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SEMU tooted on saadaval
kõigis Grossi Toidukaubad
ja Aldar kauplustes,
Olerexi ja Alexela tanklates
ja teistes suurtes, hästi varustatud
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Semu tervitab kõiki virumaalasi ja soovib
vitamiinirikast ning viirustevaba veebruari!

Astelpajus on palju
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mis aitab tugevdada
immuunsussüsteemi,
tõrjuda kevadväsimust
ja stressi!
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Liisi Kanna

Laupäeva õhtul toi-
mus Rakvere Spordi-
keskuses AS OG 
Elektra uusaastapidu, 
kuhu kogunenud ette-
võtte kollektiiv ning 
koostööpartnerid nau-
tisid söögi-joogi kõr-
val eriilmelisi esine-
jaid ning võimast vaa-
temängu pakkus 
laser-show.

Suurejoonelist pidu korralda-
ti kolmandat korda ning osa-
lejate arv on märgatavalt kas-
vanud – kui 2018. aastal oli 
pidulisi umbes 1500, siis sel 
korral ligi 2800. Uusaastapeo 
puhul ei ole tegu mitte üksnes 
Grossi Toidukaupade jaeketi, 
vaid kogu kontserni kollek-
tiivile suunatud sündmusega. 
Töötajaskonna kõrval on igal 
aastal üritusest osa võtnud ka 
suur hulk ettevõtte koostöö-
partnereid.

Tunnustus töötajatele
AS OG Elektra omaniku Oleg 
Grossi sõnul korraldatakse 
pidu avaldamaks tänu tubli 
töö eest. „Loodetavasti tekib 
inimestel ka tunne, et neist 
hoolitakse. Kõigi ühistööna 
see firma ju areneb. Aasta oli 
meil ka suhteliselt edukas, 
sellises raskes valdkonnas, 
nagu see jaekaubandus on. 
Oleme Eestis suhtarvudes 
kettidest kõige rohkem käivet 
kasvatanud. Oleme kindlasti 
konkurentsivõimelised prae-
gu,“ rääkis Gross.

Lisaks aitab ühisüritus kol-
lektiivil tunnetada, kui suure 
ettevõttega tegu on, aga ka 
omavahel vahetut kontak-
ti luua. „Sellisel peol saavad 
kokku palju inimesed, kes 
on võib-olla isegi aastaid 
telefoni ja meili teel suhelnud, 
kuid näost näkku näinud ei 

Ansamblitevahelistel pausihetkedel 
kostitas õhtujuht Indrek Taalmaa 
publikut mahlakate anekdootidega.

AS OG Elektra omanik Oleg Gross andis peoõhtul peetud kõnes ülevaate et-
tevõtte eelmisest aastast – läheb hästi. „Ehitasime viis uut kauplust – kaks 
Narva, ühe Võrru, ühe Põltsamaale ja ühe Pärnu-Jaagupisse. Samuti valmis 
meil äsja uus logistikakeskus, mis on omalaadsete hulgas lipulaev. Seda 
on meil kindlasti vaja, sest peame oma sortimenti parandama, rohkem 
tooteid valikusse võtma. Mööda ei saa minna ka sellest, et viimasel aastal 
ehitasime gaasitrassi, mis läheb Rakverest meie tootmiskompleksi – neli 
kilomeetrit pikk. See on hädavajalik, et tulevikus täita keskkonnanõudeid. 
Samuti ostsime korraliku kolmanda seakasvatuskompleksi, nii et kui meie 
fi rma tegeleks ainult seakasvatusega, siis oleksime ka Eestis ühed suure-
mad. Kui rääkida ettevõtte mahtudest, siis 2019. aasta oli eelnevaga võrrel-
des kümneprotsendilises käibe kasvus ja meie kontserni kogu brutokäive 
oli 215 miljonit eurot. Oleme kindlasti konkurentsis ja me püüame nii palju 
maksta töötasu, kui me suudame, igal aastal võimaluste piires tegeleme 
sellega,“ rääkis Gross.

„See on kõigi teie pidu. Soovin teile tugevat tervist, õnne, edu ja täna-
seks õhtuks väga head peotuju!“ lõpetas ettevõtja kõne.

Fotod: Marimai Kesküla, Liisi Kanna

Lisaks välja hõigatud ansamblitele üllatati rahvast lausa trobikonna 
hiphop- ja räppmuusika artistidega, teiste hulgas Genka ja Põhja-Tallinn.

Legendaarne East 17.
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AS OG Elektra nõukogu liige Georg Gross peoõhtul külalisi võõrustamas.

UUSAASTAPIDU
olegi,“ selgitas omanik.

Lisaks kontserni kollek-
tiivile kutsuti peole ka palju 
koostöökaaslasi. Külalis-
te hulgas ringi liikudes võis 
korduvalt kuulda äripartne-
rite kiidusõnu vägeva ürituse 
korraldamise eest ning tun-
nustust: „Väga muljetavaldav, 
et töötajatele sellisel viisil tä-
helepanu pööratakse.“

Ka uusaastapeol osalenud 
Rakvere linnapeal Triin Va-
rekul jätkus vaid kiidusõnu. 
„See näitab, et ettevõte hoolib 
oma inimestest. Kui ettevõt-
tel läheb hästi, siis seda tänu 
inimestele, kes seal töötavad, 
ja nende meeles pidamine on 
väga oluline,“ sõnas linnapea.

Triin Vareku meelest on 
ka ühisürituse ajastus suure-
pärane. „Detsember on alati 
väga kiire ja jõulud on pere-
dega koosolemise aeg. Aasta 
algus sobib ideaalselt selleks, 
et võtta oma töötajad kokku 
ja neid tänada eelmise aasta 
eest. See, mida Oleg Gross 
teeb, on minu meelest imet-
lusväärne,“ lausus ta.

Ka töötajaskonna hulgas 
jäi kõlama, et pidu on nen-
de jaoks kiiduavaldus. „Eks 
see on oluline ikka selleks, 
et tunnustada oma tööta-
jaid, neid tänada. Väga tore 
üritus,“ sõnas Jõgeva Grossi 
kaupluse töötaja Jaanika, kes 
osales peol kolmandat korda 
ning tänavu leidis võimaluse 
ka lapsehoolduspuhkuse pe-
rioodil tulla.

Ka autojuhina töötav Ago 
märkis, et tema meelest nal-
jalt osa võtmata küll ei jäeta. 
„Super üritus ju, kui just päris 
haige ei ole, siis tasub igal ju-
hul kohale tulla. Kus sa mu-
jal sellisele peole veel satud. 
Esinejate valik on ka väga 
mitmekesine – kõigile leidub 
midagi. Väga meeldib tõesti,“ 
kinnitas ta.

Peoõhtu melu
Sel korral lõi peo käima Anne 
Veski, kes esitas nii eesti- kui 
venekeelseid lugusid ning 
pani rahva kohe kaasa elama. 
Juba popdiiva esituse esimes-
te taktide ajal oli suur osa 
seltskonnast tantsupõrandal 
jalga keerutamas.

Pärast esimest setti puhke-
pausiks laua juurde suunduv 
seltskond nautis pidu täiel 
rinna. „See on ju Anne Ves-
ki, millest siin veel rääkida!“ 
hüüatus vastuseks küsimu-
sele, kuidas etteastega rahule 
jäädi.

Pärast Veski teist lavakor-
da pani aga rahva ahhetama 
laser-show, millest ehk pal-
jud esialgu suurt oodata ei 
osanud. „Väga võimas! Vaat 
et vingem, kui ilutulestik ol-
nukski!“ võis kuulda publiku 
muljeid hästivalitud muusika 
saatel toimunud tuledemängu 
järel.

Oleg Gross tõdes, et Rakve-
re linna rahvale tulnuks teada 
anda, et tänavu ilutulestikku 
ei toimu, vältimaks asjatut 
ootust. „Kuulsin, et paljud 
olid oodanud. Ilmselt oleks 
pidanud teavitama, et inimesi 
mitte eksitada,“ nentis Gross.

