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Selgusid 35. Viru Suusamaratoni võitjad

L aupäeval kell 11 anti 
Mõedakul start 35. 
Viru Maratonile, mis 

on ühtlasi 101 suusamaraton 
Estoloppeti sarjas. Pikema 
distantsi võidu võtsid Sander 
Linnus, Mart Všivtsev ja Siim 
Vinter. Naistest võidutses 
Tatjana Mannima. Lühema 
distantsi võitis Markus Fas-
ter ning naistest oli kiireim 
Karolina Kull.

Sander Linnus võitis ma-
ratoni ajaga 1:59:43. Teine 
koht Mart Všivtsev kaotas 
võitjale 30 sekundit ja kolmas 
Siim Vinter 42 sekundit. Kii-
reim naine finišis oli Tatjana 
Mannima ajaga 2:01:34, talle 
järgnes 9 minuti ja 52 sekundi 
pärast Eveli Saue ning 10 mi-
nuti ja 6 sekundi pärast Anet-
te Kasemets. Pikale distantsi-
le startis esialgsetel andmetel 
ligemale 600 osalejat.

Lühemale 21 km rajale star-
tis üle 200 suusataja. Pool-
maratoni M15 vanusegrupis 
jõudis esimesena finišisse 

Georgi Zhurba ajaga 1:20:23. 
Kiireim neiu oli Karoliina 
Kull , kes võitis ka vanuse-
grupis N15 ajaga 1:23:54.

Suusapeost võttis osa ka 

Eesti Vabariigi president 
Kersti Kaljulaid, kes sõitis 42. 
kilomeetrisel distantsil.

Viru Suusamaratoni pea-
korraldaja Evi Torm on õn-

nelik, et ilm oli ilus, lund roh-
kesti ning osalejaid üle oo-
tuste palju. Kõiki koroonast 
tingitud piiranguid ja reegleid 
jälgiti eeskujulikult. „Kõik 
jäid rahule. Aitäh kõigile, kes 
osalesid,“ sõnas ta ning lisas, 
et hea meel oli ka presiden-
ti maratonil osalemas näha. 
„Tänud ka kõikidele suusapeo 
õnnestumisele õla alla pan-
nud toetajatele ja vabatahtli-
kele. Suur kummardus läheb 
samuti kõigile maaomanike-
le, kes lubavad oma maadel 
ikka suusapidu korraldada.“

Järgmine mõõduvõtt Es-
toloppeti sarjas on juba 22. 
Tamsalu-Neeruti suusamara-
ton, mis leiab aset 6. veebrua-
ril Tamsalus. Vastavalt oma 
võimetele saavad osalejad va-
lida 43 km või 21 km pikkus-
te radade vahel. Start marato-
ni pikale distantsile antakse 
kell 11 ja lühemale distantsile 
kell 11.15.

Kuulutaja

Võistluse start. Foto: Adam Illingworth

Tapa Linna Orkester askeldab aktiivselt
Kuigi aasta on olnud 
keeruline ja piirangud 
tavategevusi häirinud,
 jõudis Tapa Linna Orkester 
dirigent Priit Rusalepa 
eestvedamisel viimase 
aasta jooksul väljastada 
CD-plaadi, anda kaks 
täispikka kontserti 
ning pannud kokku 
muusikavideo.

Liisi Kanna

Kadrinast pärit Priit Rusalepp 
töötab põhikohaga Vanemui-
se Sümfooniaorkestri trom-
petirühma kontsertmeistrina, 
lisaks õpetab ta Tartu külje 
all Ülenurme muusikakoolis 
trompetit. Selle kõrvalt sõi-
dab ta aga aeg-ajalt, täpsemi-
ni kahel-kolmel nädalalõpul 
kuus, Tapale, et dirigeerida 
väikelinna orkestrit, lisaks 
esinemised ning suvised 
laagrid.

Möödunud aasta möödus 
koroonapandeemia tõttu küll 
teisiti, regulaarsed proovid 
tuli ära jätta nii kevadel kui 
aasta lõpuosas ning kavanda-
tud kontsertreis Peterburi jäi 
samuti tegemata. Kuid muu-
sikasõbrad ei heitnud meelt 
ning leidsid siiski põnevaid 
väljakutseid.

Plaat „Maraton“
CD-plaadi väljaandmine oli 
kollektiivis mõtteis mõlku-
nud juba pikemat aega. „Idee 
tegelikult ei olnudki selles 
mõttes väga uus, et üks plaat 
oli ka varasemalt tehtud. 2008 
ilmus Tapa Linna Orkestri 
esimene plaat „Värvid“ eel-
mise dirigendi Jüri Tüli juhti-
misel. Ning aasta paar pärast 
seda, kui mina siia tööle tulin, 

hakkas juba üks ja teine män-
gija rääkima, et teeks veel ühe 
plaadi,“ meenutas Rusalepp, 
kes asus Tapal dirigeerima 
2012. aastal, mil toonane diri-
gent Jüri Tüli ta endale mant-
lipärijaks kutsus.

„Sel hetkel ei olnud mina 
ise ega ka orkester veel uue 
plaadi jaoks valmis. Nüüd siis 
lõpuks oli endal piisavalt ko-
gemust salvestamisega, olime 
Vanemuisega juba mõned 
plaadid salvestanud ning olin 
seda tööd mängija poole pealt 
näinud. Ning ka orkester 
oli paremas vormis,“ rääkis 
Rusalepp.

Kaht plaati kõrvutades 
nentis dirigent, et tegu on 
suhteliselt eraldiseisvate teos-
tega. „Ma arvan, et see esime-
ne plaat on ühe ajastu märk, 
Jüri Tüli pikaajalise töö jälg. 
Ja teine on siis minu lühike-
se karjääri ühe etapi jälg. Üle 
võtsime vaid plaadiümbrise 
kujundusstiili,“ rääkis or-
kestri juht, nentides, et aja 
jooksul on palju vahetunud 
ka muusikud ning samaks on 
jäänud vaid kaheksa mängijat.

Uuelt plaadilt „Maraton“ 

leiab kümme lugu. „Need on 
meie viimase kuue-seitsme 
aasta lemmiklood, mida ole-
me ikka ja jälle mänginud. 
Väike läbilõige viimaste aas-
tate repertuaarist. Palasid, 
mis meile meeldivad, on veel, 
aga sinna valisime sellised 
lood, mis on meie orkestrile 
iseloomulikud ja mida teised 
nii palju ei mängi,“ tutvustas 
dirigent. „Üritasime mitte ke-
dagi korrata. Tahtsime teha 
midagi sellist, mida keegi tei-
ne ei ole varem teinud.“

Heliteos salvestati Tapa 
kultuurikojas. „Planeerisime 
selleks kaks päeva, aga tehni-
ka üles panek võttis niivõrd 
palju aega, et esimesel päeval 
ei saanudki midagi salvestada. 
Meil oli seal üleval 48 mik-
rofoni, nii umbes 35 mängija 
peale,“ rääkis Rusalepp, lisa-
des, et põhimõtteliselt sal-
vestati plaat ühe pika päevaga 
üles.

