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LÜHIDALT

Töötuskindlustushüvitis ja töötutoetus on sellest aastast suuremad
Alanud aastal kehtib uus 
töötuskindlustushüvitise ja 
töötutoetuse määr. Töötus-
kindlustushüvitise maksi-
mumsuuruseks on esimesel 
sajal päeval 67,30 eurot ka-
lendripäevas ehk 2086,30 
eurot 31 kalendripäeva eest 
ning alates 101. päevast 44,87 
eurot kalendripäevas ehk 
1390,97 eurot 31 kalendri-
päeva eest (brutosummad).

Kindlustatule on alati taga-
tud töötuskindlustushüvitis 
miinimumsuuruses. Hüvitise 
minimaalne päevamäär on sel 
aastal 9,73 eurot. Minimaalne 
hüvitis 31 kalendripäeva eest 

on 301,63 eurot.
Oluliselt suurenes töötu-

toetus. Töötutoetus on ala-
nud aastal senise 35 protsendi 
asemel 50 protsenti eelmise 
aasta töötasu alammäärast. 
Töötutoetuse päevamäär 
on nüüd 9,42 eurot päevas. 
31-kordne toetuse päevamäär 
on alanud aastal 292,02 eurot, 
eelmisel aastal oli see pisut 
üle 189 euro.

Kõigile inimestele, kelle-
le on juba töötutoetus mää-
ratud, muutus töötutoetu-
se päevamäär 1. jaanuarist 
automaatselt.

Sellest aastast on suurem 

ka töötukassa ettevõtluse-
ga alustamise toetus, mis on 
nüüd maksimaalselt 6000 
eurot. Lisaks tõusis töötu-
kassa tasemeõppes osalemise 
toetus, nii töötavad inimesed 
kui tööd otsivad inimesed 
saavad tööturul vajalikel eri-
aladel õppimise eest kuus 292 
eurot. Tööandjatel on aga 
sellest aastast alates võimalik 
töötukassa kaudu saada toe-
tust oma töötajate IKT oskus-
te parandamiseks.

Lauri Kool,
Eesti Töötukassa

TÄNA MAAILMAS

1860: sündis vene 
kirjanik Anton Tšehhov
Täna 161 aastat tagasi, 29. jaanuaril 1860. aastal sündis 
Taganrogi linnas Aasovi mere kaldal poisslaps Anton, kel-
lest sai üks kuulsamaid vene kirjanikke. Ta kirjutas üle poo-
le tuhande teose, millest paljud on lugejatele tuttavad juba 
koolipõlvest, kuid hoopis vähem teatakse, et Tšehhov oli ka 
kõva naistemees.

Allan Espenberg

Anton Tšehhov on läinud 
maailmakirjanduse ajalukku 
eeskätt näidendite ja jutus-
tustega. Tema tuntumateks 
näidenditeks on „Kajakas“, 
„Onu Vanja“, „Kolm õde“, 
„Kirsiaed“, aga jutustustest 
ja novellidest on paljudele 
teada näiteks „Daam koe-
rakesega“, „Inimene vutla-
ris“, „Palat nr 6“, „Ametni-
ku surm“, „Kameeleon“ ja 
teised.

Seejuures oli Tšehhov 
hariduselt hoopis arst ning 
seda kutset ei unustanud 
ta kuni surmani – alati oli 
Tšehhov nõus haigeid ja 
abivajajaid aitama. Nii pi-
daski ta end pigem arstiks 
kui kirjanikuks: „Meditsiin 
on mu seaduslik abikaasa, 
kirjandus aga armuke.“

On teada, et Tšehhov os-
kas igal ajal ja igas olukor-
ras nautida elu. Nii näiteks 
käskis surivoodis lebanud 
kirjanik tuua endale kasutu 
hapnikupadja asemel hoo-
pis vahuveini. Mõni päev 
enne surma Saksamaal kir-
jutas ta oma viimases kirjas 
aga naistest: „Pole siin ühtki 
korralikult riietatud saks-
lannat, täielik maitsetus, 
mis tekitab masendust...“

Samas polnud palju selli-
seid inimesi, kes teadsid, et 
intelligentne Tšehhov oskas 
kirjeldada oma armuseik-
lusi väga värvikalt ja üksik-
asjalikult. Vähesed teavad 
sedagi, et magistriväitekirja 
teemaks oli Tšehhovil „Sek-
suaalautoriteedi ajalugu“, 
milles ta püüdis tõestada, et 
mees on alati naisest kõr-
gem olevus.

Tšehhovi 150. sünniaasta-
päeva puhul avaldati Vene-
maal kirjaniku teoste täielik 
kogu, mis koosneb 35 köi-
test. Esmakordselt jõudis 
lugejateni Tšehhovi kogu 
kirjanduslik pärand ilma 
kärbeteta. Seejuures trükiti 
ära ka Tšehhovi need kirjad 

ja päevikud, mida kommu-
nistliku partei juhtkond pi-
das 1970. aastatel vajalikuks 
avalikkuse silma alla mitte 
lubada, et jätta helge ette-
kujutus klassikust „diskre-
diteerimata ja labastamata“. 
Nimelt ei suutnud kommu-
nistid Tšehhovi avameelseid 
väljaütlemisi mehe ja nai-
se suhetest ning kirjeldusi 
oma rikkalikust armuelust 
taluda – need paistsid neile 
rõvedatena.

Tšehhovil oli nii lühike-
si ja juhuslikke kui pika-
ajalisi ja kirglikke armusuh-
teid väga paljude naistega – 
Tšehhovit armastanud naisi 
hakati kirjaniku eesnime 
järgi kutsuma „antoonovka-
teks“. Kuigi Anton Tšehhov 
oli veendunud poissmees, 
armastas ta naisi meeletult 
ja oli väidetavalt pidev küla-
line lõbumajades.

Tšehhovil oli hulgaliselt 
armuromaane paljude kor-
ralike naistega – näitlejan-
nade, kirjanike, kunstnike, 
õpetajate, aadliprouadega. 
Nii oli ta nooruses kihla-
tud Dunja Efrosiga ning 
pikki aastaid arendas Tšeh-
hov suhteid Lidija Mizino-
va, Olga Kundassova, Nina 
Korši, Jelena Šavrova, Ma-
ria Drozdova, Lila Markova 
ja teistega. Kirjanik ei var-
janud, et hoolimata suurest 
armukeste hulgast külas-
tas ta regulaarselt ka veel 
Sobolevi põiktänavat ehk 
Moskva „punaste laternate 
tänavat“.

Kuigi enamik Tšehhovi 
voodist läbi käinud naistest 
ei jätnud talle erilist muljet, 
sai ta siiski tunda ka armas-
tust. Esimeseks suureks ar-
mastuseks oli Dunja Efros, 
kellega ta oli koguni kihla-
tud, kuid naise perekonna 
vastuseisu tõttu ei saanud 
suhtest asja. Dunja saatus oli 
kurb: ta elas Pariisis, kuid 
kui natsivõimu ajal saadi 

teada tema juudipäritolust, 
saadeti ta otsejoones koon-
duslaagri gaasikambrisse.

Teine naine, keda Tšeh-
hov oli tõeliselt armasta-
nud, oli Jelena Šavrova. 
Tutvumise hetkel oli neiu 
vaid 15-aastane, kuid nende 
suhted kestsid palju aastaid. 
Talle kirjutas kirjanik ka 
kõige rohkem kirju – tervelt 
68.

Armastas ta ka Lila Mar-
kovat. Kirjanik tegi just 
talle oma teise abieluettepa-
neku, kuid naine keeldus – 
Tšehhov oli haige ja tema 
kurgust jooksis sageli verd, 
mistõttu Lila ei tahtnud end 
tõbise mehega tõsisemalt 
siduda.

Kokku oli kirjanikul pü-
sivamaid naisi 30 ringis. 
Kuid abielusidemeid sõlmi-
ma ta ei kiirustanud – kõige 
rohkem hindas ta isiklikku 
vabadust.