Ettevõtja sõnul oli aga la-
ser-show nii suure rahva hul-
gaga siseürituse jaoks parem 
valik, sest inimeste hoonest 
välja saamiseks kulunuks 
väga palju aega. Lisaks juhtu-
sid näiteks eelmistel aastatel, 
kui ilutulestik tehti, olema 
väga ebasobivad ilmaolud. 
Ning mõistagi oli tänavune 
vaatemäng keskkonnasääst-
likum. „Sellise rahvamassiga 
peo puhul ei ole ka edaspidi 
ilutulestikku arukas korral-
dada. Mõtleme ikkagi mida-
gi põnevat maja sees välja,“ 
sõnas Gross veidi tulevikku 
vaadates.

Laser-show järel jätkus 
kontsert. Ning kui mitte lava 
ees, siis vähemasti oma laua 
juures pani mõni esineja põl-
ve nõksuma vast enamikul. 
Lisaks väljahõigatud ansamb-
litele üllatati rahvast lausa 
trobikonna hiphop- ja räpp-
muusika artistidega. Imestus 
oli suur, kui üksteise järel saa-
busid lavale Genka, Cool D, 
A-Rühm, Reket, Beebilõust ja 
Põhja-Tallinn.

Edasi läks pidu lubatud rada 
pidi, pärast südaööd astus la-
vale legendaarne East 17 ning 
peoõhtu lõpetas Royal Band.

Korraldus sujus
Oleg Gross märkis, et ees-
märgiks oli tihe ja tasakaalus 
programm, kus leiduks mee-
lepärast erinevatele maitsete-
le. „Näha oli, et Anne Veski 
läks muidugi kõige laiemale 
seltskonnale peale. Teised on 
rohkem nišibändid. Aga ar-
van, et kokkuvõttes õnnestus 
kõik hästi,“ rääkis Gross mõ-
ned päevad pärast üritust.

„Eks esimesel aastal nii suu-
re ürituse korraldamine ikka 
lonkas, aga olema asja paran-
danud ja nüüd tundus, et läks 
päris sujuvalt,“ lisas ettevõtte 
omanik.

Oleg Gross avaldas seejuu-
res tänu oma töötajatele, kes 
uusaastapeo teoks saamisel 
väga palju vabatahtlikult pa-
nustasid. „Tänan meie tööta-
jaid, kes peo organiseerimisel 
ja toitude valmistamisel ühis-
kondlikus korras väga palju 
ära tegid. Sellist suurt üritust 
ei saagi firma üksi korraldada, 
kui töötajad asjaga kaasa ei 
tule,“ sõnas Gross.

Ettevõtja tänas ka Palmse 
Mõisa, eesotsas direktor Maie 
Urbasega, kes catering’i kor-
raldamisel abistas. Oleg Gros-
si tänusõnad läksid ka Rak-
vere Linnavalitsusele ning 
Rakvere Spordikeskuse juht-
konnale, et peo korraldamisel 
sedaviisi vastu on tuldud.

„Kui meil ikka hästi läheb, 
siis jätkame selle traditsioo-
niga. Ning kui selles hoones 
lastakse meil ka edaspidi pidu 
korraldada, siis ei tahaks Saku 
Suurhalli või kusagile mujale 
minna. Kuna firma on Rak-
veres kasvanud, siis sooviks 
ikkagi, et toimuks siin,“ aval-
das Gross lootust, et sarnased 
sündmused leiavad aset ka 
edaspidi. Lisaks kutsus ta oma 
töötajaid üles teada andma, 
milliseid ettepanekuid oleks 
neil järgmiseks aastaks.

Võimsa laser-show autoriks oli Romek Sirila (Maivel).

Anne Veski pani rahva kaasa elama kohe esimeste lugudega.

Pidusöögiks pakuti külmlauas head-paremat, mille valmistasid ettevõtte oma 
töötajad. Magusasõpru rõõmustasid hilisõhtul välja toodud suured tordid.

Sellelgi korral olid peole oodatud lisaks kollektiivile äripartnerid, 
aga ka kohalikud juhtfi guurid. Paremalt Rakvere linnapea Triin 

Varek, teeninduse eest vastutanud Palmse Mõisa direktor Maie 
Urbas ja Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev.

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak kaasaga.

Õhtu lõpetas Royal Band.
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Linnuse Autokeskus OÜ
Tel 324 0044, 526 0155 | Linnuse 7, Rakvere
info@linnuseauto.ee | www.linnuseauto.ee

ÕLIFILTRID, MOOTORIÕLID,
KLAASIPUHASTAJAD,

AUTOAKUD JA AUTOPIRNID

UUDISED

Üle viie aasta Lääne-
Virumaal, täpsemalt 
Rakveres tegutsenud 
Vilde Autorent hakkas 
nüüd teenust pakkuma 
teisteski piirkondades – 
Järva, Viljandi, Tartu ja 
Jõgeva maakonnas.

Liisi Kanna

„Aastate jooksul on meile tul-
nud ka mujalt kliente. Kuna 
nendel suundadel on endal 
sagedamini sõitmist, siis saab 
ka rendiautosid edasi-taga-
si liigutada,“ selgitas Vilde 
Autorendi juhataja Andre 
Pronin. „Päris igale poole 
võib-olla ei pane autosid ko-
hapeale, aga saame vastavalt 
klientide vajadustele neid lii-
gutada. Kui hästi vastu võe-
takse, siis ei oleks problee-
miks ka sõidukeid kohapeal 
hoida,“ jätkas ta.

Vilde Autorent on ka kind-
lustusfirmade partner, pak-

kudes asendusautosid, mida 
samuti kõrvalmaakondadest 
küsimas käiakse. Just kind-
lustusjuhtumid on Pronini 
sõnul need, mille puhul ki-
pub auto pikemalt kliendi 
käes olema. „Hinnapäringud, 
kalkulatsioonid, varuosade 
tellimine, remont – see kõik 
võtab aega,“ selgitas ettevõtja. 
Samas nentis ta, et on ka ta-
vakliente, kes auto mitmeks 
kuuks rendivad.

Lisaks on Vilde Autorendi 
masinapargis üheksakohali-
sed bussid, mis Pronini sõ-
nul samuti väga populaarseks 
osutunud. „Seltskonnal on 
ühe bussiga lõbusam reisida 
kui kahe sõiduautoga. Pike-
maid reise on bussiga kind-
lasti ka lihtsam teha,“ lausus 
juhataja, lisades, et neidki tul-
lakse kaugematest kohtadest 
rentima.

Autorendifirma tugevuse-
na nimetab selle juht ka kva-
liteetseid sõidukeid. „Minu 
suunaks on olnud hoida uusi 
autosid, mis on tehniliselt 

TÖÖTAJATE KONTROLL
4. veebruaril kontrollisid Ida prefektuuri piiriametnikud 
Lääne-Virumaal ehitusobjekti tuvastamaks, kas seal töötab 
seadusliku aluseta Eestis viibivaid isikuid. Kokku kontrolliti 
kuut Ukraina kodanikku, kellest üks töötas Eestis seadusliku 
aluseta. Talle koostati vabatahtlik lahkumisettekirjutis Ees-
tist lahkumiseks ja kohaldati kuueks kuuks sissesõidukeeld.

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
2. veebruaril teatati politseile, et Rakveres Laial tänaval löö-
di 18-aastast naist. Kõik juhtunu täpsemad asjaolud selgita-
takse välja alustatud kriminaalmenetluses.

2. veebruaril lõi 29-aastane mees Vinni vallas 41-aastast 
meest. Politsei pidas lööja kahtlustatavana kinni.

1. veebruaril teatati politseile, et Tapa linnas Pika tänava 
maja ees tõugati omavahelise tüli käigus 21-aastast naist.

1. veebruaril sai politsei väljakutse Tapa linna Veski täna-
va meelelahutusasutusse, kus löödi 36-aastast meest ja 18- 
ning 17-aastast naist. Politseile on vägivallatsejate nimed 
teada. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vilde Autorent laieneb

Ettevõtte juhataja Andre Pronin rendiautot tutvustamas. Foto: Liisi Kanna

korras ja väikese läbisõiduga. 
Kuna klient tihtipeale hindab 
uuemat-paremat masinat, siis 
olen üritanud seda joont hoi-
da,“ selgitas Pronin.