Osa materjali võeti linti ka 
hiljem. „Mõned soolojupid 
jäid salvestamata ja tahtsime 
seda paari nädala pärast teha, 
aga siis tuli juba pandeemia 
ja riik läks lukku,“ meenutas 

dirigent.
Esialgu plaaniti plaat välja 

anda aprillis, tegelikkuses sal-
vestati aga mai lõpus, kui olu-
kord veidi leevenes, alles vii-
maseid soolosid. „Kogu suve 
käis järeltöötlus ning alles 
septembris jõudsime esitlu-
seni,“ rääkis Rusalepp, kuidas 
koroonaviiruse levik nende 
tegemisi mõjutas.

Piirangute aeg
Samuti jäi ära aprilli alguses-
se planeeritud sõit Peterburi 
ning mõistagi ei saanud ke-
vadel ka proove teha. „Kok-
ku saime alles suve alguses. 
Meie esimene ülesastumine 
oli võidupühal, misjärel läk-
sime suvepuhkusele,“ rää-
kis Rusalepp, avaldades sa-
mas heameelt, et orkestril 
oli siiski ka eelmisel aastal 
esinemisvõimalusi.

„Meil on traditsioon, et an-
name iga aasta kaks täispikka 
kontserti – ühe kevadel ja tei-
se jõulude ajal või uue aasta 
alguses. Aga seekord sattus 
niimoodi, et kevadel oli riik 
lukus ja ka aasta lõpus-uue al-
guses olid suhteliselt karmid 

piirangud. Aga meil õnnestus 
siiski kaks täispikka kontser-
ti anda – esinesime augustis 
Tapa linna päevadel, andsime 
suvekontserdi Tapa kultuu-
rikoja kõrval. Ja septembris 
tegime siis plaadiesitlus-
kontserdi,“ rääkis dirigent.

Aga ka kevadisel koroona-
piirangute perioodil ei istu-
tud niisama, vaid aprillikuus 
tehti valmis muusikavideo – 
igaüks oma kodust kaasa 
lüües. „Väga paljud muusika-
kollektiivid tegid muusika-
videoid. Orkestrid tegid muu-
sikavideot niimoodi, et panid 
telefoni selfi-kaameraga noo-
dipuldi peale ja salvestati enda 
partii sisse ning keegi miksis 
need partiid pärast kokku. 
Aga me olime natuke kava-
lamad – meil oli juhuslikult 
plaat juba salvestatud ja audio 
olemas. Telefonidega filmi-
sime hoopis oma koroonaaja 
tegemisi ja toimetamisi – 
kes tegi kodus pannkooke, 
kes mängis kirikus orelit ja 
kes tegi lehmale pai. Mõni 
käis kalal ja keegi tegi remon-
ti. Kui teised istusid niismaa 
tuimalt, mängisid pilli, siis 
meie võtsime natukene lõ-
busama variandi,“ rääkis di-
rigent endi muusikavideost 
loole „Sein on ees“.

„„Sein on ees“ on tegelikult 
ansambli The Sweet pala, 
mille Eestis on kuulsaks laul-
nud Raul Sepper ja hiljem 
Juss Haasma näosaates. Ja 
„Sein on ees“ sobis ka sellesse 
aega. Kui omal ajal see „sein“ 
tähistas nõukogudeaegseid 
piiranguid ja raudset eesriiet, 
siis praegu justkui sümbool-
selt koroonapiiranguid. Ta-
haks minna mänguväljakule, 
kooli, tööle, aga ei saa. Kuid 

meie leidsime lahendused, 
mida saab teha ning filmisime 
seda,“ selgitas Rusalepp, lisa-
des, et video on ka YouTu-
be’is nähtav.

Augustist oktoobrini sai 
orkester tavapärast tööd teha 
ning novembrist mindi taas 
pausile. „Suur osa meie män-
gijatest on Tapa muusikakoo-
li ja gümnaasiumi vilistlased, 
kuid elavad nüüd Tallinnas. 
Kuna Tallinnas olid koroo-
napiirangud karmimad, siis 
tundus vastutustundetu neid 
inimesi Tapale kutsuda,“ 
selgitas ta.

Ka praegu on orkestri te-
gevus veel pausil. Selle aasta 
esimeseks esinemiseks on 
plaanitud kevadine filmi-
muusika kontsert, kas see aga 
toimub, oleneb sellest, millal 
jälle proove saadakse tegema 
hakata ning kas jääb piisavalt 
aega, et uus kontsertkava sel-
geks õppida.

Kuid kas edaspidi on plaan 
ka kolmas plaat välja anda? 
„Hetkel mul sellist ideed ei 
ole. Aga me õppisime sel-
le plaadi salvestamisel palju, 
kogu töökorralduse ja salves-
tamisprotsessi kohta, kuidagi 
ei tahaks seda kogemust rais-
ku lasta. Midagi tahaks veel 
teha – võib-olla tuleks see 
nüüd veel kergemalt ja veel 
parem,“ jättis Priit Rusalepp 
õhku võimaluse.

Tulevikku vaadates tasub 
ka mainida, et „Maraton“ on 
nomineeritud Eesti Koori-
ühingu aasta koori/orkestri-
plaat kategoorias ning Tapa 
Linna Orkester on aasta 
puhkpilliorkestri nominen-
diks. Võitjad kuulutatakse 
välja 7. märtsil.

Tapa Linna Orkestri plaadiesitluskontsert. Foto: Stanislav Grebenjuk
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MUST KROONIKA

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
3. veebruaril sai politsei teate, et Vinni valla korteris tun-

gis 43-aastane mees kallale oma täisealisele pojale. Politsei 
pidas isa kahtlustatavana kinni.

3. veebruaril sai politsei väljakutse Rakvere linna Laada 
tänava korterisse, kus 28-aastane mees ründas oma elukaas-
last. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

30. jaanuaril teatati politseile, et Vinni valla eramus ründas 
57-aastane mees oma abikaasat, tekitades kannatanule füüsi-
list valu ja kehavigastusi. Politsei pidas mehe kahtlustatavana 
kinni.

VARGUS
3. veebruaril laekus Rakvere politseijaoskonnale avaldus, 

et 2. veebruaril Rakveres Tuleviku tänava hoonest varasta-
tud mobiiltelefonist Nokia saadeti sõnumeid tasulistele lühi-
numbritele, mille tulemusena tekitati kannatanule 637 euro 
suurune kahju.

