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2. veebruaril möödus Tartu 
rahulepingu sõlmimisest 100 
aastat. See oli esimene rah-
vusvaheline akt, milles kasu-
tati rahvuse enesemääramise 
mõistet. Selle eeskujul sõ-
nastati ka lepingud Venemaa 
ja tema teiste läänenaabri-
te – Läti, Leedu, Soome ning 
Poola – vahel. Sellega sai 
rahvaste enesemääramisõi-
gus oluliseks rahvusvahelise 
õiguse osaks.

Tartu rahulepinguga lõpe-
tati sõjaseisukord ning mää-
rati Eesti piiri-, julgeoleku-, 
majandus- ja sotsiaalpoliitili-
sed alused.

Mõne kuu pärast möödub 
100 aastat meie põhiseadu-
se vastuvõtmisest. Selles on 
kirjas meie riigi muutumatu 
tuum, aluspõhimõtted ning 
põhiõigused. Sellel seisab 
meie riik ja selle igapäevane 
toimimine.

Tartu rahuleping ja Ees-
ti Vabariigi põhiseadus on 
meie riigi kõige tähtsamad 
dokumendid. Mõlemaid püü-
takse raputada. Ühte kahtlu-
se alla seada ning teisel piire 
katsetada.

Vahetult enne Tartu rahu 
aastapäeva avaldas Vene saat-
kond Eestis Vene välisminis-
teeriumi esindaja Maria Zah-
harova seisukoha, mille järgi 

on seoses Eesti kuulumisega 
1918–1940 NSV Liidu koos-
seisu, kaotanud oma jõu ning 
on seega kehtetu. Zahharova 
on eiranud tõsiasja, et Eesti ei 
ole kunagi vabatahtlikult oma 
iseseisvusest loobunud ega 
liidu liikmeks vabadel alus-
tel astunud. Seetõttu ei saa 
Tartu rahulepingu kehtivust 
kahtluse alla seada.

Nimetatud lepingut on va-
rasemaltki korduvalt püütud 
kõigutada, ent asjatult. See le-
ping on meie garantii ja tugi-
sammas, mida oleme kohus-
tatud iga hinna eest kaitsma!

Ka põhiseaduses sätestatud 
põhimõtteid oleme kohus-
tatud iga hinna eest hoidma. 
Vastasel juhul kaotaks põhi-
seadus oma tugevuse, tõsi-
seltvõetavuse ning kindluse. 
Sellega õõnestaksime ise rii-
ki, mille osaks me oleme. See 
oleks aga suurim rumalus.

Põhiseaduse preambulis on 
kirjas, et põhiseaduses sätes-
tatud põhimõtted „on pan-
diks praegustele ja tulevastele 
põlvedele nende ühiskondli-
kus edus ja üldises kasus, mis 
peab tagama eesti rahvuse, 
keele ja kultuuri säilimise läbi 
aegade“.

„Praegustele ja tulevaste-
le põlvedele“ – see tähendab 
seda, et me ei saa lähtuda vaid 

iseendist! Me peame tegut-
sema ka nende huvides, kes 
veel ei ole sündinud. Me ei 
tohi jätta neile halvemat olu-
korda, milles elame meie ise.

Eelkõige on see küsimus 
keskkonnast, kuid mitte 
ainult. Põhiseaduses on sätes-
tatud, et Eesti loodusvarad ja 
loodusressursid on rahvuslik 
rikkus, mida tuleb kasuta-
da säästlikult. Arutu fossiil-
kütuste kasutamine on too-
nud kaasa kliimaprobleemid, 
millega me juba praegu sil-
mitsi seisame, ent mille taga-
järgi saavad suuremalt tund-
ma just järeltulevad põlved. 
Meie kohustus on asendada 
keskkonda kahjustavate ja 
ühel hetkel otsa lõppevate 
ressursside kasutamine vä-
hem saastavate vastu. Eesti 
on valmis võimaliku tuuma-
jaama rajamisega seotud 
aruteludeks, võtmaks maha 
kahtlused ja hirmud. Teema 
on oluline meie kõigi jaoks, 
peame sellega üheskoos edasi 
minema.

Kohustus tagada praegus-
tele ja tulevastele põlvedele 
põhiseaduslike põhimõtete 
kindlustunne ei seisne vaid 
kliimast tulenevates prob-
leemides, ressursside arutus 
raiskamises, vaid ka kultuur-
suse ja põhimõtete tugevuse 

küsimuses.
Sellest tulenevalt peaks 

eelkõige riigis olulist rol-
li kandvad institutsioonid ja 
ametid vastama järgmistele 
küsimustele.

Kuivõrd on põhjendatud 
ja õigustatud põhiseaduses 
kirjutatud presidendi insti-
tutsioonile sätestatud funkt-
sioone isiklikest ambitsioo-
nidest ja poliitilistest eelis-
tustest tulenevalt laiendada? 
Kas ohuks põhiseaduslikule 
korrale on legitiimne valitsus 
või hoopis võimupiire kom-
pav president, kes põhisea-
duses sätestatud funktsioone 
korduvalt ületab ning sellega 
õigustust ja teed rajab ka enda 
järeltulijatele?

Kuivõrd on õigustatud, et 
riigi infosüsteem ja kohtu-
täiturid eiravad sotsiaalriigi 
põhimõtet, millega peab ole-
ma igale kodanikule tagatud 
elatusmiinimum, ning võta-
vad kõige raskemas finants-
seisus olevatelt inimestelt ela-
miseks elementaarse vajaliku?

„Praegustele ja tulevastele 
põlvedele nende ühiskond-
likus edus ja üldises kasus“. 
Kuidas on see üldine kasu ta-
gatud, kui valdade ühinemis-
reformi tulemusel seisame 
silmitsi arengu seiskumisega? 
Enamik ühinemispiirkon-

dadest pidid reformi käigus 
kokku leppima, et midagi 
järgneva nelja aasta jooksul 
ei muudeta. Elu aga areneb 
edasi, tekivad uued vajadu-
sed, uued võimalused, tehno-
loogiad ning rakendused. Ent 
meil on neljaks aastaks seisak. 
Taustsüsteem muutub, kuid 
meie oleme lihtsalt paigal.

Iga sportlanegi teab, et pi-
semgi paus treeningus teeb 
keeruliseks – kui mitte või-
matuks – tagasipöördumise 
tippsporti. Neli aastat kiiresti 
muutuvas maailmas on aga 
tohutu eelise andmine teiste-
le piirkondadele ja riikidele, 
kellega meie ja meie järeltu-
levad põlved paratamatult 
konkureerivad.

Võiks huumoriga öelda, et 
vähemalt põhiseaduslik kul-
tuuriline pärand ja enesemää-
ramine on valdade liitmisega 
kaitstud – Andrese ja Pearu 
vägikaikavedu, jonnakus ning 
mitte edasiviiv konkurents 
iseloomustab ju meie ühine-
nud valdade läbisaamist vä-
gagi tabavalt. Ent kas need on 
väärtused, mida tahame hoi-
da ja millega esmaselt ennast 
iseloomustada? Või on väär-
tuslikum eestlase sihikindlus, 
eeskujuks olemine, ühtehoid-
mine ühiste eesmärkide ni-
mel ning nutikad lahendused?

Need on vaid mõned küsi-
tavused, mis meie põhiseadu-
sega põkkuvad ja võimalikku 
ebaõiglust loovad. Mis aga 
olulisem – lõdvendavad meie 
põhiseaduse paikapidavust ja 
tugevust. Järkjärguline põhi-
mõtete piiride ületamine ja 
selle eiramine viib meid lõ-
puks reeglite nõrgenemise ja 
korratuseni.

Põhiseaduse sajandal aasta-
päeval on igati paslik sellele 
mõelda ning hoida seekaudu 
oma riiki stabiilse ja tugeva-
na ka järgmiseks sajaks aas-
taks – „pandiks praegustele ja 
tulevastele põlvedele nende 
ühiskondlikus edus ja üldises 
kasus.“

Head vabariigi aastapäeva!

Einar Vallbaum,
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 

juhatuse esimees

Uuenenud Rakvere Pi-
kal tänaval on nüüd-
seks juba mõnda aega 
uut moodi olnud ka liik-
luskorraldus, mida ini-
mesed paraku veel päri-
selt omaks võtnud ei 
ole ning kõlab küsimu-
si – miks ühesuunaline 
ning miks nii vähe 
parkimiskohti?