Sel kevadel ongi ettevõt-
tel plaanis taas masinaparki 
uuendada. „Praegu käivad lä-
birääkimised erinevate auto-
müüjatega, eks siis ole näha, 
kellega käed lööme ja mis au-

tod kevadel tulevad,“ märkis 
Pronin.

Lõpetuseks tasub mainida, 
et seoses laienemisega pani 
Vilde Autorent käima ka 
Facebooki loosimängu, mille 
raames saavad kolm õnne-
likku kolmeks päevaks tasuta 
sõiduauto kasutamise võima-
luse.

MUST KROONIKA
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TÖÖKUULUTUSED LEIAD LK 14

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

B-kat 12.02 ja 02.03
B-kat e-õpe 20.02 ja 12.03

Esmaabi koolitus 14.02 ja 21.02
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 15.02.2020 kell 10.00

•

algab 23.04.2020 kell 10.00

• algab 17.02.2020 kell 18.00

• algab 11.03.2020 kell 18.00

• algab 3.03.2020 kell 18.00

• sõiduki rent eksamiks

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

T-kategooria

(35h)

(140h)

(buss)

(traktor) Telefon 5887 2220

Ootame oma meeskonda Rakvere kesklinnas

TELEFONIMÜÜGI KONSULTANTE
Päevane vahetus kella 9-16.30, f@telemarketing.ee
Õhtune vahetus kella 16.30-21, i@telemarketing.ee

Võimalus töötada kodukontoris paindliku tööajaga.

Arkna Mõisa kollektiiv otsib oma meeskonda , kes
hakkaks igapäevaselt hoolt kandma mustsõstra- ja õunaistanduse eest.

TÖÖKAT AEDNIKU

Vajalik Tööaeg on
Kasuks

tuleb Palk

aianduslik eriala või vähemalt töökogemus. täistööaeg,
töötaja peab olema valmis vajadusel ka nädalavahetuse tööd tegema.

kui omad traktorilube või vähemalt sõiduoskust. 900-1000 Bruto.

Kui oled aus ja kohusetundlik ja tunned et see töö võiks just sulle sobida,
võta palun ühendust allolevatel kontaktidel.

Laine Laas Aednik • laine.laas@arkna.ee 5886 0502• Tel

Aktsiaselts Rakvere Haigla

võtab tööle

puhkuste asendajaks

Täpsem info telefonil

513 4605 Piret või

saada CV haigla@rh.ee

KÖÖGITÖÖLISE
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... tähendab professionaalset 
meeskonda ja moodsaid raviseadmeid.

Sinu lemmikut ootavad:

Tervisekontroll

Lai valik ravi- ja hooldusprotseduure

Tipptasemel konsultatsioon

Vajalikud ravimid, 
ravitoidud ja toidulisandid

RakverePetCity
lemmikloomakliinik

veebruaris

ja märtsis

TASUTA

tervisekontroll

Põhjakeskus, Halajala tee 4, Tõrremäe küla, Rakvere vald

kauplusja
e-pood

TASUB TEADA

R akvere linn, Eesti Rah-
vatantsukeskus, Rah-
vakultuuri Keskus, 

Eesti Rahvatantsu ja Rahva-
muusika Selts ning Tarvan-
pää Selts sõlmisid 31. jaa-
nuaril koostööleppe Meeste 
Tantsupidu 4 (MTP4) korral-
damiseks.

Üle-eestiline MTP4 toi-
mub Rakveres 5.–6. juunil 
2021. aastal, mil möödub 15 
aastat esimesest Eesti meeste 
tantsupeost. Peo idee autor ja 
pealavastaja on tunnustatud 
tantsupedagoog Maie Orav.

„MTP4 jutustab loo nelja 
venna tegemistest läbi eri-
nevate ajajoonte eestlaste 
kujunemisloos. Kavas on nii 
pärimusepõhist kui ka tule-
vikku vaatavat, sest seekord-

ne meeste tantsupidu on esi-
mene üleriigiline tantsupidu 
Eesti Vabariigi uuel sajandil. 
Mehed on seda pidu kaua oo-
danud ning nüüd saavad nad 
hakata tantsurühmi kokku 
panema ja sügisest alates ka 
uusi tantse õppima,“ sõnas 
meeste tantsupidude idee au-
tor Maie Orav.

„Meie meeskond on võt-
nud endale südameasjaks luua 
Eesti meestele pidu, mille 
traditsiooni saab edasi kanda 
tulevastele põlvedele,“ lisas ta.

Rakvere linnapea Triin 
Varek toonitas, et muutuvas 
maailmas on väga oluline osa 
traditsioonidel. „Tants teeb 
rõõmsaks, tants annab hea 
tuju, toob kokku sõbrad ja 
loob üleva meeleolu. Aga rah-

vatants on lisaks sellele veel 
ka meie lugu. Lugu ajast aega, 
juurtest tänapäevani. Mul on 
siiralt hea meel, et läbirääki-
miste tulemused olid posi-
tiivsed ning MTP4 leiab aset 
Rakveres juba 2021. aastal. 
Väge täis linnas, kus meeste 
tantsupeod alguse said, jätkub 
ikka meeste väge täis tants,“ 
lausus linnapea.

Esimene Eesti meeste 
tantsupidu toimus Rakve-
res 2006. aastal. Teine pidu, 
nimega „Elementaalne“ sai 
teoks aastal 2010. Meeste 
tantsupidu „KOLM“ toimus 
2015. aastal. Neljanda mees-
te tantsupeo alapealkiri on „4 
venda“.

Kuulutaja

Rakvere Teater
7.02 kl 19 „Hullemast hul-
lem“ s/s, lav. Elina Purde
11.02 kl 19 „Made in China“ 
v/s, lav. Urmas Lennuk
12.02 kl 19 „Kuni ta suri“ 
v/s, lav. Peeter Raudsepp

Gustavi Maja
13.02 kell 18.30 käsitöö-
kommide valmistamise 
õpituba
18.02 kell 18.30 Viigi Viil 
Kanguri loeng „Kuhu kaob 
motivatsioon“
20.02 kell 18.30 Peeter Lii-
vi loeng „Sissejuhatus ke-
haenergeetikasse“
27.02 kell 18 Lille Lindmäe 
loeng „Bioväli. Tervis. Uus 
ajastu“
5.03 kell 18 Mai Agate Väl-
jataga loeng „Raamidest 
välja“
Venitustund E ja R kell 
8.30 ja K kell 18.30
Vabastav tants T kell 19
Info ja registreerumine tel 
553 5871, 
www.gustavimaja.eu

KUHU MINNA

Neljas meeste tantsupidu 
toimub 2021. aastal Rakveres

Koostööleppe allkirjastamisel Rakvere linnavalitsuse valges saalis sai näha ka tantsu. Foto: Helen Solovjev
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19.02. TAPA KULTUURIKODA KL 19.00

01.04. VÄIKE-MAARJA RAHVAMAJA KL 19.00

Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.

Andrus Eelmäe 
ja Tõnu Oja 
(Eesti Draamateater)

Mika Myllyaho 
komöödias

Andrus Eelmäe 
ja Tõnu Oja 
(Eesti Draamateater)

Mika Myllyaho 
komöödias

VABA AEG

Täna jõuab kinodesse 
uus kodumaine mängu-
film „Talve“, kus Oskar 
Tootsi mängib Karl Ro-
bert Saaremäe.

Tõnu Lilleorg

On aasta 1942. Kuigi Eesti on 
Saksa vägede poolt okupee-
ritud ja käib sõda, püüdlevad 
inimesed õnne poole ja püüa-
vad oma tööde-tegemistega 
toime tulla. Filmi stsenaariu-
mi on kirjutanud Oskar Lutsu 
ainetel Martin Algus ja režis-
söör on Ergo Kuld. Linaloo 
žanrimääratluseks on roman-
tiliste sugemetega draamako-
möödia.

