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OLEG GROSS
Grossi Toidukaupade jaeketi 
omanik

Kui rääkida sellest, mida ma 
loodan, siis kindlasti tahak-
sin, et 50 aasta pärast oleks 
endiselt võimalus osta natu-
raalset toitu. Teisipidi ma 
kardan, et nii see ei ole. Seal-
juures, kui me ka niivõrd na-
turaalset toitu ei saa, siis võiks 
see olla vähemalt võimalikult 
tervislik.

Tervislikkuse seisukohalt on näi-
teks loomadel täna väga täpselt arvestatud 
sööda ratsioonid, et nad saaksid kõiki vajalikke toitaineid – vä-
ga täpselt arvestatakse, mida loom peab sööma. Aga inimeste 
puhul sellega ei tegeleta. Loodan, et tolleks ajaks on ka igal ini-
mesel selge, mida ta peaks sööma ja mis konkreetselt just te-
male kõige tervislikum on – osatakse toitumisel arvestada iga 
indiviidi eripäradega.

Kui mõelda veel, mida ma loodan, siis muidugi ka seda, et 
maailmas ei oleks nälga.

Rääkides aga tehnoloogiast, siis ma kardan, et selliseid kaup-
luseid nagu praegu, enam ei ole. Tööjõud on kindlasti tolleks 
ajaks juba nii kallis ja asju tehakse palju automatiseeritumalt. 
Kindlasti ei käi inimesed enam korvidega riiulite vahel, vaid 
tellimine toimub virtuaalsel teel – juba täna on astutud esime-
sed sammud sinnapoole, et inimesed saavad kauba kodus kät-
te. Me näeme, kui kiiresti on viimaste aastatega toimunud 
muutused digimaailmas ja ilmselt on kujuteldamatu, mis kõik 
toimub 50 aasta pärast.

------
Eesti Vabariigi sünnipäev on minu jaoks väga sügava tähen-

dusega, kuna minu ema vanemad küüditati Siberisse – vanaisa 
jäigi sinna.

Vabariigi aastapäev algab lipu heiskamisega päikesetõusul. 
Pidupäeva tähistan pereringis koos ema, laste ja lastelastega. 
Ema jaoks on see kindlasti veelgi olulisem, kuna tema mäle-
tab esimese Eesti Vabariigi aega – ta on sündinud 1927. aas-
tal. Ka varasematel aastatel on ema vabariigi aastapäevadel 
väga palju rääkinud oma mälestusi just sellest esimesest ise-
seisvusajast ja toonasest talupidamisest. Nõo vallas Tartu kül-
je all oli neil toona oma talu, kust nad ära küüditati. Kindlasti 
on oluline ka lastele ja nüüd juba lastelastele Eesti riigi iseole-
mise tähtsust selgitada.

See on väga suur rõõm, et me oleme taas iseseisvad. Juube-
liaasta on ka suure sümboolse tähendusega ning annab enese-
kindlust. 100 aastat on ikkagi väga pikk aeg, olgugi, et see va-
hepeal katkes.

Eesti sünnipäeva 
Vahetult enne kodumaa suurt pidupäeva 
uurisime erinevate elualade esindajatelt 
Lääne-Virumaal, millised muutused võiksid 
olla nende tegevusvaldkonnas toimunud 
EV150 ajaks. Küsisime ka, kuidas 
tähistatakse Eesti Vabariigi sünnipäeva ja 
kas sel aastal on midagi teisiti.

MARKO TORM
Rakvere linnapea

Rakvere linn on maakonna 
suurune, mis tähendab seda, 
et 50 aastat hiljem peaksime 
olema suutnud juba aasta-
kümneid toimetada põhi-
mõttel „üks maakond - üks 
omavalitsus“. See on kõige 
mõistlikum arengustsenaarium 
väheneva rahvastiku tingimustes. 
Meie hääl on kuuldavam keskvalitsu-
sega suhtlemisel ja oleme arvestatavad partnerid. Valdkondi 
arendatakse terviklikult ning keegi ei pea saama vähem kva-
liteetset teenust, kuna on teise omavalitsuse elanik.

Arusaadavalt ei saa igas maakonna nurgas elu pulbitseda – 
seda aega enam tagasi ei tule, kus igas külakeskuses olid raa-
matukogud, kultuurimajad ja ujulad. Küll aga on suurenenud 

külakogukondades seltsinguline koostegemine, isevastutami-
ne ja suuremates keskustes on heal tasemel kultuuriline tee-
nindamine. Vallamajad ja linnavalitsused on pigem muutunud 
kogukonnakeskusteks ning avaliku võimuga suhtlus on lahen-
datud sisuliselt e-kanaleid pidi, ikka selleks, et kokku hoida 
inimeste aega ja raha.

Eesti külad ei sure, pigem muutuvad tugevamaks ning on 
jätkuvalt meie ajaloo ja identiteedi kandjateks. Keskused saa-
vad jõudu juurde ja linnastumine jätkub. Samas jääb vähemaks 
ka ääremaasid, sest kui on kiired ühendused, siis ei ole enam 
tegemist ääremaaga.

------
Viimased 5 aastat on läinud ikka korraldustuhinas, organi-

seerides maakondlikke või linna poolt läbiviidavaid sünnipäe-
va tähistamisi. Vastuvõtud, miitingud, lipu heiskamised, pidu-
likud aktused ja kontserdid – selle kõige nimel teevad paljud 
inimesed kõvasti tööd. Minu asi on oma meeskonnaga tagada, 
et teistel oleks tore ja turvaline kodumaa sünnipäeva tähistada.

Kui ametlikud kohustused läbi, siis püüame perega ikka vaa-
data presidendi vastuvõttu, kuulata riigipea kõnet ja mõelda 
kaasa. Süüa traditsioonilisi pidupäeva toite – laual on kindlasti 
nii kiluleivad kui singirullid. Tõstame abikaasaga ka pitsi ko-
dumaakonna „Moe“ viina vabariigi auks.

SIRET KOTKA-REPINSKI
Riigikogu liige, Rakvere linnavo-

likogu liige
Eesti Vabariigi juubel on 

märgilise tähtsusega sellest 
suurest tahtest, mis eestlastel 
on läbi aegade teadvuse kas-
vades avaldunud – luua oma 
riik ja esimesel võimalusel 
see taastada. Peame olema 

õnnelikud, et Eesti on vaba ja 
meil on meie riigis piisavalt või-

malusi teha tööd ja kasvatada oma 
lapsi nii, nagu neile parimat soovi-

des õigeks peame. Alati võib olla parem, 
aga kui Eesti on viiekümne aasta pärast vaba ja siin elavad õn-

m 
stes.
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me vabariigi sünnipäeval teinud tavaliselt loodusmatka – Ka-
repa rannas ja Tudu soos või Mõedaku suusarajal. Ja õhtupoo-
le on külaskäik sõprade juurde, kus pidu- päe-
valaud on kaetud, seekord piduliku-
malt – EV 100 puhul.

ANNE NÕGU
Rakvere Eragümnaasiumi 
direktor

Optimistlik prognoos: Eesti 
kool on 50 aasta pärast endi-
selt maailma tasemel mitme-
külgset haridust andev asutus 
– seda me loodame kõik, kuna 
oleme saanud PISA testide näol 
tagasisidet, et meie õpilased on 
maailmas eeskätt teadmiste osas esi-
rinnas. Samas, fakt on see, et maailm 
muutub ja vajadused eluks ette valmistamisel muutuvad ning 
muutuvad ka noored ise, keda on vaja õpetada. Eesti kooli 
jätkuv kõrge tase on otseses sõltuvuses, kuidas suudab täna-
ne koolisüsteem muutuva maailmaga kohaneda, kuidas suu-
detakse koolisüsteemis uuendusi läbi viia ja kui kiiresti õpe-
tajaskond nendega kaasa läheb.

Arvan, et tuleviku osas polegi ühest arusaama. Me elame 
kiiresti muutuval ajastul, kus muutuvad kiiresti ka koolisüs-
teemile esitatavad nõudmised. Teatavasti on koolisüsteem üks 
aeglasemini muutuvaid valdkondi. Koolisüsteemi konserva-
tiivsusel on palju pooldajaid ja sama palju kritiseerijaid. Mulle 
tundub, et n-ö konservatiivne kool on oma aja ära elanud. 
Õpilasi on vastavalt eale vaja küll raamides hoida, kuid mitte 
loovust piirates. Kõige olulisem oskus koolis peaks olema loo-
vuse arendamine ja konservatiivne kool on enamasti loovuse 
üks suurimaid takistajaid. Samas, loovusest sõltub otseselt iga 
inimese edu edaspidises elus.

------
Olen traditsioonide austaja ja järgin neid.

EV100

eelsed mõtisklused
nelikud inimesed, kes saavad väljendada oma tahet ja elada elu 
oma äranägemise järgi, siis on see suur väärtus. Tahan loota, 
et üheskoos suudame pidurdada rahvastiku vähenemise prot-
sessi ja leida nendes tingimustes parimaid võimalusi ükskõik 
millises Eestimaa nurgas rahva heaolu suurendada ja märgata 
sealjuures üha enam teisi. Palju õnne Eesti Vabariigile! Olen 
õnnelik, et saan siin elada!

------
Eesti Vabariigi sünnipäev on alati olnud väga eriline täht-

päev, mis on muu hulgas toonud meeldivaid kohustusi, mida 
olen täitnud tänutundega. Tänavusel juubeliaastal olen hea 
meelega perekeskne, pühendudes oma pojale Morganile. Ta-
han, et ta kasvaks üles teadmisega, et see päev on eriline pidu-
päev ja sel päeval tunneme kõik koos rõõmu kogu Eesti 
üle.

ÜLLE LICHTFELDT
Rakvere Teatri näitleja

Kindlasti 50 aastaga võtab 
teater kasutusele mitmeid 
tehnilisi uuendusi – teater on 
ikka ajaga kaasas käinud.