Alles oma elu lõpul abi-
ellus Tšehhov näitlejatar 
Olga Knipperiga, kuigi mit-
mete allikate kohaselt ei ar-
mastanud teda kunagi tõeli-
selt. Oma abiellumise otsust 
põhjendas ta nõnda: „Ma 
kardan abielunaist ja pere-
reegleid, mis ahistavad mind 
ning pole kooskõlas mu lo-
hakusega, kuid see on ikkagi 
parem kui ulpida elumerel ja 
rünnata ebakindlal lootsikul 
liiderlikkust. Pealegi ei ar-
masta ma enam armukesi ja 
hakkan nende suhtes tasa-
pisi muutuma impotendiks –
seepärast abiellusingi.“

Tšehhov jõudis Olgaga 
abielus olla kõigest kolm 
aastat. Kirjanik suri 44-
aastasena, samas kui tema 
abikaasa elas 91-aastaseks 
ehk suri Tšehhovist 55 aas-
tat hiljem.

Tšehhov oli kena väljanä-
gemise, tugeva kehaehitu-
se ja iroonilise ütlemisega 
mees, kellele polnud võõrad 
ei naudingud ega lõbud. Kui 
Tšehhovit kujutataks koo-
liõpikutes just sellisena – 
luust ja lihast inimesena, 
mitte mingi kõrgemalseisva 
ikoonina, siis oleksid meie 
tunded tema vastu hoopis 
soojemad, väidavad vene 
kirjandusteadlased.

ARVAMUS

Rakvere liigub keskkonna-
sõbraliku omavalitsuse suunal
12. detsembril 2020 sai Parii-
si kliimakokkulepe viieaas-
taseks. 12. detsembril 2015 
võtsid 195 Pariisi kogunenud 
riiki vastu globaalse kokku-
leppe kliima soojenemise 
pidurdamiseks eesmärgiga 
järk-järgult üle minna vähese 
süsinikuheitega majandus-
korraldusele ja ühiskonnale 
ehk rohemajandusele. Parii-
se leppele järgnes Euroopa 
roheline kokkulepe – 2019. 
aasta detsembris tööd alus-
tanud Ursula von der Leyeni 
juhitava Euroopa Komisjo-
ni katusstrateegia, mille abil 
saavutada ressursitõhusa ja 
konkurentsivõimelise majan-
dusega Euroopa.

Eestis on kliimapoliitika 
raamdokumendiks 2017. aas-
tal Riigikogus heaks kiidetud 
 „Kliimapoliitika põhialused 
aastani 2050“, milles pannak-
se paika Eesti eesmärgid ja 
suunad nendeni jõudmiseks.

Aastaks 2050 on Eesti si-
hiks kasvuhoonegaaside hei-
det vähendada ligi 80 prot-
senti võrreldes 1990. aasta 
tasemega. Mõjude hindamine 
näitas, et eesmärk on täidetav 
ja sellega kaasneb tõenäoliselt 
positiivne mõju majanduse-
le ning energiajulgeolekule. 
Sellisel juhul kahaneb Eesti 
kasvuhoonegaaside heide tä-
naselt 21 miljonilt tonnilt ligi 
8 miljoni tonni CO2 ekviva-
lendini 2050. aastaks. Selleks, 
et Eesti saaks üleilmsete välja-
kutsete lahendamisse panus-
tades luua võimalusi majan-
duse ja ekspordi edendami-
seks, on tarvis fokuseeritult ja 
järjepidevalt edendada suuri-
ma potentsiaaliga rohekasvu 
valdkondi.

Rohekasv on majandus-
kasv, mis saavutatakse eelkõi-
ge rohetehnoloogiate ja neist 
lähtuvate toodete, teenuste 
ning lahenduste arendamise, 
rakendamise ja müügi abil. 
Rohetehnoloogiad võimalda-
vad ressursse kokku hoida ja 

vähendada negatiivset mõju 
keskkonnale, sh vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet.

Pärast Euroopa Parlamen-
dilt nõusoleku saamist võttis 
Euroopa Nõukogu 17. det-
sembril 2020 vastu määruse, 
millega määratakse kindlaks 
 EL-i finantsraamistik aas-
tateks 2021–2027. Määruse 
kohaselt on EL 27 pikaajaline 
eelarve 1074,3 miljardit eurot 
2018. aasta hindades, mis hõl-
mab ka Euroopa Arengufondi 
integreerimist. Koos taaste-
rahastuga „NextGeneratio-
nEU“ (750 miljardit eurot) 
võimaldab see EL-il jagada 
eelolevatel aastatel enne-
olematu 1,8 triljoni euro 
ulatuses rahalisi vahen-
deid, et toetada taastumist 
COVID-19 pandeemiast ning 
EL-i pikaajalisi prioriteete eri 
poliitikavaldkondades, et ta-
gada kulutõhus ning sotsiaal-
selt tasakaalustatud ja õiglane 
üleminek kliimaneutraalsuse-
le, võttes arvesse riikide eri-
nevaid olusid.

Kliimaneutraalsuse all 
mõistetakse üldiselt olukor-
da, kus üks piirkond ei paiska 
õhku rohkem kasvuhoone-
gaase kui piirkonna ökosüs-
teem siduda jõuab.

Eesti hinnangul vajavad 
enim investeeringuid ener-
gia- ja transpordisektor, 
kuna kliimaneutraalsusele 
üleminekul on oluline tagada 
energiajulgeolek ja varus-
tuskindlus. Samuti on vaja 
toetada innovaatiliste lahen-
duste väljatöötamist, rohe-
tehnoloogiate arendamist 
ning alus- ja rakendusuurin-
guid. Fookus tuleks suunata 
ka tulevikutehnoloogiate ra-
kendamiseks ja kasutamiseks 
ning vajalike oskuste aren-
damisele. Eesti jaoks oluli-
ne valdkond on vesiniku- ja 
muude taastuvenergia ning 
-kütuse põhiste tehnoloogia-
te arendamine.

Kohalikud omavalitsused 

on peamine tõukejõud sääst-
vale energiale üleminekul ja 
kliimamuutuste vastu võit-
lemisel juhtimistasandil, mis 
on kodanikele kõige lähemal. 
Kohalikud lahendused ener-
gia- ja kliimaprobleemide-
le aitavad tagada turvalise, 
säästva, konkurentsivõime-
lise ja taskukohase hinnaga 
energia kodanikele ning see-
ga vähendada energiasõltu-
vust ja kaitsta haavatavaid 
tarbijaid.

Rakvere oli esimene Eesti 
linn, kes Euroopa Komisjo-
ni linnapeade paktiga 2008. 
aastal liitus. Paktiga ühinejad 
kohustusid ületama Euroopa 
Liidus aastaks 2020 seatud 
eesmärgid, vähendades CO2 
heitkoguseid oma piirkonda-
des 20 protsenti, rakendades 
selleks säästva energia tege-
vuskava oma pädevusse kuu-
luvates tegevusvaldkondades.

Täna, mil 2020. aasta on 
jäänud seljataha võib öelda, et 
Rakvere linna säästva energia 
kava rakendamisel on vii-
dud ellu ligikaudu kümneid 
kasvuhoonegaaside heit-
kogust vähendavaid projekte, 
investeerides ligu 50 miljonit 
eurot, millega vähendati heit-
gaaside hulka võrdlusaastaga 
võrreldes mitte ainult 20 vaid 
lausa üle 40 protsendi. Sellega 
täitis linn endale võetud ko-
hustused ja neid lausa kahe-
kordselt ületades.

Selleks, et osa Euroopa pla-
neeritavatest investeeringu-
test jõuaks ka Rakverre, on 
Rakvere linnas võetud suund 
kliimaneutraalsusele ning 
riiklike tugimeetmete toel 
on ette valmistamisel säästva 
energia ja kliimamuutustega 
kohanemise tegevuskava – 
„Kliimaneutraalne Rakvere 
2030“.