Karl Robert, mis mees on 
Oskar Toots?

Ta on noor poiss, kelle isa 
Joosep on Siberisse saadetud. 
Ülesoo talu on maha põlenud 
ja Oskaril tuleb võtta vastutus 
peremehena oma ema talus 
Rajal. Need on välised olud. 
Sisemiselt kandub Oskaris 
edasi Tootside geneetika ja tal 
pole tegelikult vahet, mis ajas 
ta elab. Ta otsib ikkagi või-
malusi, kuidas krutskeid teha 
ja end väljendada.

See on huvitav, sest võiks 
arvata, et sellisel keeruli-
sel ajal võiks valitseda ül-
dine nukrameelsus.

Meie, kes me elame aastas 
2020, teame, milliseks kuju-
nes elu hiljem. Kui me näit-
lejatena neid tegelasi mängi-
sime, siis võtsime arvesse, et 
meie tegelaskujud ju ei tea, 
kuidas ajalugu edasi kujuneb. 
Filmis keskendutakse elu 
helgematele toonidele. Vaa-
tamata keerulistele aegadele 
inimesed elasid ja elavad het-
kes, sest muud valikut ju ei 

tegemine oli rõõm, oli väga 
kaunis suvi ja meil oli väga 
kaunis meeskond.

Tean, et Riina Hein Teele-
na on sinu ema. Kes vana-
dest tuntud nägudest fil-
mis veel osaleb?

Jaa, lisaks astub Margus 
Lepa üles Kiirena, Tõnu Al-
veus Lestana ja Rein Aedma 
mängib Imelikku.

Kas filmis on romantiline 
armukolmnurk?

Nojaa, kui filmiplakatil on 
kaks inimest, siis võiks ar-
vata, et kuskil on ka keegi 
kolmas. Ma ei ütleks, et see 

oleks ainult armukolmnurga 
lugu. Film näitab noorte ini-
meseks kasvamist, sest neil 
tuleb otsustada, mida nad 
päriselt tahavad ja siis vastu-
tus võtta. Tegelased otsivad, 
mis oleks see õige asi, millest 
juhinduda, nad otsivad seda 
enese seest ja välisest maail-
mast. Mõni otsus on ka väga 
altruistlik. See on kaunis 
protsess.

Sel pühapäeval on Rakve-
re Teatrikinos seanss, kus 
tuled publikuga kohtuma?

Täpselt nii ja moderaato-
riks on minu ema Tiina Mäl-
berg, mis on väga huvitav.

Karl Robert Saaremäe: Toots teeb ikka krutskeid

ole. Sa võid vaadata edasi või 
tagasi, kuid sel pole suurt mõ-
tet – kohal tuleb olla praegu-
ses hetkes. Ma loodan, et sel-
line filosoofia tungib ka filmis 
esile.

Sellisele mitmetahulisele 
filmile on vaja head stse-
naariumit.

Filmi esilinastusel (4. veeb-
ruari eriseanss – toim.) ini-
mesed saalis naersid, nutsid ja 
plaksutasid. See on vapustav, 
milline vastuvõtt oli! Ja kui 
pärast rääkisime tegijatega 
omavahel, tuli nii palju tuge-
vaid tundeid esile. Filmi stse-
narist Martin Algus on Eestis 
praegu üks paremaid stsena-
riste. See, kuidas tema kirju-
tatud suhterägastik ekraanil 
tööle hakkab, kuidas stseeni-
des rulluvad lahti lahendust 
vajavad probleemid ning kui-
das lõpuks saavad kõik nii-
diotsad kokku põimitud – see 
on väga hea töö stsenaristilt. 
Ma tõesti tunnen, et see film 
on suurepärane.

Mis inimesi nutma ajas?
Ma ei tahaks ette ära rääki-

da, kuid seal on hetki, mis te-
kitavad äratundmist. Martin 
Algus mängib meid tegelaste 
ja näitlejatena kui vilespilli, 
kui Hamletit tsiteerida.

On vist suur kunst võtta 
eluline algmaterjal ja sel-
lest kaasahaarav teos ku-
jundada?

Eks igas külas on mõni 
Toots ja mõni Arno ning nad 
ei pruugi olla niivõrd selgelt 
eristatavad inimestena. Igas 
inimeses võib olla neid mõ-
lemaid. Klassikuks on Oskar 
Luts minu arvates saanudki 
eeskätt seepärast, et ta on kir-
jutanud need meile väga tut-
tavad arhetüübid konkreet-
sete nägudega inimesteks. Ja 
neile on lihtne kaasa elada.

Oled rollis hästi rõõmsa-
meelne. Kas said selle oma-
duse võtta enda pealt?

Minus on ka seda külge. Ma 
ei jaksaks kindlasti olla vaid 
ülevoolavalt rõõmsameelne. 
Mulle meeldib väga vahest 
mõtiskleda ja aknast välja 
vaadata.

Kas roll tuli kergelt?
Näitlejatehniliste võtete ja 

režissööri abiga õnnestus va-
jalikud asjad kätte saada. Eks 
see on töö ja ikka mõtled, 
kuidas paremini saaks. Mõ-
nel puhul sa pole endaga ra-
hul ja püüad paremini. Need 
väikesed sisemised heitlused 
käivad asja juurde. Selle filmi 

Oskar Tootsil on aina nägu naerul. Foto: Robert Lang
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• Pisike vapper valge Opel Corsa sinule! 
Müüa Opel Corsa, 1.0, 44kW, 2006.a, ben-
siin, manuaal. Hind 1450 €. Tel 5884 1279

• Opel Vectra C 1, 9CRD1 04 ÜV 11.20. 
Igapäevaselt kasutusel. Õlid, rihmad, hool-
dus 5000km tagasi. Hind 1200 €. Valuvelg, 
naeltega 16 tolli, 6 käiku, toonklaas, must. 
Tel 5630 4322

• Müüa Totota Avensis Verso (2002) varu-
osi. Info tel 5822 2300

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

• Müüa Volvo XC90 R-Design, 2.4, 
136kW, 2007. a, diisel, automaat. 2019. 
a juulis vahetatud roolilatt ja roolivõi-
mupump. 2019. a septembris vahetatud 
tagumised piduriklotsid ja kettad. Auto 
korrapäraselt hooldatud. Hind 7950 €. 
Asub Pärnus. Tel 518 3539

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

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

• Müüa Audi 80 14 tolli veljed koos lamel-
lrehvidega või eraldi. Tel 529 1004

VARUOSAD
• Ostan vene mootorratta ja sõiduautode 
uusi varuosasid. Võib pakkuda ka veneaeg-
set külgkorviga mootorratast. Tel 5346 6841

• Ostan autode katalüsaatoreid ja tahma-
fi ltreid. Täpse hinna määramiseks saada 
kood kati pealt, pilt või helista! Tel 5190 
0942. Oleme ka facebookis/Katitakso

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

• Ostan Jawa 350 kuubikulise, mootori ja 
osi, ka dokumendid. Tel 5608 0575

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Tel 5565 9595

• Ostame sõidukeid. Turuhinnaga mitte 
pakkuda. Tel 517 4193

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

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

• Ostan igas seisus sõidukeid, puksiiri 
võimalus, arvelt kustutamine. Tel 
504 0457

• Ostan Vazide, Moskvitši, Volga uusi 
plekke, tulesid, stangesid jne. Ostan Vene-
aegseid uusi rehve. Tel 515 7395

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 5956

• Ostan ZIM mootori osi. Tel 5558 5956

KINNISVARA

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

• Müüa Rakveres peagi renoveerimisse 
minevas majas 1toaline korter. III korrus, 
Võidu tn. Tel 5340 5540

• Müüa kõigi mugavustega 1toaline korter 
Kundas. Hind Kokkuleppel. Tel 5682 4814

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

• Müüa 2toaline keskküttega korter Kadri-
nas. Tel 5680 1956

• Müüa 2toaline korter Vinnis, II korrusel, 
rõduga, renoveeritud majas, remonti 
vajav. Hind 19 000 €. Tingimisvõimalus. 
Tel 5805 0872