TULEKAHJU
1. veebruaril kell 17.41 teatati häirekeskusele tulekahjust 

Rakvere vallas Tõrma külas. Põlema oli süttinud elumajaga 
kokku ehitatud kõrvalhoone. Mootorratta remontimise käi-
gus oli põlema süttinud läheduses olnud bensiin. Inimene sai 
seetõttu põletushaavu ning kiirabi toimetas ta haiglasse. Tuli 
levis kiiresti üle kogu kõrvalhoone ning tuli levis ka elu-
majale. Kõrvalhoone hävis tulekahjus täielikult, elumaja hä-
vis osaliselt. Kustutustööd lõpetati kell 22.20.Kuritegevus vähenes eelmisel aastal viis protsenti

2020. aastal registreeriti Ees-
tis 25 817 kuritegu, mida on 
viie protsendi võrra vähem 
kui aasta varem. Kuritegevu-
se vähenemist mõjutas pea-
miselt vägivallakuritegude 
langus 9 protsenti.

„On tore, et mitu aastat 
stabiilsena püsinud kuritege-
vuse tase eelmisel aastal lan-
ges. Eriti hea meel on sellest, 
et kogulanguse põhjuseks on 
registreeritud vägivallakuri-
tegude vähenemine. Hea kõr-
valt paistab statistikast välja 
ka see, kuhu tuleks suunata 
rohkem politsei ja prokura-
tuuri tähelepanu,“ ütles jus-
tiitsminister Maris Lauri.

„Kõige raskemaid isiku-
vastaseid kuritegusid nagu 
tapmisi ja mõrvu registree-
riti koos katsetega mullu 50, 

mis on 16 võrra enam kui 
2019. aastal. Neis kuritegu-
des hukkus 39 inimest, aasta 
varem 26 inimest. Seega on 
siin suur probleem, mis vajab 
eraldi tähelepanu. Asi ei ole 
koroonas: tapmised hakkasid 
kasvama juba aasta alguses. 
Enamik tapmisi on toimunud 
alkoholi tarvitamise käigus 
puhkenud tülides. Aga tuli 
ette ka väga traagilisi sünd-
musi avalikus kohas nagu Li-
hula juhtum suvel. Väga halb 
on perevägivalla tõttu huk-
kunute arvu kasv kuuelt ini-
meselt 16 inimesele eelmisel 
aastal,“ rõhutas Lauri.

Samal ajal perevägivalla-
kuritegude kasv tervikuna on 
peatumas. Kui varasematel 
aastatel registreeriti neid igal 
aastal varasemast rohkem ja 

2019. aastal 4119, siis eelmi-
sel aastal registreeriti neid 
mõnevõrra vähem ehk 3987. 
Lapsed olid kas kannatanuks 
või kuriteo pealtnägijaks 27 
protsendil juhtudest.

„Üks riigi kriminaalpolii-
tika ja ka valitsuskoalitsioo-
ni prioriteete on alaealiste 
kuritegevuse vähendamine. 
Eelmisel aastal astuti samm 
selle eesmärgi saavutamise-
le lähemale, alaealiste süü-
tegusid registreeriti eelmisel 
aastal võrreldes varasemaga 
vähem. Alaealiste toime pan-
dud kuritegude arv langes 29 
protsenti ja väärtegude arv 13 
protsenti. Varasemast vähem 
pandi toime peaaegu kõi-
ki õigusrikkumisi,“ selgitas 
Lauri.

Valitsuse prioriteet kuri-

tegevuse vastases võitluses 
on ka ausam majanduskesk-
kond. 2020. aastal registree-
riti Eestis 208 majanduskuri-
tegu. Majanduskuritegudest 
moodustasid 28 protsenti 
maksualased süüteod ning 29 
protsenti ebaseaduslik ma-
jandustegevus. Korruptsioo-
nikuritegude arv suurenes 
2019. aastaga võrreldes ühek-
sa võrra, kokku registreeriti 
78 kuritegu.

Vähenes varavastaste kuri-
tegude registreerimine. Neid 
registreeriti mullu 9955 ehk 
2 protsenti vähem kui aasta 
varem. Samal ajal moodusta-
sid vargused siiski kogu kuri-
tegevusest kõige suurema osa 
ehk 29 protsenti.

Kuulutaja

Riik panustab taas piirkondade arengusse
Õige pea avaneb piirkondade 
konkurentsvõime tugevdamise 
meetme taotlusvoor, kuhu saab 
iga maakond esitada ühe pro-
jekti, mille maksumus võib olla 
kuni poolteist miljonit.

Liisi Kanna

Riigi Tugiteenuste Kesku-
se nimetatud meetmest on 
Lääne-Virumaal varasemalt 
toetatud mitmeid suuri ette-
võtmisi, 2018. aastal näiteks 
Vallimäe ehitust ja Pika tä-
nava rekonstrueerimist ning 
Arkna tervise ja agroturis-
mi teemapargi arendamist ja 
Sõmeru-Näpi kergliiklustee 
rajamist.

Küsimus, millist projek-
ti seekord esitada, oli laual 
Lääne-Viru Omavalitsuse Lii-
du viimatisel üldkoosolekul 
„Igast maakonnast saab sel 
korral toetust küsida vaid ühe 

projekti tarbeks ning taotluse-
ga peab kaasas olema projekti 
prioriteetsust kinnitav kaas-
kiri maakondlikult arendusor-
ganisatsioonilt, milleks meie 
maakonnas on VIROL. Seega 
tuleb valik omavalitsuste esin-
dajatel kokku leppida,“ selgitas 
liidu tegevdirektor Sven Hõ-
bemägi, miks teema üldkoos-
olekul arutlusel oli.

Tegu on lisavooruga, mida 
rahastatakse vabanevatest va-
henditest, mis on esialgsetel 
andmetel 12 miljonit, kuid 
hinnanguliselt 3 miljonit on 
potentsiaalselt veel vabane-
mas. Iga taotleja saab toetust 
küsida 450 000 kuni 1 500 000 
eurot.

Toetuse andmise eesmärk on 
majandusaktiivsuse, sealhulgas 
tööhõive ja ettevõtlusaktiivsu-
se kasv väljaspool Tallinna ja 
Tartu linnapiirkondi. Toetust 
saab küsida sihtkoha eripära 

rõhutavate turismitoodete ja 
-atraktsioonide arendamiseks 
ning sihtkoha kui võrgustiku 
arendamiseks, ettevõtlusele 
olulise avaliku tugitaristu kaas-
ajastamiseks ning selle loomi-
seks olemasolevate tööstus- ja 
ettevõtlusalade juurde, inku-
batsiooni- ja tootearendusvõi-
maluste väljaarendamiseks, 
linnakeskuse avaliku ruumi 
ettevõtlusele atraktiivsemaks 
muutmiseks ning keskuste ja 
tagamaa vaheliste ühenduste 
arendamiseks.

Sel korral on taotlustingi-
mused ka veidi erinevad, mis 
muudab projekti valiku kee-
rulisemaks. „Põhiline muuda-
tus on seoses ettevalmistavate 
tegevustega, sest selles voorus 
peab toetuse taotluse esita-
miseks projekt olema põhi-
projekti staadiumis – olemas 
peavad olema vajalikud pla-
neeringud, lahendatud maa-

omandi küsimused jm aega-
nõudvad ettevalmistused,“ 
selgitas VIROL-i arendus- ja 
väliskoostööspetsialist Mari 
Knjazev.