Andres Jaadla,
Rakvere abilinnapea 
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MUST KROONIKA

TULEKAHJU
25. jaanuaril kell 22.49 said 
päästjad väljakutse Väike-
Maarja alevikku, kus Ener-
gia tänaval põles ühekordne 
puumaja. Päästjate saabudes 
oli elanik majast väljas ning 
tuvastati, et põleb maja 
koridori sein ja vahelagi. 
Tulekahju likvideeriti kell 
00.57 ning selle tekkepõh-
jus on selgitamisel. On tea-
da, et majas puudus suitsu-
andur.

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
24. jaanuaril teatati politsei-
le, et Rakvere eramus rün-
das 33-aastane mees oma 
endist elukaaslast, kes sai 
viga. Politsei pidas mehe 
kahtlustatavana kinni.

23. jaanuaril teatati polit-
seile, et Väike-Maarja valla 
eramus ründas 58-aastane 
mees naist, tekitades kan-
natanule füüsilist valu ja 
kehavigastusi. Politsei pi-
das mehe kahtlustatavana 
kinni.

22. jaanuaril teatati po-
litseile, et Rakvere valla 
korteris ründas 51-aastane 
mees oma ema, kes sai viga. 
Juhtunu täpsemad asjaolud 
on selgitamisel.

22. jaanuaril teatati polit-
seile, et Rakveres E. Vilde 
tänava maja juures löödi 
16-aastast poissi, kes sai 
viga. Juhtunu täpsemad 
asjaolud on selgitamisel.

VARGUS
22. jaanuaril alustas politsei 
kriminaalmenetlust selles, 
et Rakveres Laada tänava 
kauplusest varastati erine-
vat kaupa. Kahju on ligi-
kaudu 16 eurot.

Looduskaitse sai 
suure rahasüsti
K olmapäeval tutvustati 

pressikonverentsi va-
hendusel mullu alanud 

ja kümme aastat kestevat Eu-
roopa Liidu LIFE programmi 
projekti „Loodusrikas Eesti“, 
mis toob siinsete maastike 
ja ökosüsteemide kaitsesse 
ning metsades ja põllumaa-
del elavate liikide ning nende 
elupaikade seisundi paranda-
misse ligi 19,6 miljonit eurot, 
sellest 11,6 miljonit EL-ilt.

Lisaks laiaulatuslikele loo-
duskaitsetöödele (näiteks 
pärandkoosluste taastamine, 
tiikide kaevamine ohusta-
tud kahapaiksete jaoks, mär-
gade metsade taastamiseks 
kraavide kinni ajamine jne) 
uuendatakse aastate jook-
sul looduskaitse juhtimis- ja 
infosüsteemi, looduskaitse-
alade kohta infot pakkuvat 
veebilehte (www.kaitsealad.
ee), edendatakse inimeste 
üldist keskkonnateadlikkust 
ning igaühe ja kogukonna-
põhist keskkonnahoidu.

Keskkonnaministeeriumi 
kantsler Meelis Münt märkis, 
et loodus ja keskkonnakaitse 
ei ole täna enam nišiteemad, 
vaid üks ühiskonda enim 
mõjutavaid valdkondi, mil-
le üle aktiivselt arutatakse ja 
vaieldakse. „Keskkonnakaitse 
lõimumine teiste eluvaldkon-
dadega muutub üha vajali-
kumaks. Majanduskasv on 
paratamatult avaldanud sur-
vet keskkonnale ja meil tuleb 
ühiselt pingutada, et parema 
elukvaliteedi püüdlemisel 
mitte seada ohtu ümbritsevat 
loodust,“ toonitas Münt.

„Projektis löövad kesk-
konnaministeeriumi kõrval 
kaasa kõik olulised tegijad 
nii meie ülikoolidest, met-
sandus- ja looduskaitsevald-
konnast kui ka vabaühendus-
test. Võime öelda, et projekt 
on märgiline just seetõttu, et 
väga paljud erinevate huvi-
de ja arusaamadega organi-
satsioonid on tulnud kokku, 
et üheskoos panustada Eesti 
looduse heasse käekäiku,“ se-
dastas kantsler.

„„Loodusrikas Eesti“ katse-
tab ühes teadlaste, metsa- ja 
põllumeeste, maahooldajate 
ja kohalike kogukondadega 
erinevaid – nii traditsioo-
nilisemaid kui ka innovaa-
tilisemaid – looduskaitselisi 
tegevusi ja meetodeid. Lisaks 
annab praktilisi juhendeid, 
kuidas igaüks meist võiks te-
gutseda nii, et ei teeks oma 
käitumisega loodusele liiga, 
vaid – vastupidi – aitaks kaa-
sa elurikkuse hoidmisele ja 
taastamisele, “ ütles kantsler 
Meelis Münt, lisades, et just 
inimeste teavitamine elu-
rikkuse olulisusest on üks tä-
naseid keskkonnahoiu põhi-
küsimusi.

Projektijuht Voldemar 
Rannap rääkis, et tegu on 
suurima LIFE’i projektiga, 
mis kunagi Eestis olnud, nii 
eelarve kui mastaabi poolest. 
„Osaleb kümme partnerit 
ning tegevusi on palju – ter-
velt 66. Üldjoontes saab need 
jagada kuueks valdkonnaks: 
metsad, pool-looduslikud 
kooslused, loodushoidlik 
põllumajandus, liigid, kesk-

konnateadlikkus ning loo-
duskaitse juhtimis- ja info-
süsteem,“ kirjeldas Rannap.

Keskkonnaministeeriumi 
looduskaitsenõunik Hanno 
Zingel märkis, et käesolev 
kümnend on väga oluline 
mitte ainult Eesti loodusele, 
vaid ka Euroopa ja kogu maa-
ilma looduse käekäiku silmas 
pidades. „Möödunud aastal 
kiideti heaks Euroopa Liidus 
tegevusplaan elurikkuse kait-
seks järgmisel kümnel aas-
tal. Käesoleval aastal peaksid 
kõik maailma riigid kokku 
leppima globaalsed eesmärgid 
selleks samaks kümnendiks,“ 
rääkis nõunik.

„Lisaks on ÜRO kuuluta-
nud praeguse dekaadi elurik-
kuse taastamise dekaadiks, 
eesmärgiks on 350 miljonil 
hektaril looduse taastami-
ne kõikjal maailmas,“ sõnas 
Zingel, lisades, et samuti on 
üheks ambitsioonikaks ees-
märgiks Euroopas saavutada 
aastaks 2030 ühe kolmandiku 
elupaikade soodne ökoloogi-
line seisund.

„Vaadates Eestit, siis on 
ilusasti öeldud, et looduselt 
oleme me suurriik. Lisaks 
inimesele elab siin arvatavalt 
veel 45 000 erinevat olendit, 
kellele kõigile tuleb leida ruu-
mi ja võimalus elada väärikas 
elu. Kõikidel nendel liikidel 
on omad ökosüsteemid, kus 
nad saavad elada,“ arutles 
Zingel.

Liisi Kanna

MÕNE REAGA

Selgus Vallimäe vabaõhukeskuse logokonkursi võitja

R akvere linnavalitsuse poolt korraldatud Vallimäe 
vabaõhukeskuse logokonkursi võitis loovagentuuri 
Tabasco ideekavand „Istmed“, mille autor on Kul-

dar Leement. Žürii hinnangul on võidutöö kaasaegse disai-
ni ja selge kujundiga, mis assotsieerub Vallimäe vabaõhu-
keskusega.

Rakvere abilinnapea ja žürii liige Laila Talunik tänas linna 
nimel kõiki konkursil osalejaid. Taluniku sõnul esitati kon-
kursile 16 tööd, millest kvalifitseerus 13.

„Eesmärk oli luua uuele vabaõhukeskusele meeldejääv 
logo, mis käiks kaasas Rakverele väga tähtsa maamärgiga. 
Kui logo vaadata ja mõelda Vallimäe peale, on seos ilmselge, 
mida ta markeerib. Võidutöö on olnud meie silma all pilt-
likult öeldes Vallimäe avamisest alates kui ilmusid esimesed 
droonifotod ning disaineritele jäi see silma. Tuues juurde 
üldistusastme ja viies kujunduse minimalistlikuks tekkis 
märk, mis on hästi rakendatav ja arusaadav,“ rääkis ta.