• Müüa 2toaline remonti vajav korter 
Haljala vallas Annikvere külas. Hind 3500 
€ + notaritasu. Tel 583 6842

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter Tamsa-
lus. Tel 5552 5460

• Müügis 2 toaline korteriühistusse kuuluv 
korter Kiviõlis aadressil Soo 3a (1/3, 52,10 
m2). Apteegini 100 m, polikliinik 150 m. 
Lähimad kauplused (Konsum, Gross, 
Rimi 350 meetrit, Alko 200 meetrit. Kiviõli 
I Keskkool ja Maxima kauplus 400 meetrit). 
Korter on normaalselt elamiskõlblik ja 
vajadusel jääb kogu tugeva konstruktsioo-
niga 60-aastate mööbel ostjale. Ostja soovil 
korter tühjendatakse mööblist. Soojendus 
tsentraalne, soe vesi gaasiveesoojendiga. 
Tel 524 7337

• Müüa järelmaksu võimalusega korter Pai-
des 2toaline, otse omanikult. Tel 5624 4605

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

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

• Müüa 3toaline korter Rakveres Kungla 
tänaval. Tel 5625 6916

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

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

• Müüa maad Rakveres Tehase 5, 1888 m2 

. Tel 5554 8456

• Müüa 1ha elamumaad Tõrma külas otse 
omanikult. Tel 5624 4605

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT MAHAVÕTMISE 
TÕENDI!

* VARUOSADE SAATMINE KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

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

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

• Ostan 1 või 2toalise korteri Tapa 
linnas. Tel 511 0478

• Ostan Tapa linnas 1-2toalise korteri otse 
omanikult. Võib vajada kapitaal remonti. 
Tel 5624 4605

• Ostan 2-3toalise korteri Rakveres. Tel 
504 5560

• Ostan Võsul maja või kinnistu. Tel 5451 
0535

• Ostetakse talukoht või kinnistu vanema 
majaga Lääne-Virumaal või Järvamaal 
(hooned võivad vajada remonti). Võimalik 
vahetada korteri vastu Tapal. Kõik pakku-
mised on oodatud. Tel 511 0478

• Ostan talumaja koos metsamaaga. 
Email: talumaakinnisvara@gmail.com, 
Talumaa Kinnisvara OÜ. Tel 5919 7348

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

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 9942

ANNAN ÜÜRILE

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

• Üürile anda Rakveres 1toaline korter. 
Tel 5384 2650

• Anda üürile Vinnis 1toaline möbleeritud 
korter otse omanikult. Tel 5624 4605

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

• Üürile anda 2toaline korter Vinnis. Tel 
503 9175

• Anda üürile Vinnis 2toaline möbleeritud 
korter otse omanikult. Tel 5624 4605

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

• Anda üürile garaaž Rakveres Mulla tn. 
Tel 512 2530

• Konteinerladu/garaaž Rakvere 
linnas. Konteinerladu on soodne ja 
mugav lahendus nii suuremate kui 
ka väiksemate asjade hoiustamiseks. 
Olgu selleks siis talveperioodiks tur-
valisemat paika vajav suvilamööbel ja 
aiatehnika, remondi ajaks hoiustamist 
vajav igapäevane kodune vara, ehitus-
materjal, väikesed sõidukid, hooaja-
line spordivarustus, auto varuosad, 
rehvid või turundus- ja esitlusmaterja-
lid. KONTEINERLAO EELISED: mugav 
ligipääs autoga laokonteineri ette, hea 
asukoht, avatud 24/7. Võtmed kätte 
lepingu sõlmimisel. Soodne hind. Tel 
5456 6677

ÄRIPINNAD

• 14 aastat tegutsenud hambaravika-
binet (63m2, sisustatud), anda rendile 
või müüa Rakvere bussijaama vastas. 
Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6 SED 2,5 l, 110 kW, 2000.a 
diisel ning müüa Audi 80 B4 2,0 l, 66kW 
universaal 1994.a, bensiin, tumelilla, heas 
sõidukorras, palju väljavahetatud vanad 
osad uutega. Õlikulu ei ole. Vahetusest 
vahetuseni. Hind on soodne. Tel 5386 6881

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 

Škoda Roomster, 09/2013a. 1.4 
(63kw), bensiin, manuaal, hõbe-
dane met. Sn: 191 960km. 
Hind: 3990.-

Mazda 6, 05/2008a. 2.0 (108kw), 
bensiin, automaat, sinine met. Sn: 
184 525km. 
Hind: 4490.-

Audi A6, 12/2006a. 2.4 (130kw), 
bensiin, automaat, tumesinine 
met. Sn: 185 620km. 
Hind: 4690.-

Honda Civic ,  04/2008a. 1.8 
(103kw), bensiin, automaat, pu-
nane met. Sn: 149 150km. 
Hind: 4990.-

Renault  Trafic Pack Clim , 
02/2011a. 2.0 (66kw), diisel, 
manuaal, kaubik, valge. Sn: 
150 775km. 
Hind: 5590.-

Nissan Qashqai Acenta 4x4, 
07/2012a. 2.0 (104kw), ben-
siin, automaat, beež met. Sn: 
244 450km. 
Hind: 6990.-

Nissan Pulsar Visia, 09/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 84 400km. 
Hind: 8290.-

Peugeot 2008 Active Plus , 
06/2015a. 1.4(50kw), diisel, ma-
nuaal, must  met. Sn: 61 985km. 
Hind: 8990.-

Nissan Micra N-Conne cta , 
05/2017a. 0.9 (66kw), bensiin, ma-
nuaal, sinine met. Sn: 13 700km. 
Hind: 12 490.-

Nissan Qashqai Tekna, 03/2014a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, hall 
met. Sn: 154 010km. 
Hind: 12 990.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 
1.2(96kw), bensiin, manuaal, 
pruun met. Sn: 40 860km. 
Hind: 15 290.-

Nissan Qashqai Tekna, 01/2017a. 
1.2(85KW), bensiin ,automaat, 
hõbedane met. Sn: 59 300km. 
Hind: 16 790.-

Nissan X-Trail Acenta Vision 
Pack, 09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, 
manuaal, must met. Sn: 25 760km. 
Hind: 16 990.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), 
diisel, automaat, must met. Sn: 
113 490km. 
Hind: 16 990.-

Honda CR-V ,  01/2016a. 2.0 
(114kw), bensiin, automaat, must 
met. Sn: 72 058km. 
Hind: 17 290.-

Nissan Qashqai Tekna, 03/2017a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, 
valge met. Sn: 24 625km. 
Hind: 17 590.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja 
Tehnoloogia pakett, 04/2017a. 
1.6(120kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 32 735km. 
Hind: 19 690.-

Nissan NV300 Working Star, 
07/2018a. 1.6(92kw), 9-kohta, 
diisel, manuaal, hall met. Sn: 
28890km. 
Hind: 21 990.-

N i s s a n  Q a s h q a i  Te k n a + , 
01/2019a. 1.3(117kw), bensiin, 
automaat, hall met. Sn: 9250km. 
Hind: 23 980.-

Nissan X-Trail Tekna, 11/2017a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, hall 
met. Sn: 9500km. 
Hind: 24 990.-

Nissan Navara Tekna, 02/2018a. 
2.3 (140kw), diisel, automaat, ne-
likvedu, pruun met. Sn: 7600km. 
Hind: 34 990.-
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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

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

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

TEENUSED

• Valmistan võileivatorte, snäkki 
vaagnaid. Tel 5194 5291

• Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus ,remont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. Uued 
õhksoojuspumbad al 395 EUR. Õhk-ve-
si soojuspumpade müük, paigaldus 
(Daikin, Th ermia, Nibe). VIRU SOO-
JUSPUMBAD OÜ. Tel 5656 4857

• Autoplekitööd parima hinna ja kvalitee-
di suhtega Lääne-Virumaal. Tel 508 6455

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT
• Metsaveoauto teenus. Tel 503 2269

 