Esitatavad tegevused pea-
vad olema kirjas ka maakon-
na arengustrateegia tegevus-
kavas, mis seab valikule omad 
piirid. „Praegu tegevuskava 
vaadates peab väga tugevalt 
kaaluma, mis see projekt olla 
võiks,“ nentis arendus- ja 
väliskoostööspetsialist, lisa-
des, et asjaga on ka üsna kii-
re. „Voor avaneb veebruari 
lõpp-märtsi algus ja on avatud 
suve alguseni. Menetlusaeg on 
30 päeva ehk siis juba sel suvel 
selgub ka projektide nime-
kiri,“ sõnas Knjazev.

Koosolekul lepiti kokku, et 
iga omavalitsus paneb kirja 
omapoolsed ettepanekud ning 
veebruarikuisel kokkusaamisel 
hakatakse nende üle arutama.



Kuulutaja reede, 5. veebruar 20214 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

kuulutused.kuulutaja.ee
Kuuluta

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

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Cormet 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

KINNISVARA

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

• Müüa 1toaline korter Rakveres, elektri-
küte. Tel 5688 7918

• Müüa Vinnis 2toaline remonditud korter. 
V korrus. Tel 5624 4605

• 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 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 2toaline rõduga korter Aseris. Tel 
5632 7008

• Müüa 3toaline korter Valga linnas, 60 m2, 
rõduga. Tel 5624 4605

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

• Müüa remonti vajav korter Kassinurmes, 
Jõgevamaal. Tel 5624 4605

• Müüa 2 korruseline maja Tõrma külas 
(remonti vajav). Tel 5624 4605

• Müüa maamaja Vassiveres. Krunt 1,1 ha. 
Vesi sees, vajab remonti. Oma väike metsa-
tukk. Hind 16 500 €. Tel 5562 2919

• Müüa maja Lääne-Virumaal. Tel 5825 3690

• Müüa maja (remonti vajav), Viru-Nigula 
vallas, Aserist 3 km. Tel 5624 4605

• Müüa 2 korruseline maja, Põltsamaal, 
Kalana külas. Tel 5624 4605

• Müüa kinnistu Põldmuraka, kataster 4593 
m2. Tel 5345 7458

• Müüa elamumaa Tõrma külas, 1 ha. Tel 
5624 4605

• Müüa elamumaa Viru-Nigula vallas 
(Vasta külas), 6400 m2, liitumised puuduvad. 
Tel 5624 4605

OST

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

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

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

• Ostan  krundi, vahetan oma maja väikse-
ma vastu. Võib pakkuda ka ridaelamuboksi. 
Tel 5594 7776

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

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

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

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile Tapa linnas (Eha 12)  1toaline 
korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Rakveres 1toaline (28 m2) 
möbleeritud puuküttega korter II korrusel, 
korteris dušinurk ja WC ning külmkapp, oma 
puukuur. Üür 160 €. Info 5330 4937

• Anda üürile Jõgeva linnas 1toaline korter, 
IV korrus. Tel 5624 4605

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

• 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

• Anda üürile Roodevälja (Arkna tee) 2toa-
line korter. Tel 5624 4605

• Anda rendile Rakveres Lennuki tänaval 
3toaline korter otse omanikult. Tel 5624 
4605

• Anda üürile Ubja külas 3toaline korter. 
Tel 5624 4605

• Anda rendile kanaliga garaažiboks Rak-
veres Aia tänaval. Suurus ca 20 m2 (3,4 x 5,9 
m) ja kõrgus ca 2,5 m. Turvaline piirkond. 
Lisainfo 528 8250

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

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa väga heas korras BMW 318i 2,0. 
105kW, 2010. aasta, bensiin. Manuaal, 6 
käiku. Just saabus Saksast ja arvele võetud. 
Universaal, must, palju lisasid ja kõik Saksa 
hooldus raamatud kaasa, topelt võtmed. 
Läbisõit 120 000 km, hind 5800 €. Tel 
5632 3142

• Müüa Gaz 53,vana kabiiniga, kallur, kõrge 
kastiga. Tel 5624 4605

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

• Müüa Škoda Fabia juhipoolne esiuks 
2006. a, ilma klaasita. Tel 5803 8684

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

• 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 igas seisukorras sõidukeid. Võivad 
vajada remonti, olla seisnud, avariilised, 
heas korras, romud jne. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustutan arvelt. 
Tel 5357 7108

• 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 seisnud, remontivajavaid, avariilisi, 
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe 
järgi. Arveldamine ja dokumentide vormis-
tamine kohapeal. Tel 5376 2575

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Nissan Qashqai Visia, 03/2010a. 1.6 (84kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 167 000km. 
Hind: 5490.-

Mitsubishi Lancer, 05/2011a. 1.8 (105kw), 
bensiin, automaat, roheline met. Sn: 
80 650km. 
Hind: 5490.-

Nissan Pulsar Visia, 09/2015a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 96 415km. 
Hind: 6990.-

Renault Trafi c, 01/2014a. 2.0 (66kw), kau-
bik, 3-kohta, diisel, manuaal, valge. Sn: 
153 312km. 
Hind: 7790.-

Peugeot 2008, 09/2015a. 1.2(60kw), bensiin, 
automaat, must  met. Sn: 81 970km. 
Hind: 7890.-

Nissan Qashqai Acenta, 08/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
68 085km. 
Hind: 7990.-

Nissan Pulsar, 04/2016a. 1.2 (85kw), bensiin, 
manuaal, sinine met. Sn: 67 070km. 
Hind: 7990.-

Nissan LEAF Acenta, 10/2013a. 80kw, elekter, 
automaat, helesinine met. Sn: 90650km. 
Hind: 8390.-

Nissan Pulsar Visia, 12/2016a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 49 285km. 
Hind: 8490.-

Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 80 080km. 
Hind: 8990.-

Nissan Qashqai Acenta, 02/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
96 480km. 
Hind: 9790.-

Peugeot 2008, 02/2017a. 1.2 (60kw), bensiin, 
manuaal, hall met. Sn: 68 195km. 
Hind: 9990.-

Nissan Pulsar Tekna, 03/2016a. 1.2(85kw), 
bensiin, automaat, hall met. Sn: 100 803km. 
Hind: 10 490.-

Nissan Qashqai Acenta Connect & Safety 
Pack, 02/2016a. 1.2(85kw), bensiin, manuaal, 
pruun met. Sn: 81 445km. 
Hind: 10 490.-

Peugeot 2008 Active, 12.2017a. 1.2 (81kw), 
bensiin, automaat, punane met. Sn: 59 800km. 
Hind: 11 290.-

