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TÄNA MAAILMAS

1809: 12 huvitavat seika USA populaarsema presidendi eluloost
Täna 212 aastat tagasi, 12. 
veebruaril 1809. aastal tuli 
Ameerika Ühendriikides il-
male poisslaps, kellele pandi 
nimeks Abraham. Temast sai 
üks populaarsemaid ja tun-
tumaid USA presidente rii-
gi ajaloos. Ega ilmaasjata ei 
kujutata USA 16. presidenti 
Abraham Lincolni viiedolla-
risel rahatähel ja ühesendisel 
mündil.

1. Lincoln kasvas üles vae-
se farmeri peres, mistõttu tuli 
tal juba varakult tegeleda füü-
silise tööga. Pere raske ma-
jandusliku olukorra tõttu käis 
ta koolis vaid aasta, kuid jõu-

dis õppida lugema ja kirjuta-
ma. Suuremaks saades töötas 
ta näiteks postiljoni, metsa-
langetaja, jahimehena. Tal ei 
olnud aega hariduse oman-
damiseks ja nagu paljudes 
allikates kirjutatakse: tol ajal 
oli ta lugenud ainult piiblit ja 
„Robinson Crusoed“. Hiljem 
õppis ta siiski advokaadiks.

2. Enne USA presidendiks 
saamist oli Lincoln kaota-
nud 18 valimistel, mis de-
monstreerib, millist okkalist 
ja pikka teed oli mehel vaja 
poliitilisse tippu jõudmiseks 
käia. Lisaks tuli tal läbi elada 
põrumisi äris ja pankrotistu-

misi, samuti kõrvetasid teda 
eraelulised ebaõnnestumised 
ja mitmesugused haigused, 
sealhulgas närvivapustus. 
Tema elu on kõige selgem 
näide tema enda kätega raja-
tud fenomenaalsest edust.

3. Lincoln oli üsna pikk 
mees (193 cm) ja tema pikk 
müts lisas tema pikkusele 
veel mitu sentimeetrit. Seda 
kutsuti „suitsulõõriks“, kuna 
see sarnanes korstnaga. Ta 
kasutas peakatet mitte ainult 
moeesemena, vaid ka seifi-
na – raha, kirjade ja oluliste 
märkmete hoiukohana.

4. Lincoln oli erakordselt 
tark, intelligentne, mõistlik 
mees ning oskas sõnu ritta 
panna ja suurepäraselt kõne-
sid esitada. Seda fakti tões-
tavad tema sõnavõtud, mille 
ta ise kirjutas ja ette kandis. 
Tema kõnedest on palju üles-
kirjutusi peale selle, millega 
ta esines 1856. aastal Illinoi-
sis. Paljud ütlevad, et see ole-
vat olnud tema parim kõne.

5. 2004. aastal avastasid 
vanu tekste skaneerinud et-
tevõtte töötajad Abraham 
Lincolni 1862. aasta kõne 
konspektist naermist kujuta-
va emotikoni, mis tuli pärast 
sõna „laughter“ (naer). Kas 
see oli kirjaviga või näide ae-
gunud kirjavahemärkidest – 
selles osas pole eksperdid 
üksmeelele jõudnud.

6. Üllataval kombel tun-
dis Lincoln suurt huvi oma 
aja uusimate leiutiste vastu 
ja lausa jumaldas neid. Teda 
huvitas nende tööpõhimõte 
ja ta püüdis alati mõista meh-
hanismide tööd. Ta proovis 
ise mitut mehhanismi valmis-
tada ja 1849. aastal see tal õn-
nestuski. Lincoln mõtles välja 
ujuva kuivdoki. Tal õnnestus 
see isegi patenteerida, kuid 
hoolimata tema ootustest ei 
ehitatud seadet valmis.

7. Abraham Lincoln oli ai-
nus USA president, kellel oli 
õigus ja litsents pidada baa-
ri ehk kõrtsi (saloon). Ta oli 

Illinoisi osariigis Springfiel-
di linnas asunud Berry and 
Lincolni kaasomanik. Presi-
dendi lemmikspordialaks oli 
seejuures kukevõitlus.

8. Presidendi surmaga on 
seotud mitu imelikku juhust. 
Teatavasti tappis presidendi 
Washingtoni Fordi teatris 
näitleja John Wilkes Booth 
1865. aastal. Irooniline on 
aga see, et ta suri samas voo-
dis, kus oli maganud tema 
tapja. Kui aga matuserong-
käik möödus Fordi teat-
rist, kus Lincoln maha lasti, 
prantsatas hoone üks karniis 
maha.

9. USA kardioloog John 
Sotos väitis 2009. aastal, et 
Lincolnil oli haruldane ge-
neetiline häire, mis põhjustas 
endokriinset kasvajat, mis 
omakorda arenes vähiks. Kui 
Lincolni poleks maha lastud, 
siis oleks ta teadlase kinni-
tusel aasta jooksul nagunii 
surnud.

10. Lincolni surnukeha 

maeti ümber 17 korda. See 
oli tingitud kas hauakambri 
rekonstrueerimisest või tur-
valisuse huvides. Seejuures 
avati tema kirstu kuus korda. 
Alles 1901. aastal ehk 36 aas-
tat pärast surma leidis presi-
dent lõpliku rahu. Arvatakse, 
et Lincolni kummitus külas-
tab sageli Valget Maja.