• Transpordi-ja kolimisteenus kaubiku-
ga. Tel 5191 4422

• Kolimine ja veoteenus. Tel 5552 8487

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

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

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

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

• Veoteenus kastiautoga. Vajadusel 
kaasas kaks tublit abilist. Hinnad kokku-
leppel! Tel 5604 0360

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

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Kolimis- ja transporditeenus kaubi-
kuga. Tel 5553 0770

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

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

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

• Teostame fekaaliveoteenust ja kana-
lisatsioonikaevude tühjendamist. Kül-
munud trasside sulatus. Feka-Ekspress 
OÜ. Tel 5194 4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS

• Maalritööd, trepikodade remont, 
üldehitus, antiikkrohv, kindakrohv. Tel 
5897 9293, Ehmes OÜ

• Siseehitus Rakvere. Võtke meiega 
julgelt ühendust, kui Teil on mure 
siseehitusega, remondiga, restau-
reerimisega, parandustöödega, kap-
pide-mööbli komplekteerimise ja 
paigaldusega. Uste, akende, dušš, WC, 
boiler ja torustike vahetusega, põran-
dast laeni plaatimise, lammutuse ja 
uute seinte ehitusega. Võtame mee-
leldi vastu ka väiksemad tööd. www.
siseehitus.info

• Vannitubade ja korterite remont. 
Tel 5633 1530

• Korterite, majade remont, reno-
veerimine. Kuulutus ei aegu. Tel 
5633 1530

• Vanade majade renoveerimine. Palki-
de vahetus, soojustus, sarikate loodimine. 
Majade ehitust nullist võtmeteni. Tel 
505 6949

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

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

• Teostame korterite ja eramute lammu-
tus-, ehitus-, remondi- ja viimistlustöid. 
Rakvere. Info tel 5633 3903

• 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

• Hoonete renoveerimine, sisetööd, 
saunad. Tel 5646 0674

• Teostame kõiki ehitus- ja lammu-
tustöid ning prahi utiliseerimist. Pikk 
töö kogemus. Töö kiire ja korralik. Tel 
5604 0360

• Teostan ehitus ja remonditöid, terras-
side ja abihoonete ehitus, lammutus ja 
renoveerimine. Tel 5390 0769

• Teostame siseviimistlustöid, vannitoa 
remonti. Tel 567 8007

• Lammutustööd koos sodi äraveoga. 
Tel 5380 0863

• Salvkaevude puhastamine ja remont. 
Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

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

• Teen maalritöid pahteldus, värvimine, 
paigaldan aknapalesid, laminaat parketti 
jne. Tel 551 0531

• Teostan maalri ja siseviimistlustöid, 
vannitubade remont ja plaatimine. Tel 
5684 3839, https://www.facebook.com/
Siseviimistlus-481333308740539/

• Kõrvalhoonete ehitus, garaažid, 
saunad, grillimajad, puukuurid. Tel 
5380 0863

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

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

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

• Teostame lammutus- ja koristus-
töid, samas ka prahivedu. Tel 5553 
0770

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

• Ehitus, viimistlus, soojustus, lammu-
tus. Tel 504 5560

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

• Pleki kantimisteenus: aknaplekid, 
sokliplekk, parapetid, kõik erikujulised 
ja standardplekid. Tel 553 9330

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid sise-
kujundusel. 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. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvidee-
rimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaa-
ma pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

• Teostame elektritöid. Tel 5380 0863

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

• Teostan erinevaid elektritöid. Hind 
kokkuleppel. Tel 5689 4149

• Kõik elektritööd pädevusega elektri-
kult. Tel 5890 2983

• 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

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

Tänavakivide paigaldus • ääreki-
vide paigaldus • parklate ehitus 

• maja panduste ehitus • kipsseina 
ehitus • laminaat parketi paigaldus
• puit terasside/fassaadide ehitus

Tel 5673 4632
niinekivi@gmai.com

OSTA

MÜÜ 

VAHETA

kuulutaja.kuulutused.ee
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
(Piibeleht)

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

A&O meeskond 
teostab 

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
olavi@aoholding.ee

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

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

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

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

Tel: 524 7349
werner.jogisalu@gmail.com

                     

Ed. Vilde 6a, Rakvere
E-R   9-18 L      10-15 P   Suletud

HIND 20 €

Jumestus, 
ripsmepikendused

tel 5612 7727

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

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

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

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
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

PLAATIMISTÖÖD
KÖÖGI RENOVEERIMINE
SAUNADE EHITUS

TEL 5884 3346

MUUD TEENUSED

• Pakun raamatupidamisteenust, raa-
matupidamine@cici.ee. Tel 5383 3871

• Kodulehekülgede ja e-poodide val-
mistamine ja parandamine Lääne-Vi-
rumaal. Vaata lähemalt https://www.
disain24.ee või helista tel 5822 9489

• ÕIGUSABI. Meristo Õigusbüroo Põhja 
25, Rakvere, tel 514 1346, e-post meristo-
monica@gmail.com. Vastuvõtt eelneval 
kokkuleppel

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

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

• Küttepuude saagimine ja lõhkumine. 
Tel 5660 3585

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

• Ostan vanametalli. Konteinerid, 
haaratsiga veoauto. Gaasiga lõikamine 
sobivasse mõõtu. Romude arvelt kustu-
tamine. Tel 5190 0942

• Ostame vanametalli. Vanad traktorid, 
kombainid jne, kõik on raha! Head hin-
nad. Transport mult lift veokiga, millel 
on haarats ja kraana. Montaaž. Pakume 
meeskonda gaasilõikuritega. Konteine-
rite rent. Head hinnad! Maksmine arvega 
või sularahas. Tel 5190 0942

• Renditöötajad Tel 504 0457

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

• KALEVBAND, tantsumuusika igale eale! 
Tel 518 5318

• Ansambel (1—2-liikmeline) õhtujuhti-
mine üle Eesti. Tel 5190 1697

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 1269

• FELIX BÄND, soodne. Tel 5559 3419

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hool-
dus ja remont. Kasutatud laua- ja süle-
arvutite ost ja müük. Utiliseerime vana 
elektroonikat. Asume Rakvere, Ed. Vilde 
14/1. Helista juba täna tel 551 2053 või 
tule läbi. Vaata ka www.hss.ee
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   Tegemist on finantsteenuste reklaamiga,  tutvu tingimustega 
   www.varalaen.ee ning pea vajadusel nõu spetsialistiga. 
   Näiteks 5 000 euro laenamisel 1 aastaks intressiga 14% a. on 
   krediidi kulukuse määr 15,76% ning laenu brutosumma 5 387 
   eurot. Tegevusloa nr 4.1-1/169

Ettevõtete ja eraisikute 
krediidilahendused aastast 1996.

 Lepingutasu 0.- eurot  
 

         
    Vara hindamine 0.- eurot

     Arvelduskrediit  intressiga 1,3% kuus  
         

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

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

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

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja KROSSIKAD

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KODU

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

• Ostan vene mootorratta ja sõiduau-
tode uusi varuosasid. Võib pakkuda ka 
veneaegset külgkorviga mootorratast. 
Tel 5346 6841

• Ostan akordioni 60-80 bassiga, soovi-
tatavalt külgregistreiga. Pill peab olema 
hääles ja lõõts terve. Tel 5656 8908

• Müüa soodsalt korralik kahekohaline 
diivan. Tel 552 5703

• Müüa laupäeval kodust träni Kadrina 
vallas. Tel 5698 2788

• Saunakeriste müük. Tel 5380 0863

• Ära anda kirjutuslaud, seinakapp laius 
89 cm, kõrgus 2,38 cm,  diivan kapplaud 
ja mõned toolid. Tel 514 4331

• Müüa uus REJ veepõhine käteräti-
kute kuivati. Mõõdud 35x130. Kroom, 
roostevaba teras. Kaasas soomekeelne 
juhend. Hind 70 €. Tel 5595 1893