Nissan Micra N-Connecta Tech Pack, 
05/2018a. 0.9 (66kw), bensiin, manuaal, 
punane met. Sn: 25 170km. 
Hind: 11 790.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 1.2 (96kw), 
bensiin, manuaal, pruun met. Sn: 40 860km. 
Hind: 11 990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 03.2017a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 79 760km. 
Hind: 13 990.-

Dacia Duster Prestige, 05.2019a. 1.6 (84kw), 
bensiin, manuaal, oranž met. Sn: 14 600km. 
Hind: 13 990.-

Peugeot 308 Active, 08/2019a. 1.2 (81kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 12 020km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 03.2017a. 1.2 (85kw), 
bensiin, automaat, valge met. Sn: 45 890km. 
Hind: 14 490.-

Nissan Qashqai Tekna, 06/2017a. 1.2(85kw), 
bensiin, manuaal, hall met, Sn: 44020km. 
Hind: 14 490.-

Nissan Qashqai Tekna,  01/2017a. 1.2 
(85KW), bensiin ,automaat, hõbedane met. 
Sn: 66 360km. 
Hind: 14 690.-

Kia Sportage, 11/2016a. 1.6 (97kw), bensiin, 
manuaal, hall met. Sn: 52 100km. 
Hind: 14 990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 01.217a. 1.2 (85kw), 
bensiin, automaat, sinine met. Sn: 40 500km. 
Hind: 14 990.-

Infiniti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), diisel, 
automaat, must met. Sn: 113 490km. 
Hind: 15 490.-

Nissan X-Trail Acenta, 08/2017a. 1.6 (120kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 56350km. 
Hind: 15 990.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja Tehnoloogia pa-
kett, 04/2017a. 1.6 (120kw), bensiin, manuaal, 
hall met. Sn: 32 735km. 
Hind: 16 190.-

Nissan X-Trail Acenta Xtronic, 02/216a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, must met. Sn: 
120 125km. 
Hind: 16 490.-

Peugeot 3008 Allure, 11/2016a. 1.6 (88kw), 
diisel, automaat, hall met. Sn: 73 060km. 
Hind: 18 990.-

Nissan X-Trail 4x4 Tekna, 07/2017a. 2.0 
(130kw), diisel, automaat, nelikvedu, must 
met. Sn: 94 060km. 
Hind: 20 990.-

Nissan X-Trail Tekna 4x4, 03.2018a. 2.0 
(130kw), diisel, automaat, must met. Sn: 
128 870km. 
Hind: 21 990.-

Kia Sportage GT-Line Plus 4WD, 01.2018a. 
2.0 (136kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
54 440km. 
Hind: 25 790.-

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• 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: 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
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* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Teostame 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

• 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 
remonti. 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

• Ehitusettevõte Fixzone OÜ teostab 
erinevaid üldehitustöid: terrassid, 
fassaadid, katused, siseviimistlus jne. 
Töid teostame üle Eesti. Küsi pakkumist 
juba täna. Tel 5669 9311 või INFO@
FIXZONE.EE

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

• Talumajade renoveerimine, korteri-
te 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

• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel 5637 9871

• 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-Viru-
maal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone vun-
damentide 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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, 
küttekollete remont. Tel 5647 2716

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, keskküt-
tespetsialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaa-
ma 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
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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 

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

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

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

   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  
         

Aastaaruanded. 
Raamatupidamise 

teenus. 
Kogemus 20+ aastat.

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

ingliteteraapia. weebly.
com/ raamatupidamine. 

html

• 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

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

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

• Lumekoristus käsitsi, hoonete ümbrus ja 
katused. Tel 504 0457

• Teostame lumekoristust katustel ja maa-
pinnal. Samuti teostame ohtlike puude raiet 
ja erinevaid võsatöid. Tegutseme üle Eesti. 
Tel 5648 3218

• Soodsad sõidud Bolt taksoga Lääne-Vi-
rumaal. Tõmba Bolt äpp ja telli

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. Meilt 
ostetud soojuspumpadel hooldus soodus-
hinnaga. TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

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

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

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

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

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

• 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

Turu kaubamaja II korrusel!

Meeste juuste lõikus 10-15 €

 Naiste juuste lõikus 10-15 €

Õpilane: 8.02,9.02, 15.02, 16.02, 

22.02, 23.02, kell 9-15.00 

pensionäride, meeste ja naiste 

juuste lõikus 5 €

MEESTE- JA 
NAISTEJUUKSUR

Avatud:  E-R 9-17, L 9-14
Tule uudistama! Tel 526 9069

TEENINDAN ELAVAS 
JÄRJEKORRAS

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

• Pakun riideid kõikidele, uisud (41), Sa-
movar, lauanõud, vaip. Tel 5594 7776

• Müüa diivanilaud, ümmargune, diamee-
ter 75 cm, aastast 1947. Tel 553 0731

• Müüa heas korras kasutatud mööblit. 
Sektsioonkapp, komplektis riidekapp, laud 
ja tv alus (toon mahagon, üleval valgustus). 
Nurgadiivan „Eva“ (pruun, tumbadest) dii-
vanvoodi, voodi, väike riidekapp, 70-ndate 
riidekapp, öökapp, peeglilaud. Hele sekt-
sioonkapp ja laud jpm. Tel 527 2807

• Pehme mööbli remont, veo võimalus. 
Tel 506 1547

• Müüa lumefrees Snow Glans. Ostetud 
Soomes. 11 Hj, töölaius 72 cm, töökõrgus 
53 cm max viskekaugus 10 m, viskeraa-
dius 180 kraadi. Roomikvedu, käigud 6 
edasi ja 2 tagasi. Käsi ja elektriline 230V 
käivitus, LED töövalgusti, käepidemete 
soojendus. Hind 600 €, email: kout-
sain1@gmail.com. Tel 501 0083

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 Norma/Salvo ja teisi ENSV 
aegseid mänguautosid, Norma rongi, 
Norma trammi ning vanu 1970–1990. a 
valmistatud Vene 1/43 mudelautosid. 
Tel 529 1288

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan nõukaaegseid märke ja autasusid. 
Tel 510 7541

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

• Ostan pildil olevaid vaase. Ka teistsu-
guse värviga. Hind 80 €/tk. Tel 5677 0569

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

• 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

• Müüme puidubriketti alates 120 €, tur-
babriketti 120 €, pelletit (6 ja 8 mm) alates 
180 € 0,975 t alus, kivisüsi alates 200 €/t, 
kuivad kaminapuud 40 l: kask 3 €, lepp 2,70 
€. Transpordivõimalus. Rakvere Kütteladu, 
Narva 17, tel 5566 9440, www.algaveod.ee

• 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 soodsalt küttepuid. Tel 506 0177

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 L, 2,50 €. Kuiv 
kask 30 cm, 40 L, 3.00 €. Kase-puitbrikett 
alusel 960 kg, 150 €. Turbabrikett alusel 140 
€. Pellet 8 mm, 975 kg (hele) 195 €. VEDU 
TASUTA! Tel 5373 3626

• Müüa saetud lõhutud küttepuud: lepp, 
sanglepp, kuusk. Kütteklotsid võrgus 1.80 
€. Tel 5192 4320

• Puitbrikett 960 kg alusel 149 €. Kivisüsi 1 
t,  240 €, alusel 40 kotti. Turbabrikett alusel 
145 €. KOJUVEDU TASUTA! Tel 5363 9678
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Mälestame 
MART VILTI

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Leana ja Tõnu 

Südamlik kaastunne 
Mallele ja tütrele 

abikaasa ja isa
ANTS LILLEPEA

kaotuse puhul. 