Ideekavandi „Istmed“ graafiline lahendus on inspireeri-
tud Vallimäe nõlvadest ja ringlava kujust, mida on paljud 
Vallimäe vabaõhukeskuse külastajad näinud oma silmaga või 
meedias avaldatud droonifotodelt.

Konkursi võidutöö autor Kuldar Leement rääkis, et kuna 
Vallimäe vabaõhukeskus asetseb väga ajaloolises paigas, kat-
setati algselt erinevaid versioone nii linnusega kui ilma, aga 
seda kõike tundus olevat ühe logo jaoks liiga palju.

„Siis saigi lähemalt uuritud keskuse jooniseid, kust vastu 
vaatas tugev, aga lihtne element, mida kasutasin logo aren-
damisel. Valitud element tundus hea, kuna soovisin logos 
näidata Vallimäe ja sellel asuva linnuse ajalugu, mis on olnud 
kihiline ja keeruline. Samas selline „kaitsekihtide“ rõngas 
meenutab ka kaitsemüüre,“ jutustas autor.

Ideekonkursile esitatud töödega saab tutvuda Rakvere 
linna kodulehel ning ühe nädala jooksul linnaruumis asu-
vatel digiekraanidel Parkali-Jakobsoni tänava ristmikul 
ja bussijaama tagusel jalakäijate promenaadil. Võidutööd 
saab näha Vallimäe vabaõhukeskuse ringlava kaunistaval 
hologrammil.

Kuulutaja
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• Autoplekitööd parima hinna ja kvaliteedi 
suhtega Lääne-Virumaal. Tel 508 6455

• RakRoad OÜ teenused: lumekoristus ja 
äravedu rasketehnikaga, ehitusjäätmete ja 
pinnase äravedu, konteinerite rentimine, 
hoonete lammutus, erinevad pinnase- ja 
kaevetööd. Lisainfo telefonil 554 9113

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

•  

• Veoteenus: mööblivedu, väikses mahus 
kolimine jne. Kauba ruumi maht 3x1,5. Tel 
503 2269

• Metsaveoauto teenus. Tel 503 2269

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

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

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

VARUOSAD
• Ostan Vazi, Moskvichi, Volga uusi osasid: 
plekke, tulesid, stangesid jne. Uusi veneaeg-
seid rehve. Tel 515 7395

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

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 5956

• Ostan Vaz/Zaz/Gaz tüüpi sõidukeid ning 
vene mopeede Riga, mini jne. Igas seisukor-
ras! Tel 5565 9595

• Ostan VAZ 2101-2109, ei pea olema sõi-
dukorras, oodatud kõik pakkumised. Kiire 
tehing. Tel 5365 4085, skampus@online.ee

• Sõidukite kokkuost üle Eesti! Lää-
ne-Virumaal tuleme kohale 15 minutiga 
ja maksame parimat hinda! Pakkuda 
võib ka vigaseid, avariiliseid või seis-
nud masinaid. Arveldamine sularahas! 
Helista 5631 1001

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja maas-
tureid igas seisukorras! Raha kohe kätte! 
Vajadusel kustutame registrist! Helistage 
julgelt, maksan rohkem! Tel 5355 5848

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Huvi pakuvad 
ka väga vanad autod ja uunikumid! 
Vajadusel puksiir! Arvelt kustutamine! 
Virumaal tulen kohe kohale, paku jul-
gesti! Tel 5565 9595

• Ostan sõidukeid igas seisukorras 
üle Eesti! Võib vajada remonti! Ei pea 
omama ülevaatust ega kindlustust! 
Lääne-Virumaal tulen kohale 30 minuti 
jooksul. Paku julgelt oma sõidukit tele-
fonil 5309 2650

• Ostan igasuguses seisukorras sõidu-
keid. Võivad vajada remonti, olla seisnud, 
avariilised, heas korras, romud jne. Sobiva 
pakkumise puhul kiire tehing. Romud kus-
tutan arvelt. Tel 5357 7108

• Ostan seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Maksan 
õiglast hinda. Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja dokumentide 
vormistamine kohapeal. Tel 5376 2575

• Ostan sõiduki, võib olla ka rikkega. Hind 
kuni 1200 € .Tel 5552 7229

KINNISVARA

• Müüa 1toaline suure rõduga korter 
(43 m2) Kunda linna roheluses, kolme-
kordse maja esimesel korrusel. Köögis 
mööbel valamuga, ventilatsiooni kubu, 
uus elektripliit ja külmik. Ruumikas 
sahver. Köögi põrandat katab veekindel 
PVC-kate. Duširuumis uus santehnika, 
80 L boiler, dušš ja kuivatiga pesumasin. 
Elutoa ja esiku põrandaid katab lami-
naatparkett. Uued radiaatorid köögis, 
duširuumis ja elutoas. Elisa ja Telia side-
kaablid. Kommunaalkulud suvel 65 € ja 
talvel 115 €. Hind 11 300 €. Tel 5813 4809

• Müüa lokaalküttega 1toaline korter Vao 
külas. Tel 5395 0313

• Müüa 2toaline kõigi mugavustega korter 
Lennuki tänaval, II korrus, remonti vajav. 
Tel 518 9921

• Müüa 2toaline korter Rakvere Lennuki 
8, maja renoveeritud. Hind 30 000 €. Info tel 
5596 7162, Ludmilla

• Müüa 2toaline rõduga korter Aseris. Tel 
5632 7008

• Müüa ahjuküttega 2tolaine korter Tamsa-
lus, II korrusel. Vajab renoveerimist. Aknad 
ja välisuks vahetatud. Hind 5000 €. Tel 
5688 4135

• Müüa Tamsalu kesklinnas ilusas kohas 
2toaline remonti vajav ahjuküttega korter, 
telliskivi majas. II korruseline maja, korter 
asub  I korrusel. Aiamaa, puukuur, kelder. 
Hind 7900 €, tingi. Tel 5551 8067

• Müüa ahiküttega 3toaline korter Väi-
ke-Maarjas, Pikk 11. Tel 5355 3930

• Müüa 3toaline kahe rõduga remon-
ditud korter Laekveres. Korter asub 
kõigest 30 minutilise sõidu kaugusel 
Rakverest, Tamsalust ja 20 minutit 
Väike-Maarjast. 67,80 m2 täis avarust, 
valgust ja kodutunnet. Keskküte, 
vahetatud elektrijuhtmestik, suur kelder, 
kaks rõdu, mänguväljak, läheduses 
toidupoed, kool, lasteaed. Innoskadri@
gmail.com, tel 512 8597

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

 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

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt 

kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus 

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

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

OST

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

• Ostan korteri Kundas, soodsa pakkumise 
puhul kohene tehing. Tel 504 0123

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

• Soovin osta Rakveresse või Haljalasse 
1-2toalise korteri, võib vajada remonti. 
Tel 518 8770

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

• Ostan maja Lääne-Virumaal. Tel 506 9683

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

• Ostan garaaži Rakveres, seisukord ei 
ole oluline. Helista, tulen järgi ja lähme 
koos vaatama. Tel 5631 4847

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisukord 
pole oluline. Tel 504 3520

• Ostame metsa ja põllumaad üle Eesti, sh 
koos hoonetega. Vaatame üle kõik pakku-
mised. Tõenäoliselt teeme parima hinna. 
Tel 5666 9006

• Ostan krundi, vahetan oma maja väik-
sema ridaelamuboksi vastu. Tel 5594 7776

VÕTAN ÜÜRILE

• Üürin garaaži Rakveres või Sõmerul. Tel 
5669 7154

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 1toaline 
kõigi mugavustega, möbleeritud korter (36 
m2). Tel 502 9052