11. Lincolni lastest elas 
kõrge vanuseni ainult Robert 
Todd Lincoln, kellega aga 
juhtus pidevalt imelikke õn-
netusi. Nii oli Robert tunnis-
tajaks kolmele presidendile 
tehtud mõrvakatsetele: oma 
isale (1865), presidentidele 
Garfieldile (1881) ja McKin-
leyle (1901). Pärast viimast 
juhtumit keeldus ta riiklikel 
üritustel osalemast. Veel üks 
huvitav fakt Roberti kohta: 
teda päästis kohutavast rongi-
õnnetusest Edwin Booth, kes 
oli tema isa tapja John Boothi 
vend.

12. Mullu septembris 
müüdi Bostoni oksjonil 81 
000 dollari eest Abraham 
Lincolni juuksesalk koos ve-
rise telegrammiga, mis teatas 
presidendi mõrvast. Um-
bes viiesentimeetrine juuk-
sesalk lõigati Lincolnilt maha 
surnukeha anatoomilisel uu-
rimisel ja see anti säilitami-
seks tema sugulasele Lyman 
Beecher Toddile.

Allan Espenberg

Tunnustati tublisid sportlasi
T raditsiooniline Lääne-

Virumaa aasta sport-
laste tunnustusüritus 

toimus tänavu kitsendatud 
tingimustes – kohale oli või-
malik kutsuda vaid laureaa-
did ning nominentidele va-
hendati hiljem sündmus vi-
deo formaadis. Pandeemiast 
tulenevalt peeti tänupidu 
õues, möödunud reedesed 
külmakraadida sportlasi ei 
heidutanud.

Rakvere linnavalitsuse 
hoovis aset leidnud sündmu-
sel võis kuulda rohkelt kiidu-
sõnu nii sportlastele kui 
treeneritele.

Aasta naissportlase tiitliga 
pärjatud, Balti ja Eesti meister 
teivashüppes nii noorte kui 
täiskasvanute klassis, Mar-
leen Mülla avaldas suurt tänu 
oma esimesele treenerile Jaak 
Vettikule. „Kui ei oleks teda, 
siis ei oleks ka mind praegu 
siin seismas,“ lausus Mül-
la, kelle teivashüppe rekor-
diks on praeguseks lausa 4,2 
meetrit.

Kohal olid ka paljud tree-
neritest, kes omakorda kas-
vandikke tunnustasid. Aas-
ta meessportlaseks pärjati 
sprinter Robin Sapar, kel-
le saavutuste hulka kuulu-
vad hõbemedalid Balti U20 

meistrivõistlustel 100 m ja 
200 m jooksus, U20 vanuse-
klassi Eesti meistritiitel 200 m 
ja 400 m jooksus, Eesti täis-
kasvanute sisemeistrivõist-
luste pronks 400 m jooksus.

Laureaadi treener Mikk 
Joorits meenutas esimest 
treeningut, kuhu minnes Ro-
bin kindlalt teadis, et hooli-
mata paar aastat vanematest 
trennikaaslastest, tahab ta 
kindlasti oma kehalise kasva-
tuse õpetaja käe all harjutada. 
Juba toona arvas Joorits, et 
temast võib kiire poiss saa-
da. „Ja eelmine nädalavahetus 
jooksis ta juba oma treeneri 
300 meetri absoluutse rekor-
di üle. Ma ei uskunud, et ta 
nii kiireks meheks saab,“ rää-
kis treener muhedalt.

Aasta nooreks meessportla-
seks valiti Kristjan Kari, keda 
võib julgelt nimetada multi-
talendiks. Noormees on äär-
miselt mitmekülgne kerge-
jõustiklane, kes tegeleb lisaks 
ka jalgpalli ning võrkpalli-
ga. Tunnustust vastu võttes 
nentis noormees, et erineva-
te alade vahel eelistusi paika 
seada on praegu keeruline, 
ühte lemmikut ei ole.

Treener Jaak Vettik mär-
kis, et Kristjan on hea näide 
sellest, milline noor sport-

lane peakski olema. „Ta on 
jõudnud oma sporditeel sin-
na maale, kus ta hakkab oma 
õigeid valikuid alles tegema,“ 
sõnas Vettik.

Aasta noore naissportlase 
Kaireen Peneki jaoks tuli tii-
tel ootamatult, kuna konku-
rents oli tihe. „Olen tegelikult 
üllatunud, aga väga rõõmus 
muidugi ja uhke enda üle,“ 
rääkis mitmevõistleja Penek, 
kes saavutas Balti riikide U18 
meistrivõistlustel hõbemedali 
ning samal võistlusel täitis ka 
Euroopa U18 meistrivõistlus-
te normatiivi.

„Soovin Euroopa meistri-
võistlustel hästi osaleda ja 
head tulemust teha ning selle-
ga uut kogemust saada,“ sõnas 
neiu uude aastasse vaadates.