Eldor

Mälestame sõbralikku ja abivalmis
ANTS LILLEPEAD.
Avaldame kaastunnet 

omastele. 

Garaaži naabrid 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.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

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

www.kuulutaja.ee

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

• 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

• 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

MÜÜA 
KÜTTEPUUD 

23 €/ruum. 3m lepp
 Tel 5842 4160. 

Toome kohale al 20 ruumi.
 Vedu hinnas.

EHITUS

METS

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

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

• Saemeeste brigaad teostab raieteenust ja 
võsalõikust. Puhastame kraavid ja teeservad 
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

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa väike traktor lumesahaga. Tel 
5345 7458 

• Müüa MTZ 80 esikopaga, võimalik uus 
lumepuhur kaasa. Tel 5345 7458

LOOMAD

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

• 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, 
ordeneid, rinnamärke, vimpleid, he-
liplaate, kellasid, fototehnikat, fotosid, 
albumeid, raadio, lauanõusid, ehteid ja 
palju muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872
5458

• 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 ole-
ma töökorras! Võib pakkuda ka ham-
bakulda või üksikuid kuld ja hõbe 
ehteid - ka sulatuseks. Kõik muud 
vanad esemed ka huvitavad! Tel 5872 
5458

• Ostan vanemaid  naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, sõ-
led, prossid, rinnaehted, mansetid). 
Huvitavad ka lauanõud, vaasid, kar-
pidega lusikad, raamatud, seinamaa-
lid, 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

TEATED

• Head leedukad ning leedu keele ja kul-
tuuri huvilised teen ettepaneku, et saame 
teisipäeval, 16. veebruaril õhtu poole kokku 
mõnes Rakvere kohvikus, tähistame Leedu 
iseseisvuspäeva, kuulame leedu muusikat, 
proovime leedu keeles suhelda. Kes on 
huvitatud, võtku julgesti ühendust +372574 
0240 (helistada parem õhtuti)

• Taaskasutuskauplus Maara Rakveres, 
Laada 14, müügil soojad joped, mantlid 
ja kasukad. Hea valik jalanõusid. Leidub 
ka suuremaid suurusi

Kasutatud riiete äri 
Vilde 6A
Avatud: 

E-R 9.00-15.00

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: 

E-R 9.00-15.00 
Tel 551 5680

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
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HINNAD RAKVERE TURUL 4. VEEBRUAR 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

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

PAKUN TÖÖD

• Vajatakse hooldajat Rakveres. 
Töö vahetustega ja ööpäevaring-
selt. Tel 517 9118 

• Pakume tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

• Farm Pajustis võtab tööle vei-
sefarmi karjaku. Loomade ajami-
ne lüpsile, loomade asemete pu-
hastamine, sööda ettelükkamine, 
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

• 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

TÄNA MAAILMAS

1818: Prantsuse marssal sai Rootsi kuningaks
Täna 203 aastat tagasi, 5. veeb-
ruaril 1818. aastal kuulutati 
Rootsi ja Norra kuningaks 
Prantsusmaa 55-aastane mars-
sal Jean-Baptiste Bernadotte, 
kes võttis endale nimeks Karl 
XIV Johan ja pani aluse täna-
seni Rootsis valitsevale Berna-
dotte’i dünastiale.

81-aastaseks elanud 
Jean-Baptiste Jules Bernadotte 
jõudis oma elu ajal olla lisaks 
monarhile veel ka troonipärija, 
revolutsionäär, marssal, Na-
poleoni sõber, vürst jne. Tänu 
oma vaprusele ja sõjakunstist 
arusaamisele tõusis Bernadotte 
kiiresti karjääriredelil, vaidles 
ja sõbrustas Napoleoniga, pu-
rustas sõjaliselt vastaseid. Hu-
vitava, hämmastava ja kireva 
elulooga mehe kohta tekkis 
rahva hulgas mitmesuguseid 
müüte ja kuulujutte.

Bernadotte’i 
lapsendas kuningas
See väide vastab tõele. Asi oli 

selles, et 1809. aastal Rootsi 
troonile tõusnud kuningas 
Karl XIII hakkas mingil het-
kel mõtisklema oma järglase 
üle. Õigem oleks öelda, et 
seda arutas pigem aristokraa-
tia, sest Karl ise oli nõrga-
mõistuslik ja seaduslikke lap-
si tal polnud.

Prantsusmaaga peetud 
sõja ajal hakkas Rootsi kõr-
gemale ühiskonnale silma 
vaenlaste julge kindral Ber-
nadotte, kes oli lahingutes 
hirmuäratav, kuid Rootsi 
sõjavangide suhtes ülimalt 
leebe ja humaanne. Prants-
lase rüütlikombeid ei imet-
lenud mitte ainult sõdurid, 
vaid kogu Euroopa avalik-
kus, nii et Karl XIII õukond 
otsustas teha kavala käigu ja 
meelitada Bernadotte enda 
juurde.

Rootsi riiginõukogu te-
gigi Bernadotte’ile ettepa-
neku hakata kroonprintsiks 
tingimusel, et ta astub lute-

ri usku. Rootslaste taolise 
sammu üheks eesmärgiks 
oli olla meeltmööda Napo-
leonile. Bernadotte nõus-
tus ja Napoleon vabastas ta 
armeeteenistusest ning 21. 
augustil 1810. aastal valiti 
Bernadotte Rootsi kroon-
printsiks. Aga 5. novembril 
lapsendas Rootsi kuningas 
Prantsuse marssali, sest ilma 
lapsendamata poleks ta saa-
nud pretendeerida kunin-
gatroonile. Sellest ajast ala-
tes sai prantslasest Rootsi 
tegelik valitseja ehk regent, 
ehkki troonile jõudis ta alles 
5. veebruaril 1818.

Bernadotte’i loovutami-
sega rootslastele tabas Na-
poleon kolm kärbest ühe 
hoobiga – kõigepealt kadus 
marssalil võimalus juhti-
da tulevikus keisrivastast 
vandenõud, teiseks säilisid 
meeste vahel sõbrasuhted ja 
lõpuks oli teise riigi eesotsas 
tema lähikondne.