Liisi Kanna

Paljud, just harvemini maa-
konna keskusesse satuvad 
inimesed pole muudatuste-
ga kohanenud ning jätkuvalt 
eksitakse eeskirjade vastu. 
Tuletame siinkohal meelde, 
et tänava renoveeritud osa 
on ühesuunaline, sissesõidu-
ga Tallinna tänava poolt ning 
parkimiskohad on selgelt 
määratud.

„Eks iga ümberkorraldus 
tekitab alguses segadust, 
see on päris tavaline,“ sõnas 
Rakvere abilinnapea Rainer 
Miltop eksimuste kohta.

Lisaks kuuleb aga nurinat 
selles osas, miks niisugused 
muudatused üldse tarvilikud 
olid. Rainer Miltop selgitas, 
et linnaruumi ümberkujun-
damise juured on aastate 
taguses ajas.

„Mäletan, et kümmekond 
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Veelkord Pikast tänavast

Pikal tänaval on seatud prioriteediks jalakäijad. Foto: Marimai Kesküla

aastat tagasi tõusis teema, et 
Rakvere inimene tahaks ikka-
gi minna teatrisse-kontserdi-
le nii, et paneb kõpskinga jal-
ga ja saab ilma porita liikuda. 
Hakkasime kujundama kerg-
liiklus- ja kõnniteede arengu 
mõtteid,“ meenutas Miltop, 
lisades, et jõuti selleni, et igast 
Rakvere linna servast peaks 
saama kesklinna nii lihtsalt 
jalutades, lapsevankriga kui 
jalgrattaga.

Korraldati ümarlaudu ja 
koguti mõtteid, kohtuti nii 
noorte emade, sportlaste kui 
pensionäride ja liikumis-
puudega inimestega. „Ja ha-
kati liikuma selles suunas, 
et kõnnitee ja jalakäija on 
prioriteet,“ sõnas Miltop.

„Pika tänava juurde tagasi 
tulles, siis see põhimõte on 
rakendatud ka seal. Kuna see 
on vanalinna tänav, siis oli 

projekti üks lähteülesanne, 
et jalakäija on prioriteet. Au-
toga peab saama ligi, sest seal 
on elanikud ja ettevõtted, aga 
see ei saa olla transiittänav, 
milleks Pikk tänav mingil ajal 
muutus,“ selgitas abilinnapea, 
lisades, et tegelikult on Pikk 
tänav kunagi ka osaliselt ühe-
suunaline olnud, aga seda ei 
mäletata enam.

Küll aga märkis Miltop, et 
praegu on renoveeritud osal 
rohkem tänavamööblit, kui 
sellele alale ette nähtud. „Te-
gemist oli EAS-i projektiga, 
mille esimesse etappi sai kir-
jutatud ka mööbel. Tegelikult 
on projekti ala palju pikem 
ning kui läheme järgmise eta-
piga edasi, siis liigub samuti 
edasi osa mööblist,“ täpsustas 
ta.

Parkimiskohtade osas on 
Miltopi sõnul olnud pikka 

aega selge lähenemine. „Rak-
vere linnas peaks olema nii, 
et igaüks pargib oma kinnis-
tule. Arvan, et aasta oli 2006 
või 2007, kui panime paika 
põhimõtte, et kesklinnas ei 
tohi olla üliväikeseid kinnis-
tuid. Kinnistul peab olema 
parkimisvõimalus, selleks 
peab olema kinnistu suu-
rus vastav. Lõputult ei ole 
võimalik tänavale parkida,“ 
arutles abilinnapea, lisades, 
et sellest on lähtutud ka pro-
jektide koostamisel, kogu aeg 
rakendatud sama printsiipi.

Rääkides aga konkreetselt 
Pikast tänavast, peaks Miltopi 
sõnul vanalinn olema nauti-
mise koht. „Kuna tahame, et 
inimestel oleks seal hea olla 
ning ka turiste näha, siis on 
eesmärk olnud, et seal oleks 
võimalikult vähe liiklust. Aga 
hädapärane on tagatud ja par-
kimiskohti tehti parasjagu 
nii, et kliendid ja külalised 
saaksid panna ära oma auto 
ja tulla seal asuvasse ettevõt-
tesse või ka kellelegi külla,“ 
selgitas ta.

Miltopi sõnul on preten-
sioone esinenud ka selles 
osas, miks võib parkida vaid 
kaks tundi. „Aga me ei tohi 
panna ise linna n-ö kinni, kui 
tahame, et keegi tooks meie 
ettevõtetesse raha – külastaks 
kohvikut, ostleks kaupluses,“ 
toonitas ta.

Vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtu kõne
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MUST KROONIKA

MÕNE REAGA

Möödunud nädalavahe-
tusel toimus kaks Eesti 
Vabariigi aastapäevale 
pühendatud peoõhtut – 
laupäeval VIROL-i esin-
dajate ning pühapäeval 
Rakvere linnajuhtide 
vastuvõtt.

Liisi Kanna

Mõlemal sündmusel osales 
ligi 400 külalist, kes võeti vas-
tu käteldes, misjärel toimus 
kontsertaktus ning siis algas 
pidu suupistelaudade ning 
tantsumuusikaga.

Maakonna vapimärgid
Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liidu juhatuse esimehe Einar 
Vallbaumi ja tegevdirektori 
Sven Hõbemägi vastuvõt-
tu peeti Haljala Rahvamajas. 
Ametlik osa algas juhatuse 
esimehe kõnega, misjärel anti 
üle Lääne-Viru maakonna 
vapimärgid.

Kuldse vapimärgi pälvi-
sid rahvamuusikaansambli 
Kungla kunstiline juht Aili 
Möller panuse eest maakon-
na rahvakultuurivaldkonna 
arengusse, Viru Instituudi 
projektijuht ning haridus-
tegelane Marge Lepik pa-
nuse eest maakonna hari-
dusvaldkonna arengusse, 
omavalitsusjuhid Mihkel 
Juhkami ja Toomas Väinas-
te panuse eest maakonna 
avaliku sektori arengusse, 
AS Rakvere Vesi kauaaeg-
ne juht Urmas Krikk panuse 
eest maakonna ettevõtlu-
se arengusse ning vande-
advokaat Küllike Namm pa-
nuse eest maakonna õigus-
valdkonna arengusse.

Lääne-Virumaa hõbedase 
vapimärgi, mis antakse oma 
tegevusega silma paistnud vä-
lismaalasele, pälvis Morgan 
Leigh Hammerbeck panuse 
eest maakonna majanduse 
arengusse.

Laureaatide sõnavõttudest 
jäi kõlama mõte, et mida-
gi pole üksi saavutatud. „See 

Linnajuhtide korraldatud peoõhtu lõpetas 
Tanel Padari soolokonstert Teatrikohvi-
kus.

Vastuvõttudel anti üle aumärgid

Vasakult VIROL-i tegevdirektor Sven Hõbemägi, hõbedase vapimärgi laureaat Morgan Leigh Hammerbeck, kuldse vapimärgi laureaadid Mihkel Juhkami, Küllike Namm, Marge Lepik, 
Aili Möller, Urmas Krikk ja Toomas Väinaste ning VIROL-i juhatuse esimees Einar Vallbaum. Fotod: Ain Liiva

autasu ei ole ju ainult mulle, 
vaid tervele meie ansambel 
Kunglale, sest ilma üheta ei 
ole teist. Oleme seda muusi-
kat tõesti teinud südamega 
ja meie kooskäimine on ala-
ti tore ning oleme püüdnud 
seda rõõmu ka oma publiku-
le süstida,“ sõnas Aili Möller 
tunnustust vastu võttes.

Vapimärkide üleandmise 
järel esitatud kontserdil as-
tusid üles kohalikud taidlejad 
– kuulda sai koorilaulu ning 
näha rahvatantsu. Seejärel sai 
hea maitsta Rakvere Ameti-
kooli poolt valmistatud suu-
pisteid, tantsuks mängis muu-
sikatudengite ansambel Hel-
dene Aeg, fuajees lõi meele-
olumuusikat trio Cu. Lusti 
pakkus Märt Agu varietee-
programm.