• Üürile anda 2toaline kõigi mugavustega 
korter. Rakvere linnas. Tel 5390 1003

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 2toaline 
kõigi mugavustega, möbleeritud ja remon-
ditud korter. Tel 529 8053

• Üürile anda 2toaline ahjuküttega korter 
Tamsalu keskuses! Vesi ja kanalisatsioon 
olemas, I korrus. Parkimisvõimalus sisehoo-
vis. Hea rongiühendus Tartu ja- Tallinnaga. 
Lisainfo tel 5391 2792

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

• Anda üürile otse omanikult 2toaline ahju-
küttega korter Kadilas. Tel 513 7633

• Üürile anda lao pind 2000 m2 (kõrgus 7 
m), asukoht Levala küla, Rakvere vald. Info 
505 1079

ÄRIPINNAD

• Üürile anda kaasaegsed äriruumid Rak-
veres. Avarad ruumid (ca 30-40 ruutmeetrit 
), I korrus, avatud ja avar parkla, klientidele 
juurdepääs otse parklast. Hind üür 4 €/ruut-
meeter + kommunaalkulud. Tel 5887 4745

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Peugeot, 2008. a. Originaal valu-
veljed, keskava 6,4 cm, aukude tseter 10,7. 
Hind kokkuleppel ja pagasimatt 30 €. Tel 
5566 9310

• Müüa Škoda Fabia, 1,9 diisel, universaal. 
2009. a, väga heas korras. Tel 5340 7805

• Müüa Toyota Avensis, 2005. a. 2,0 bensiin. 
Hind 2500 €. Tel 526 0132

• Müüa Volvo V 70. 2,4 D5 diisel, 2007. a. 
Auto heas korras, ülevaatus kehtib 10.2021. 
a. Manuaal, 6 käiku, kärukonks, talverehvid, 
kahed võtmed. Tel 5193 6628

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505
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• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

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

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

PAIGALDUS

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Küte, vesi, 

kanalisatsioon, 
jäätunud torude 

sulatus

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Kaeve ja 
pinnasetööd, 
roksoni tööd
Tel 524 6521

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kanalisat-
sioonikaevude tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 
4298, 5381 9930

• Reoveevedu Haljala, Tapa ja Kadrina 
vallas. Helista 5656 1515

EHITUSTEENUS
• Teostame kõiki lammutustöid koos prahi 
äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame elumajade, korterite, vanni-
tubade ehitus- ja remonditöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele re-
monti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

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

• Kaks ehitusmeest teostavad ehitus-
töid: üldehitus, lammutamine, vanni-
toad, terrassid, kanalisatsioonitööd, 
veesüsteemid jne. Hinnapakkumised 
tasuta tel 5619 9994

• Naine teeb siseviimistlustöid. Tel 5695 
2240

• Septikute, biopuhastite müük ja paigal-
dus. Hajaasustusprogramm. Tel 5757 0202, 
e-post erlend@eestiseptik.ee

• Santehnilised ehitus- ja parandustööd. 
Tel 5757 0202

• Ventilatsioonisüsteemide ehitus ja 
hooldus. Ventilatsiooniseadmete müük. 
Parim Õhk OÜ, parimohk@gmail.com. Tel 
5348 1874

• Talumajade renoveerimine, korterite 
remont, majade ehitus. Tel 5633 1530

• Kogemustega ehitaja teostab kõiki 
üldehitustöid: plaatimine, aedade ehitus ja 
torutööd. Võimalik ka arvega. Tel 5845 1111

• Remont, renoveerimine, ehitus. Tel 
5646 0674

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

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

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Virumaal. 
Küttesüsteemide remont ja paigaldustööd. 
Radiaatorite ja põrandakütte paigaldustööd. 
Katelde ja soojuspumpade paigaldustööd. 
Kanalisatsiooni ja tarbevee paigaldustööd. 
Tel 5391 0560, e-mail: torueksperdid@
gmail.com

• Maalritööd, trepikodade remont, kroh-
vitööd, üldehitus, renoveerimistööd. Tel 
5897 9293 Ehmes OÜ. Lai 3 a

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Virumaal. 
Üldehitus, siseviimistlus, hoone vundamen-
tide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

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

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

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

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

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

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekol-
deid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub küttesüstee-
mide paigaldust ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

• Teostan erinevaid elektritöid. Hind mõist-
lik, kuna töötan üksi. Helistage te 5689 4149

MUUD TEENUSED
• RESTAUREERIME täispuitmööblit (too-
lid, lauad, kapid, kummutid jne) ning hoo-
nete detaile (aknad, uksed, ilulauad jne). 
Võta ühendust tel 5387 8045, info@pitsipuu.
ee. Vaata lisa www.facebook.ee/pitsipuu

• Käsitsi lumekoristus. Tel  5360 0003

• Katela puit toodab sae- ja höövelma-
terjali. Transpordi võimalus. www.ka-
telapuit.ee. FB: Katela puit - OÜ Hiielaid

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. Meilt 
ostetud soojuspumpadel hooldus soodus-
hinnaga. TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046
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• Müüa saetud lõhutud küttepuud: lepp, 
sanglepp, kuusk. Kütteklotsid võrgus 1.80 
€. Tel 5192 4320

• OÜ Puider müüb sanglepa küttepindasid 
(2,4 m) ja kütteklotse 40 L võrkkottides. Info 
10.00-12.00, esmaspäev, kolmapäev, reedeti. 
Tel uus number 5341 6329

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja lepa-
puid (40 liitrilises 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 küt-
tepuid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

•  Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kamina-
puid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 5632

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel
Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Kuuluta
kuulutused.kuulutaja.ee

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

Ootame tööle NAISTEJUUKSURIT, 
kasuks tuleb ka meestelõikuse oskus. 
Tel 5897 9293

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, 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, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

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

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

   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  
         

Müüa 40 l võrkkottidesse pakitud 
erinevaid kamina- ja saunapuid 

(saar 3.20 €; kask 3.00 €; 
must lepp 2.60 €; hall lepp 2.50 €) 

Transport Rakvere 
lähiümbruses hinnas. 

Tel 508 4872

• Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. Tel 
502 4944

• Elektrigeneraatori teenus (20 kW). Tel 
503 2269

• Lumepuhuriga teenus: kõnniteed, ko-
duhoovid, väiksed platsid jne. Tel 503 2269

• Pakkuda raamatupidamisteenust ette-
võtetele. Huvi korral ühendust võtta numb-
ril 5824 1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

• Koristusteenus: korteriühistud, konto-
riruumid, eramud, olmeruumid Rakvere/
Lääne-Virumaa. Normkoristus OÜ. Tel 
5391 0536

• Raamatupidamine mikro- ja väikeet-
tevõtetele algandmetest majandusaasta 
aruandeni. Huvi korral kirjuta raamatupi-
damine@avitex.ee või helista tel 5301 6084

• Kogemustega kõrgharidusega raamatu-
pidaja osutab fi rmadele raamatupidamis-
teenust. Tel 5568 6385; 5688 7448, mail: 
benedicion2@gmail.com

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

• Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus, remont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. Uued õhk-
soojuspumbad al 395 €. Õhk-vesi soo-
juspumpade müük, paigaldus (Daikin, 
Th ermia, Nibe). VIRU SOOJUSPUMBAD 
OÜ. Tel 5656 4857

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

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

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

Aastaaruanded. 
Raamatupidamise 

teenus. 
Kogemus 20+ aastat.