Lääne-Virumaa Spordilii-
du juhatuse esimees Ainar 
Sepnik rääkis, et võitjad sel-
gitati välja rahvahääletuse ja 
kümneliikmelise žürii punk-
tide põhjal ning mitmetel ala-
del oli tõepoolest tihe konku-
rents. „Näiteks meessportlase 
hääletus oli äärmiselt tasa-
vägine. Tore oli ka see, et 
kõik selle kategooria nomi-
nendid tegelevad erinevate 
spordialadega,“ rõõmustas 
Sepnik, kes ise sai Eestimaa 
Spordiliidult Jõud tunnustuse 

36. Eesti Omavalitsuste Tali-
mängude korraldamise eest, 
mille puhul oli tegu 1400 osa-
lejaga suure spordiüritusega.

Sepnik nentis, et möödu-
nud aastat võib mõnes mõttes 
nimetada kergejõustiku aas-
taks, sest selle ala esindajaid 
olid nomineeritute hulgas 
palju. „Näiteks naiste puhul 
oli hääletusele jõudnud viiest 
sportlasest kolm kergejõus-
tiklased,“ sõnas maakondliku 
spordiliidu juht, lisades, et nii 
meeste kui naiste kategoorias 
esitati kandidaate isegi roh-
kem, kui hääletusele panna 
sai ning osad tuli paraku välja 
jätta.

Kui osa aladel võis näha 
tihedat rebimist, siis näiteks 
aasta võistkonna puhul päl-
vis üks kandidaat erakordselt 
suure häältesaagi – Eesti ka-
rikavõistlustel pronksmedali 
võitnud SK Tapa käsipalli-
meeskond, kes pälvis 1500 
rahvahääletusel osalenust 
pea 800 toetuse ning keda 
hindas üksmeelselt kõrgelt 
ka žürii.

Siinkohal võib mainida, et 
varasemalt aasta sportlaste 
valimise raames võistkondi 
ei tunnustatudki, selle muu-
datuse viis sisse möödunud 
suvel ametisse asunud Lääne-

Virumaa Spordiliidu uus ju-
hatus.

Ainar Sepnik avaldas hea-
meelt, et võrreldes eelmise 
aastaga oli hääletajate arv 
umbes kolmandiku võrra 
suurem ning kandidaate esi-
tati varasemast aktiivsemalt. 
Paraku leidus aasta sportlaste 
valimise juures ka tõrvatilk 
meepotis.

„Statuudist tingituna juhtus 
meil selline asi – maakon-
nas on ainult üks sportlane, 
kes pääses olümpiale, Kaidi 
Kivioja. Aga teda ei olnud 
nominentide hulgas,“ tõdes 
Sepnik.

„Statuut ja ülesehitus on 
siiamaani olnud selline, et 
keegi peab sportlase esitama 
ja saatma tulemused, see on 
mahukas töö. Aga mitte kee-
gi ei esitanud teda. Kui sinu 
treener, spordiklubi, oma-

valitsus vmt sind ei esita, siis 
ei osale sa ka hääletusel,“ sel-
gitas spordiliidu juht.

„Nägime kohe, et Kaidi 
Kivioja pole esitatud ja see 
on halb. Aga otsustasime, et 
me ei saa teha pretsedenti ja 
omaalgatuslikult kedagi li-
sada. See oleks ebaaus teiste 
suhtes,“ rääkis Sepnik tekki-
nud situatsioonist.

Sama olukord juhtus Rak-
vere Tarva korvpallivõist-
konnaga, kellega seoses 
mängis ilmselt rolli ka as-
jaolu, et infot koguti enne 
karikamänge, kus võistkond 
hõbemedali võitis. „Kindlas-
ti me sellest aastast õpime. 
Mina olen seda meelt, et 
edaspidi tuleks andmeid ko-
guda jaanuaris, kui aasta on 
läbi,“ märkis Sepnik.

Liisi Kanna

Laureaadid
Aasta noor naissportlane – Kaireen Penek
Aasta noor meessportlane – Kristjan Kari
Aasta naissportlane – Marleen Mülla
Aasta meessportlane – Robin Sapar
Aasta veteransportlane – Ants Einsalu
Aasta noortevõistkond – JK Tarvas U-14 noormehed
Aasta võistkond – SK Tapa käsipallimeeskond
Aasta sportlik perekond – perekond Kilki
Eestimaa Spordiliit Jõud tunnustused:
Aasta noortetteener – Mikk Joorits
Piirkondlik spordiedendaja – Vahur Leemets 
Piirkondlik spordisündmus – 36. EOV talimängud, Ainar Sepnik
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Grossi Toidukaupade Kiviõli kauplus 
läbis mahukad renoveerimistööd
Möödunud reedel taasavati 
Grossi Toidukaupade Kevade 
kauplus Kiviõlis, kus lisaks 
hoone ja inventari uuenemi-
sele laienes nii müügipind 
kui sortiment.

Liisi Kanna

AS OG Elektrale kuuluva 
jaeketi Grossi Toidukaubad 
Kevade kauplus asub Kivi-
õlis aadressil Keskpuiestee 33 
ning avati esmakordselt juba 
2001. aasta 26. aprillil. „Ost-
sime toona pool sellest majast 
ja kauplesime seal kuni täna-
vu jaanuari keskpaigani, mil 
panime kaupluse remondiks 
kinni,“ lausus OG Elektra 
omanik Oleg Gross, lisades, 
et varasemalt on küll kerge-
maid korrastustöid, n-ö ilu-
ravi tehtud, kuid nüüdseks oli 
inventar ja kaupluse sisemus 
amortiseerunud.