Varastas 
Napoleoni pruudi?
Kuigi mõningast tõde selles 
lauses on, siis tegelikult on 
see siiski müüt. Bernadotte’i 
ja Napoleoni suhted olid alati 
olnud spetsiifilised, sest mõ-
lemad olid teenekad ja edu-
kad sõjaväelased ning väga 
auahned. Üllatav pole mitte 
ainult see, et need kaks vaprat 
meest esimesel kohtumisel 
teineteist tükkideks ei rebi-
nud, vaid ka see, kuidas nad 
naisi jagasid.

1794. aastal kurameeri-
sid Napoleon ja tema vend 
Joseph tekstiilikaupmehest 
miljonäri François Clary tü-
tarde Désirée ja Marie Ju-
lie’ga. Samal aastal Joseph ja 
Marie Julie abiellusid, kuid 
nooremal vennal läks armu-
lugu Désirée’ga lörri. Asi oli 
selles, et romantikat segas 
Napoleoni rahutu sõjaväe-
karjäär, aga tähtsusetut rolli 
selles ei etendanud ka rikka 

suhkruplantaatori 31-aastane 
tütar Joséphine de Beauhar-
nais, kes oli äsja leseks jäänud 
ja kes hakkas tulevasele keis-
rile meeldima. Vähem kui 
kahe aasta pärast Napoleon ja 
Joséphine abiellusidki.

Samas kõrgseltskonnas 
ringles tollal ka Bernadotte, 
kellele jäi peatselt silma noor 
ja kurb Désirée ning juba 
1798. aastal sai 20-aastasest 
neiust 35-aastase tulevase 
marssali seaduslik abikaa-
sa. Nii võib väita, et keegi ei 
varastanud kellegi pruuti ja 
naiste jagamine kulges rahu-
meelselt.

Kui marssal Bernadotte 
tõusis Rootsi troonile, siis 
sai prantslannast Désiréest 
Rootsi kuninganna, kelle-
na hakkas kandma Deside-
ria nime. Huvitav on seegi, 
et Désirée õde Marie Julie 
sai samuti välisriigi kunin-
gannaks – see juhtus siis, kui 
tema abikaasa kuulutati José 
Bonaparte nime all Hispaania 
kuningaks.

Vihkas Rootsi toitusid
Bernadotte’il ehk Karl XIV 
Johanil oli mitu kiiksu. Näi-
teks Euroopas tunti teda 
„voodimonarhina“, sest talle 
meeldis magada keskpäeva-
ni ja ta ei kiirustanud riigi-
asju ajama – kuigi see kom-

me hakkas talle külge alles elu 
lõpu poole. Enne seda jõu-
dis ta isegi sõda pidada oma 
kodumaa Prantsusmaaga, kui 
astus 1812. aastal liitu Vene-
maaga, kellele oli Napoleon 
kallale tunginud. Hiljem võt-
tis Rootsi kuningas oma po-
liitika aluseks neutraliteedi, 
mida Rootsi järgib tänase-
ni, ning kunagine metsik ja 
raevukas marssal sai endale 
rahuarmastava hüüdnime. 
Samas ei õppinud Rootsi ku-
ningas kunagi selgeks enda 
poolt valitsetava riigi keelt.

Prantslasest kuningale ei 
meeldinud sugugi rootslaste 
toidud ja ta lausa vihkas neid. 
Mõistetavatel põhjustel ei 
kannatanud ta surströmmin-
gut, aga ta ei söönud ka tei-
si kahtlasi kalaroogi. Rootsi 
köögist eelistas ta ainult küp-
setatud õunu ja puljongeid – 
maitsete ja lõhnade poolest 
kõige neutraalsemat toitu. 
Seetõttu oli kuninglikul laual 
alati ainult prantsuse toit – 
Bernadotte’i gastronoomilis-
te vajaduste rahuldamiseks 
tegutses õukonnas peaaegu 
rügemendijagu kokkasid, kes 
valmistasid talle vasikaliha 
veinikastmes, omlette seente-
ga ja muid klassikalisi prant-
suse roogasid.

Allan Espenberg
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KUHU MINNA

Rakvere Teater
5. ja 11.02 kell 19 „Oi, John-
ny“ s/s, lav Peeter Raudsepp

Biore Tervisestuudio
Laada 5, Rakvere
11. veebruar dr Olena And-
rejeva vastuvõtt
18. veebruar tervisliku sei-
sundi testimine, Eve Hein-
metsa vastuvõtt
19. veebruar tervendaja 
Volli vastuvõtt
Seljaabi-kiropraktika, Artur 
Grigorjani vastuvõtt iga es-
maspäev
Nõelravi-sõltuvuse vastased 
nõelad, Arina Grigorjani 
vastuvõtt teisipäeviti
Vajalik registreeruda tel 
501 7960

Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste Koda
14. veebruar kell 15 PIK 
üldkoosolek (ühingute ju-
hid)
15. veebruar kell 14 Süda-
mehaigete ühingu vastla-
päeva tähistamine, omaosa-
lus 5 eurot (Berliini Trahte-
ris). Info: Piret Lulla tel 516 
4349
20. veebruar kell 10 välja-
sõit Oandu matkale (bussi-
jaama tagumisest parklast), 
tagasi kella 15 paiku. Vaja-
lik registreeruda tel +372 
5342 9043. Kohtade arv pii-
ratud!
Juristi tasuta nõustamised 
toimuvad kaugteel, regist-
reeruda tel +372 5385 0005
Info tel +372 5342 9043

Gustavi Maja
8. veebruar kell 18.30 Lille 
Lindmäe loeng
18. veebruar kell 18.30 Vii-
gi Viil-Kanguri loeng
Info ja registreerumine tel 
553 5871, www.gustavi-
maja.eu

ARVUSTUS

Tšehhi saadab Oscarit jahtima „Šarlatani“
„Šarlatan“ räägib tõsielu-
ainetel põhineva loo ravitse-
ja Jan Mikolášekist, kes pä-
rast sõda fabritseeritud süü-
distuste tõttu arreteeriti ja 
hiljem hukati.

Margit Adorf

Film oli paari seansi jagu ka 
möödunud PÖFF-i kavas, nii 
et kui te juhtusite seda näge-
ma ja tekkis tunne, et võiks 
kellelegi soovitada, või ise 
uuesti vaadata, siis nüüd on 
see võimalus. Mina isiklikult 
seda linateost mitu korda 
vaadata ei soovi, küll aga võin 
öelda, et see on huvitav elu-
loofilm, nii mõnegi üllatavalt 
pöördelise käiguga.

Filmi suurimaks plussiks 
minu silmis on see, et pea-
tegelasest ei üritata maalida 
läbini õilishinge, veatuna 
hukkunud märtrit, vaid jul-
getakse esile tuua ka tema 
tooremad ja alatumad murde-
punktid. Üldjoontes suhtuvad 
linaloo autorid peategelasse 
siiski suure respektiga ja teda 
kehastav Ivan Trojan maalib 
oma rolliesitusega Mikoláše-
kist sümpaatse kuju, kellele 
on kerge kaasa elada ja kaasa 
tunda.