Loodetavasti jääb teater 
põhiolemuselt ikka selleks, 
mis ta on – kohaks, kus ini-
mesed jutustavad inimestele 
lugusid.

------
Aastaid oleme tähistanud Eesti 

Vabariigi sünnipäeva hääde sõpradega, 
tavaliselt teeme väikese loodusmatka, siis läheme saun ja seejä-
rel istume pidulauda.

Tänavuaastane matk on meil kõigepealt Eesti Rahva Muu-
seumis ja seejärel liitume sõpradega.

Foto: Kalev Lilleorg

RIHO HÜTT
Rakvere Galerii kuraator, 

klaasikunstnik
Tunnen, et kunst on au sisse 

tõstetud. Kunsti tähtsus ühis-
konnas on väga suur, kunst 
on enam poliitiliseks muutu-
nud ja kunsti sõna maksab, 
seda kuulatakse.

Kuna praegu käib vilgas 
kunstielu, siis sellest on suur jälg 

tulevikku ette pandud. EV 150 on 
kunsti esitlemiseks olemas omaette 

kunstimaja, koridorides ei esitle keegi 
oma kunstinäitust. Ühes osas on meie praeguste kunstnike 
töödest suur kogu ja teine on kunstnikele, kes siis tegutsevad.

Kunst on suhtlemisvorm ja tänu sellele toimub tihe kultuu-
rivahetus üle maailma. Meie oma linnas saame siin kaasa rää-
kida ja meil on ka midagi tähtsat sekka öelda.

Ja linnaruumis on palju kaasaegseid kunstiobjekte. Seda kõi-
ke EV 150 ajal.

------
Hommik algab lipu heiskamisega koduaias. Oma perega ole-

Koolis tähistame vabarii-
gi aastapäeva mitmete üri-
tustega, mis päädib kont-
serdiga kirikus, ja see loob 
alati piduliku tunde. 24. 
veebruari hommikul käin 
linnuses lippu heiskamas, 
osalen õpilastega ausamba-
mäel pärja asetamisel, käin 
vabariigi aastapäevale pü-
hendatud jumalateenistu-
sel kirikus ning õhtul kuu-
lan presidendi kõnet ja 
vaatan vastuvõttu, nii igal 
aastal.
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24. veebruaril oleme avatud:
Põhjakeskus 10-18

Rimi Hüpermarket 8-22

Ilusat Eest Vabariigi 

100. sünnipäeva!
Oled palutud 

Põhjakeskuse pidulauda. 
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Eile õhtul toimus 
Lääne-Virumaa kesk- 
raamatukogus Rein 
Siku raamatu „Minu 
Virumaa“ esitlus. En-
ne seda jagas aga au-
tor omi mõtteid viru-
kate  ja Virumaa koh-
ta ka Kuulutajaga.

Seidi Lamus-Tšistotin

Kaua ja kuidas raamatu val-
mimise protsess kulges?

Nii nagu eelminegi raamat, 
sai ka see valmis siis, kui olin 
kirjastusele oma jah-sõna öel-
nud. Raamatu kaante vahele 
saamiseks kulus poolteist aas-
tat, aga esmaesitlus oli aasta 
tagasi Narvas, kui lugesin 
sealsetele koolilastele ette esi-
mese peatüki.

Minu Eesti raamatusarjas 
pidi ta ilmuma hiljem, aga ku-
na sain teistest varem valmis, 
siis sai Virumaa raamatust 

esimene. Mul on väga hea 
meel ja suur au, et nii väärili-
se kingi Eestile, Virumaale ja 
lugejatele teha sain.

Kohalikud liigitavad Viru-
maa ikka kaheks: idaks ja 
lääneks. Kuidas sina sis-
sesõitnuna seda tajud?

Tänu minule, Illar Hallaste-
le ning teistele ongi Ida- ja 
Lääne Virumaa. Rakvere ra-
jooni maavolikogus oli arut-
lusel, kuidas endiseid piir-
kondi nimetada. Kuna Illariga 
olime tegevad Virumaa fon-
dis, mis ühendas sillana mõle-
mat rajooni, siis oli meil 
naabritega kokku lepitud, et 
itta jääb Ida-Virumaa ja lään-
de Lääne-Virumaa selle pers-
pektiiviga, et ühel päeval saab 
neist kokku Virumaa. Kui 
siin volikogus vastu hakati 
punnima, pidasin sütitava kõ-
ne, et aumeeste kokkulepped 
vett peaksid ja nii need nimed 
sündisidki.

Kuigi mul süda natuke va-
lutas, et sellest idapoolsest 

Virumaast raamatus veidi vä-
hem kirjutasin, kuid see on 
ikkagi minu Virumaa. Ka ai-
nus erimeelsus Petrone prin-
diga oli esikaane pildi suhtes. 
Sinna taheti panna tuhamägi, 
aga esiteks on see Virumaast 
stampne ning rumal arusaam, 
ja teiseks pole see minu Viru-
maa. Nii sai esikaanele tarvas, 
kelle saamise juures ka minu 
käsi mängus oli, ning alati 
Rakverre sisse sõites vaatame 
me teineteisele otsa.

Kes on kolm kõige koloriit-
semat kuju sinu raamatus?

Minu jaoks oli väga häm-
mastav see, kui palju on Aivar 
Simsoni ehk Seaküla Simsoni 
jälgi Virumaal. Eks me ise 
oleme ka need, kes oleme 
oma sõprade ja kodustega – 
vaatasingi, et Raivo Riimi 
olen hästi palju ära maininud. 
Kolmas ja ääretult koloriitne 
inimene, keda enam Viru-
maal pole, oli Esja Šur, kellest 
on Meelis Muhu poolt tehtud 
ka väga hea film.

Kui kahtlesin kelleski, kas 
raamatusse panna või mitte, 
siis küsisin teiste käest. Kui 
näiteks Ida-Viru kolleegid 
olid ka seda meelt, et Esja 
vääriks raamatusse panemist, 
siis miks ka mitte.

Kas midagi jäi raamatust 
välja ka, mis hingel kripel-
daks?

Kogu aeg jääb midagi tege-
mata või võiks miski paremi-
ni olla, ma pigem vaatan tule-
vikku – ju see läheb siis järg-
misse raamatusse. Sellist vii-
mase 30 aasta Virumaa ajalu-
gu pole ju ka kirja pandud ja 
kuna ma ei oska pikalt ning 
lohisevalt kirjutada, loodan, 
et lugeja ei kahetse neid hetki, 
mil ta seda raamatut käes 
hoiab.

Raamatus on juttu kahest 
klubist – SSR ja KSK. On sul 
järgmise klubi tegemise 
plaan ka juba olemas?

Mõned inimesed on küsi-
nud, mis on Heade Mõtete 
Instituut, mille direktor ma 
olen. See ongi ühemehe insti-
tuut. Mõnikord hommikul 
ärkan ja mõtlen: „Mida me 

Rein Sikk kinkis Eestile oma Virumaa

Fotod: erakogu

õnn sul sellest suurest palgast 
Tallinnas on, kui ühe lõuna 
raha eest saad siin terve näda-
la süüa.

Kui vaatan siin Virumaa 
veerel sellist toredat kanti na-
gu Läsna-Loobu, siis see ongi 
klassikalises mõttes Tallinna 
ääreala, kust saab linna kiire-
mini tööle kui näiteks Viim-
sist. Saabki ju töötada Tallin-
nas ja elada maal. Kui vaadata 
Ülle Lichtfeldti ja Indrek 
Saart, siis näedki, et neid va-
jatakse just seal – Tallinnas 
võid hea minister olla, aga ja-
lajäljed jäävad maha sinna kü-
lasse.

Kas oled märganud, et viru-
kates on midagi isesugust 
võrreldes teiste eestlastega?

Kuna Virumaad on sõdade 
käigus väga palju kordi maha 
põletatud, on jonni ja julgust 
palju. See on geenides sees – 
oleme arvestanud, et Tal-
linn-Narva sirgel keegi tuleb 
ja otsustab kõik maha põleta-
da. Teine on see, et need, kes 
suhtlevad palju vene inimes-
tega, on ääretult mõistvad ja 
tolereerivad. Mujalt tulnule 
on venelane hirmutav, aga 
meie siin oleme ju nendega 
kokku kasvanud.

Ka raamatus on näide sel-
lest, kuidas mind hoiatati, et 
ma ei läheks Narva NATOst 
rääkima. Lõpuks oli minu 
juurde pikk järjekord venelasi 
ja kõik tahtsid NATOst rääki-
da ja endale lipukest saada.

Milline võiks olla EV 200 
sünnipäev?

Ma pole nii pikalt jõudnud 
ette mõelda. Külla aga oli mul 
kaks aastat tagasi au olla EV 
100 programmi n-ö testija ja 
siis oli suur arutelu teemal, 
kas rahvas tuleb kaasa selle 
kingituste tegemisega. Oli nii 
poolt kui vastu hääli, aga just 
nüüd on see kingituste tege-
mise hoog lahti läinud ja kõi-
ge parem kink on see, et me 
teeme seda ise ning ei oota 
neid parteidelt ja valitsuselt. 
Kus oleks ma seda arutledes 
võinud teada, et ma kingin nii 
endale, sõpradele kui kogu 
Virumaale selle raamatu? See 
ongi minu kingitus!

instituut teeb?“ Mõtleks ühe 
hea mõtte välja, õhtuks on 
see olemas ja ongi korras. Iga 
päev instituut ei tööta, aga 
kui näiteks tegutseb 100 päe-
va aastas – saab ju sada head 
mõtet. Mida veel võiks tahta?

Aga Kadrina Saunaklubi 
KSK tegutseb praegugi ke-
nasti. Kui vaadata seda sauna, 
mille seinal on selle asutaja, 
endise Kadrina MTJi EPT ju-
hi Harald Männiku pilt, siis 
pole ma näinud ühtegi ini-
mest, kes oleks temasse hal-
vasti suhtunud. Au ja kuulsus 
sellele inimesele, kes 60 aasta 
eest sell sauna püsti pani ning 
oskas seda väärtustada nii, et 
sel päeval oli Kadrinas Esto-
nia artistide kontsert. Meie 
selle sauna hoidjatena püüa-
me seda auväärsena säilitada.