Gross rääkis, et tegu oli 
ettevõtte kõige vanema kaup-
lusega, mis seni renoveerima-
ta. Seega oli vajadus uuendus-
tööde järele suur ning lisaks 
tekkis möödunud suvel või-
malus ka hoone teine pool ära 
osta. Nii võetigi asi suuremalt 

ette – hoone renoveeriti nii 
seest kui väljast ja ühtlasi suu-
renes müügipind ning sellega 
koos ka sortiment.

Täielikult uuendati fas-
saad ning kogu sisemus, kõik 
kommunikatsioonid, elektri- 
ja soojussüsteemid. „Alustasi-
me renoveerimistöödega juba 
siis, kui kauplus veel töötas. 
Tegime nii palju kui see või-
malik oli ja siis panime kol-
meks nädalaks kinni. Selle aja 
jooksul seati sisse täielikult 
uus inventar ning kaup vahe-
tati sada protsenti uue vastu 
välja,“ märkis ettevõtja.

Lisaks toidukauplusele te-
gutseb hoones nüüd Südame-
apteek, juba varasemalt asus 
seal töötukassa büroo ning 
lillepood. „Seal on juba aas-
taid olnud heal tasemel ja laia 
valikuga lillelett, meie oleme 
väga rahul ja rahvas hästi kii-
dab,“ tunnustas Gross lille-
kauplust, mis juba pikemat 
aega hoones toimetanud.

Toidukauplusest rääkides 
tõi OG Elektra omanik välja, 
et seal on ka näiteks Eesti Pa-
gari lett ning muidugi soelett 
ja grill. „Kaupluse pind on 
nüüd kokku 1100 ruutmeet-
rit ning sortiment on oluliselt 

laiem ja tugeva omatoodangu 
orientatsiooniga,“ sõnas ta.

Oleg Gross nentis, et Keva-
de kauplus võeti taasavami-
se järgselt väga soojalt vastu 
ning esimestel päevadel oli 
käive võrreldes varasemaga 
kahekordne.

Rahva rahulolu tunnistas 
ka avamispäeva meeleolu, 
inimestel jagus vaid kiidu-
sõnu. Kohalik elanik Natalia 
nentis, et kuigi kauplus ei ol-
nud õnneks väga pikalt kinni, 
ootas ta avamist väga. „Käi-
sin ka varem ikka just Gros-
si poes, nüüd on aga põhjust 
tulla veel kordades rohkem – 
kui palju uusi tooteid ja milli-
ne lihalett,“ oli naine vaimus-
tuses.

Uuendusi uudistama tulnud 
Kristiina oli samuti nähtust 
positiivselt üllatunud. „Valik 
on tõesti väga lai, ei osanud 
kohe oodataki, et lisaks kena-
le välimusele nüüd ka kaupa-
de osas nii palju uut on,“ sõ-
nas ta. „Kindlasti hakkan siin 
sagedasti käima.“

Ka abikaasaga äsjaavatud 
kaupluses ostelnud Vitali oli 
igati rahul: „No mis siin veel 
rääkida, vaadake ise!“

Kaupluse pind on nüüd kokku 1100 ruutmeetrit ning sortiment on oluliselt laiem.

Tulevikuplaanidest
Järgmisena jõuab ilmselt aprillikuus avapeoni 1200-ruutmeet-

rine ning kahe kassaga Raadi kauplus. „Eripärana võib välja 
tuua, et see kauplus asub linna piiril, kus elamud lõppevad ning 
on seega mõeldud peamiselt autoga klientidele, kes Tartusse 
tööle sõidavad,“ rääkis Oleg Gross.

Seejärel loodetakse maikuus avada viies kauplus piirilinnas. 
„Muretsesime Narva viis kinnistut, millest neljal on nüüd avatud 
täiesti uuendatud kauplused. 1. märtsil hakkame renoveerima 
viiendat – Narva Centrumi,“ märkis ettevõtja. Nii nagu nüüdseks 
OG Elektrale kuuluv Rakvere Tsentrumgi, asub Narva Centrum 
samuti südalinnas.

Aasta teises pooles plaanitakse jõuda Põlvasse, kus jaekett 
avab kaupluse rendipinnal bussijaama asemele rajatavas uues 
hoones, kus on ehitustööd juba alanud.

Mainimata ei saa jätta ka Grossi Toidukaupade laienemis-
plaane Lõuna-Eestis. „See aasta hakkame kindlasti ehitama 
Mustla kauplust. Edasi on kavas Karksi-Nuia, Abja, Kilingi-Nõm-
me – vastavalt sellele, kuidas dokumentatsiooniga valmis 
jõutakse,“ rääkis ettevõtja.

„Järgmine arengusuund ongi meil liikuda rohkem väikse-
matesse tõmbekeskustesse suurtest linnadest välja, nii nagu 
Raadigi on linnast väljas. Lähme maapiirkondadesse, kas valla-
keskustesse või väiksematesse alevikesse,“ tutvustas ettevõtte 
omanik plaane.