Info: avekirsi@gmail.com, 
5455 1595. Ave Kirsi

ingliteteraapia. weebly.
com/ raamatupidamine. 

html

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Müüa talve kalapüügivahendid: uus puur, 
kelk, telk (väga lihtne üles ja kokku panna), 
püügiriistad jms. Tel 5646 0712

• Müüa töökorras televiisor „Panaso-
nic“, juurde vaja ainult digiboxi. Hind 
20 €. Tel 528 4232

• Soodsalt müüa tööriistad, lauanõud, 
vanaaegne samovar, tarbeklaasi vaas, 
raamatud, laud, vaip (2x3). Tel 5594 7776

• Pehme mööbli remont, veo võimalus. 
Tel 506 1547

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. Tüh-
jendusostud majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, kojukutsed tasuta, üle Eesti. 
Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

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

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

• Ostan nõukaaegse tõukekelgu, hobusaa-
ni või ree. Tel 5672 7175

• Ostan nõukaaegseid keraamilisi kujusid 
ja seinaplaate. Tel 5672 7175

• Ostan tarbeklaasi ja kristallnõusi,- too-
teid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid 
mänguasju. Tel 507 9984

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan nõukaaegseid märke ja autasusid. 
Tel 510 7541

• Ostan nõukaaegse alumiin kastiga aia-
käru, pliidiplaadi, kruustangid ja alasi. 
Tel 503 1849

• Ostan pildil olevaid vaase. Võib pak-
kuda ka teistsuguse kuju, värvi ja õhu-
mullidega vaase, kausse. Hind 80 €/tk. 
Tel 5677 0569

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Müüa soodsalt lõhutud küttepuid. 
Pakkuda ka 30 cm, 40 L võrgus, kuivi, 
vedu tasuta. Tel 5554 6093

• Müüa kuivi küttepuid koos kojuveoga. 
Tel 5615 2941

• Müüa kõiki küttematerjale: briketti, 
Premium pelletit 6/8 mm, kivisüsi, 
kuivad küttepuud. Küsi pakkumist, 
transport hinnas. Tel 5390 0545

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

• Müüa Kungla Talu kuivad küttepuud. Tel 
514 1338, vedu

EHITUS

METS

• Võsalõikus. Saelõikus. Kululõikus, www.
serthooldus.com. Tel 514 8661 

• Soovin osta väiksema metsakinnistu või 
raiutud metsamaad. Tel 5562 2919

• Saemeeste brigaad teostab raieteenust ja 
võsalõikust. Puhastame kraavid ja teeser-
vad võsast ja suurtest puudest. Tel 506 0777

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud ja kas-
vavat võsa, tel 511 6174. Samas müüa 3 m 
ja lõhutud küttepuud, tel 504 3326
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OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

 Personaalne koeraomaniku 
nõustamine/koolitamine 
koera kodus või veebis. 

Igale koerale ja tema perele 
tuleb läheneda personaal-

selt ja seda ma teengi. 
Keskendun jõuvabale ja 
positiivsele treeningule. 

Lisaks koolitamisele aitan 
viia Sinu lemmiku veteri-
naari juurde või hoian sel 
ajal, kui ise pead kodust 

eemal olema. 
Terve Koer OÜ

info@tervekoer.ee
5813 9207 

FB/Instagram: Terve Koer 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL 28. JAANUAR 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

KAUBA NIMETUS ÜHIK
MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Maitseroheline (till, r.sibul, 
petersell)

kg 7,00 10,00

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Värske kapsas kg 0,40 0,70

Hapukapsas kg 2,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,50

Punapeet kg 1,50

Kõrvits kg 0,80

KAUBA NIMETUS ÜHIK
MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Õunad (Läti) kg 2,50

Jõhvikad liiter 4,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Seemned lindudele 5kg kott 6,00

Saunavihad (tamm, kask) tk 1,50 2,00

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa Kungla Talu kartulit „Laura“ ja 
„Gala“. Tel 514 1338, vedu

LOOMAD

• Müüa tõupaberitega Tiibeti mastifi  ema-
ne imeilus kutsikas. Sündinud 06.12.20. a. 
Koju minnes omab tõutunnistust ja passi. 
Kutsikas on vaktsineeritud, kriibitud ja us-
sikuur on ka tehtud. Tel 5356 3010

• Müüa valge Jack R. kutsikas. Tel 5836 1490

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid 
mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pak-
kuda võib kõike. Tel 5616 5761

• Ostan Nõukogudeaegset fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid. Tel 5853 2215  

• Ostan vanaaegset ja kaasaaegset mööb-
lit, nii restaureerimist kui ka mitte restau-
reerimist vajava. Tel 503 1849

• Ostan erinevat vanavara: raamatuid, 
tehnika ajakirju, mööblit, rahasid, orde-
neid, rinnamärke, vimpleid, heliplaate, 
kellasid, fototehnikat, fotosid, albumeid, 
raadio, lauanõusid, ehteid ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan ENSV-aegse märgikogu ja tööala-
seid autasusid. Tel 510 7541

• Ostan kokku nõukogude aegset 
elektroonikat. Ostsilloskoobid, EW 
Raadio, sagedusmõõturid, generaatorid, 
voltmeetrid, raadiojaamad, lennukite 
elektroonika, raadiosaatjad, arvutid, 
trükkplaadid, raadioside komponendid, 
KM-kondensaatorid, isekirjutajad. Kõik 
nõukogude elektroonika. Helistage 
8-22.30. Tel 511 1203

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rin-
namärke, medaleid, postmarke, al-
bumeid, vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

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

• Ostan vanemaid  naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). Huvi-
tavad ka lauanõud, vaasid, karpidega 
lusikad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

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

TUTVUS

• Üksik mees Rakveres tutvub ükskiku 
naisega, pikemat kasvu, vanuses 59 aastat. 
Kes oleks hea perenaine, tantsupartner, 
terve, kellega oleks hea vaba aega veeta. 
Tel 554 6490

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Kasutatud riiete äri 
Vilde 6A
Avatud: 

E, T, K, R 9-15

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: 

E, T, K, R 9-15  
Tel 551 5680

Mälestame 
MART VILTI

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Anželika ja Tõnu

Leiname head naabrit 
ANTS LILLEPEAD. 

Siiras kaastunne 
Mallele ja Karinile 

korvamatu kaotuse puhul. 

Ene ja Aavo 

Iga hetk on meie elusaatus, 
igal hetkel oma hind. 

Iga hetk võib tulla viimane vaatus, 
kostub kell ja sulgub ring.  

Siiras kaastunne Astale 
kalli venna 

MART VILDI  
kaotuse puhul.

Hille ja Enn
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KUHU MINNA

Rakvere Teater
29.01 kell 19 „Lendas üle käopesa“ asemel „Oi, Johnny“ s/s, 
lav Peeter Raudsepp
29.01 kell 19 „See kõik on tema“ v/s, lav Helen Rekkor
30.01 kell 15 „Charlotte Löwensköld“ s/s, lav Urmas Lennuk
30.01 kell 19 „Alibi“ v/s, lav Andres Noormets
4.02 kell 19 „Hullemast hullem“ s/s, lav Elina Purde

ARVUSTUS

Saatan tuli puhkusele

K olmapäeva õhtuid sisustab Kanal 2 ekraanil fantaa-
siasugemetega krimisari „Lucifer“, kus põrgu valit-
seja on ulatanud politseile abikäe mõrvajuhtumite 

lahendamisel.
Seriaali esimene osa jõudis USA-s eetrisse viie aasta eest ja 

nüüdseks on jõutud poole peale viienda hooaja näitamisega. 
Lähikuudel on oodata teadet, millal jõuab ekraanile kuues ja 
ühtlasi viimane hooaeg.

Niisiis, Saatan, kes piibliloo järgi oli algselt ingel nimega 
Lucifer, on väga kaua viibinud põrgus, et seal halastamatult 
patuseid hingi karistada. Siis sai tal sellest aga küllalt, ta tuli 
inglite linna Los Angelesse ja avas seal ööklubi nimega Lux. 
Klubi nimi tähendab valgust ja on ehk tähenduslik ses mõt-
tes, et põrgus on ilmselt pidevalt hämar ja Lucifer (mängib 
Tom Ellis) vajas tõesti vaheldust. Teda ei häiri, et põrgust 
lahkudes käitus ta Jumala tahte vastaselt, sest mässumeelsus 
on tema iseloomu sisse kirjutatud.

Esimesed aastad Maal on ülevoolavalt bravuurikas Lucifer 
mööda saatnud ohtra pidutsemise tähe all. Siis aga tulistatak-
se üks Luciferi lauljannast hea tuttav otse mehe käte vahel 
surnuks. Kuna peategelane on surematu, siis kuulid teda ei 
vigasta.