Esinesid Padarid
Pidulik nädalavahetus jät-

kus Rakvere linnapea Triin 
Vareki ja volikogu esimehe 
Mihkel Juhkami vastuvõtuga 
Rakvere Teatris.

Linnapea Triin Varek rõ-
hutas kontsertaktusel pee-
tud kõnes, et tuleks rohkem 
kokku hoida: „Ma soovin 
kogu hingest, et me kingiksi-
me oma armsale Rakverele ja 
Eestile sünnipäevaks rohkem 
rõõmu, üksteisemõistmist, 
üksmeelt ja armastust. Olles 
ise headuse võrra rikkamad, 
saab meie ümber kõik pa-
rem.“

Meeri positiivsusele kut-
suv kõne pälvis pika aplausi. 
Seejärel anti üle kroonmärgid 
Rakvere Teatri näitlejale Hel-
gi Annastile, Rakvere Haigla 
juhatuse esimehele Ain Suur-
kaevule ning Katariina Küla-
listemaja juhile Tõnu Leppi-
kule. Laureaadid meenutasid 
oma teekonda Rakverre ning 
jagasid kogemusi siinsetest 
tegemistest-toimetustest.

Seejärel vallutasid lava Es-
teetika- ja Tantsukooli noo-
red, kes esitasid lavastuse 
„Aastaajad“, millest võttis osa 
80 tantsijat.

Peoõhtu jätkus suupiste-
lauas, mille eest vastutas 
Rakvere Teatrikohvik. Tant-
supõrandale puhus elu sisse 
Gerli Padar andambliga The 
Moon. Ning peoõhtu lõpetas 
Tanel Padari soolokonstert 
Teatrikohvikus.

Vasakult Rakvere linnapea Triin Varek, kroonmärgi laureaat Tõnu Leppik, volikogu esimees Mihkel Juhkami ning laureaadid Helgi 
Annast ja Ain Suurkaev.

Rakvere linnapea ja volikogu esimehe vastuvõtu kontsertaktusel astusid üles Esteetika- ja 
Tantsukooli noored.

Aaspere-Haljala 
teelõigu ehitusel on paus

T ulenevalt ilmastikuoludest on Maanteeamet kehtes-
tanud ehitaja ehk AS Merko Ehitus Eesti ettepane-
kul põhimaantee nr 1 (E20 Tallinn-Narva) Aaspere-

Haljala teelõigu ümberehitustöödele alates 2. veebruarist 
tehnoloogilise pausi, mis kestab eeldatavasti kuni märtsi lõ-
puni. Tööde jätkamise kuupäeva täpsustatakse märtsi lõpus.

Merko Ehitus Eesti ehitab Tallinn-Narva maantee 
Aaspere-Haljala teelõigu ümber mõlemas suunas kahe ra-
jaga teelõiguks. Kuni teelõigu valmimiseni on tööde piir-
konnas liiklejatele igal ajal avatud mõlemas suunas üks 3,5 
meetri laiune sõidurada.

Eelmise aasta suvest kestnud ümberehitustööd on kulge-
nud plaanidele vastavalt. Talve alguses valitsenud pehme 
ilm võimaldas korrapärase tehnoloogilise pausi algust eda-
si lükata ja mõnes töölõigus teha algse ajakavaga võrreldes 
plaanitust rohkem.

Hea liikleja, palume ümberehitataval teelõigul liigeldes 
tähelepanelikkust ja ajutiste liikluskorraldusmärkide jär-
gimist ning soovitame möödasõite ja muid ohtlikke 
manöövreid vältida.

Liikluskorralduslik info on kõige mugavamalt kättesaa-
dav Maanteeameti liiklusinfo rakenduses tarktee.mnt.ee 
ja maanteeinfo lühinumbrilt 1510. Täpsem info projekti 
kohta on leitav Maanteeameti kodulehelt www.mnt.ee/et/
ehitus/romeda-haljala-loigu-ehitus.

Kuulutaja

Põllumajandusameti Rakvere 
ja Jõhvi esindused kolivad riigi 
teemamajadesse
Põllumajandusameti Jõhvi esindus asub uuel aadressil Pargi 
15 alates 2. märtsist ja Rakvere esinduse uueks asukohaks 
on 9. märtsist FR. R Kreutzwaldi 5c.

„Jõhvis hakkame asuma riigi teemamajas, kuhu on koon-
dunud nii põllumajanduse kui ka keskkonna valdkondadega 
seotud riigiasutused,“ ütles Põllumajandusameti Ida regioo-
ni juhataja Lauri Kirs. „Väljaspool suuremaid asulaid käivad 
need teemad käsikäes ja nüüd on klientidel võimalus seon-
duvaid teenuseid saada ühest kohast.“

Sisulisi muutuseid teenuste osutamises seoses kolimistega 
ei tule. Mõlemale kuupäevale eelneval paaril tööpäeval võib 
esineda tõrkeid teenuste osutamisel. Esinduste telefoni-
numbrid jäävad samaks.

Põllumajandusameti kliendid on maaparanduse, ma-
hepõllumajanduse, taimekaitse, taimetervise, sordikaitse, 
seemne ja taimse paljundusmaterjali, GMO, väetise ning 
aiandustoodete valdkondades.

Kuulutaja

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
24. veebruaril teatati politseile, et Rakveres Pika tänava 
korteris lõi 45-aastane mees 48-aastast elukaaslast. Politsei 
pidas lööja kinni.

23. veebruaril sai politsei väljakutse Rakveres F. R. 
Kreutzwaldi tänava meelelahutusasutusse, kus 21-aastane 
mees lõi 21-aastast naist. Politsei pidas lööja kinni.

22. veebruaril teatati politseile, et Haljala vallas eramus 
lõi 24-aastane mees enda 59-aastast ema. Politsei pidas lööja 
kinni.

VARGUS
Ajavahemikul 22.–24. veebruar tungiti akna lõhkumise teel 
sisse Tapal Pika tänava kauplusesse. Sealt varastati kolm 
tahvelarvutit väärtusega 397 eurot.

ÄHVARDAMINE
23. veebruaril teatati politseile, et Haljala vallas tulid kolm 
seni kindlaks tegemata meest 28-aastase naise koduukse 
taha ja ähvardasid teda. 28-aastane naine tundis ohtu oma 
varale. Mehed lahkusid enne politsei saabumist. Kõik juhtu-
nu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

TUGEV TUUL
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Ida regioonis 21 
tugevast tuulest põhjustatud väljakutset (15 Ida-Virumaal 
ja 7 Lääne-Virumaal). Peamiselt eemaldati teele langenud 
puid.
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Rakveres alustas möö-
dunud aastal tegevust 
puhastus- ning hool-
dusvahendite müügi-
salong, kus on valikus 
tooteid kõikvõimalike 
probleemide lahenda-
miseks.

Profikeemia müügisalong
asub aadressil Fr. R. 
Kreutzwaldi 22a ning seal 
pakutakse eri kaubamärki-
de tooteid nii kodu ja auto 
tarbeks kui ka kontoritele, 
toitlustusasutustele, toidu-
ainetööstustele jne. Müü-
gisalong on avatud es-
maspäevast reedeni kell 
9.00–17.30 ning too-
ted on leitavad ka e-poes 
www.profikeemia.ee.

Pakutava ühiseks nimeta-
jaks on kvaliteet. Ettevõtte 
kontseptsiooniks on koon-
dada kõik profikeemia ühte 
kohta – müüakse üle maail-
ma tuntud brändide kaupu. 
Esialgu võib ehmatada too-
dete veidi kõrgem hinnak-
lassi, ent kui jooksed mööda 
poode, ostad ühe, teise ja 
kolmanda toote ning oma 
probleemist lahti ei saa, siis 
mis kasu on odavast hinnast? 
Profikeemiast soetad ühe 
korraliku aine ja mure on 
lahendatud. Nende toodete-
ga saab hoida kokku aega ja 
lõpptulemusena ka raha.

Zep-i hitt-tooted
Suure osa müügisalongi vali-
kust moodustavad Zep-i too-
ted, millest paljudele on väl-
jastatud kvaliteeti tõendavaid 
sertifikaate, näiteks lennuki-
tootjate ja NATO omi.