Aga kuidas edenevad arengud eelmainitud Rakvere Tsentru-
miga? „Teadaolevalt on Rakvere linna üldplaneering nüüd muu-
detud, nii et võib kõrghoonet ehitada. Nüüd algab ettevalmis-
tusprotsess, mis suure tõenäosusega võtab paar aastat aega, 
kiiremin ilmselt ei ole võimalik. 2023 on reaalne ehitusega pihta 
hakata. Kui läheb hästi, siis võib-olla varem. Aga arvestades, et 
detailplaneering on tegemata, siis ei ole mõtet liigseid illusioone 
luua. Suure tõenäosusega algab ehitus aastal 2023,“ lausus 
Gross.
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Kaupluse pind on nüüd kokku 1100 ruutmeetrit ning sortiment on oluliselt laiem

Alates möödunud suvest kuulub kogu Keskpuiestee 
33 hoone OG Elektrale. Fotod: Viljar Albi

PARANDUS

5. veebruaril 2021 Kuulu-
tajas ilmunud artiklis „EAS 
panustab taas piirkondade 
arengusse“ esines fakti-
viga. Ettevõtluse Arenda-
mise Sihtasutus (EAS) ei 
rakenda enam piirkonda-
de konkurentsivõime tu-
gevdamise meedet. Alates 
1. septembrist 2018 läks 
piirkondade konkurentsi-
võime tugevdamise meede 
ning sellega seotud projek-
tid üle Riigi Tugiteenuste 
Keskusele (RTK).

MUST KROONIKA

TULEKAHJUD
6. veebruaril kell 15.07 

said päästjad teate tulekah-
just Väike-Maarja vallas 
Ebavere külas asuvas kahe-
pereelamus. Teataja sõ-
nul lahvatas gaasiballooni 
vahetades leek ning süü-
tas maja põlema. Päästjate 
saabudes põlesid veranda, 
köök ja pööning. Inimesed 
evakueerusid hoonest ning 
päästjad alustasid tulekahju 
kustutamisega. Tulekahjus 
hävis üks hoone osa, teine 
pool jäi tulest puutumata. 
Inimesed õnnetuses kanna-
tada ei saanud.

5. veebruaril kell 12.03 
said päästjad teate sõidu-
auto põlengust Vinni val-
las Pajusti alevikus. Laudas 
süttis põlema sinna päev 
varem pargitud auto, kuid 
töötajad tõmbasid põleva 
auto koheselt traktoriga 
välja. Päästjate saabudes 
põles auto lahtise leegiga 
ning põleng kustutati kell 
12.30. Sõiduk hävis tules 
täielikult. Tulekahju tekke-
põhjust teada ei ole.
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• 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

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

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

• Müüa väga heas korras Honda Civic, 2014. 
a, ostetud uuena Eestist 1,8 bensiin, auto-
maat. Auto punast värvi. Midagi remonti ei 
vaja, autot hoidnud väga hästi. Hind 7000 
€. Tel 5632 3142

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

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

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

• Ostan VAZ/ZAZ/GAZ tüüpi sõidukeid 
ning vene mopeede Riga, Delta, Mini, 
Stella jne. Igas seisukorras! Pakkuge julgelt! 
Tel 5565 9595

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 5956

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

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.eeREHVIDE MÜÜK

Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

KINNISVARA

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

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

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

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

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

• 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 Tapa linnas keskküttega 2toa-
line korter, I korrus. Hind 13 000 €. 
Tel 511 0478

• Müüa 2toaline rõduga korter Aseris. Tel 
5632 7008

• Müüa Kundas 3toaline (49 m2) reno-
veeritud korter koos uue sisustusega või 
vahetada 1toalise korteri vastu Rakveres. 
Tel 5894 2895

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

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

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

• 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 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

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

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

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

ANNAN ÜÜRILE

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

• Üürile anda Rakvere kesklinnas mugavus-
tega 1toaline korter. Tel 5792 3299

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline plii-
diküttega korter, toad eraldi, keskmine 
seisukord. Üür 100 €/kuu. Tel 511 0478

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

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

• Välja üürida 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

• 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 igas seisukorras sõidukeid. 
Võib pakkuda igas hinnaklassis! Arvel-
damine ja dokumentide vormistamine 
kohapeal! Puksiiri võimalus olemas. 
Pakkumine teha telefoni teel 5896 1576

• Ostan igas seisukorras kaubiku või mah-
tuniversaali. Kiire tehing ja vormistamine. 
Tel 5365 4085, skampus@online.ee

• 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 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

• Ostan sõitva või remonti vajava ratastrak-
tori. Eelistatud MTZ50/52, MTZ80/82, aga 
võib pakkuda kõike. Tel 5628 8562

• Ostan odavalt kasutust mittevajava prog-
ress paadi koos treileriga! Võib pakkuda ka 
AMUR kaatrit! Tel 5682 2544

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

• Autoremont ja varuosade müük Pajus-
tis, Naaritsa 3. Hinnad soodsad. Info tel 
5627 3336

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

VEOTEENUS JA RENT

 

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

 

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

• Metsaveoauto teenus. Tel 503 2269

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

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

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

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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 re-
monti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

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

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

• 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

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

• Teostame kõiki ehitustöid: fassaaditööd, 
katusetööd, kipsitööd, põrandaehitus, 
plaatimine jne. Kollektiiv on pädev igas 
ehitusvaldkonnas. Helista ja küsi pakkumist! 
Tel 5668 4415

• 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

• Ehitus, siseviimistlus, remonttööd (kor-
terid, majad, suvilad). Tel 504 5560

• Remont, renoveerimine, ehitus. Tel 
5646 0674

• Teeme sisetöid ja vannitubade remonti. 
Tel 5678 0773

• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel 5637 9871

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

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

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

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

• 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

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220
Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

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

• Tee oma kapis suurpuhastus, võta kõik 
seisma jäänud asjad kaasa ja tule Riideboxi 
Rakveres, Võidu tn 5. Meil saad veebruaris 
boksi rentida kaheks nädalaks ühe nädala 
hinnaga (suur boks 2 nädalat 12 €, väike 
boks 2 nädalat 9 €). Tule müüma ja ostma 
Riideboxi. Lisainfo facebookist või telefonil 
5645 4294
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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 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

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

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

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

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

   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  
         

www.kuulutaja.ee

Aastaaruanded. 
Raamatupidamise 

teenus. 
Kogemus 20+ aastat.