Tunnistaja rolli sattunud Luciferi küsitleb kütkestav po-
litseiuurija Chloe Decker (Lauren German). Kuna Lucifer 
tahab olla kindel, et mõrva tellija saaks karistuse, hakkab ta 
omal käel juhtumit uurima. Peagi ristub tema juurdlus Chloe 
omaga ja värsked tuttavad otsustavad jõud ühendada.

Nii saab Luciferist politsei kaastöötaja hoolimata sellest, et 
Chloele mõjub mehe upsakas enesekesksus eemaletõukava-
na. Lucifer imestab, et naisele ei näi mõjuvat tema ebamaine 
sarm, mis tavaliselt paneb inimesi tunnistama Luciferile oma 
kõige sügavamaid ihasid. See ülivõime osutub muide väga 
kasulikuks kahtlusaluste küsitlemisel. Esimeses jaos päästis 
Lucifer Chloe elu, kui duo tulevahetusse sattus.

Seriaali aluseks oleva koomiksi järgi on inglid, sealhulgas 
Lucifer, Jumala lapsed. Nii on Luciferi üheks vennaks ingel 
Amenadiel, kes tegutseb Jumala esindajana, kui manitseb 
Luciferi kiiresti põrgusse naasma. Amenadieliga on veel see 
lugu, et enamasti, kui ta välja ilmub, peatub aeg ümbritseva-
te tegelaste jaoks – nii saavad vennad teineteisega segamatult 
vestelda. Tulevastes osades kohtab teisigi Luciferi taevaseid 
sugulasi.

Esimese ühise juhtumi lahendamisel kohtuvad peategela-
sed psühhoterapeut Lindaga, kes satub vaimustusse Luciferi 
seksuaalsest külgetõmbejõust. Lucifer hakkab käima Linda 
vastuvõttudel, et mõista paremini temast seni üsna kaugel 
olnud nähtust nimega inimlikkus ja ka empaatilisi tundeid, 
mis tema ellu on tulnud. Ta avaldab Lindale, et on Saatan. 
Terapeut seda muidugi ei usu, kuid ütleb, et on „valmis töö-
tama selle metafoori raamides“.

Loo püsitegelaste hulka kuulub ka naisdeemon Mazekeen, 
kes on järgnenud Luciferile põrgust. „Hoolimine ei sobi sul-
le,“ manitseb deemon peategelast, kui too on hakanud avas-
tama enda pehmemat poolt. Samuti on läbiv tegelane polit-
seinik Dan, kes on Chloe endine abikaasa. Ekskaasadel on 
algklassiealine tütar Trixie.

Loole annab vunki asjaolu, et Lucifer hakkab märkama 
inimestes midagi mõistatuslikku, mille ta leiab põneva ole-
vat. Talle meeldib ka teadmatus, millega ta silmitsi satub, 
kui on välja astunud oma kindlaksmääratud rollist kurjuse 
kehastajana. Amenadiel ütles tabavalt Luciferile: „Sa oled ha-
kanud muutuma, sest päästsid ebaisekalt inimelu, kuid ees-
seisvad muutused ei käi enam sinu tahte järgi.“

Peaosatäitjad on olnud aktiivsed seriaalinäitlejad ning nen-
de varasemaid rolle on saanud näha ka Eesti kanalitel – nii 
kehastas britt Tom Ellis situatsioonikomöödias „Miranda“ 
kangelanna silmarõõmu ja ameeriklanna Lauren German 
mängis päästetöötajat seriaalis „Chicago tuletõrje“. Muide, 
Ellis pärineb religioossest perest, sest tema isa, õde ja onu 
on kõik kirikuõpetajad. Kuigi Luciferi tegelaskuju on kiriku 
seisukohalt vastuoluline, on perekond teda näitleja sõnul en-
diselt toetamas.

Tõnu Lilleorg

Pallaslase Richard Sagritsa „110 päikeseloojakut“

K unstnik Richard Sag-
ritsa 110. sünniaasta-
päevale pühendatud 

näitus „110 päikeseloojakut“ 
on Virumaa Muuseumide ja 
Rakvere Galerii ühine aus-
tusavaldus Lääne-Virumaalt 
pärit suurkujule.

Rakvere Galeriisse sisene-

des püüab pilku Richard Sag-
ritsa (19.12.1910–11.12.1968) 
signatuur maalide kohal, mis 
oleks justkui kunstniku enda 
antud nõusolek taieste eks-
poneerimiseks. Allkirja ko-
hal torkab silma vapustavalt 
ehe meremaal „Päikeseloojak 
merre“ (õli, papp 1961), mida 

vaadates kangastub vaimu-
silma ette Pallase kunstikooli 
rajaja Konrad Mägi maalidelt 
tuttav pintslilöökide tehni-
ka. Lähemalt vaadates on aga 
Sagritsa maalidel selgemad 
piirjooned ja tõetruumad ku-
jutised, mistõttu kunstitead-
lane Ants Juske on nimeta-

nud tema stiili impressionist-
likuks realismiks.

Näituse foon on helge ja 
värvikirev. Näiteks maalidelt 
„Kalame suvi sünnikodu“ (õli, 
lõuend 1961) ja „Torm“ (õli, 
lõuend 1951) kumab kunstni-
ku kodu- ja loodusearmastus. 
Ei puudu ka kallite lähedaste 
„Ema portree“ (õli, lõuend 
1947) ja „Isa portree“ (õli, 
papp 1932). Sagritsa must-
valge „Autoportree mütsiga“ 
(tušš, paber 1943) on veidi 
süngevõitu, mis johtub ehk 
ka sellest, et kunstnik on en-
nast joonistanud sõja ajal.

Krimmi poolsaarel reisimi-
sest on näitusele välja pandud 
maalid „Gursuffi sadamasse“ 
(õli, papp 1954), „Gursuff, 
Tšehhovi uulits“ (õli, papp 
1955) ja „Gursuffi vaade“ (õli, 
papp 1955). Samuti on eks-
poneeritud mõned Sagritsa 
aktimaalid (õli, papp 1955 ja 
1957) ning pildid töötavatest 
Nõukogude inimestest.

Näitusel eksponeeritud 
taiesed pärinevad SA Vi-
rumaa Muuseumid kunsti-
kogust, kus suurt osa Sagritsa 
loomingust, mida on kokku 
ligemale 1470, säilitatakse. 
Valiku Sagritsa töödest pani 
kokku näituse kuraator Riho 
Hütt, keda abistas muuseumi 
peavarahoidja Pilvi Põldma.

Kunstigurmaanide kurvas-
tuseks on galeriisse mahtu-
nud ainult väike osa Sagritsa 
suurepärasest pärandist, aga 
ülevaate suure meistri töö-
dest saab iga kunstisõber näi-
tust külastades kindlasti. Va-
ruks on ka mõni üllatus.

Näitus „110 päikeselooja-
kut“ on avatud Rakvere Ga-
leriis, Pikk tn 15 17. veebrua-
rini.

Ülle Kask

Mida arvavad Richard Sagritsa loomingust mõned 
tänapäeva Lääne-Virumaa tuntud kunstnikud?

M aila Merilo: „Mulle meeldivad Sagrit-
sa maastikud. Need on värviküllased, 
kuid samas realistlikud. Eriti tore on 

näha maalidel tuttavaid kohti Põhja-Eesti ran-
nikult. Sümpaatsed on ka portreed. Neis on 
tunda portreteeritava inimese karakterit. Tun-
dub, nagu kunstnik oleks teinud lihtsalt klõpsu 
fotoaparaadiga. Modellid on elava silmavaatega 
ja justkui tabatud mingis hetkesituatsioonis.