Kes oli Jan Mikolášek? Ta 
elas aastail 1889–1973, sün-
dis aedniku pojana ja õppis 
hiljem taimeteadust, tundis 
hästi ravimtaimi, kuid tal oli 
ka teatud sensitiivseid jooni. 
Filmis sellele vihjatakse, kuid 
pole põhiteemaks. See, mil-
lega ta kuulsaks sai, oli uriini 
pealt diagnoosimine.

Rahvas käis tema juures, 
pissipudelikesed näpus, Mi-
kolášek uuris uriini ja tegi 
selle põhjal otsuse. Raviks 

määras ta ravimtaimi, ekst-
reemsemad juhud saatis tava-
meditsiini arstide juurde.

Uriinilugemise meetodit 
ei leiutanud Mikolášek siis-
ki ise, seda käis ta õpipoisina 
harjutamas ravitseja Josefa 
Mühlbacherová juures.

Jan Mikolášeki ravimee-
tod oli kuulus üle riigi ja tal 
oli palju kliente ka eliidi ning 
riigivalitsejate hulgas. Tema 
juurest sai sõna otseses mõt-
tes abi nii kerjus kui presi-
dent. Pärast Tšehhi presiden-
di Antonín Zápotocký surma 
1957. aastal poliitilised tuuled 
riigis muutusid ja Mikolášeki 
elu muutus kibedaks. Sellest 
punktist film vaataja jaoks al-
gabki, peategelase eluloo saa-
me teada läbi tema meenu-
tuste, samal ajal aga on ravit-
seja ise vanglas uurimise all.

Jan Mikolášek suri 84-
aastasena. Vangis viibis ta viis 
aastat, kogu tema vara kon-

fiskeeriti ja elu viimased aas-
tad veetis ta vaesuses. Vang-
last vabanenuna ta enam en-
dises mahus ravitsemisega ei 
tegelenud ja pidi elama endis-
te sõprade armust. Kuni oma 
surmani elas ta Prahas koos 
arstist sõbra Karel Urbáneki-
ga. Teadaolevalt jõudis Mi-
kolášek oma eluajal ravitseda 
5,5 miljonit patsienti.

Kuigi filmi pealkiri viitab, 
nagu tegemist oleks petisega, 
siis rahva seas Mikolášekki 
šarlataniks ei peetud, tema 
ukse taga lookles pikk abi-
vajajate rivi ja eks võib arva-
ta, et paljud neist abi ka said, 
sest teame ju eestlastenagi, et 
ravimtaimedega on võimalik 
haigusi ravida. Imesid Mi-
kolášek siiski ei teinud ja ka 
film seisab kahe jalaga maa 
peal, müstikasse ei kalduta.

1956. aastal ilmus sotsio-
loog Čeněk Adameci sulest 
mahukas uurimus „Šarlatanid 

eile ja täna“ („Šarlatáni vče-
ra a dnes“), kus kirjeldati ka 
Jan Mikolášekit, kuid kuna 
toona oli ta veel poliitikute 
soosingus, siis raamatus sai 
uriiniravitseja nimeks Jaros-
lav Cyrílek. Elulooraamat Jan 
Mikolášekist ilmus Tšehhis 
2020. aasta augustis, üsna sa-
mal ajal filmi esilinastusega.

Linaloos on Mikolášeki 
abiliseks ja ka sekspartneriks 
Frantisek Palko (Juraj Loj ke-
hastuses). Leidub ka mitmeid 
alastistseene, nii et konser-
vatiivne vaataja olgu selles 
suhtes hoiatatud. Ka muidu 
nõrganärvilisi peab hoiata-
ma – filmis on mitu stseeni, 
kus kujutatakse loomade-
vastast vägivalda. See ei ole 
kindlasti linateos, mida võik-
sid vaadata lapsed ja see ei ole 
kindlasti mingi meelelahutus-
lik kerge vaatamine.

Stsenaariumi on filmile 
kirjutanud tšehhi kirjanik 
ja stsenarist Marek Epstein, 
režissööriks Agnieszka Hol-
land. Mõlemad on tšehhi ki-
nos tuntud tegijad. Agnieszka 
Holland on ka varem kan-
dideerinud Oscarile, 1992. 
aastal parima adapteeritud 
stsenaariumiga ning ta on 
Berliini filmifestivalil võitnud 
Hõbekaru filmiga „Pokot“.

„Šarlatan“ on filmina sama-
aegselt helge ja raskemeel-

ne. Selles on pidevalt kahe 
poole võitlus, rebenemine. 
Seda emotsiooni toonitab ka 
mõnevõrra närvesööv viiuli-
kääks muusikalise poole 
pealt, kuid samas see siiski sü-
vendab filmi atmosfääri ja ei 
muutu liiga häirivaks. Lina-
teos on palju mitmekihilisem 
kui lihtsalt ühe ravitseja pis-
simeetodi fenomeni kajas-
tamine. Vaataja peab sellele 
filmile ka ise kaasa mõtlema, 
midagi hõbekandikul ette ei 
serveerita.

Kogu sündmustikku var-
jutab teine maailmasõda ja 
painav kommunistlik režiim, 
viimase puhul olin mina 
naiivselt arvanud, et Tšehhis 
asi nii hull ei olnud. Aga mida 
mina ka tean, mäletan lapse-
põlvest vaid Tšehhi lõbustus-
parki ja seda, et sealt sai Ped-
ro nätsu, mis maitses nagu 
välismaine.

Minge vaadake seda filmi 
kinos, kui siinne taustainfo 
teid vähegi asjast huvituma 
pani ja ära ei hirmutanud. See 
on suurelt ekraanilt vaatami-
se film ja lugu, millesse saad 
paremini süveneda just kinos. 
Kas „Šarlatanist“ oleks meie 
Oscari-kandidaadile (Veiko 
Õunpuu „Viimased“) konku-
renti? Väga võimalik. Kauge-
le maha ei jää see kindlasti.

Rahvaravitseja Jan Mikolášek (vasakul) on fi lmis kohtu all koos oma assistendi Frantisek 
Palkoga. Tegelikus elus oli süüdistus leebem kui fi lmiversioonis. Foto: pressimaterjalid 
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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

Sealihakonserv
Praad kondiga

Sealiha

1,99
3,99

2,49

€/tk

€/kg

€/kgal veerandist

Vaata hindu meie kodulehelt www.omaporsas.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 €

Rakveres, Kreutzwaldi 22a. Tel 5817 7000.

www.krown.ee

AUTO ROOSTEKAITSE EESTIS

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

Tule küsi, võrdle, vali!

Põhjakeskuses on nüüd

Neid vahendab

Tel:
Meie koduleht:

5813 6560, 5551 1763
www.nbkm.ee

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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