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

ingliteteraapia. weebly.
com/ raamatupidamine. 

html

MUUD TEENUSED
• Elektrigeneraatori teenus (20 kW). Tel 
503 2269

• Teostame katuste lumepuhastuse töid! 
Hinnad kokkuleppel. Helista ja küsi lisa. 
Tel 5668 4415

• Teostame katuselt lumetõrjet. Tel 53950, 
5555 0532

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

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

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

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

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

•  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

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

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

• 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

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Müüa malmist kasutatud suur katel. Tel 
5621 6169

• Müüa aialippe 150 tk. Pikkus 100/105, 
paksus 3, laius 7. Hind 120 €. Tel 5330 4937

• 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

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 kandle. Tel 5613 5551, 5897 8484

• 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-aeg-
seid 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 Richard Uutmaa akvarelle, 
maale. (Maali all nurgas on R. Uutmaa). 
Maksan 1000 €. Tel 5380 7202

• 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 vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

KÜTE, KÜTTEPUUD

• 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 kuivi ja tooreid küttepuid, koos 
kohaletoomisega. Tel 514 3328

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

• Müüa soodsalt küttepuid. Tel 506 0177

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

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

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

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

• 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

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

• 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 lepp3m 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 teeser-
vad võsast ja suurtest puudest. Tel 506 0777

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

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

 Personaalne koeraomaniku 
nõustamine/koolitamine 
koera kodus või veebis. 

Igale koerale ja tema perele 
tuleb läheneda personaal-

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

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

eemal olema. 
Terve Koer OÜ

info@tervekoer.ee
5813 9207 

FB/Instagram: Terve Koer 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

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

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

• Ostan Nõukogudeaegseid fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid. Tel 5905 9849

• Ostan üleliigseid auto akulaadijaid. Tel 
5852 8518

• 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. Samuti ostan 
tehnilist hõbedat! Helistage 8-22.30. 
Tel 511 1203

• 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 +3712574 
0240  (helistada parem õhtuti)

• Koon sokke, mütsi, salli ja pitsilisi ku-
dumeid. Heegeldan ja tikin. Tel 5374 4563, 
5835 0888

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

HINNAD RAKVERE TURUL 11. 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

Kallis Rauno!

Asi polegi nii hull, 
aastaid ainult 3 ja 3. 
Astu julgelt käidud rada, 
astu nii, et täis saaks sada.

Õnnitleme sind 
sünnipäeva puhul.

Ema, isa, õde, vend

Avaldame kaastunnet 
Tiinale ja Piretile 

ema, vanaema 
SALME

lahkumise puhul. 

Eha perega

Avaldame kaastunnet 
Viljar Lattile 

ISA
kaotuse puhul. 

Vorstitsehh

MÕNE REAGA

Altjal toimus märgaladepäeva loodusretk
2. veebruaril tähistatakse rahvusvahelist märgalade päeva. Sel-
lel aastal sai maailma esimene rahvusvaheline keskkonnakaitse 
lepe – Ramsari konventsioon 50-aastaseks, seetõttu otsustas 
Eesti Loodusturismi Ühing seda tähistada 50 loodusretkega 
üle Eesti.

Lahemaa Ökoturism, kes tähistab käesoleval aastal 15. sünni-
päeva, viis oma loodusretke läbi möödunud laupäeval Altjal. 
Peale soode pakuvad meil märgaladena huvi ka rannikumeri, 
rannaniidud ja -roostikud. Altjal on sümboolne tähtsus Lahe-
maa Rahvuspargi loomisel – just siit sai 50 aastat tagasi idee 
see luua.

Matkapäeva hommik oli üsna karge, lisaks -9-kraadisele 
külmale puhus ka kerge tuul, küllap sellepärast jäigi meie ret-
keliste seltskond esialgu kokku lepitust veidi väiksemaks. Aga 
kohaletulnud seitsmeliikmeline seltskond oli täis entusiasmi 
ning ei lasknud ennast külmast ilmast heidutada.

Pealegi säras päike ja kogu maastik oli värskeltsadanud lu-
mes nagu muinasjutus. Jõe ääres nägime värskeid kopra tegut-
semisjälgi ja veel jäätumata merel olid üksikud luiged. Metsa-
vahele jõudes sai selgeks, miks vanarahvas nimetab metsa vae-
se mehe kasukaks – kohe hakkas soe ja vahepeal võeti riideid 
isegi vähemaks.