Hitt-toodetena võib esile 
tuua näiteks torupuhastus-
vahendi Therma-Fluid ning 
katlakivi ja rooste eemalda-
ja Terfox, aga ka hallituse 
eemaldaja Mould & Mildew 
Stain Remover. Need prob-
leemid on väga laialt levinud 
ning Zep-i tooteid kasutades 
on tulemus koha näha.

Kuigi suvi on veel kau-
gel, tasub nimetada ka too-
det, mis on alati suur hitt 
jaanipäeva paiku, mil palju 
autodega ringi seigeldak-
se – bakteripõhine haisu-
eemaldaja Odorstroyer Plus. 
Õlu, piim, mis iganes tugeva 
haisu jätvad asjad – pihustad 
seda kohta, kus haisutekitaja 
maha läks ning head bakterid 
söövad haisu tekitavad bak-
terid lihtsalt ära. Bakterid on 
pandud inimese heaks tööle.

Bakterite kasutamine pu-
hastusvahendites on Eestis 
suhteliselt uus asi ning Zep 
on sellel alal üks suuremaid 
tegijaid. Näiteks on väga po-
pulaarseks tooteks ka kana-
lisatsiooni ja rasvakaevude 
hooldusbakter Canazim For-
te, millest paljud ettevõtted 
otsivad abi torude rasvast 
puhastamiseks ja heitvee-
näitude normi saamiseks.

Lisaks on bakterite baasil 
kõikvõimalikke muid puhas-
tusvahendeid – näiteks põ-
randa pesuks. Bakteripõhine 
puhastusvahend töötab 24/7 
ja n-ö sööb puhtaks ka kõik 
väiksemad nurgad. Seda on 
väga hea kasutada köökides, 
kus koguneb ikka rasva.

Spetsiaalne vahend on 
müügisalongi tootevalikud 
ka näiteks soojuspumpade 
puhastamiseks – Foaming 
Coil Cleaner. On sagedaseks 
probleemiks, et pump ei küta 
enam hästi. Tavaliselt võ-
tab inimene siis filtri välja 
ja puhastab tolmust ära, aga 
sellest üksi ei piisa – kogu 
mustuse eemaldamiseks tu-
leks kasutada ka spetsiaal-
set vahendit. Seadet tuleks 
sellega puhastada enne nii 
kütte- kui jahutusperioodi 
algust. Soojuspumba õige 
hooldamine aitab probleeme 
ennetada ja tehnikut on vaja 
kutsuda tunduvalt harvem.

Põneva näitena võib väl-
ja tuua ka, et müügisalongis 
leidub vahend isegi pasta-
kaplekkide eemaldamiseks, 
millest teadupärast lahti saa-
da ei loodetagi. Tooteid on 
ka väga eripäraste juhtumite 
tarbeks ning nõu tasuks igal 
juhul küsima minna.

Zep-i tootevalikus on 
kokku 4200 toodet, mil-
lest Profikeemiast saada-
val 500. Kui inimesel on 
mure, millele kohapeal 
lahendust ei leia, siis on 

ka võimalus, et müügi-
salongist võetakse Zep-i te-
hasega ühendust, selgitakse, 
milline mure on ja tellitakse 
sobiv toode. Lahendused on 
üldjuhul olemas!

Auto hooldus
Lisaks on salongis müügil 
autodele mõeldud vahendid 
ning sealsamas kõrvalhoones 
asub ka korrosioonitõrjekes-
kus. Esindatavateks brändi-
deks on õlide-määrete tootja 
Motul, poleerimisainete ja 
vahade tootja Meguiars ning 
korrosioonitõrjevahendite 
tootja Krown, mille number 
üks tooteks on T40.

Korrosioonitõrjet tasuks 
teha kohe uuele autole. Ni-
metatud aine on vedel ja 
ronib ka kõigi mutrite ning 
poltide vahele – tänu sellele 
saab need hästi lahti.

Eraldi võiks Profikeemia 
salongi kaubavalikust väl-
ja tuua ka Nasioli kauba-
märgi – üks nanotehno-
loogia pioneere, kaitsmaks 
pindasid, näiteks kangast 
plekkide ja auto esiklaasi 
vihma eest. Korrosiooni-
tõrjekeskuses pakutakse ka 
nanokaitse klaasile peale 
kandmise teenust. Nii korro-
sioonitõrjevahendeid kui na-
nokaitse tooteid saab klient 
muidugi müügisalongist ka 
kaasa osta ning pindasid ise 
töödelda.

L iiga väike mööbel, liiga 
palju erinevaid värve 
ja mustreid ning lii-

ga palju kasutamata seina-
ruumi – need on kõige tava-
lisemad sisustusapsud maga-
mistoas. Sisekujundaja annab 
nõu, kuidas väikeste muuda-
tuste abil vältida kõige levi-
numaid sisustusvigu maga-
mistoas ja enda asjad kenasti 
korda seada.

On tavapärane, et maga-
mistuba on kodus see tuba, 
mida tavaliselt teistele näida-
ta ei soovita. 2019. aastal läbi 
viidud IKEA unekvaliteedi 
uurimuses tunnistas iga tei-
ne Eesti elanik, et ta ei laseks 
tavalisel päeval külalisi oma 
magamistuppa. Samas kinni-
tas enamik vastajaid (80%), 
et magamistuba on kõige 
olulisem tuba nende kodus, 
ületades tähtsuselt isegi kööki 
(75%) ja vannituba (74%).

Magamistuba
ei ole ladu
Magamistuppa kuhjatakse 

tihtipeale kõik need asjad, 
mis kuhugi mujale ei mahu. 
Lisaks sellele tuuakse sinna 
ka vana mööbel, mis teistesse 
tubadesse enam ei sobi.

„Inimestel on kombeks kõi-
ge enam raha kulutada nende 
tubade sisustamiseks, mida 
teistele inimestele esitletakse. 
Kõige olulisemaks peetakse 
investeerimist elutoa sisus-
tusse. Magamistoale pööra-
takse seejuures kõige vähem 
tähelepanu ja sellesse inves-
teeritakse vähem. Seetõttu 
kasutataksegi siin tihtipeale 
vana mööblit, mis on teistest 
tubadest üle jäänud. Mööb-
li ja aksessuaaride erinevad 
mustrid, stiilid ja värvid loo-
vad kaootilise meeleolu,“ 
selgitas IKEA sisekujundaja 
Darius Rimkus.

Ta tõi näite sellest, kui-
das omavahel sobiv möö-
bel muudab ruumi ilmet 
täielikult. „Kui valid tuppa 
mööblit ja värvitoone, on 
soovituslik paari põhivärvi 
erinevates sisustuselemen-

tides korrata. Tasub valida 
üks-kaks põhivärvi, mil-
lele lisada aktsendiks erk-
savärvilisi aksessuaare, et 
luua nii ühtne interjööri-
lahendus,“ lausus Rimkus.

Ta lisas, et näiteks ühel pu-
hul, millega ta kokku puutus, 
määras magamistoa värvi-
paleti omanike uus voodi ja 
teler, mille nad soovisid tup-
pa jätta. Uued pimendavad 
kardinad valiti voodiga samas 
toonis ja mõningad musta 
värvi aksessuaarid sobitati te-
leri tooniga. Veel lisati neut-
raalne valge ja hall, et taust 
laseks teistel toonidel särada.

Tavaline viga: 
liiga väike mööbel
Teine asi, mida maga-
mistoa sisustamisel tä-
hele panna, on mööb-
liesemete mõõdud. Sise-
kujundaja sõnul valib suu-
rem osa inimesi väiksemad 
mööbliesemed, arvates, et nii 
tundub ruum ise suurem. Te-
gelikult on aga efekt enamasti 

hoopis vastupidine.
„Inimesed väldivad õiges 

mõõdus mööbli ostmist, kuna 
nad kardavad, et nii jääb toas 
ruumi väheks. Selle asemel 
valivad hoopis mitu väikse-
mat mööblieset ja proovivad 
nende sisse ja peale mahu-
tada kogu oma vara. Tavali-
selt on tulemuseks segadus, 
mis omakorda muudab toa 
näiliselt hoopis väiksemaks 
ja tekitab mulje, justkui see 
oleks asju täis topitud,“ lausus 
Rimkus.