Mari Riina Mölder, kunstnikunimega Leek-
pea: „Kunstnikuna olin kursis maakonnas te-
gutsenud kunsti suurkujuga, kuid tihedam 
tutvus Richard Sagritsa loominguga sai alguse 
eelmisel kevadel. Nimelt korraldas SA Virumaa 
Muuseumid kunstiprogrammi, et distants-
õppel olevad õpilased saaksid tutvuda Sagritsa 
teoste ja elulooga. Kuna olen ka Rakvere põhi-
koolis ja Haljala koolis kunstiõpetaja, siis haara-
sin võimalusest kinni ning võtsin kunstiprog-
rammi õppekavasse. 7. klassi lastega tutvusime 
Sagritsa loominguga ja neil oli võimalus muu-
seumi poolt välja pakutud 15 maali hulgast va-
lida töö, millest kodus teha koopia. Seda esitlust 
saab vaadata nii Rakvere Galeriis, kui ka Viru-
maa Muuseumide kodulehelt internetist.

Galeriis olev näitus pälvib minu poolt kiidu-
sõnu. Mulle meeldis, kuidas näitus on kokku 
pandud. Kuraator Riho Hütt ütles avamisel, et 
see polnud kerge töö, sest valik tuli teha tuhan-
de taiese hulgast. Kuigi Sagrits armastas kuju-
tada töiseid tegevusi, on näitusele välja valitud 
ka maali teisi žanreid – portreesid ja akte, mis 
näitab kunstniku mitmekesist käekirja. Huvitav 
on jälgida ka tööde kronoloogiat, see näitab, 
kuidas kunstnik muutus ajas ja aeg muutis tema 
kunsti.“

Margit Kaare: „Mulle meeldivad tema loo-
dusmaalid. Meremaalid randade ja kividega ja 

Krimmi mägedega. Tema maalid on jõulised ja 
tundelised. Igatsus ja harmoonia, mis neis on, 
lummab.“

Teet Suur: „Alati, kui ma vaatan mõnd kunsti-
teost, mõtlen ka sellele ajale ja oludele, millal 
kunst on loodud. Kunst on võimalus ajas rän-
nata, kus isiklikud kogemused ja teadmised li-
savad juurde tähendusi ja kihte. Kunstiteosed 
on justkui ajamasinad, mis ei pea pakkuma 
muidugi ainult realistlikke jäädvustusi.

Sagritsa tööd näitusel jagunevad kolme 
gruppi. Esimeseks on intiimsemad kunstniku 
ja modelli olukordade tulemused - portreed ja 
aktimaalid. Ajastumärki kannavad sotsrealis-
mi alla liigituvad tööinimesi kujutavad teosed 
võrgukuuris töötajatest ja sillaehitajad, vii-
mased on küll tööpäeva juba selja taha jätnud. 
Need tööd ei mõju plakatlike propagandamaa-
lidena, vaid on väga maalilised ja kauni kolo-
riidiga ehk parimad Pallase kooli näited. Kol-
mandasse gruppi kuuluvad maastikumaalid ja 
meremaalid, kus kunstnik on vaatlevam.“

Riho Hütt, näituse kuraator: „Richard Sagrit-
sa maalid kõnetavad meid ka täna oma värsku-
se ja meisterlikkusega, isegi ajatusega. Sagrits 
maalib suure armastuse ja oskusega nii Karepa 
loodust kui linnavaateid, aga põnevad on ka 
tema portree- ja aktimaalid ning just neid ka 
näitusel näha saab. Pärast sõda, 1940–1950, 
oli tähtis tihe suhtlemine kunstnike vahel ja 
seltsielu. Kiiresti muutuv elu tõi kaasa ka uued 
arusaamad kunstist. Sagritsa töödes on see kõik 
olemas. Maalimine ja kunstiga tegelemine an-
dis talle tõelise vabaduse – vabaduse hingele. 
Sagrits näitab oma töödes ehtsat meistriklassi, 
ta on kui dirigent orkestri ees, kus kõik värvid 
kaunilt kokku kõlavad. Nii valmisid tema tu-
handed tööd kuni 1968. aastani.“
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PAKUN TÖÖD

• OÜ Trovador Pajustis võtab tööle 
lüpsja. Töö vahetustega, töötasu 
alates 1200 € (bruto). Tel 552 
6723

• Vajatakse kogemustega tisle-
rit-puidutehnoloogi Avinurme, 
tööaeg kokkuleppeline, võimalus 
ööbida. Info tel 504 6111

• Farm Pajustis võtab tööle vei-
sefarmi karjaku. Loomade aja-
mine lüpsile, loomade asemete 
puhastamine, sööda ettelükka-
mine, jooturite pesemine. Omalt 
poolt pakume väljaõpet koha peal, 
tööd graafi ku alusel 3 päeva tööl ja 
3 vaba. Tel 552 6723, e-post: farm@
trovador.ee

• Pakume tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899 
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Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

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

Oma Põrsas pakub värsket ja
eestimaist sealiha perefarmist

Seahakkliha

Kampaania sealiha

Sealiha al veerandist

2,49
2,99

2,49

€/kg

€/kg

€/kg

esmaspäev ja teisipäev

kolmapäev ja pühapäev

Vaata hindu meie kodulehelt www.omaporsas.ee

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Linnuse 7, Rakvere
tel 324 0044, 526 0155
info@linnuseauto.ee, www.linnuseauto.ee

ÕLIFILTRID, MOOTORIÕLID,
KLAASIPUHASTAJAD,

AUTOAKUD JA AUTOPIRNID

VEEBRUAR ON

SÜNNIPÄEVAKUU!

SOODUSTUS KUNI 20%
al veerand seast

Sealiha

2.40 €/kg

Vajangu Perefarm müüb
sealiha ettetellimisel
Vajangul ja Jõgeval

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

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

Kodukokkade retseptikonkurss – uued ja põnevad
talvised Põhja-Eesti maitsed!

MTÜ Partnerid koos koostööprojekti „Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks“ teiste partneritega -
Arenduskoda, PAIK, Ida-Harju Koostöökoda ja Põhja-Harju Koostöökogu kuulutavad välja
kodukokkade retseptikonkursi.

Leiuta ja valmista Põhja-Eestis kasvanud või valmistatud toorainest toit, jäädvusta protsess, pane
retsept ja lugu kirja ning saada konkursile. Osalejaid ootab võimalus näha oma retsepti valmivas
kokaraamatus ja võtta osa kokakunsti töötubadest.

Talv on parim aeg valmistada mõnusaid koduseid toite, eriti sobivad meie õhtutesse ahju- ja pajaroad.
Ahjuroog ei pea olema soolane, vaid võib ka olla ka magustoit.

Kandideerima sobivad kõik suure armastuse ja pühendumusega valmistatud toidud, milles on:
- Kasutatud Põhja-Eestis kasvatatud toorainet. Kindlasti tasub tooraine osas võtta ühendust meie

märgisekandjatega, vt https://kohaliktoit.arenduskoda.ee/margisekandjad/
- Põhja-Eesti toidukultuuri pärandit, vt https://kohaliktoit.arenduskoda.ee/pohja-eesti-toit/
- Tervislikkust
- Fantaasialendu ja loomingut

tähtajaks oma retsepti, valmistamisõpetuse, toidu loo ja fotode või video esitamine
ankeedil
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyUxb3t4mRZ0tpgIfQMpJ0SjAdGuvki2pAaTrrkjr3NA
NOqg/viewform

Kõik, kes saadavad tingimustele vastava konkursitöö, saavad tasuta osaleda 2021. aastal kevadises
kokakunsti töötoas, parimad retseptid avaldatakse Põhja-Eesti toidu kokaraamatus. Kõik esitatud
retseptid koondatakse elektrooniliseks retseptikogumikuks.

Kõik retseptid vaatab üle ja kommenteerib oma meeskonnaga Õnnela külalistemaja kokk Õnnela
Neidek. Temalt saab küsida ka lisa telefonil 55630325 või kirjutades kulalistemaja@gmail.com

Lisainfo: Põhja-Eesti toiduprojekti juht Eha Paas, tel 5170214, eha@arenduskoda.ee

Tingimused:

Tööde esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2021.a.
ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE
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