Juttu oli märgalade tähtsusest ja Ramsari konventsioonist, 
sellest, et tegelikult on märgalad maailma kopsud, sest nad 
toodavad hapnikku rohkem kui ise ära kasutavad. Lisaks seo-
vad ka süsihappegaasi.

Rääkisime ka sellest, et rannaniidud on väga liigirikkad, aga 
ainult siis, kui inimene seal toimetab – loomi karjatab ja nii-
dab. Ilma inimmõjuta hakkavad need kiiresti roostuma. Veel 
oli kõne all Lahemaa rahvuspargi sünd ja Altja küla saamislu-
gu, see, miks vanasti rookatuseid ei olnud ja palju muud. Sel-
leks, et teada saada, mis on Altja küla tõeline lugu ja millist sa-
ladust see varjab, on vaja ise retkele tulla.

Kauri Kivipõld,
Lahemaa loodusgiid

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

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

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

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

Rakvere Teater
12.02 kell 19 Esietendus! 
„Tants“ v/s, lav Veiko Õun-
puu
12.02 kell 19 „Lihtsalt, rõõ-
muks“ s/s, kontsertlavastus
13.02 kell 19 „Charlotte 
Löwensköld“ s/s, lav Urmas 
Lennuk
13.02 kell 19 „Lõppmäng“ v/s, 
lav Peeter Raudsepp
16.02 kell 19 „Tants“ v/s, lav 
Veiko Õunpuu
18.02 kell 19 „Paunvere poiste 
igavene kevade“ s/s, lav Ur-
mas Lennuk
18.02 kell 19 „Kuni ta suri“ 
v/s, lav Peeter Raudsepp

Biore Tervisestuudio
Laada 5, Rakvere
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 vas-
tuvõtt teisipäeviti
Vajalik registreeruda tel 50 
179 60

Gustavi Maja
18. veebruar kell 18.30 Viigi 
Viil-Kanguri loeng „Paast ja 
paastumine“
Info ja registreerumine tel 553 
5871, www.gustavimaja.eu

ARVUSTUS

Nüansirohke krimidelikatess
Reedel esilinastuv „Väike-
sed asjad“ on maiuspalaks 
krimisõpradele, see on neo-
noir krimifilm ehk värske 
kraam klassikalises vormin-
gus.

Margit Adorf

Tegemist on John Lee 
Hancocki autorifilmiga, mil-
le juures ta on nii stsenarist 
kui režissöör. Eesti publiku-
le võib filmi autor meenuda 
näiteks Walt Disney eluloo-
filmiga „Hr Banksi pääst-
mine“ (2013) ja südamliku 
spordidraamaga „Pime nurk“ 
(2009). Hancocki käekiri fil-
mide juures on filigraanne, ta 
armastab klassikalist lähene-
mist ja lihvitud detaile ning 
„Väikestes asjades“ sama stiil 
jätkub.

Loo peategelaseks on Joe 
Deacon (Denzel Washing-
ton), suurest linnast dramaa-
tiliselt ära kolinud endine 
detektiiv, kes satub pealt-
näha juhuslikult ringiga uues-
ti endise töö juurde tagasi 
ning seal hakkab tasapisi lahti 
hargnema minevikupundar, 
mis lõppkokkuvõttes jätab 
tähelepanelikule vaatajale 
rohkem küsimusi kui pakub 
vastuseid.

Laisem vaataja saab oma se-
letuse kätte, kuid see, kes jäl-
gib väikeseid asju, võib soo-

vida filmi uuesti üle vaadata, 
sest lõpplahendus on üllatav 
ja ootamatu, kuid siiski mitte 
ebaloogiline.

Deacon asub koos noore-
ma detektiivi Jim Baxteriga 
(Rami Malek) lahendama 
noorte neidude mõrvu, mis 
sarnanevad mõrvalaine-
le, mida omal ajal lahendas 
Deacon. Põhikurikaelana 
kerkib esile Albert Sparma 
(Jared Leto), kes on küll üsna 
klišeelik tegelane, kuid siiski 
mitte üheülbaliselt lame.

Leto ja Washingtoni rolli-
esitused on väga head, Maleki 
sooritus jätab soovida, mõjub 
võltsilt, Ta küll püüab olla 
karm uurija ja kõhklev kolla-
nokk samaaegselt, kuid see 
kahevahelolek mõjub liiga 
rabedana. Filmi see kehva-
poolne roll siiski ära ei riku, 

sest lugu ja vormindus on 
väga head. Olgu veel maini-
tud, et Jared Leto kandideerib 
oma selle filmi rolliga Kuld-
gloobusele parima kõrvalosa-
täitja kategoorias. Ja ta on sel-
le nominatsiooni auga välja 
teeninud.

Lugu kulgeb üsna aeglases 
tempos, kärtsu ja tagaajamist 
eriti ei ole, kuid jälgimist on 
ekraanil kuhjaga, seda nii si-
sulise poole kui visuaali osas. 
Linateose loojad on väga 
osavalt kasutanud erinevaid 
montaažitehnikaid, detailid 
pannakse elama, üleminekud 
on nauditavad.

Vaatajal tõepoolest on, 
mida vaadata ja millele kaasa 
mõelda – film ei ole lihtsalt 
visuaaltapeet, mille jooksul 
oma aju paariks tunniks väl-
ja lülitada. Loo jooksul saab 

oma mõtterännakul eksida 
nii mitmessegi keerdkäiku ja 
kahtlustada erinevaid tegela-
si, selline ju peabki üks korra-
lik film-noir olema.