Kas sellist SSR-laadset klu-
bi, mis sul Riimi ja Suuma-
niga oli, oleks ka tänapäe-
val kellegi raputamiseks 
vaja?

Sellised asjad tekivad ise-
enesest – selliseid asju ei saa 
kunstlikult luua. Raamatut 
kirjutades jõudsin tõdemuse-
ni, et sellel kohal, kuhu SSR 
pani oma esimese prügihun-
niku maha, on seisnud Rak-
vere kuulsad kuused, mis on 
Rakveret ja ümbritsevat maa-
ilma isegi raputanud märksa 
enam.

Kui neid klubisid on vaja, 

küll nad siis tekivad. Ma ei 
usu, et inimestel mässumeel-
sus või teisiti tegemise taht-
mine kuhugi ära kaoks, aga 
järelikult on elu praegu selli-
ne, kui inimesed saavad tege-
leda iseendaga. Mässamine 
toimub pigem internetis ja 
kui tänaval kohtad kedagi, 
kes sind eelmisel päeval kom-
mentaariumis solgiga üle va-
las, ei julge too sõnagi öelda.

Olen püüdnud oma elu ela-
da nii, et kui ma kedagi lehte 
panen, julgen talle järgmisel 
päeval otsa vaadata ja tere 
öelda.

Mida ütleksid neile inimes-
tele, kes on kolimas Viru-
maale, aga kõhklevad veel?

Tulge kindlasti! Ja mida vä-
hem teil seoseid on, seda pa-
rem, sest siis saate enda üm-
ber hakata ehitama oma maa-
ilma. Täpselt sellist, nagu see 
teile sobib. Olen mõelnud 
nende hädaldavate ametnike 
peale, keda Tallinnast pragu 
kuhugi maakondadesse saa-
detakse. Ma oleksin hurraaga 
läinud.

Tallinnas sa ei ole keegi – 
lahustud massi. Tule maale ja 
ehita endale selline maailm, 
mis sobiks sulle ja su lastele! 
Teiseks on Tallinnas inimesi 
nii palju, et keegi ei vaja sind 
seal ja kui vajatakse, siis mitte 
nii palju. Ja kui öeldakse, et 
palk on väike, siis küsin, mis 
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TÄNA MAAILMAS

Homme sada aastat tagasi 
kuulutati Tallinnas välja ise-
seisev Eesti Vabariik, kuid 
1918. aasta 23. veebruari 
hommikul ja päeval seda veel 
ei teatud. Lugu oli selles, et 
iseseisvusmanifesti püüti 
mitmes linnas edutult ette lu-
geda, kuid kellelgi polnud ai-
mu, kus ja kas see õnnestub. 
Alles 23. veebruari õhtul oldi 
edukad Pärnus ja 24. veeb-
ruaril suudeti Eesti riik välja 
kuulutada ka Tallinnas.

Iseseisvuse kümnenda aas-
tapäeva puhul avaldati 1928. 
aasta veebruaris ajalehes Wa-
ba Maa põhjalik ülevaade ise-
seisvusmanifesti trükkimi-
sest, avaldamisest ja väljakuu-
lutamisest. Tollaste meenu-
tuste järgi oli kõige õnnetu-
maks päevaks 23. veebruar 
1918.

Kõigepealt olgu lühidalt 
öeldud, mida iseseisvusmani-
fest endast kujutas. Selle 21. 
veebruaril kinnitatud doku-
mendi pealkiri oli „Manifest 
kõigile Eestimaa rahvastele” 
ja seal tõdeti, et aeg on küps 
kuulutada Eesti sõltumatuks 
vabariigiks. Selles kirjutati: 
„Eesti! Sa seisad lootusrikka 
tuleviku lävel, kus sa vabalt ja 
iseseisvalt oma saatust võid 
määrata ja juhtida! Asu ehita-
ma oma kodu, kus kord ja õi-
gus valitseks, et olla väärili-

seks liikmeks kultuurrahvaste 
peres! Kõik kodumaa pojad ja 
tütred, ühinegem kui üks 
mees kodumaa ehitamise pü-
has töös! Meie esivanemate 
higi ja veri, mis selle maa eest 
valatud, nõuab seda, meie jä-
reltulevad põlved kohustavad 
meid selleks.”

Edasi oli vaja manifest teha 
teatavaks Eesti rahvale, kuid 
sellega tekkis mõningaid ras-
kusi. Eestis olid tollal nii vene 
kui saksa okupatsiooniväed, 
mis võitlesid omavahel ja ta-
kistasid ka eestlaste tegutse-
mist.

Eesti kõrgeimaks riigivõi-
muorganiks oli 1918. aasta 
veebruaris Eestimaa Pääste-
komitee, mis tegi kahel korral 
katse kuulutada iseseisvusma-
nifest välja väljaspool Tallin-
na. Kõigepealt taheti seda te-
ha Haapsalus, kuid sinna ei 
suutnud Päästekomitee liik-
med pääseda, sest paaniliselt 
taganevad venelased olid kõik 
teed kinni pannud ja ei luba-
nud kellelgi sõita Haapsalu 
poole. Sealkandis tegutsesid 
ka sakslased, kes olid peaasja-
likult küll saartel, kuid mõned 
väeosad olid jõudnud juba 
Virtsu ja suundusid edasi 
Keila suunas.

Seejärel otsustati 23. veeb-
ruaril reisida autoga Tartusse, 
kuid ka see plaan äpardus. Ni-

1918: Eesti iseseisvumiseni olid jäänud vaid mõned tunnid
melt olid saksa okupatsiooni-
väed päeva jooksul valluta-
nud Keila. Tallinnast saadeti 
neile küll vastu Punaarmee 
salgad, kuid venelased lõid 
põnnama ja püüdsid jalga las-
ta. Tallinna tänavatel olid aga 
enamlaste patrullid, kes ei 
lasknud ühtki autot läbi. Li-
saks kuulutati kogu selle suu-
re segaduse tingimustes kõik 
Eesti poliitikud lindpriideks 
ja neile peale sattudes nad va-
histati või hukati. Pealegi 
asusid punaväelased sõjalae-
vadega Tallinnast põgenema 
ja Päästekomiteele lubatud 
auto ei saanud garaažist välja 
sõita.

Pärast Haapsalu ja Tartu 
plaanide nurjumist on Kons-
tantin Pätsi noorem vend 
Voldemar Päts meenutanud: 
„Andsime üksteisele lubaduse 
teha kõik selleks, et iseseisvu-
se manifest saaks välja kuulu-
tatud Tallinnas Estonia teatri 
saalis pühapäeval, 24. veeb-
ruaril.” Kuid päris täpselt nii 
ei läinud.

Manifesti esimene avalik 
ettelugemine toimus Pärnus. 
Tallinnast saadeti Pärnusse 
manifest, mis trükiti sealsa-
mas kibekiiresti ära. Tallin-
nas olid kõik trükikojad pu-
naväelaste kontrolli all, mis-
tõttu pealinnas trükkida ei 
saanud, kuid Pärnus läks kõik 
libedalt. Manifesti trükiti 
20 000 eksemplaris ja neid sai 
nii palju, et jätkus kõigisse 
Pärnumaa valdadesse laialija-
gamiseks ja üks pakk saadeti 
isegi Tartusse.

Aga 23. veebruaril 1918 kell 
kaheksa õhtul kandis tõrviku-
te valgusel Pärnu Endla teatri 
rõdult manifesti ette Maapäe-
va saadik Hugo Kuusner. 

Teksti kuulamise järel lauldi 
üheskoos laulu „Mu isamaa, 
mu õnn ja rõõm”, millele 
järgnesid aupaugud automaa-
tidest. Järgmisel päeval kor-
raldati kõigi seltside ja orga-
nisatsioonide pidulik rong-
käik läbi Pärnu linna.

Tallinnas kuulutati iseseis-
vus välja 24. veebruaril, kuid 
sellega ei kaasnenud manifes-
ti ettelugemist ega Pärnuga 
sarnast pidulikkust. Asi piir-
dus vaid mõne eksemplari 
üleskleepimisega. Samal päe-
val võtsid Eesti väeüksused 
suurema osa Tallinnast oma 
kontrolli alla, üksnes sadama 
piirkond jäi veel mõneks 
ajaks venelaste kätte, kes põ-
genesid kabuhirmus, sest 
peatselt olid kohale jõudmas 
sakslased. Esmaspäeval, 25. 
veebruaril avaldati manifesti 
tekst ajalehtedes, kusjuures 
teksti alla oli kuupäevaks 
märgitud 24. veebruar. Mani-
fest loeti siiski ka Tallinnas 
ette, kuid see juhtus alles 25. 
veebruari keskpäeval ja ette-
lugejaks oli Konstantin Päts.

Kõige keerulisem oli ise-
seisvuse väljakuulutamine 
Narvas, sest 24. veebruaril 
1918 oli Narva ainus koht 
Eestis, kus sel päeval oli ajale-
he Waba Maa sõnul „kõige 
rohkem võõrast ollust”, mille 
all mõeldi taganevaid vene 
punakaartlasi, Läti, Leedu ja 
Poola sõjapõgenikke ning tei-
si. Kuna sakslased olid tule-
kul, siis korraldasid punased 
veel mitu veresauna ja arre-
teerisid nii paljusid kui suut-
sid. Kõigile raskustele vaata-
mata suudeti ka Narvas ise-
seisvus välja kuulutada.

Allan Espenberg

Tarvas sai salli kaela
Eile sidusid Rakvere linnajuhid Marko Torm, Triin Va-

rek ja Neeme-Jaak Paap Tarva kujule kaela neljameetrise si-
nimustvalge salli. Lisaks pandi Rakveres sall kaela Arvo Pä-
rti kujutavale jalgrattaga poisile. Sinimustvalged kaelakatted 
seoti ka riigivanemate Juhan Kuke kujule Väike-Maarja val-
las Käru külas ning Otto Strandmani kujule Kadrina vallas 
Vandu külas. Aktsiooni olid kaasatud 14 riigivanema fotos-
kulptuurid üle Eesti ning mitmed teised tuntud raidkujud, 
tähistamaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.