• Müüa voodi koos Dormeo mad-
ratsiga - 300 € (140 cm, sisseehitatud 
öökappidega, värv tamm), täispuidust 
pikendatav söögilaud - 150 € (värv 
tume lakk), esikukomplekt - 60 € 
(peegel nagidega, jalanõukapp, riiuli-
tega, värv tumepruun), esikupink-ja-
lanõuriiul - 35 € (värv tumepruun), 
toidukuivati - 25 €, rinnaltsurumise 
pink koos kangi ja kahe paari hant-
litega ning 80 kg erinevas suuruses 
raskustega - 130 €. Küsi infot või tule 
vaatama. Tel 5688 8797

• Müüa Spectra S2 rinnapump (160 
€) koos erinevate lisatarvikutega (pii-
mahoiustamiskotid, pudelid, tagavara 
voolikud, kahes erimõõdus leheter 
pumbaotsad jm). Üksik- või kaksikpum-
pamise funktsioon, pumpamiskiiruse ja 
-tugevuse reguleerimine, juhtmevaba 
akuga. Tel 5687 6068

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

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

• Müüa Dormeo madrats soodsalt. Tel 
5362 4501

• Müüa uued Dormeo madratsid sood-
salt. Tel 5685 2009

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

OST

•  O stan Norma/Salv o ja  teisi 
NSVL-aegseid mänguautosid ning 
vanu 1970-1990. a valmistatud Vene 
1/43 mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan kristall portselan arsise vara-
jane tarbeklaas nõusid ja esemeid. Tel 
5616 5761

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

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

• Ostan ehituslikku saematerjali. Tel 
5380 0863

• Ostan tööriistu. Tel 5380 0863

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

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

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

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

• Ostan veneaegseid vanu malmra-
diaatoreid. Tel 5553 0770

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Ostan puid – 30 €/m2. Tel 502 5069

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

• Müüa soodsalt 30 cm lepapuid 40 l 
võrgus. Tel 5554 6093

• Müüa kuiv lepp 30cm. 40l. võrkko-
tis,2,50 €. Müüa kuiv kask 30cm.40l. võrk-
kotis,3.00 €. Müüa turbabrikett alusel 84 
tk. 900 kg, 145 €. Müüa kase-puitbrikett 
96tk. alusel 960kg, 165€.

Müüa kivisüsi alusel 1000kg 25kg kotti-
des 250 €. VEDU TASUTA. Tel 5373 3626

• Müüa küttepuid ( märgi ja kuivi, lahti-
selt ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa saetud lõhutud küttepuud. 
Sanglepp, lepp, metsakuiv kuusk. Tel 
5192 4320

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (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 
küttepuid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 
504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kami-
napuid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

Müüa Rakveres
korralikku

KUIVA KÜTTEPUUD
 (40 l võrgus, 30 cm lepp)

VÕRGU HIND 
2.50 € 

TOOME KOJU 
AL. 10. KOTIST!
Tel 5567 5755

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

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

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Hind sisaldab transporti!

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

Müüa Rakveres 
kuiva leppa 

võrgus (40 l). 
Halu pikkus 30 cm. 
Võrgu hind 2.50 € 

Kiire tarne! 5567 5755

EHITUS

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

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

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
HÖÖVELMATERJALI

METS

• Ostan kasvavat metsa ja metsamaad. 
Tel 5346 9159

• Aitame metsade ja parkide omanikke 
noorendike hooldusel, üle pinnalisel 
niitmisel ja istikute käsitsi väljapuhas-
tamisel ning valgustusraiel. Meie mees-
konnal on pikaajalised kogemused ka 
parkmetsade taastamisel ja korrashoiul. 
Täpsusta hinda kohe. Tel 5668 6484
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BioPel v.9s
PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

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

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

Iga lahkumine on raske, 
iga teele saatmine kurb.

Kallis Helgi 
jagame sinu kaotust 

elukaaslase 

HARTING KESKÜLA
surma puhul.

 Majarahvas ja 
kaaslased Neolifest

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

Südamlik kaastunne 
Mari Avioja 
kalli tütre

MERIKESE
kaotuse puhul.

 
Viru-Jaagupi Kesk 19 KÜ

Müü oma kinnistu 
Tartumetsale

5557 7007
www.tartumets.ee

PARIMAD 
HINNAD 
EESTIS!

Müü oma kinnistu 
Tartumetsale

5557 7007
www.tartumets.ee

PARIMAD 
HINNAD 
EESTIS!
Müü oma kinnistu 

Tartumetsale

5557 7007
www.tartumets.ee

PARIMAD 
HINNAD 
EESTIS!

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

LOOMAD

• Meie koer LOKI läks kaduma 30. 
novembril, Tamsalu juurest. Tegemist 
on segaverelise hundikoera tüüpi 
koeraga. Koer on KIIBISTATUD, kaelas 
oli punane rihm koos raadiosaatjaga. 
Võimalusel, palume kinni võtta ja mei-
le teatada. Koer on sõbralik. Teatada 
võib numbritele 529 9348 või 515 9934 
või varjupaika

• Müüa sümboolse hinna eest toakoera 
kutsikaid. Tel 5596 6802

• Müüa 4-kuune jänes. Ainult lemmik-
loomaks. Tel 5685 8009

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa mahedalt kasvatatud toidukar-
tulit „Maret“ „Reet“ „Piret“ ja „Ando“. 
Tel 504 6887

• Müüa head toidukartulit “Vineta“ „ Fla-
via“ „Printsess“ ja „Gala“. Seemnemõõtu 
„Gala“. Tel 5616 5542

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

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5196 2628 
või 5354 3002

VANAVARA

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

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

• Ostan nõukogudeaegseid fotoapa-
raate, objektiive, vahvliküpsetajaid. Tel 
5853 2215

• Müüa 2 õlilampi. Tüki hind 5 €. Asu-
koht Kadrina. Tel 5595 1893

• Müüa vanaaegne triikraud. Hind 25 
€. Tel 5595 1893

• Ostan vanaaegseid esemeid ja asju. 
Tel 567 2175

• Ostan veneaegseid ja vanemaid 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, vimp-
leid, postkaarte, postmarke, fotosid, 
albumeid, tikutopse ja palju muud. 
Kõik vana huvitab ! Tel. 5872 5458

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

• Ostan veneaegseid ja vanemaid vinüül-
plaate. Tel 503 9650

• Ostan vanemaid seisma jäänud ese-
meid. Vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984

• Maksujõuline kollektsionäär ostab kal-
lilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, foto-
sid, albumeid, koos fotodega, markidega 
ümbrikke. Ka kollektsioonidena. Teemad 
– linnavaated, pulmad, matused, inime-
sed, pühadekaardid, sõjaväelased jm. 
Täiskirjutused hinda maha ei võta. AITA 
TALLETADA AJALUGU! Tel 5857 3749

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

TEATED

• Tugevate ja tundlike kätega massöör 
vabastab stressist ja ülepingest tekkinud 
vaevustest: selja-, kaela-, õla- ja peava-
lust. Tel 5371 2433

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

Näpi Mööbel
Näpi tee 20A

E ja L 9-14
T-R 9-18

P-suletud
Tel 529 2692

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

TUTVUS

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

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

PAKUN TÖÖD

• Renoveeritud juuksurisalong Rakveres 
kesklinnas ootab oma töötajate perre 
hakkajaid ja sõbralikke juuksureid. 
Huvi korral võta ühendust. Tel 5845 4790 
või 508 3997 

• Otsin ehitajat Vinni vannitoa remon-
diks. Põrand tasandada + linoleum, 
seina ja lasee sõrestik ja katta PVC sei-
napaneelidega, WC + valamu paigaldus, 
paigaldada kaks led valgustit lakke (el. 
tööd tehtud), viimistleda dušši alust, 
pesumasina koha välja ehitus, ühte seina 
3 kipsplaati + välisuks paigaldada. Tel 
5624 4605

• Võtame tööle majahoidja, 6 maja Rak-
vere kesklinna ümbruses. Kirjuta: arved@
reg.ee või helista tel 322 3939