Ta rõhutas, et kui tup-
pa valitakse õiges mõõdus 
mööbliesemed, mis rohkem 
asju mahutavad, on tulemus 
vastupidine – nende abil on 
võimalik hoiuruumi maksi-
maalselt ära kasutada, see-
juures põrandaruumi sääs-
tes. Ta juhtis tähelepanu ka 
faktile, et nurgariidekapid 
on hea lahendus vaid teatud 
erijuhtudel.

„Ruumis, kus on piisavalt 
seinaruumi, on mõttekam 
panna riidekapp sirgelt sei-

na äärde, selle asemel, et 
panna see nurka,“ seletas 
sisekujundaja.

Nipid kodu 
korrastamiseks
Kolmas samm magamistoa 
korrastamisel, on valida õi-
ged aksessuaarid. IKEA esin-
daja sõnul tulevad ruumi 
efektiivsel kasutamisel appi 
lisariiulid, kastid ja karbid 
ning erinevad tarvikud riide-
kapis oleva ruumi jagamiseks 
ja korrastamiseks.

„Igal pereliikmel võiks olla 
oma koht, kus asju hoida. 
Nii on vajaliku leidmine ja 
asjade korrastamine oluliselt 
lihtsam. Asju aitavad korras 
hoida kummutid ja seinariiu-
lid ning -kapid,“ lausus Rim-
kus ning lisas, et kummut 
tuleb kindlasti kinnitada sei-
na külge koos kaasasolevate 
kinnitustega.

Ekspert jagas ka nippi, mil-
le abil riided kenasti korras 
hoida. „Kui hoiad riideid püs-
tises asendis, on need pare-

mini nähtaval ja kenasti ligi-
pääsetavad. Pealegi püsivad 
riided nii sirgemad ja sa ei 
pea neid pidevalt uuesti kok-
ku panema. Väiksemad asjad 
võib panna sahtlitesse, riiuli-
tesse või kastidesse,“ tõi Rim-
kus esile.

Riidekapi aksessuaarid ja 
korrastajad vähendavad ka 
aega, mida muidu asjade kor-
rastamisele kulutaksid. Välja-
tõmmatav riidepuu pükstele 
muudab pükste riidekappi 
paigutamise palju lihtsamaks. 
Lisaks on väljatõmmatavad 
erinevate lahtritega alused 
head ehete ja teiste aksessuaa-
ride mugavaks hoidmiseks 
ning erinevad hoidikud ja 
karbid sobivad hästi nipsasja-
keste jaoks.

Kuulutaja

Millised on põhilised sisustusapsud magamistoas?

Parimad puhastus- ja 
hooldusvahendid Rakveres

T orupuhastusvahend Ther-
ma-Fluid avab ka kõige ras-
kemad ummistused kiiresti. 

Toode sisaldab tugevat mine-
raalhapet, mis võimaldab kii-

resti puhastada ära-
voolutorusid ja 
kanalisatsioone 
paberist, mähk-
metest, kalt-

sudest, rasvast, 
juuksekarvadest 
jms. Torupuhas-
tusvahend Ther-

ma-Fluid on ohutu 
tihenditele ja torudele.

B ioloogiline haisu eemaldaja ja 
puhastaja Odorstroyer Plus mitte 
üksnes ei peida haisu vaid hävitab 

need ka bioloogiliselt. Aines sisalduvad 
looduslikud mikroorga-
nismid söövad haisu-
tekitajaid, takistades 

jäädavalt haisude tek-
kimise samast koldest. 

Täielikult biolagunduv 
koostis hoiab ära keskkonnareostuse.

K rown T40 on täiuslik roostetõr-
je ja korrosioonikaitse. Kaitseb 
metallipindu rooste eest tekitades 

roostes pinnale kiletaolise kaitsekihi eli-
mineerides hapniku juurdepääsu ning 
rooste edasise leviku. Annab pikaealise 
kaitse roostetamise ja oksüdeerimise vas-
tu.Tõrjub niiskust elektriosadelt. Krown 
T40 kaitsekiht on isetaastuv ja pidevalt 
roniv, jäädes aktiivselt toimivaks ning 
niiskust tõrjuvaks.
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Kadrina keskkoolis on 
esimesi nädalaid kasu-
tuses uus seade – laser-
lõikepink, mis loob mit-
mekülgseid võimalusi 
erinevates vanuse-
astmetes õpilastele. 
Masinaga saab lõigata 
nii puitu, plastikut kui 
mitmeid muid materja-
le, lisaks aga ka 
graveerida.

Liisi Kanna

Hoolimata sellest, et hetkel on 
koolivaheaeg, võis teisipäe-
va hommikul Kadrina kesk-
kooli töö- ja tehnoloogiaõpe-
tuse klassi astudes näha paari 
noort askeldamas – valmis-
tuti olümpiaadiks. Aga üht-
lasi õpiti tundma uut seadet, 
mida õpetaja Karl Meos oli 
nõus lahkelt ka ajakirjanikule 
tutvustama.

Nii huviringis kui tunnis
Uudne masin soetati toetu-
se abil. „Kui korraldad hu-
viringe, siis on võimalik 
riigilt taotleda projektiraha 
ja soetada inventari. Mina 
juhendan klaasitööringi, 
millega alustasin kolm aas-
tat tagasi. Ülemöödunud 
aastal sai seatud plaaniks, 
et võiks olla selline kaas-
aegsem masin – laserlõike-
pink, millega on võimalik lõi-
gata teatud materjale ja gra-
veerida,“ rääkis Meos, lisades, 
et esimese asjana katsetatigi 
kohe klaasile graveerimist.

Materjale, millele masin 
„peale hakkab“ on aga palju – 
puit, vineer, plastik, kumm, 
isegi nahk, aga ka MDF-plaat, 
mida praegu usinalt kasuta-
tud ongi. Just sellest mater-
jalist valmistatakse mudel-
kujusid – liblikaid, mesilasi, 
kärbseid, sauruseid. Masin 
lõikab joonise järgi detailid 
välja ning õpilased saavad 
kujud kokku panna.

„See arendab 3D mõtle-
mist,“ selgitas õpetaja. „Õpi-
lastele väga meeldib ja nad 
taipavad hästi kiiresti, mida 
teha – eks see lego-maailm on 
neile tuttav,“ lisas Meos.

Ka ees ootavaks olüm-

PAKUN TÖÖD 

• SOL Baltics OÜ ootab oma 
kollektiivi päevase tööajaga 
puhastusteenindajat Rak-
verre. Tööaeg E-R, nädala-
vahetused vabad! Kandidee-
rimiseks helista meile 674 
7399 või võta ühendust otse 
töödejuhataja Kajaga tel 5868 
0138. Või täida palun an-
keet kodulehel www.sol.ee/
vabadtookohad/

• Otsin ehitajaid Tapa kahe 
korteri remondiks. Tel 5624 
4605

• Tööd pakkuda ehitusabitöö-
lisele. Tel 5875 5454

• Pakun tööd CE-kategooria 
veokijuhile. Palgivedu Kunda 
sadama piirkonnas. Osalise 
tööaja võimalus, sobib ka pen-
sionärile. Tel 516 5212

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

• Pakume tööd puiduhakkuri 
operaatorile. Info tel 506 7437

OTSIN TÖÖD

• Ehitajad ootavad tööpak-
kumisi. Pakkuda võib üldehi-
tust, katusetööd, puidutööd, 
müüritööd, sisetööd, kõik 
plekitööd käsivalts katused, 
kivikatusetööd, akna ukse 
vahetused. Saame teha ka 
arvega. Tel 5359 7860

•  Ehitaja otsib tööd (kor-
teri remont ja pisemad ehi-
tustööd). Tel 5374 1478

Kadrina kool sai vägeva masina

Laserlõikepink soetati toetuse abil.

piaadiks on masin juba ideid 
andnud. „Selleaastase teh-
noloogiaolümpiaadi teema 
on muinasjututegelane, kelle 
võib ise välja mõelda. Pidasi-
me plaani, et võiks olla selline 
tegelane, mis on samuti oma-
vahel ühendatud pooltappi-
dega,“ rääkis Meos, viidates 
laserlõikepingiga valmistatud 
mudelite ülesehitusele.

Seade on juba olnud kasuks 
ka tavapäraste tunniülesan-
nete täitmisel. „Viiendate-
kuuendate klassidega val-
mistame liikuvat sõidukit. Ja 
kui varem oli suur nõudlus 
rataste järele, siis selle ma-
sinaga saab neid teha, niisu-
guste mõõtudega, nagu soo-
vid. Ühele klassile teeb naksti 
10–15 minutiga rattad val-
mis,“ sõnas õpetaja.