Foto ja tekst: Liisi Kanna
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• Agnemi Rakennus Oy pakub pikaajalist 
ja hästi tasustatud tööd kogemustega 
üldehitajatele (maalritele, puuseppa-
dele, plaatijatele, krohvijatele, teemant-
puurijale). Vajalik on soome keele oskus 
ja Soomes töötamiseks vajalikud paberid 
(henk.tunnus, veronumero, roheline 
kaart), lisaks eelnev töökogemus.  Palk 
on ametlik ja vastab TES-i nõuetele. 
Huvi korral kirjutage e- maili aadressile: 
ehitasoomes@hotmail.com

• Pakume tööd kliimaseadmete hool-
dusmehhaanikule. Varasem töökoge-
mus ei ole kõige olulisem, vaid pigem 
tehniline taip ja kiire õppimisvõime. Töö-
tasu alates 1100 € kätte. Tööülesanded: 
kliimaseadmete hooldus-ja remonttööd 
erinevatel objektidel üle Eesti, hooldus- 
ning avariitööde aktide koostamine. 
Nõudmised kanditaadile: eesti keele 
oskus suhtlustasandil, B-kategooria ju-
hiload. Kasuks tuleb eelnev kogemus 
tehnikavaldkonnas. Kandideerimiseks 
palume saata CV aadressile hooldus@
citykliima.ee. Tel 680 0160

• OÜ Raatma Viru-Kabalas võtab tööle 
CE-kategooria veokijuhi riigisisestele 
vedudele. Lisainfo 516 5212

• Peristein OÜ võtab Rakveres tööle C-, 
E-kategooria autojuhi poolhaagisele 
Eesti sisetöödele. Tel 5356 822

• Põrandatöödega tegelev firma otsib 
enda meeskonda põrandavalajaid, la-
timehi ja ettevalmistajaid. Töö ametlik 
ja tükitöö alusel. Helistada numbril 5670 
0700 või kirjutada info@fl oorers.ee

• Pakkuda tööd ventilatsiooni paigal-
dajatele, tööpiirkond Lääne-Virumaa ja 
Harjumaa. Vajalik eelnev töökogemus. 
Tel 5100776

• Tehnoref Grupp OÜ võtab tööle 
tööstusseadmete lukksepa, kasuks 
tuleb inglise keele oskus. Tel 5694 
0076

• Põllumajandusettevõte Lääne-Viru-
maal võtab tööle lüpsiplatsi töölise. 
Vajadusel väljaõpe kohapeal. Info te-
lefonil 526 6156, sooviavaldus saata: 
kristjan@rpmt.ee

• Rakvere Piimaühistu otsib RAA-
MATUPIDAJAT. Töökuulutuse leiab 
www.rpy.ee

• Pakume täiskohaga vahetusgraafi kuga 
tööd Tallinnas liikluskorraldusvahendi-
te paigaldajale majutusvõimalusega. Va-
jalik B-kat. juhiluba, väljaõpe kohapeal. 
Lisainfo 656 3528, 656 3532. CV saata: 
signaal@signaal.ee

PAKUN TÖÖD

Erimell AS Rakveres 
pakub tööd 

teotahtelisele, ausale 
ja kohusetundlikule
LAOTÖÖTAJALE.
Kandideerimiseks 

saada oma CV 
janek@erimell.ee 

või küsi lisa 
tel 5342 8297
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Auto eelsoojendi müük, 
paigaldus, remont

Autoelektroonika remont , 
e lektr i tööd

Diagnost ika

Autovalveseadmed

Haakekonksude müük 
ja paigaldus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11, Rakvere

Tel 505 2065

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST

VAHETUS

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
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
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
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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KINNISVARA

SÕIDUKID

TEENUSED

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

Laada 14, Rakvere
Andrus Peiel, 527 1011

Müüa 2-toaline korter 
Lennuki tn, Rakvere
Hea seisukord, toad eraldi, 
avar köök, rõdu.

45.6 m², IV k 38 000 €

Müüa 3-toaline korter 
Rohuaia 22, Rakvere
Hea asukoht ja planeering, 
toad eraldi, wc ja dušš eraldi. 
Aktiivne ühistu. 

61.6 m², II k 45 000 €

Müüa 2-toaline korter 
Heina 12, Rakvere
Kivimaja, toad eraldi, heas 
seisukorras. WC ja dušš, 
õhksoojuspump, ahikütte. 
 

45 m², II k 35 000 €

Müüa maja
Voore tn 2, Näpi küla
Majas 3 tuba, köök. 
Saun eraldi. Kinnistu 
suurus 853 m². 

74.3 m²

Müüa 3-toaline korter 
Mäe tn, Kunda
Hea planeering, magamistoad 
eraldi, avatud köök-elutuba. 
Hea asukoht. 

49.5 m², II k 11 000 €

39 500 €

Müüa elamumaa
Pagusoo, Ussimäe küla
Rakvere linna piiril. Arenev ja 
hinnatud elamupiirkond. 
Elamu projekt.

1670 m² 28 000 €

• Müüa Tamsalus 1toaline korter, III 
korrus, Ääsi 15-38. Tel 5650 2524

• Müüa 2toaline korter Rakveres Len-
nuki 6, 1/4 (39,5 m2). Hind 30 000 €. Tel 
5805 0729

• Müüa Rakvere kesklinnas Lai tn 5 2toa-
line korter (38,2m2), toad läbi maja, 1/3, 
aknad vahetatud, vannituba koos wc-ga 
remonditud, keskkütte süsteem renovee-
ritud. Tel 5645 2786

• Müüa Veltsis ahjuküttega 2toaline 
renoveerimisjärgus korter. Korteris on 
alustatud renoveerimist, uued aknad, uus 
turvauks, uus torustik, elektrijuhtmestik, 
siseviimistlus vajab lõpetamist. Korteriga 
saab kaasa korraliku integreeritud teh-
nika (pliit, ahi, külmik, kubu, valamu, 
segisti) köögimööbli ning kvaliteetse 
laminaatparketi kogu põranda katmiseks. 
Osaliselt on ehitusmaterjal ka olemas. 
Korteri juurde kuulub keldriboks ja 
õueala. Rakverest 6 km. PS! küttekehad 
on korrastatud. Vannitoas elektri põran-
daküte. Hind 6900 €. Tel 523 6196 

• Müüa Tapa kesklinnas 2toaline korter, 
I korrus, möbleeritud. Sobib hästi pen-
sionärile või ka üürile andmiseks. Hind 
13 500 €, kiire ostu korral saab tingida. 
Tel 511 0478

• Müüa 2toaline korter Tamsalus. Korter 
asub linna keskel, Ääsi 8, II korrusel, ühel 
pool magamistuba rõduga, teisel pool 
suur tuba ja köök rõduga. Esik on suur, 
korter on vaba, vajab san. remonti. On 
olemas aiamaa. Hind 9000 €, võib tingida. 
Telefon 5831 2990

• Müüa korter Roelas, asub Järve tn 4 
Roela. Tegemist ümberehitatud korte-
riga, algselt oli 2 tuba + köök, siis nüüd 
on 2 tuba + köök/elutuba. Majas toimiv 
korteriühistu, tehtud tööd majas: püstaku 
kanalisatsiooni remont, katus vahetatud. 
Hind 4999 €. Tel 514 1153

• Müüa (kokkuleppel ka osalise järelmak-
suga) või üürile anda Tapal 85% renovee-
ritud korter 3 tuba + köök, dušš-wc koos, 
ühes toas veel teisaldatav dušinurk, köök 
+ eraldi wc, pikk koridor, mis võimaldab 
kasutada kahe 1toalise eraldi korterina, 
2/3, oma ahikeskküte + õhksoojuspump 
+ konditsioneer, möbleeritud, 5 minuti 
kaugusel rongipeatus ja pood. Võimalik 
välja ehitada veel  pööningukorter ja 
keldris suur saun, mõlemad 70 m2, 1. 
sissemaks kokkuleppel 5000-10 000 €. 
Üür + maksud 100-150 € korter. e-mail: 
aautod@gmail.com. Tel 5648 8989

• Müüa remonti vajav 3toaline korter 
Jänedal, aknad on vahetatud. Hind 13 900 
€. Tel 526 2267

• Müüa tuhaplokkidest ehitatud ma-
jakarp ja kõrvalhoone Amblas. Krunt 
1200 m2, maja 157 m2. Hind 19  000 €. 
Tel 526 2267

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

• Sooviksin osta 1 või 2toalise remonti 
vajava korteri Rakveres või Haljalas, 
oodatud kõik pakkumised. Tel 518 8770

• Ostan Tapa linnas 1-2toalise korteri. 
Tel 5697 5317

• Soovin osta 4toalise korteri Kunda. 
Tel 522 6491

• Ostan maja Haljala läheduses. Tel 
5552 7229

• Ostan garaaži Pagusoole või Ussi-
mäele. Tel 5823 3780

• Ostan garaaži Haljalas. Tel 510 8747

• Maagia kv ostab või võtab müüki kin-
nisvara. Tel 5855 0720, www.maagiakv.ee

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

• Vahetada või müüa 2toaline kõigi mu-
gavustega korter Kundas muu kinnisvara 
vastu. www.kv.ee/2890337. Tel 5550 0588

• Vahetada ilus 3toaline avar ja soe 
korter Essu külas maja/talu vastu L-Vi-
rumaal. Lisainfo tel 510 2390 või merli.
kivimae@hotmail.com

• Pakun tasuta elamispinda Rakvere 
kesklinnas vastusoovi eest. Üksik nais/
meespensionär saab korteri Rakvere 
kesklinnas, kui on nõus jalutama armsaid 
taksikoeri. Lisainfo saamiseks helistada 
tel 528 5416

• Kas leidub siin ilmas inimest, kes üüriks 
soodsalt naisterahvale 1toalise korteri 
pikemaks ajaks? Tel 5365 2884

• Soovin üürida korteri, majaosa või 
maja Rakveres või lähiümbruses, miini-
mum 3 tuba. Tel 5757 0287 või 501 1047

• 4-liikmeline (mais juba 5) perekond 
soovib üürida korterit või maja Rakveres 
või selle lähiümbruses (Sõmeru, Kadrina, 
Vinni, Pajusti). Korteris või majas peaks 
olema vähemalt 3 tuba, ideaalne, kui 
oleks 4. Pakkumisi ootame tel 5837 0716

• Kaks inimest otsivad üürikorterit/
maja. Korter võiks olla vähemalt 2toaline 
(võimalusel möbleeritud) ja üür võiks 
jääda alla 200 €. Asukoht Väike-Maarja 
ja selle lähi ümbruskond (Tamsalu, Vao, 
jne.) Soov jääda pikemaks perioodiks. 
Rohkem infot ja pakkumised tel 5303 
8927    doriselmi1@gmail.com, tel 5684 
4929 sakkmarco@gmail.com. Pakku-
misi võib teha ka läbi Facebooki meile 
mõlemale!