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

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

• Tööd saab kogemustega metsatööline/
võsamees. Töö aastaringne. Tel 5360 0003

• Pakume tööd puiduhakkuri operaato-
rile. Info tel 506 7437

OTSIN TÖÖD

• Nais pensionär otsib tööd, hooldus-ko-
ristamine. Tel 5808 5260

• Maalri kogemustega ehitustööline 
soovib leida sobivat tööd Rakveres või 
Kundas võib ka pakkuda Soome (doku-
mendid on Soomes korras). Tel 551 0531
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HINNAD RAKVERE TURUL 30. jaanuaril 2020. 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 5,00 8,00

Hapukapsas kg 1,80 2,00

Porgand kg 1,00 1,50

Värske kapsas kg 0,50 0,70

Kaalikas kg 1,00 1,50

Peet kg 0,80 1,50

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kõrvits kg 1,00

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad kg 1,50 2,00

Mesi 700 g purk 6,00 6,50

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Seemned lindudele 5 kg kott 5,00

Seedermänni seemned 100 g 3,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud E-R 9-17

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee
Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee
Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

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

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSKID 
KELL 10- 14

VEEL MÜÜGIL:
tööstuskaup - jalanõud ja riided
saunavihad (laupäeval)

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

E ile 68 aastat tagasi, 6. 
veebruaril 1952. aas-
tal sai Suurbritannia 

kuningannaks Elizabeth II, 
kes on kõige kauem troonil 
püsinud monarh riigi aja-
loos. Millised on kuninganna 
harjumused ja eelistused?

Allpool toon teieni väike-
se valiku omamoodi fakti-
dest, mida maailma meedias 
on kuninganna Elizabeth II 
kohta välja toodud.

Kui Elizabeth II läheb 
reisile või külaskäigule, 
siis on tema saatjaskon-
nas alati kaasas ihuarst, kes 
peab teadma, kus asuvad 
lähimad haiglad külastata-
vas linnas, aga tema arsti-
kohvris peavad olema kõik 
vajalikud vahendid esma-
abi osutamiseks, sealhulgas 
näiteks ka elustamisaparaat. 
Esmavajalike vahendite hul-
ka, mis reisile kaasa võetak-
se, kuulub ilmtingimata ka 
Elizabeth II isiklik veri, et 
vereülekande teostamise va-
jadusel oleks olemas ideaalselt 
sobiv veri ja vastav olukord ei 
tabaks kedagi ootamatult.

Kuninganna ei luba avada 
Buckinghami palees mõnin-
gaid aknaid. Selle kiiksu põh-
jus on imelihtne. Nimelt soo-
vib Elizabeth II, et hoone vä-
lisvaade oleks ideaalne, kuna 
turistid pildistavad seda sa-
geli, aga esindusküljel avatud 

aknad koos nendele langevate 
päikesekiirtega rikuvad seda 
vaadet. Seetõttu avatakse neid 
aknaid üliharva ja vaid teatud 
aegadel. Sellest kirjutas omal 
ajal Daily Mirrori ajakirjanik 
Ryan Parry, kes valedoku-
mentide alusel asus kuninga-
lossis tööle teenrina. Taoline 
auk turvasüsteemis põhjustas 
2003. aastal kohtuprotsessi, 
kuna kuningapere eraelu kisti 
avalikkuse ette.

Kuninganna vihkab jää-
kuubikuid. Tema arvates on 
tunduvalt meloodilisem jää-
pallide poolt tekitatav heli, 
mistõttu kuninglikke joo-
ke jahutavad just ümmar-
gused jääpallid. Räägitakse, 
et jäägraanuleid valmistava 
aparaadi olevat oma abikaa-
sa jaoks välja mõelnud prints 
Philip.

Kuninganna ei hoia oma 
käekotis selliseid tavapäraseid 
asju, nagu passi ja raha, aga 
see-eest võib sealt leida näi-
teks konksu. Esmapilgul näib 
vajadus taolise eseme järele 
olevat olematu, kuid ainult 
esmapilgul. Nimelt kinnitab 
kuninganna konksu laua kül-
ge ja riputab selle otsa oma 
koti. See on oluline veel ka 
seetõttu, et käekoti abil annab 
ta oma teenritele teatavaid 
märke.

Kuninganna pole erilises 
vaimustuses habemikest ja 

põlgab kikilipse. Kui paljud 
inimesed peavad vuntse ja ha-
bet mehelikkuse tunnuseks, 
siis Elizabeth II jaoks on need 
pigem ärritavad tegurid. Ta 
peab näokarvu hoolimatuse 
ja halva tooni tunnuseks. See-
pärast on kõigi kuninganna 
meessugulaste ja ka personali 
lõuad alati puhtaks kraabi-
tud. Seda reeglit rikub vaid 
kuninganna lemmikpojapoeg 
prints Harry, kuigi vanaema 
on püüdnud sellegagi võidel-
da, kuid lootusetult. Veel ei 
meeldi kuningannale vestid 
meeste seljas ja kikilipsud, 
kuid siin on väike „aga“. Ta ei 
salli nimelt ainult mittetõelisi 
ehk võltskikilipse, mis on eel-
nevalt kokku seotud, aga sel-
le teeb kuninganna kindlaks 
sekunditega.

Kuninganna nummer-
dab ehk varustab järjekorra-
numbriga kõik oma rõivad. Ja 
see pole seotud üksnes Eliza-
beth II korraarmastusega. 
Igal riideesemel on number, 
aga samuti sildike selle koh-
ta, millal ja kus seda rõivast 
on kantud. Kogu arvepida-
mine on kirjas spetsiaalses 
kaustikus. Kuna kuninganna 
eelistab eredaid värve ja klas-
sikalist lõiget, siis on kerge 
kostüüme segi ajada, aga il-
muda avalikkuse ette ühes ja 
samas riietuses liiga sageli on 
lubamatu.

Kuninganna ei söö suppi ja 
kartulit. Loomulikult võivad 
need toidud Buckinghami 
palee toidulaual olla, kuid kui 
Elizabeth II einestab üksinda, 
siis talle suppi ei pakuta. Kar-
tul ärritab kuningannat veidi 
vähem, aga ta piirab võima-
lusel lihtsalt tärklise söömist. 
Elizabeth II peab dieeti, mille 
hulka kuuluvad näiteks kala, 
munad ja muud kasulikud 
toiduained.

Kuninganna üheks lem-
mikmaiustuseks on vaarikad, 
mida ta jumaldab. Aga nende 
söömist inimeste ees ei saa ta 
endale lubada, sest vaarikad 
võivad ebaesteetiliselt jää-
da hammaste vahele kinni. 
Vastuvõttudel ja pidulikel 
söömaaegadel väldib kunin-
ganna samal põhjusel ka mu-
rakate söömist, aga kurkidest 
ja tomatitest peavad enne ku-
ninganna ette jõudmist olema 
eemaldatud seemned.

Kuninganna lemmik-
harrastuseks on ratsutamine, 
millega 93-aastane naine te-
geleb tänase päevani, kusjuu-
res teda ei sega ka külmad ja 
tuulised ilmad. Seejuures on 
kindlaks reegliks, et Elizabeth 
II ei käi ratsutamas kuna-
gi üksinda. Enamasti saadab 
teda kuninglik tallmeister 
Terry Pendry.

Allan Espenberg

1952: algas kuninganna Elizabeth II valitsemisaeg
TÄNA MAAILMAS
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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

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

kiiresti valmivaid snitsleid ja kotlette,
maitsvaid sinke ning vorste

Kampaania sealiha

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

TAGAKAMBRI
KANGALAAT

7.-8. veebruaril
10.-11.

ja

veebruaril

Kaupluse A&E Kangad
Rakveres L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

SUUR VALIK
KARDINA- ja

MÖÖBLIRIIDED 5 €/m
220-240 cm laiad VOODIPESUKANGAD 3,50-4 €/m

Valik VOODIPESU laadahindadega!

RÕIVAKANGAID 1-4 €/m
*

*
*

*

Täpsed tingimused kauplusest.

BRÄNDIRAAMID
kuni

-80%
Instru Rakvere, Vilde 14, tel 322 3830 instru.ee
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