Uut masinat ja neil 
juba aastaid olemasolevat 
CNC-puidulõikepinki Meosi 
sõnul võrrelda ei anna – lõi-
gete tegemise osas ongi suu-
rimaks eeliseks kiirus. „See 
ikkagi lõikab silmnähtavalt 
kiiresti. Lastelgi on, mida 
jälgida. Puidufreesiga läheb 
10–15 minutit, et teha väike 
detail valmis. Õpilastel kaob 
huvi ära,“ rääkis ta.

„Kui võtta 3D-printerid, 

mis ka praegu populaarsed, 
siis nende tootlikkus on veel 
väiksem – kiht kihilt kasvata-
vad detaile,“ lisas Meos.

Lisaks lõikamisele saab la-
serlõikepingiga niisiis ma-
terjalidele graveerida, aga ka 
lausa uhkeid pilte skaneerida. 
Õpilastega on seni valmista-
tud näiteks võtmehoidjaid, 
kuhu igaüks soovitud teksti 
peale võib valida.

„Aga võimalusi on hästi 
palju. Põhimõtteliselt saab ka 
näiteks klaaspudelile gravee-
rida. On selline pöördmehha-
nism, mis paneb pudeli pöö-
rama, et ümberringi gravee-
rida,“ tutvustas õpetaja Meos.

Ka siinkirjutaja sai proo-
vida kätt nii võtmehoidja 
disainimises kui mudelmesi-
lase kokku panemises. Tuleb 
tunnistada, oli mänguline 
ja äga ka täiskasvanu jaoks. 
Aga nagu ütles õpetaja Karl 
Meos – ollakse alles algfaasis, 
õpitakse ja avastatakse ning 
tegelikkuses saab uus masin 
olema oluliseks vahendiks ka 
inseneriõppes osalejatele.

Abiks ka inseneriõppes
„Eks igal masinal on omad ni-
pid,“ sõnas õpetaja Meos. Uue 
seadmega lähemal tutvumisel 

aitavad kolleegid teistest koo-
lidest. Laserlõikepingi kasuta-
mise oskuste omandamisel oli 
Karl Meosi juhendajaks Jõhvi 
ja Illuka põhikoolide tehno-
loogiaõpetuse õpetaja Margo 
Ait. Hiljem on nõu ja jõuga 
toetanud Toivo Reinsoo La-
sila põhikoolist ja Rein Leich-
ter Vinni-Pajusti gümnaasiu-
mist, kellel seade aasta võrra 
kauem kasutada olnud.

Suureks abiks on Meosi sõ-
nul ka kohalikud ettevõtjad, 
kes panustavad vajamineva 
materjaliga. Nagu ülal öel-
dud, osteti masin ise toetuse 
abil – maksumuseks üle viie 
tuhande euro. Odavad ei ole 
aga ka vahendid, mida sead-
me kasutamiseks tarvis. Näi-
teks MDF-plaadid sai kool 
Argu Grupilt, kellel jäävad 
tootmisel sobilikud detailid 
üle.

„Taaskasutus – ei visata mi-
nema, vaid meie saame ära 
kasutada,“ rõõmustas Meos. 
„Kui peaks materjali ostma, 
siis selliseid esemeid teha vist 
ei saaks. Tänu ettevõtetele 
toimetame,“ lisas ta.

Õpetaja Karl Meos mudelkujusid tutvustamas. Fotod: Liisi Kanna

„Eks nad ju saavad ka aru, 
et töötajaskond tuleb neile 
ikka siit koolist ja mida hari-
tum on tööline, seda parem 
on toodangu kvaliteet,“ jätkas 
töö- ja tehnoloogiaõpetaja.

Meos märkis, et uus masin 
on väga oluline ka gümnaa-
siumiastmes antava inseneri-
õppe seisukohast, sest loob 
arvutis tehtava kõrvale ka 
praktilise väljundi, mida üks-
nes keskharidust pakkuvates 
koolides ilmselt väga ker-
ge saavutada ei ole. „Insener 
peab igal juhul materjale ja 
nende omadusi tundma, neid 
näinud ja katsunud olema,“ 
sõnas ta.

Niisiis tunneb seadme vas-
tu huvi ka joonestusõpetaja. 
Väga palju võimalusi masina-
ga seotud arvutiprogrammis 

endas ei ole, kuid alla saab 
laadida ka mujal valmis teh-
tud faile, mis on selle seadme 
suureks eeliseks.

„Selles programmis on või-
malik väikesi majakesi, puid 
ja muud taolist kujunditest 
teha ning siis välja lõigata. 
Lastele saabki läbi selle näida-
ta, kui oluline on joonestus-
oskus. Eks siit edasi ongi järg-
mine aste, et teevad ise jooni-
seid,“ arutles õpetaja Meos.

Karl Meos nentis, et ka käsi-
tööoskus on oluline, tehnika 
arengut aga eitada ei saa ning 
kool peab igal juhul ajaga kaa-
sas käima. Mida, nagu kasu-
tusse võetud uudne seadegi 
tunnistab, praegu väga edu-
kalt tehakse.

Üheksanda klassi õpilased Mihkel Eslon (vasakul) ja Siim Kruusmann presenteerivad 
mudelmesilase kokkupanemist. Siim Kruusmann oli hiljem lahkelt nõus ajakirjanikku ka 
uue masinaga võtmehoidja valmistamisel juhendama.



Kuulutaja reede, 28. veebruar 20206 VABA AEG

MÕNE REAGA

Eile startis TV3 ekraanil 
Teet Margna ja Kristjan 
Jõekalda uus reisisaa-
de, kus mehed avasta-
vad Jaapanit, leides 
seal kodumaaga võrrel-
des nii sarnasusi kui 
erinevusi.

Tõnu Lilleorg

Reis, millest nüüd on ekraa-
nile jõudmas 14-osaline saa-
de „Kaks kanget Jaapanis“, 
toimus mullu aprillis, kui 
kestis parajasti jaapanlastele 
nii armas kirsside õitsemis-
aeg. Kokku läbisid reisisellid 
ligi 3000 kilomeetrit saare-
riigi põhjaosast lõunasse väl-
ja, saades kogeda maa kultuu-
ri, elustiili ja loodust. Muu 
hulgas saab vaataja saadetes 
osa sumoturniirist ja korrali-
kust karate trennist, kus reisi-
sellid lauba higiseks saavad.

Omaette nähtus Jaapanis on 
sealne komberuum. Näiteks 
pole ühistranspordis tavaks 
istet pakkuda. Kui Teet kor-
ra ühele vanadaamile kohta 
pakkus, teenis kuulus eestlane 
selle peale väga pahase pilgu.

Reisibrožüürist lugesid 
reisisellid soovitust, mille 
kohaselt pole tänaval abi kü-
simine soovitatav, sest seda 
peetakse ebaviisakaks. Ometi 
kogesid nad vastupidist. „Üks 
mees jalutas meiega kaasa, et 
õige raudteejaam kätte näi-
data ja läks pärast seda küm-
me minutit tuldud teed tagasi 
sinna, kus me teda esmalt kõ-
netasime,“ meenutas Kristjan.

Mehed liikusid sarnaselt 
jaapanlastele palju rongidega, 
mis liiguvad ülima täpsuse-
ga. Rongijaamades võis ko-
hata spetsiaalsed ametnikke, 
kelleks tavaliselt olid noored 
neiud, kelle tööks oli rongile 

Raamatukogus tuleb kontsert
3. märtsil kell 18 toimub Lääne-
Virumaa Keskraamatukogus 
kontsert „Kontrastid“, kus as-
tuvad üles Kristina Kriit viiulil, 
Tõnu Kalm klarnetil ja Märten 
Karm klaveril.

Kristina Kriit on lõpetanud 
Eesti Muusika- ja Teatriakadee-
mia magistrantuuri (professor 
Mari Tampere-Bezrodny juhen-
damisel, 2004) ning täiendanud 
end professorite Igor Bezrodny, Eduard Schmiederi, Pavel 
Vernikovi ja Hermann Krebbersi juures. Ta on õppinud 
veel Universität Mozarteumis Salzburgis (2001–2002, pro-
fessor H. Krebbers).