• Pere soovib üürida maja Rakveres, hili-
sema ostusooviga. Tel 5308 1705

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

• Üürile anda äsja remonditud 1toali-
ne kõigi mugavustega korter Rakvere 
kesklinnas, maja renoveeritud. Hind 220 
€ + kommunaalmaksud. Tel 520 6145

• Anda üürile Vinnis 1toaline elektri küt-
tega möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Veltsis 1toaline (vabaneb 
märtsi alguses) otse omanikult, möblee-
ritud. Tel 5624 4605

• Üürile anda 1toaline ahjuküttega möb-
leeritud korter Laekveres, vesi sees. Üür 
70 € + elekter. Tel 527 0058

• Anda üürile 2toaline möbleeritud kõigi 
mugavustega korter Rakveres (pesuma-
sin, külmik, el.pliit). Üür 220 € + KÜ arve. 
Tel 501 1478

• Üürile anda 2toaline remonditud ja 
möbleeritud korter Sõmerul. Ootab 
korralike üürnikke. Üür 230 € + kommu-
naalmaksud (suvel 60 €, talvel 120 € + 
elekter). Tel 5560 2030 

• Üürile anda 2toaline korter Tapa kesk-
linnas, I korrus. Üür 200 € kuus. Tel 503 
4972,  info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline korter Tapa linnas. 
Tel 511 0478

• Üürile anda 3toaline kõigi mugavustega 
korter Sõmerul. Tel 520 1575

• Anda üürile Ubjas 3toaline (osaliselt 
möbleeritud) otse omanikult. Tel 5624 
4605

• Annan rendile põllumaad Vinni vallas. 
Tel 501 2869

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Avant 2,0 100kW, diisel 
v.a. 2013. Või vahetada Toyota Rav 4 
diisel, Honda CR-V diisel vastu. Tel 
5393 9435

• Müüa Audi A4 Variant 1,8T 12/1998. a, 
bensiin, tumesinine metallik, universaal, 
kliimaautomaatik, kesklukk, 4 x el.aknad, 
talverehvidel, korralik, äsja läbinud teh-
nilise ülevaatuse 12/2018, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Audi A6, 1999. a, 2,4, bensiin, 
väga heas korras. Hind 1200 €. Tel 520 
4322

• Müüa Citroen Perlingo 1,9 diisel 51kW, 
2003. a. Hind 1300 €. Tel 5552 2305

• Müüa Ford Focus 1,8TDI 2007. a, lä-
bisõit 161 000 km, värvus must metallik, 
toonklaasid, valuveljed, kaasa suve-
rehvid. Kehtiv ülevaatus ja kindlustus, 
vahetatud palju kuluosi. Hind 3250 €. 
Tel 513 4259

• Müüa Land Rover Frel. 1,8B, 1998. a, 
bensiin, sõidukorras. Tel 511 3414

• Müüa Opel Astra 1,8 2003. a, heas kor-
ras, Soomest. Tel 517 4193

• Müüa Opel Vectra CD 1,8i 05/2000. a, 
85kW, punane, laugpära, konditsioneer, 
kesklukk puldist, 2 x el.aknad, veokonks, 
korralik, läbinud tehnilise ülevaatuse 
05/2018, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Seat Toledo 1,9TDI 66kW, 2000. 
a, heas tehnilises korras, punane, millega 
viimased 2 aastat sõitnud naisterahvas, 
kes on hoolikalt vahetanud välja enamus 
kuluosi. Enne seda oli Soomes arvel. 
Defektiks välimuses on kooruv lakk ja 
paar mõlki tagaosas. Ülevaatus 03/2018. 
Auto on väga ökonoomne, keskmine 
kütusekulu 5l/100km. Auto igapäevases 
sõidus, nädala keskel saab näha ka Tal-
linnas. Hind 990 €. Tel 5561 5591

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 1,4TDI 
01/2005 .a, 55kW, turbodiisel, hõbedane, 
universaalkere, hooldusraamat, kondit-
sioneer, kesklukk, tume salong, pl.soojen-
dus, korralik, superökonoomne, kõigest 
4l/100km kohta! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Bora 1,6i 05/2004. 
a, 77kW, bensiin, hõbedane, sedaan, 
konditsioneer, 4 x el.aknad, kesklukk 
puldist, tume salong, roosteta, mõlkideta, 
korralik, ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 02/2006. a, 74kW, turbodiisel, 
helehall metallik, universaal, kliima, 
4 x el.aknad, kesklukk puldist, uuem 
salong, veokonks, roosteta, mõlkideta, 
äsja läbinud tehn.ülevaatuse 02/2019, 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5850 5151

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, konditsioneer, 4 x 
el.aknad, kesklukk puldist, talverehvidel, 
veokonks, roosteta, mõlkideta, korralik, 
kehtiv üv. 05/2018, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5850 5151

• Ostan VAZide, Moskvitši, Volga uusi 
plekk, tulesid, stangesid jne, uusi ve-
neaegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan hästi hoitud Volvo V40. Tel 
5386 6881

• Ostan auto, peab olema enam-vähem 
korralik, kere peab olema korralik. 
Margi eelistust ette ei pane, kuulan kõik 
ära, mida pakutakse. Hind 100 - 2000 €, 
helistage julgelt. Tel 5809 6086. Asukoht 
ei mängi rolli!

• Ostame igas seisukorras sõidukeid, 
hea pakkumise korral kiire tehing. He-
lista 5612 3431 ja saate teada, palju me 
teie auto eest pakume! Lääne-Virumaal 
tuleme kohale 1h jooksul!

• Ostan kastiga auto , võib pakkuda nii 
maastureid kui muid kastiga autosid. 
Tel 5463 2953

• Ostan kiirmüügihinnaga auto alates 
2005. a, võib olla ka avariiline. Tel 
5629 1114

• Ostan kasutusena jäänud sõiduauto 
või kaubiku, võib vajada remonti. Tel 512 
7543   bar500@hot.ee

• Ostan MTZ traktorile metsaveo käru! 
Ja T-40 mootoriga ZAK-i. Tel 5272568

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• TOCAR MOTORS OÜ: Sõiduautode 
remont, hooldus, rehvitööd, varuosade 
müük. Haljala tee 5, Rakvere. Tel 5624 
8995 tocarmotors @gmail.com

• Remondime autode ja traktorite 
startereid ning generaatoreid. 
Saadaval uued ja vahetusfondist. 
Tel 526 0545

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Settekaevude tühjendamine 7-kuup-
meetrise mahutiga Vinni vallas ja lähi-
ümbruses. Võimalik sõlmida perioodilisi 
teenuse osutamise lepinguid. Hind kok-
kuleppel. Tel 513 7633

• Teostame fekaaliveoteenust ja kanali-
satsioonikaevudetühjendamist. Veo- ja 
tõste-teenus. Külmunud trasside su-
latus. Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso Trans-
port OÜ. Tel 5667 5947 www.rakso.ee
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* 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

• 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

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

Veo- ja tõsteteenus (kasti mõõdud 
6,2x2,5, tõstejõud 2,5 tonni).

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

TORUTÖÖD
Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

ENKI RL OÜ

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, ma-
del (2,45x9,0 m), kraana, 0,85 eur/
km, tõstetööd 25 eur/h. Tel 5682 7009

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 506 1547

• Veoteenused Ford Transit kau-
bikuga (pikk, poolkõrge) teile vaja-
likus suunas sõbralike kokkuleppe 
hindadega. Kaubik asub Rakveres. 
Tel 5646 3518

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 517 5480

• Trantsporteenus, hoovikoristus. Tel 
5685 6320

• Transport Ford Transiti kaubikuga 0,35 
eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

• Santehnilised tööd, külmunud torus-
tiku sulatus, veoteenus multilift kallu-
rautoga. Tel 514 3783

• Puurkaevude rajamine ja puhasta-
mine. Vee- ja kanalisatsioonitorus-
tike, septikute ja süvaveepumpade 
paigaldus. Maaküttesüsteemide 
rajamine. Tel 502 1279, 526 9604, 
www.puurkaevumeistrid.ee

• Kodumasinateremont ja paigaldus 
(külmkappide, pesumasinate, nõu-
depesumasinate, mikrolaineahjude 
jne.) Teenus võimalik ka kodukutsel. 
Tel 5648 7258

• KOLIMISTEENUS firmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teostame 
kõike, mis on kolimisega seotud, ja 
seejuures soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. raskete 
esemeteni välja. Võta meiega ühen-
dust ja leiame koos teie probleemile 
parima lahenduse. OÜ Kolimised. 
TEL. 5649 3289 või kaido@kolimised.
ee, www.kolimised.ee

