMATERJALI

OST
• Ostan puid – 30 €/m2. Tel 
502 5069

RAKVERE KÜTTELADU MÜÜB:
puitbrikett 

0,960 t 150€/alus
turbabrikett 

0,900t 145€/alus
küttegraanul (6 ja 8 mm)   

0,975 t 205€/alus 
Narva 17, Rakvere, 

tel. 5566 9440

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

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

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Tel 513 3618
Võidu 2c, Rakvere

HIND160 EUR/ALUS

SUUR 
LÕPUMÜÜK
TEEME RUUMI 
UUELE KAUBALE

EHITUS

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

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

METS

• Aitame metsade ja parkide 
omanikke noorendike hool-
dusel, üle pinnalisel niitmisel 
ja istikute käsitsi väljapuhasta-
misel ning valgustusraiel. Meie 
meeskonnal on pikaajalised 
kogemused ka parkmetsade 
taastamisel ja korrashoiul. 
Täpsusta hinda kohe. Tel 5668 
6484

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

Müü oma kinnistu 
Tartumetsale

5557 7007
www.tartumets.ee

PARIMAD 
HINNAD 
EESTIS!

Müü oma kinnistu 
Tartumetsale

5557 7007
www.tartumets.ee

PARIMAD 
HINNAD 
EESTIS!
Müü oma kinnistu 

Tartumetsale

5557 7007
www.tartumets.ee

PARIMAD 
HINNAD 
EESTIS!

PÕLLUMAJANDUS

• TASUTA HOBUSESÕNNIK 
segunenud saepuruga/põhu-
ga. Veltsi juures. Tel 5665 5321

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

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

• Müüa soodsa hinnaga sea-
liha. Vajadusel tükeldamine. 
Info tel 5196 2628 või 5354 3002

• Müüa suitsuvorsti ja maasin-
ki väikehulgi, kohaletoomise-
ga. Info tel 5196 2628 või 5351 
7414

LOOMAD

• Müüa hiidküülikuid 5-6 
kuud, sobib kästi ka lemmi-
kuks. Tel 5397 4075

• Müüa noor tuhkur. Tel 5394 
3763

• Ostan noore isase koera või 
kutsika. Tel 5664 8332

• Müüa beežid emased ja 
mustad isased kutsikad. Puu-
del ei aja karva, sobib hästi 
allergikutele. Sündinud 20. 
detsembril, loovutamine veeb-
ruari lõpus. Tel 506 8953

• Meie koer LOKI läks kadu-
ma 30. novembril, Tamsalu 
juurest. Tegemist on segave-
relise hundikoera tüüpi koe-
raga. Koer on KIIBISTATUD, 
kaelas oli punane rihm koos 
raadiosaatjaga. Võimalusel, 
palume kinni võtta ja meile 
teatada. Koer on sõbralik. 
Teatada võib numbritele 
529 9348 või 515 9934 või 
varjupaika

• Ära anda väga hea koer, 6 
aastane. Tel 5667 0309

• Müüa kukk ja kanad, 2 aas-
tased. Hind 6 €. Tel 5667 0309

• Müüa 4-kuune jänes. Ainult 
lemmikloomaks. Tel 5685 8009

VANAVARA

• Müüa 2 õlilampi. Tüki hind 
5.- Asukoht Kadrina. Tel 5595 
1893
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Kuulutuse tekst on 
võimalik sisestada ka 

VEEBIKESKKONNAS. 

Kuulutus ilmub 
nii internetis 

kui ka paberlehes. 

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL
30. jaanuaril 2020. 

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 4,50 8,00

Hapukapsas kg 1,80 2,00

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 5,00

Õunad kg 1,50 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:
tööstuskaup - jalanõud ja riided
saunavihad (laupäeval)

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.eekI 2
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Kui elu on üle läinud igavikuks, 
võid särada tähena taevas, 

või õitseda lillena keset rohelust. 
Sa võid olla kõikjal.

RUTI PRIISALU
mälestame ja avaldame 
kaastunnet lähedastele.

 
Thea ja Aino

Tuul puude ladvus tasa kiigub, 
me vaikses leinas langetame pea.

Südamlik kaastunne tütrele perega ja 
kõikidele lähedastele armsa isa

VELLO RAAGMETSA
surma puhul.

 
Urmas ja Helme

Sinust mälestus me hinges elab, 
sinu hääl veelgi kõrvus kõlab.

URVE LEHTMETS
13.09.1959-14.01.2020

Avaldame sügavat kaastunnet 
tütrele, õele, 

Vahurile ja lähedastele. 
 

Tiiu, Helme, 
Urmas, Valli

•  M ü ü a  v a n a a e g n e 
triikraud. Hind 25 €. Tel 
5595 1893

• Ostan vanaaegseid esemeid 
ja asju. Tel 567 2175

• Ostan vanavara raamatust 
mööblini ja samas transport 
teenus. Tel 503 1849

• Ostan nõukogudeaegseid fo-
toaparaate, objektiive, vahv-
liküpsetajaid. Tel 5853 2215

• OSTAN veneaegseid ja va-
nemaid rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, vimpleid, 
postkaarte, postmarke, fo-
tosid, albumeid, tikutopse 
ja palju muud. Kõik vana 
huvitab ! Tel. 5872 5458

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

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 
5555 5527

• Ostan veneaegseid ja vane-
maid vinüülplaate. Tel 503 
9650

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

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

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

• Ostan vanemaid seisma jää-
nud esemeid. Vanast naelast 
kuni mööblini. Tel 5079 984

TEATED

• Rakveres Saue tänaval läks 
suve lõpus kaduma väikest 
kasvu emane kass Purra. Pur-
ra on hallitriibuliste laikude 
ja valge kõhualusega. Kass on 
pelgliku loomuga. Kui juhtud 
Purrat nägema, tee võimalu-
sel pilt ja võta ühendust 5687 
6068 või 5688 8797. Kui oled 
ta endale koju võtnud, olen 
nõus kassi tagasi ostma. Info 
eest, mis aitab Purra koju 
VAEVATASU 100 €!

TUTVUS

• Mees tutvub üksiku saleda 
170-173 cm pika naisega 
vanuses 55-60 a. Tel 554 6490

MUU

• www.toonklaas.ee

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

• NÕUANDELIIN tel 900 
5020. Kui elumure vaevab 
ja vajad hingeabi, anname 
soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutavatele 
küsimustele. Kõne hind 0,97 
eurot/min.
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

kiiresti valmivaid snitsleid ja kotlette,
maitsvaid sinke ning vorste

Kampaania sealiha

3,89 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

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 €

Täpsed tingimused kauplusest.

BRÄNDIRAAMID
kuni

-80%

Instru Rakvere, Vilde 14, tel 322 3830 instru.ee
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