Kindlasti paneb linalugu 
mõtlema ka pärast kinosaalist 
lahkumist ja hea on, kui teil 
on kellegagi selle üle hiljem 
koos arutleda. Film on kate-
goriseeritud alla 16-aastastele 
ebasoovitavaks. Selle kohta 
võin öelda niipalju, et min-
geid ülemäära võikaid stseene 
seal ei ole, kuid ega see mingi 
lastefilm kindlasti pole. Sel-
le vaatamine nõuab teatud 
elukogemust, muidu hakkab 
lihtsalt igav.

Igal juhul, kui te olete 
krimisarjade ja krimiromaa-
nide fänn, siis on „Väikesed 
asjad“ kindlasti meeldivaks 
maiuspalaks kultuurielamuste 
reas, mis aitab mõtted paariks 
tunniks igapäevaselt argi-
rutiinilt eemale peletada.

Paralleelina võib „Väike-
seid asju“ meeleolult võrrelda 
1995. aasta filmiga „Seitse“ 
(rež David Fincher), kuid 
„Seitse“ on sellest praegu-
sest siiski peajagu üle. Kui 
teile pärast „Väikeseid asju“ 
tundub, et midagi jäi nagu 
puudu ja kui te ei ole mingil 
põhjusel „Seitset“ näinud, siis 
soovitan vaadata. Praegu saab 
seda näha näiteks Netflixi 
filmivalikus.

Kurikael Albert Sparma (Jared Leto, paremal) tõmbab endise krimiuurija Joe Deaconi 
(Denzel Washington) kassi-hiire mängus mitmel korral haneks. Foto: pressimaterjalid

Esietendub Veiko Õunpuu 
kolmas teatrilavastus
Veiko Õunpuu kolmas teatrilavastus „Tants“, mille aluseks 
on August Strindbergi „Surmatants“, esietendub täna Rakve-
re Teatri väikses saalis.

Traditsiooniline abielu kahes vaatuses toob vaatajate ette 
hõbepulmadeni jõudnud keskealise paari ning esitab küsi-
muse, kas sõlmitud abieluliit õigustab rutiini lõhkumiseks 
julmade käikude kasutamist?

Teatri loomingulise juhi Peeter Raudsepa hinnangul va-
bastas August Strindberg naistegelased ohvrimeelse ja intui-
tiivselt positiivse algega kannatava poole koormast, et nad 
saaksid olla sama vastikud kui meestegelased. Lavastuses 
„Tants“ kasvavad mehe ja naise kujutlusmängud ettearvama-
tutes suundades ning muutuvad kolmanda osapoole saabu-
des halastamatuks kodusõjaks.

Veiko Õunpuu sõnul on see pidevalt aset leidev tants su-
hetes ja elus. „Surmatantsu“ tekstis peab ta huvitavaimaks te-
gelaste psühholoogilist eripära. „Nad on volatiivsed, seinast 
seina ja teadvustamatud. Väga sageli nende mõte hüppab 
ning nad peidavad pidevalt iseenda eest mingeid sõnumeid, 
käitumise ja kõnelemise motiive,“ selgitas lavastaja ning 
tõstis näidendis enda jaoks esile eksistentsiaalse küsimuse. 
„Strindberg ja see, kuidas need karakterid on üles ehitatud, 
pakub mulle isiklikult aina rohkem huvi. See jultumus ja 
mõõdutundetus on mingi koha pealt väga põnev,“ lisas ta.

19. sajandi lõpu dekadentliku ja sümbolistliku õhustikuga 
psühholoogilises draamas mängivad Tiina Mälberg, Too-
mas Suuman ja Tarvo Sõmer. Kostüümikunstnik on Jaanus 
Vahtra, valguskujundaja Märt Sell, tõlkija Arnold Ravel.

Kuulutaja



Kuulutaja reede, 12. veebruar 2021 11TÖÖ/KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

• Vajatakse autojuht-ekspedii-
torit B-kategooria kaubikule. 
Tel 5905 9959 

• Katela saeveski otsib täis-
tööajaga tõstukijuhti. Tööaeg 
esmaspäevast reedeni kell 8.00-
16.30 aadressil Katela küla, 
Rakvere vald, Lääne-Virumaa. 
Tööülesanneteks põhiliselt 
materjali komplekteerimine, 
ladustamine ning väljastami-
ne. Lisaks tõstetööde tegemine 
platsil. Lisainfo: Toomas Hiie-
laid, tel 504 8960

• Mees, kui jõuad vahel: laduda 
puid riita, koristada hoovist 
lund, teha lihtsamaid remon-
ditöid, niita muru, kaevata 
maad, siis saad vastavalt hoo-
ajale ja vajadusele tööd Haljala 
alevis asuvas eramajas. Helista 
tel 504 4344, Aivar

• Pakume tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

• Farm Pajustis võtab tööle vei-
sefarmi karjaku. Loomade aja-
mine lüpsile, loomade asemete 
puhastamine, sööda ettelük-
kamine, 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, võima-
lus ööbida. Info tel 504 6111
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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

TAGAKAMBRI
KANGALAAT

12.-13. veebruaril
15.-16.

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
*

*
*

*

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

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R- 9-16

,L P suletud

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

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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