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsiteenus. 
Tel 5373 3408

• Teostame lamekatuste ja viilkatuste 
ehitustöid ning ka katuste remonttöid. 
www.melsen.ee

Tel 5845 5717

• Teostame kõiki lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Lammutustöö. Transportteenus. Tel 
56856320

• Teeme KÜ keldrite puhastustöid. 
Hind kokkuleppel. Tel 5567 2484

• Korterite remont, plaatimine, ven-
tilatsioon, kanalisatsioon, parketi 
paigaldus, uued põrandad, laagide 
vahetus, vanade hoonete renoveeri-
mine, saunade ehitus profi il lauast- ja 
servamata lauast. Hinnad kokkuleppel. 
Tel 505 6949

• Ehitus- ja remonditööd, toru- ja san.
tehnilised tööd, siseviimistlustööd, 
plaatimine, tapeetimine, värvimine, 
parketipaigaldus. Tel 518 7979

• Plaatimine ja ehitus-remonditööd. 
Tel 5606 9271

• Plaatimistööd, vannitubade- ja sau-
nade remont ja ehitus. Tel 5670 9080

• Teostame ehitus, remont ja sisevii-
mistlustöid. Majad, korterid, saunad, 
kuurid (pahteldus, tapeetimine, plaati-
mine, parketi paigaldus). Tel 504 5560

• Teostame erinevaid ehitustöid! 
Lisaks korstnad ja teised kivitööd. 
Tel 5907 4912 

• Üldehitustööd: puukuurid, garaažid, 
saunad. Tel 5685 6320

• Kogemustega ehitaja teostab kõiki 
üldehitus- ja remonditöid. Sealhulgas 
ka plaatimine ja torutööd. Tel 58451 111

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid sise-
kujundusel. www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Teostame ehitus -ja remonditöid ja re-
noveerime vannitubasid. Tel 5656 4031

• EHITUSTÖÖD: Fassaadide ehitus, 
katusetööd, sisetööd, plaatimine, kor-
terite remont, müüritööd, krohvimine. 
Tel 5662 6483

• Vanade majade renoveerimine ja uute 
ehitus. Tel 5685 6320

• Katusetööd, fassaaditööd, sisevii-
mistlus, korterite remont, plaatimi-
ne, üldehitus. fi nestbuilders@gmail.
com. Tel 5662 6483

• Pehme mööbli remont, riide valik ja 
veovõimalus. Tel 322 7822 või 506 1547

• Automaatikatiib- ja liugväravatele. 
Tõstuksed, tõkkepuud, remont. Tel 
5555 8293, tenentte@gmail.com

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Elektritööd pädevusega elektrikult, bo-
ilerite puhastus ja remont. Tel 5890 2983

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 465

• Lumelükkamise teenus. Tel 501 2306

• Pakun lumetõrje teenust Lääne-
Virumaal. Tel 557 4024

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hool-
dust (pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soojuspum-
baspetsialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, 
www.küttesalong.ee

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

• Pottsepatööd. Tel 5646 6958

• Saeme- ja lõhume küttepuid. Tel 
5450 5198

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

• 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

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

M E T A L L I T Ö Ö D

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤  Reoveepaak ide  ja 
septikute müük ning 
paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Felix Bänd, kolmes keeles, parim. Tel 
559 3419

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

• Ansambel, õhtujuht alates 200 €. Tel 
5190 1697

•Linna parim pakkumine!!!Inter-
neti püsiühendus + telepilt täiesti 
hullumeelse hinnaga al. 5 eurost. Le-
vib linnas ja maal. Sobib kokku Elioni 
digiboksidega. Ära muretse, kui Sul 
aparatuuri ei ole, me anname Sulle 
need tasuta!!! Uuri lähemalt: www.
telestar.ee või helista tel 5552 5432

• TV- ja sat.seadmete müük, paigaldus. 
OÜ RTS Antenn, tel 5340 7808, e-post: 
rts1@hot.ee

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomplek-
tid. Müük. Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. 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 elektrooni-
kat. Asume Koidula 1, Rakvere Tsentrumi 
II korrus. Helista juba täna tel 551 2053 või 
tule läbi. Vaata ka www.hss.ee

• HRLD Finants OÜ pakub raamatupi-
damis- ja nõustamisteenust. Vahetu 
suhtlus kliendiga, ka e-maili või telefoni 
teel. Tel 525 8477. E-mail: kati.nouakas@
tktk.ee

• Klassikaline massaaž, hind alates 7 €. 
Tel 5567 7800

OTSIN RAIETEENUSE 

PAKKUJAT!

Kat tunnused:

15401:001:0359

90202:005:0196

90202:006:0024

15401:001:0041

90202:006:0067

90202:001:0136

90202:005:0078

Info: igor@sacito.eu, 

5624 4605

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 5822 8154

 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 
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www.kuulutaja.ee

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sül

V

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15, 
P  suletud 

Tel 506 9814

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 35 €/rm 

+ transport. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

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

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

E  evõte müüb ehitus-
likku saematerjali ja 

puidust kaubaaluseid, 
asume Väike-Maarjas. 
Transport kokkuleppel. 

Tel 515 0268

KVALITEETSED PUUKÜTTEGA 

SAUNAKERISED. 

Vaata lisaks:

www.kadrinametallikoda.ee

Info tel 5648 3985

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel.  

elgom@hot.ee

KODU

KÜTTEPUUD

EHITUS

OST

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

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 KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

METS

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

• Ootan pakkumisi majapidamises seis-
ma jäänud mööblitest aastast 1900–1970. 
Tel 5616 5761

• Müüa pelletikatel Everclean 50 
täies komplektis, pelletipõleti PV 
50 B 25-50 kW, pelletimahuti 730 
l. Ekspluatatsioonis olnud 2 aastat. 
Info tel 505 2020

• Müüa emailitud mustritega kööginõud 
nõukogude aastatest ja tuntud klassiku-
te romaanid 1950-1960 a. Tel 507 0316

• Müüa kasutatud lahtikäiv nahast nur-
gadiivan. Tel 5663 0677

• Müüa elektri massaaživoodi. Tel 
5569 2165

• Ostan kristall- ja portselannõusid. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5564 0325

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

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

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

• Ostan vana või vanaaegse ümmarguse 
laua, lahtikäiv, 6 tooli, väiksema puhveti 
või kummuti ja muud mööblit. Tel 503 
1849

•Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
puurpingi, saunaahju, pliidiplaadi ja 
–ukse. Tel 503 1849

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

• Ostan kristall- ja portselannõusid. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5564 0325

• Ostan seisma jäänud esemeid - vanast 
naelast kuni mööblini. Tel 5079 984

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, valmistatud 
Vene 1/43 mudelautosid ja Norma 
mänguautosid. Tel 529 1288

• Ostan vanema merevaigust kollas-
te või kirjute kuulidega kaelakee 
(maksan 800 € ja suuremad ka roh-
kem) ja muid vanemaid naiste ehteid: 
sõled, prossid, sõrmused, käevõrud 
jne. Võib pakkuda karpidega lusi-
kaid, nõusid, vaase jne. ALATI aus 
kauplemine ja maksan hea hinna. Tel 
5639 7329 Liina

• OSTAN veneaegseid ja vane-
maid rahasid, tehnikaajakirju, 
raamatuid, medaleid, ordeneid, 
rinnamärke, dokumente, fotosid, 
kellasid, fototehnikat, raadio, port-
sigari, habemenuge, taskunuge, 
jahitarbeid (sarvi ja trofeesid) ja 
palju muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

• Müüme Haljalas küttepuid.Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja 
lepapuid(40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.20 €/kott ja 
kasel 2.50 €/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m leppa, hind alates 20 €/
m3. Tel 5012 905

• Kuivad PLIIDIPUUD! Pikkus 30 cm, 
segapuit, pakitud 40 l võrkkottidesse. 1 
võrk/1,80 €, transport. Tel 501 2326

• Müüa 3-m ja lõhutud küttepuid. Tel 
504 3326

• Müüa kuivad lepahalud võrgus. 2 €/
võrk, vajadusel transport. Tel 5646 6958

• Saetud-lõhutud küttepuud laotuna 
5 m3 alustele. Kõik puuliigid eraldi. 
Telli riidas puud koju. Tel 5399 3702

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud kuivi 
küttepuid. Miinimumkogus 2 rm. Tel 
504 5632

• Aastaringselt halupuud 30 – 55 cm. 
Halupuud autol laotult, koos kohale 
toomisega. Hind sisaldab transporti, he-
listage ja küsige, milline kogus ja halupuu 
teid huvitab. Tel 503 0311

• Müüa saetud lõhutud küttepuud. 
Metsakuiv kuusk, lepp, sanglepp ja kask. 
Tel 5192 4320

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kami-
napuid + veovõimalus. Tel 5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Hind 
al. 35 €/rm, transpordi võimalus. 
Pikkused al 25–60 cm. Tel 5045 632

• Küti Saeveskis saematerjal, voodri- 
ning põrandalaud, palgi saagimise ja 
nelikanthöövelduse teenus. Info tele-
fonil 5089 215 tööpäevadel 8.30-17.00, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga (vedav 
käru). Info 514 6788

• Müüa toidukartulit “Laura”, “Arielle”, 
“Vinetta”. 0,30 €/kg, vedu. Vahemetsa 
talu. Tel 520 2036

• Müüa toidukartulit “Agria”, “Laura”, 
“Leyla”. Asukoht Aasperes. Transpordi 
võimalus. Tel 5565 1553

• Müüa toidukartulit „Laura“. Asume 3 
km Rakverest. Tel 5334 5348

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ ja 
„Gala“. Rakvere vald. Tel 5141338

• Müüa soodsa hinnaga sealiha, vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5354 3002 
või 505 9151

• Müüa suitsuvorsti  ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info tel 
5196 2628 või 5351 7414

• Tapamaja müüb emise lihakehasid, 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414