Kriit on osa võtnud mitmetest rahvusvahelistest konkurs-
sidest, millest olulisemad on Heino Elleri nimeline konkurss 
Tallinnas (eripreemia, 1996) ja Henryk Wieniawski nimeli-
ne konkurss Poolas (Lublinis, 1997).

Kristina Kriit on hinnatud nüüdismuusika esitajana ja 
esinenud solisti ning kammermuusikuna peaaegu kõikides 
Euroopa ja Skandinaavia maades. Ta on olnud kahel korral 
maineka Holland Music Sessionsi stipendiaat. 2005. aastal 
asutas Kriit Tallinna keelpillitrio ja 2009. aastal trio Madri-
gal. Käesoleval ajal on ta EMTA õppejõud ja doktorant ning 
RO Estonia Sümfooniaorkestri II kontsertmeister.

Tõnu Kalm töötab igapäevaselt Tartus, Heino Elleri 
Muusikakoolis (alates 2018. aastast puhk- ja löökpilliosa-
konna juhataja) ja Vanemuise Sümfooniaorkestris (klarneti-
rühma abikontsertmeister). Lisaks tegutseb ta aktiivselt 
kammermuusikuna ning on esinenud erinevate koos-
seisudega mitmel pool Euroopas, Skandinaavias ja Vene-
maal. Kalm on Eesti Interpreetide Liidu liige.

Ta on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Han-
nes Altrovi klarnetiklassis. Tema eelnevate õpetajate hulka 
kuuluvad näiteks Toomas Vavilov ja Margus Vahemets. Sa-
muti on ta osalenud arvukatel meistrikursustel. Läbi aastate 
on Kalm edukalt võistelnud paljudel konkurssidel, sh on ta 
keskastme muusikakoolide vahelise konkursi kolmekord-
ne võitja, konkursi „Eesti noored puhk- ja löökpillisolistid“ 
laureaat, IV Andrejs Jurjansi nimelise rahvusvahelise puu-
puhkpillimängijate konkursi II preemia laureaat ja 2012. 
aastal toimunud Eesti Interpreetide Konkursi I koha ning 
parima uudisteose esituse laureaat.

Märten Karm on lõpetanud Tartu Heino Elleri Muusi-
kakooli õpetaja Pille Taniloo klaveriklassis (2007) ja töötab 
alates 2010. aastast sealsamas kontsertmeistrina. Ta on ol-
nud tegev ka mitmete Tartu kooride, näiteks Tartu Ülikooli 
Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoori ja Eesti Meestelaulu 
Seltsi meeskoori kontsertmeistrina. Samuti tegutseb ta ak-
tiivselt kammermuusikuna ja on erinevates koosseisudes 
andnud kontserte üle Eesti.

Karm on osalenud edukalt vabariiklikel konkurssidel, päl-
vides 2001. aastal vabariiklikul konkursil 1. koha ja IV Ees-
ti noorte pianistide konkursil 3. koha. 2004. aastal saavutas 
kolme muusikakooli vahelisel pianistide konkursil 2. koha 
ja 2005. aastal 1.–2. koha. Aastal 2012 sai M. Karm Ester 
Mägi 90. sünnipäevale pühendatud nais- ja neidudekooride 
võistulaulmisel konkursi parima kontsertmeistri eripree-
mia. Põhikohaga töötab ta Tartu Jaan Poska gümnaasiumis 
matemaatikaõpetaja ja õppejuhina.

Kuulutaja

Kahe kange seiklused tõusva päikese maal

hilinenud kodanikke teavi-
tada, et nad on nüüd rongist 
maha jäänud. Taksodes mär-
kasid reisisellid, et need on 
nii puhtad, et Teedu sõnul 
lausa lõhnavad puhtuse järgi.

Sarnase joonena eestlaste 
ja jaapanlaste vahel avastasid 
mehed asjaolu, et mõlemad 
hindavad enda isiklikku ruu-
mi. „Kui meil täistuubitud 
bussis trügid või Raekoja 
platsis ringi tormad, siis ikka 
keegi astub jala peale. Jaapani 
reisi jooksul, ükstapuha, kui 
rahvarohkes kohas liikusi-
me, ei jooksnud keegi mulle 
otsa, mitte kordagi. Nad kui-
dagi oskavad niimoodi olla 
ja see on imekspandav minu 
arust, seda peaks meie veel 
õppima,“ muljetas Kristjan. 
Samuti märkasid mehed, et 
jaapanlased hoiavad kor-
da ja puhtust ning hindavad 
vaikust ja rahu.

Jaapanlasi peetakse väga 
viisakateks ning sellele said 
reisisellid kinnitust, sest sõb-

ralikku hoiakut kogesid nad 
kõikjal. Kuid siingi avastati 
nad omapära. „Nad on üli-
viisakad, aga teatud piirini, 
mis tähendab, et nad hoiavad 
rohkem blokki ees, kui eestla-
sed,“ rääkis Kristjan. „Kui vä-
lismaalased ütlevad eestlaste 
kohta, et me ei lase ligi, ole-
me tundetud ja külmad, siis 
jaapanlased on siit veel samm 
edasi. Nemad ei kutsu endale 
kunagi kedagi külla. Sa võid 
olla kõige suurem sõber, aga 
ära külla tule, lähme kuhu-
gi välja sööma, see on nende 
hoiak. Kodu hoiavad jaapan-
lased endale,“ jätkas ta.

Seekordne reisisaade on 
duole juba seitsmes. Kui Teet 
on kõigis saadetes jäänud 
truuks sportlikule rõivastu-
sele, siis Kristjanil on ikka 
olnud komme valida endale 
eriline riietus. Mäletatavasti 
reisis ta Venemaal ülikonnas 
ja kandis samuti spetsiaalselt 
kasvatatud vuntse. Sovetista-
nis oli seevastu tema riietu-

seks villane oranž rahvariide 
vest ja sama karva murumüts, 
mis arvatavasti lõi mehele 
sellist muhedat imagot.

Jaapani tarvis riietust va-
lides lähtus Kristjan pildist, 
mis avaneb Tallinna kesklin-
nas Jaapani turiste kohates. 
„Tahtsin sulanduda massi, 
nagu tegin seda Venemaal,“ 
rääkis Kristjan oma lotu-
mütsist, rohkete taskutega 
kalamehevestist ja mitmetest 
prillidest.

„Mul on foto tõestuseks 
selle kohta, et mu pingutus 
ei läinud hukka. Istusin met-
roos kõrvuti mehega, kes oli 
täpselt samamoodi riides, 
ainsa vahega, et tema kandis 
soni, kui mul oli peas sama 
värvi lotu. Sain kinnitust, et 
olin Jaapani turist Jaapanis!“ 
muheles Kristjan Jõekalda. 
Jaapan meeldis talle muide 
sedavõrd, et kavatseb sinna 
tagasigi minna.

Jaapan pakkus Kristjan Jõekaldale ja Teet Margnale kuhjaga avastamisrõõmu. Foto: TV3
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Rakvere Teater
28.02 kl 19 „Onu Vanja“ s/s, lav. Eili Neuhaus
28.02 kl 19 „Nagu peeglis“ v/s, lav. Madis Kalmet
29.02 kl 15 (RT Matinee) „Ükssarvikute farm“ v/s, lav. 
Urmas Lennuk
29.02 kl 19 „Lendas üle käopesa“ s/s, lav. Eili Neuhaus
3.03 kl 19 „Ilma sinuta“ v/s, lav. Peeter Raudsepp
5.03 kl 19 „Nagu peeglis“ v/s, lav. Madis Kalmet
5.03 kl 19 „Kaks tosinat tulipunast roosi“ s/s, lav. Giorgio 
Bongiovanni

Gustavi Maja
5. märts kell 18 Mai Agate Väljataga loeng „Raamidest välja“
Venitustund E ja R kell 8.30 ja K kell 18.30
Vabastav tants T kell 19
Info ja registreerumine tel 553 587, www.gustavimaja.eu