• Mesi otse mesinikult! Klaaspurgis 
900 g/6,5 €, toiduplast ämber 1kg/7€. 
Rakvere piires kohale toomine tasuta. 
Rohkem infot : www.meemeistrimesi.
ee. Tel 5396 7664

• Müüa traktor T 40 AM, ees keeratav 
buldooser, heas korras. Tel 520 9960

• Soovin osta väikese koera väikeseid 
kutsikaid. Tel 5560 9715

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

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

• Ostan seisma jäänud esemeid. Vanast 
naelast kuni mööblini. Tel 5079 984

• Ostan Norma mänguautosid ja vanu 
1970 – 1990. a valmistatud Vene 1/43mu-
delautosid. Tel 529 1288
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ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD 
Kui tahad juua, on see sinu asi, 
kui soovid elada kainelt, on see 

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

5840 7864

TEATED

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 22. veebruar 2018
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Petersell kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Punapeet kg 0,80 1,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Õunad kg 1,50

Jõhvikad liiter 5,00

Kuivatatud 
õunad

kg 8,00

Metspähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00 10,00

Seemned 
lindudele 5kg

kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, L 
kella 10st

liiter 0,67

Turul veel müügil:
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* igal laupäeval saunavihad ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL

• LAO TÜHJENDUSMÜÜK! II sordi 
materjal al. 140 €/tm + km (terras-
silaud, voodrilaud, tuulekasti laud 
jne.). Küttegraanul Premium 6mm 
150 €/tonn + km. Kütteklotsid 30L 
kott/ 1 € km-ga. Saematerjal (22 x 
100)  140 €/tm +km. Saadaval teisi 
ristlõikeid erinevate hindadega. 
Ida-Virumaa, Sonda, Sepa 18 a. Tel 
5306 7722

• Anderi Äris Rakveres Pikk tn.6 müüme 
vana mööblit, valgusteid, kupleid vanadele 
lampidele, portselani, maale, vinüülplaa-
te ja palju muud. www.facebook.com/
anderipood. Tel 5664 4436

• OLETE OODATUD! Rakveres, Laada 
14 juuksurid: Alli 5620 3174, Liis 5681 
6206, küünetehnik Siiri 5633 9634, pü-
simeik Maris 5394 4558, massöör Tiina 
5567 3125

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

nende omas kodus. 
Täpsem info telefonil 5371 2433 
                või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

TUTVUS

MUU

• 54-aastane mees otsib vaba naist. Tore, 
kui oleksid Rakverest või ümbrusest. Tel 
5891 3100

• Lääne-Virumaalt pärit naine oma 
parimas eas soovib tutvuda mehega 
püsisuhte eesmärgil. Vanus 45-60 aastat. 
Tel 5891 2769

• Viru mees viiekümnendates soovib 
tutvuda saledapoolse naisterahvaga. 
Elan maal, töötan, sale. Tel 5890 3126

• www.toonklaas.ee

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

• N Õ U A N D E L I I N
tel 900 5020. Kui elumure vaevab ja 
vajad hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist puu-
dutavatele küsimustele. Kõne hind 
0,97 eurot/min. 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldan kaastunnet Evile 
elukaaslase 

VAHUR KUNINGA 

surma puhul.

Aime pere

Avaldame sügavat kaastunnet 
Kristel Kurele  

KALLI VANAEMA
kaotuse puhul. 

Lihakarni kollektiiv

Avaneb valguse värav, 
viib taevasse sätendav sild. 
Vikerkaar, helge ja särav, 
su hingest saab tähekild. 

Ära mine 
tuisuga välja!
Telli Kuulutaja 
endale hoopis 
KOJU!

Telli internetist 
tellimine.ee
või telefonil
617 7717

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

Reakuulutuste vastuvõtt 
Grossi Toidukaupade kaupluses 
“Joogid”  iga päev  10-22 
Vilde 6a, Rakvere
Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 3225093 või 
e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee

Peatoimetaja
Seidi Lamus-Tšistotin, 322 5090
seidi.lamus@kuulutaja.ee

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

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
silja.part@kuulutaja.ee

Kujundus/küljendus
Renee Koit
Marimai Kesküla

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093
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Staažika inglise ro-
kibändi Magnum ka-
rismaatiline vokalist 
Bob Catley rääkis tele-
foniintervjuus Magnu-
mi värskest loomingust 
ja õige pea algavast 
Euroopa kontserttuu-
rist. Muuhulgas mär-
kis laulja, et kuigi an-
sambel ei ole karjääri 
jooksul Eestisse jõud-
nud, poleks meestel 
siin esinemise vastu 
midagi.

Ülo Külm

Millal sa tõsisemalt laulmi-
sega tegelema hakkasid, kas 
juba varases nooruses?

Kuuekümnendatel, kui olin 
kooli lõpetanud, kusagil seits-
meteistkümneselt. Tegin kaa-
sa kohalikes bändides, kõik 
oli väga lõbus. Lisaks võib 
öelda, et tegin laulmisega 
head raha.

Sealt edasi kujuneski kui-
dagi nii, et minust sai täisko-
haga laulja. Kusjuures, mida 
rohkem teed, seda paremaks 
lauljaks saad.

Kuidas oma tõesti suurepä-
rase hääle eest hoolt kan-
nad? Teed mingeid spetsiaal-
seid harjutusi, väldid kõike, 
mis häält kahjustada võiks?

(Lõbustatult) Pole just kui-
gi raske hääle eest hoolitseda. 
Ei, midagi erilist ma küll ei 
tee.

Ma pole mingi suur 
„jooja“ – vahel võtan väi-
kese dringi, Jack Danielsi 
Coca-Cola ja jääga. (Naerab) 
Tea, kas see kasuks tuleb, 
kuid häälele see kindlasti hal-

ba ei tee.
(Asjalikult) Karjuda aga ei 

tohi, see on paljude lauljate 
probleemiks! Hoian ka rääki-
des oma häält maas.

Olen märganud, et aastate-
ga võib hääl isegi paremaks 
minna, nagu kasvõi Rob Hal-
fordi (Judas Priest – autori 
märkus) puhul öelda võiks.

Teie bänd tuleb Birming-
hamist, samast linnast, kust 
on pärit ka tõelised raskero-
kilegendid Black Sabbath ja 
Judas Priest. Kas teekonna 
alguses võtsite mingil mää-
ral nendest eeskuju, kui-
võrd nad teie loomingut 
mõjutasid?

Õige. Black Sabbath on 
tõesti Birminghamist pärit, 
Judas Priest tegelikult Wol-
verhamptonist, mis tõsi, asub 
Birminghami külje all. Niisiis 
võib öelda jah, et oleme kõik 
samast piirkonnast.

Mis aga muusikasse puu-
tub, siis teeme neist hoopis 
erinevat, meil on täiesti eri-
nev muusika. Me ei loe en-
nast metallibändiks, oleme 
lihtsalt rokkbänd. Seega snitti 
neilt võtnud pole.

Kuid 70ndate lõpus oleme 
koos Judas Priestiga tuuri-
tanud küll, saime väga hästi 
läbi.

K.K. Downing (endine Ju-
das Priesti kitarrist - autori 
märkus) on minu hea sõber. 
Black Sabbathi omadega saan 
samuti hästi läbi.

Magnumi värske album 
„Lost On The Road To Eter-
nity“ tundub palju mit-
mekesisem, varieeruvam 
ja eksperimenteerivam, 
kui seda näiteks eelmine, 
„Sacred Blood „Divine“ Lies“ 
oli. Kasvõi lugu „Without 
Love“, see pole ju teile üldse 

Bob Catley: kui pole armastust, siis pole üldse mitte midagi!

Bob Catley. 
Foto: SPV Promo

tüüpiline lugu...
Uus album on palju erine-

vam sellest, mida me minevi-
kus tegime. Muidugi on siingi 
teatud proge- ja retromaiku 
juures.

See on hea, et me ei kor-
da ennast ja teeme seega asja 
huvitavamaks. Igal juhul on 
parem, kui plaadil on eri tüü-
pi lood. Ütleks ka, et viimane 
album on „catchy“, kergesti 
kaasahaarav, kergesti meelde-
jäävate lugudega. Raadiojaa-
madki on mõnda meie lugu 
sealt päris palju mänginud. 
Klahvpillide osa saab eraldi 
veel väga kiita.

Mis aga „Without Love’i“ 
puutub, siis ütleks lihtsalt 
nii – kui pole armastust, siis 
pole üldse mitte midagi!

Traditsiooniliste lugude, 

selliste ausalt ja otse rokkiva-
te, heaks näiteks on „Peaches 
And Cream“ ning „Storm 
Baby“.

Enam-vähem täpselt aas-
ta tagasi ilmutas Magnum 
sellise „vahepala“, nagu 
seda puhtal kujul ballaa-
dide album „The Valley Of 
Tears — The Ballads“ just 
on. Või leiab sealtki mõne 
päris värske loo?

See on puhtal kujul kogu-
mik. Meie suurimad ballaadid 
läbi aegade. Kuna kitarrist 
Tony Clarkin on selliseid aas-
tate jooksul väga palju kirju-
tanud, siis tekkis meil mõte 
need ühele albumile kokku 
koguda. Plaadifirma jäi ka 
nõusse.

Osa lugudest on uuesti 

lindistatud, osa remiksitud, 
kuna algmaterjali kvaliteet 
polnud alati see kõige parem.

(Naerab) Vahel on lihtsalt 
hea puhata! (Vihjab sellele, 
et ei pidanud taaskord uute 
lugude tegemisega jändama – 
autori märkus)

Mida veebruarist aprillini 
kestev intensiivne Euroopa 
kontserttuur endast kuju-
tab? Tutvustate peamiselt 
viimast albumit või on rõ-
huasetus parimatel paladel 
läbi aegade?

Tegemist on sellise tuuriga 
nagu ikka. Tavaliselt oleme 
mänginud kolm-neli lugu 
vastavalt uuelt albumilt, nii 
ilmselt nüüdki. Lisaks üldse 
lugusid uuematelt albumitelt 
ja klassikuid, mida oleme juba 
aastate jooksul teinud.

Üheks sõu nurgakiviks on 
näiteks „How Far Jerusalem“. 
Ajas me liiga kaugele tagasi 
ei lähe, kuid selliseid 34 aas-
tat vanu lugusid tuleb. Vanad 
lood teeme aga laval „uuema-
teks ja värskemateks“.

Tähtis on, et me ka ise en-
did laval naudiksime!

Mäletan, et teil oli ammus-
tel aegadel sellinegi super-
hitt nagu „Soldier Of The 
Line“. Teete kindlasti sellegi 
ära?

Sellele loole anname me 
praegu natuke puhkust, kuid 
oleme seda sageli teinud, ka-
sutanud introna jne. Kes teab, 
millalgi võtame kavasse ta-
gasi. Varasematest suurema-
test hittidest kõlab kindlasti 
„Don’t Wake The Lion“.

Kõige pöörasem, kõige 
eriskummalisem paik, kus 
Magnum kunagi esinenud 
on?

Kõik kohad, kus esinenud 

oleme, on olnud normaalsed. 
Või vahest Artic Circle festi-
valil Lapimaal, Rootsi poolel. 
Seal oli kogu aeg, ööpäev läbi, 
valge. Ühesõnaga hommikul 
vara, kell kolm, läksime peale 
ja ikka oli valge väljas! Nalja-
kas oli ka, et keegi publikust 
polnud väsinud.

Või siis meie kunagised 
sõud USAs koos Ozzy Os-
bournega – teda tulid ikka 
päris „hullud“ tegelased vaa-
tama!

Kuidas pärast väsitavaid 
kontserte ennast välja puh-
kad, mil viisil lõõgastud?

Tavaliselt võtan tuuribus-
sis, kus kogu meie seltskond 
koos, õlle või kaks. Lobiseme 
bändi tehnilise meeskonna-
ga, vaatan erinevate bändide 
kontsertesinemisi, loen raa-
matut. Pidutsemas eriti ei käi.

(Naerab) Või võtan ette 
Jack Danielsi. Jacki ja tee!

Kohustuslik küsimus Eesti 
kohta – mida tead või kuul-
nud oled?

Kas ta pole mitte Lätist 
järgmine riik? Väga-väga 
kaua aega tagasi oleme vist 
Lätis mänginud...

Piirneb ka Soome ja Vene-
maaga. Olen ka eesti inimesi 
kohanud.

Magnum polegi seni ju Ees-
tisse jõudnud, kuigi nõud-
lust oleks. Milles asi?

Meile meeldiks mängida 
paljudes eri riikides, kuhu 
veel jõudnud pole. Kuid pea-
vad olema promootorid, kes 
korralikult asja ajaksid.

Nüüdsel tuuril esineme näi-
teks alles esimest korda Poo-
las, kus väga paljud rokkbän-
did on juba ammu käinud!
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Laupäeval käis Vaalakesku-
ses suur sagimine – Gruusia 
kaupluse Mimino avamisel 
kutsuti ostlejaid tooteid de-
gusteerima ja mängudes kaasa 
lööma.

Kaupluse omanik Ivan 
Hudik peab teist aastat os-
tukeskuses kohvikut, kus 
muuhulgas pakutakse müü-
gihitiks kujunenud koduseid 
pirukaid. Viimastega on Hu-
dik kaubelnud juba üle kuue 
aasta, esialgu Laada tänaval, 
kuid seal jäid ruumid väike-
seks. „Vaalakeskuses pakuti 
rendiks ruume, kus saame 
hommikul pirukaid teha ja 
mõtlesime, et pärast pagarite 
lahkumist vabaks jäävas köö-
gis, miks mitte, ka muid roo-
gasid valmistada,“ meenutas 
ta kohviku avamise lugu.

Ka uues kaupluses müüakse 
pirukaid, mida varem lisaks 
kohvikule aeg-ajalt kauplu-
se ukse ees pakuti. Väikesel 
müügiletil ei saanud aga täit 
sortimenti välja panna – 
kauplus lahendas selle prob-
leemi.

Peamist rõhku pannakse 
Miminos aga Gruusia kau-
padele, millelt ka poe nimi 
pärineb. Hudik rääkis, et te-
gelikult hakati partnerit, kelle 
kaupa pirukate kõrval müüa, 
otsima Rakvere kesklinna 
turu tarvis, kus pärast remon-

Rakvere Teater
23.02. kl 19 Ükssarvikute farm v. maja (lav. Urmas Lennuk)
01.03. kl 19 Lendas üle käopesa  s. maja (lav. Eili Neuhaus)
01.03. kl 19 Ükssarvikute farm v. maja (lav. Urmas Lennuk)

Biore
27. veebruar kl 12 Biore 10 ja EV juubel Biore Tervisestuudios – 
tort ja kõik kaup -15%
17. märts suur tervisekonverents – Biore 10 ja EV100 kingituseks, 
Aqva konverentsikeskuses kell 11.-17, hind 20 eurot, pensionärid 
ja õpilased 15eurot, kuni 15. märtsini reg Laada 5, Rakveres Biore 
Tervisestuudios, www.biore.ee
Kaunist vabariigi aastapäeva!

Rakvere kultuurisündmused
Veebruaris on Ülle Põldsepa portselanmaali teemaline näitus-
müük Art Cafes, väljapanekus on kruusid, taldrikud ja vaagnad
1. - 28. veebruar Fred Jüssi fotonäitus „Rajamustrid“ Lääne-Viru-
maa Keskraamatukogus
14. veebruar - 24. märts Nicolas Bouvy fotonäitus „Teekond pil-
vedesse“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
15. veebruar - 20. märts Lylian Meisteri tekstiilinäitus „Mööda-
nik+“ Rakvere Teatrigaleriis
20. veebruar - 17. märts portreenäitus „Meie, virulased!“ Rakvere 
Galeriis, näitus on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale
23. veebruar kell 22 Eesti pidu: Plaan B ja DJ Felix, Buena Vista 
Sofa Clubis
24. veebruar Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine:
• kell 7.30 riigilipu heiskamine Rakvere linnuses;
• kell 10 miiting Ausambapargis;
• kell 11 jumalateenistus Rakvere Kolmainu kirikus;
• kell 13 kontsert Rakvere Rohuaia lasteaias, esinevad Silver 

Sepp ja Kristiina Ehin.
26. veebruar kell 18 Eesti balletikoolide galakontsert Rakvere 
Teatris, külalisesinejad Praha Eratantsukonservatooriumist ja 
Keskhariduse Erakoolist
27. veebruar kell 19 Tõnis Niinemetsa power-up comedy 
„Homme on täna 100“ Rakvere Teatris
28. veebruar kell 19 tragikomöödia „Öökuninganna“ Rakvere 
Teatris
2. märts kell 19 Vilde teatri etendus „Minejad“ Rakvere Rahva-
majas
2. märts kell 20 Sawmill Roots Orchestra plaadiesitluskontsert 
Buena Vista Sofa Clubis, erikülaline: Robert Johnson (USA)

Gustavi Maja
2. märts kell 18 Metsamoori loeng „Sünnikoodi taimed, elemen-
did ja värvid“
6. märts kell 18 õhtu Lille Lindmäega
22. märts kell 18 Liis Orava loeng „Patogeensed bakterid, parasii-
did, seenhaigused ja organismi toetamine loodusravi abil“
 Vajalik eelnevalt registreeruda tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Rakveres saab 
mahetooteid otse Gruusiast

Kaupluse omanikul Ivan Hudikul (serveerib veini) olid 
avapeol käed-jalad tööd täis, sest huvilisi, kellele pakutavate 
toodete eripärasid tutvustada, jätkus terve päeva vältel. 

Foto: Liisi Kanna

ti rentima hakatav pind mui-
du liiga suureks jääks. Kuna 
Vaalakeskusest tuli hea pak-
kumine kauplusepinna üüri-
miseks, siis haarati aga kohe 
härjal sarvist.

„Sõitsime naisega mööda 
Eesti turge ja vaatasime, mida 
mujal pakutakse ning mida 
võiks ka Rakvere elanikeni 
tuua,“ sõnas kaupluse oma-
nik. „Meile jäi silma Mimino 
lett Balti jaama turul.“

Mimino kaubamärgi Gruu-
sia mahetooted on Eestis 
müügil vaid neljas kohas: 
Tallinnas Balti jaama turul, 
Narvas, Kohtla-Järvel ja nüüd 
ka Rakveres. Mimino ametli-
kud esindajad tegutsevad Ees-
tis 2016. aasta sügisest.

Gruusia veinide kõrval on 

uues kaupluses müügil limo-
naadid, kastmed, keedised, 
maitseained, aga ka mineraal-
vesi. Avamispäeval oli keset 
kauplust kaetud uhke degus-
teerimislaud, mille valikut 
ikka ja jälle täiendati. Hudiku 
sõnul hakatakse mõne toote 
degusteerimist pakkuma iga 
päev, lihtsalt mitte nii suures 
valikus – ühel päeval üht vei-
ni ja kastet, teisel teist.

Kaupluse avapeol toimus 
lisaks mitmeid mänge ja vik-
toriine. Päeva juhtis Samuel 
Golomb. Ja huvilisi jätkus – 
suurem osa möödujaist astus 
müügiboksi sisse ning paljud 
lahkusid seal gruusiapärase 
toidumoonaga.

Liisi Kanna
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Peopäevaks
praad Siilike

2.90 €/kg
Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

Palju õnne Eesti!

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

25. veebruaril 2018 Aluvere karjääris

Rakvere Vaala Keskuses
Lõõtspilli 2, tel. 323 2440

Pakkumine kehtib raami ja klaaside koosostul kuni 11.03.18
Täpsem kampaaniainfo kauplusest.

RAAMIDEST KAUGEMALE

LUGUPIDAMINE 
OMA SILMADE VASTU!

kõik PRILLIRAAMID &
PRILLIKLAASID:

Kaupluse avamise puhul

Avame

23.02
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