Lääne-Virumaa 
Allergia ja Astma Ühing
6. märts kell 18 Shindo venitused ja hingamisharjutused + 
tervislikud smuutid Gustavi Majas. Omaosalus 2 eurot. 2 
päeva enne üritust palume anda teatada oma osalemisest. 
Kes ei soovi võimelda, tulge smuuti tegemise ajaks kell 19. 
Hiljem tähistame naistepäeva!
14. märts kell 11 Allergialiidu aastakoosolek Tallinnas 
(juhatus).
17. märts kell 11–15 Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste 
Koja 25. aastapäeva konverents „Kui pime aitab lombakat, 
saavad mõlemad edasi“ Rakvere linnavalitsuse valges saalis. 
Kõik huvilised on oodatud. Vajalik registreerimine.
3. aprill kell 18 Shindo venitused ja hingamisharjutused + 
tervislikud smuutid. Omaosalus 2 eurot. Kes ei võimle, tulla 
kell 19 Gustavi Majja. 2 päeva enne üritust palume teatada 
oma osalemisest.
25. aprill kell 11–15 Allergia ja astma ühingu infopäev 
„Kuidas elada allergiaga?“ Villa Theresas. Omaosalus 5 
eurot võib maksta kohapeal või ülekandega 22. aprilliks 
(EE312200221061297770 – Lääne-Virumaa Allergia ja 
Astma Ühing). Tervisetoodete presentatsioon. Üritus toi-
mub koostöös ühinguga.
Mais või juunis on üritus Tapal – kuupäev täpsustamisel 
(aiapidu – disko, 80-ndad,vajalik vastav riietus, aksessuaarid 
jne). Paremale kostüümile auhind – sõit Pariisi (Lääne-Vi-
rumaal).
Palume ühingu liikmetel tasuda liikmemaks 5 eurot, selgi-
tusse lisada „liikmemaks 2020. a“ (Lääne-Virumaa Allergia 
ja Astma Ühing EE312200221061297770).
Jälgige infot: www.virukoda.ee ja Lääne-Virumaa Puue-
tega Inimeste Koja Facebookis ning jagage julgelt infot, 
instagramm :Virukoda.
Info tel 53429043

Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste Koda
4. märts kell 9 juristi tasuta nõustamine (vajalik ette regist-
reerida)
6. märts kell 18 Allergia ja astma ühingu shindo venitused 
ja hingamisharjutused + smuutide valmistamine, omaosalus 
2 eurot. Kes ei võimle, palume tulla kell 19. Tähistame ka 
naistepäeva. Osalemisest teatada 4. märtsiks
9. märts kell 13 Südamehaigete ühingu infopäev (koja ruu-
mis).Tähistame naistepäeva. Osalemisest teatada Piretile tel 
516 4349
11. märts kell 14 Rakvere LIÜ infopäev Rakvere linnavali-
tuse ruumis nr 114 .Tähistame naistepäeva
17. märts kell 11–15 Koja 25. aastapäevale pühendatud kon-
verents „Kui pime aitab lombakat, saavad mõlemad edasi“. 
Ürituse toimub Targa Maja valges saalis. Kõik huvilised on 
oodatud. Vajalik ette registreerimine tel 5342 9043
18. märts kell 13 Diabeedi ühingu infopäev Targa maja ruu-
mis nr 114
22. märts kell 10 väljasõit Toila spaasse tervisepäevale. 
Transport tasuta, sissepääsupilet omaosalusena. Tagasi kell 
15, vajalik registreerimine tel 53429043
Ps! Rootsi reis toimub 25.–27. juuni. On veel vabu kohti
Info: 5342 9043, www.virukoda.ee, Lääne-Virumaa Puue-
tega Inimeste Koja Facebook, instagrammis „Lääne-Viru 
PIK“

Selle aasta alguses on 
kinos ohtralt kirjan-
dusklassika ekranisee-
ringuid. Värske film 
„Ürgne kutse“ on Jack 
Londoni samanimelise 
romaani filmiversioon.

Margit Adorf

Kui kuulute nende sekka, kes 
pigem eelistavad raamatut 
lugeda, siis on ka teile häid 
uudiseid, nimelt on „Ürgne 
kutse“ äsja ilmunud eesti kee-
les. Eks seda raamatut ole ka 
varem ilmunud, 1975. aastal 
ja 2001. aastal, kuid nüüd on 
taas võimalus see endale uue-
na poest osta. Mina soovitak-
sin teha mõlemat, vaadata ära 
film ja lugeda läbi ka raamat.

Jutustus ilmus esmakord-
selt 1903. aastal ja see tegi 
Jack Londonist kohe armas-
tatud autori. Loo kirjutami-
sele eelnevalt elas London ka 
ise aasta aega Yukonis, kus 
toimub jutustuse põhitege-
vus. Esimene filmiversioon 
sellest teosest vändati juba 
1923. aastal, neid on tehtud 
hiljemgi ning üks, 1972. aas-
ta oma võeti üles Soomes. 
Viimane filmiversioon enne 
praegust valmis 1996. aastal. 
Kellel tekib hasart, otsige ka 
teised filmid üles!

Mina lugesin lugu lapsena 
raamatust ja siis tundus see 
mulle pigem igav, kui toona 
oleks välja tulnud ka film, siis 
see oleks mulle kõvasti roh-
kem sümpatiseerinud. Ma 
olen nimelt seda tüüpi, kes 
ei viitsi lugeda pikki loodus-
kirjeldusi ja raamatu puhul 

tuli ikka ette, et pidi edasi 
lappama.

Filmis sellist momenti ei 
tekkinud, et oleks soovinud 
otsida edasikerimise nuppu. 
Tempo on filmil väga hästi 
komponeeritud, seiklused ja 
hingetõmbemomendid on 
tasakaalus, mõtlusega üle ei 
pingutata, pinevaid hetki on 
küll ja veel. Õrnahingelised 
kindlasti nutavad ja hoiavad 
vahepeal ka hinge kinni.

Loo peategelaseks on väga 
taibukas ja vapper koer ni-
mega Buck. Ta on üleannetu 
sell ja oma linnakodus teeb 
aina pahandust. Samas on tal 
siiski hooliv perekond, kuid 
õnnetul kombel satub Buck 
koeraröövli küüsi, kes ta 
raha saamise eesmärgil kinni 
nabib ja maha müüb.

Buck küüditatakse kaugele 
Alaskasse, kus ta esmalt satub 
kelgukoeraks postikelgule, 
vahepeal paraku ka väga kur-
ja omaniku kätte, kes koeri 
millekski ei pea, on ülbust 
täis ja üdini väiklane. Kuni 
viimaks maandub koer hea-
südamliku vanamehe John 
Thorntoni (Harrison Ford) 
juures ja leiab lõpuks tee 
hundikarja keskele.

Buck on animeeritud tege-
lane, digitaalne staar. Filmis 
on ka teisi koeri, kes kõik 
samal meetodil edasi antud. 
Ometi ei mõju need animee-
ritud koerad mitte kuida-
gi kunstlikult, vaid on väga 
loomulikud ja ehtkoeralikud. 
Film on ikka nagu päris, ei 
tundu poolmultifilmina. Ja 
juba ainuüksi selle pärast ta-
suks linateost vaatama min-
na. Lisaks on see film lihtsalt 
väga ilus, vapustavad loodus-

kaadrid, südamlikkus, lootus-
rikkus, headus võidab kurja. 
Korralik loodusmuinasjutt.

Tegelikult ongi kriitikute 
seas kõige suuremat polee-
mikat tekitanud see, et koer 
ei ole päris, vaid digitaalne. 
Osad kurdavad, et võiks ikka 
päris loom olla, teised jälle 
kiidavad, et väga hea, et loo-
mi enam filmide tootmise 
nimel asjata ei väntsutata. 
Mina kuulun pigem viimaste 
sekka. Päris loomaga ei oleks 
see film nii ehe muinasjutt, 
pealegi on digikoerad ikka nii 
tõetruud, et peab olema küll 
väga suur iriseja, kui neid „lii-
ga kunstlikeks“ nimetada.

Mis puudutab inimnäitle-
jaid, siis neile pole küll mida-
gi ette heita. Harrison Ford, 
Omar Sy ja Cara Lee on põ-
hilised n-ö head inimesed 
Bucki elus ja kõik nad män-
givad vähemalt sama hästi 
kui digitaalne Buck. Jah, kõik 
inimtegelased on siin kõrval-
osalised. Ei, peategelasest 
koer ei ole pandud inimkeeles 
rääkima ja see on suur pluss.

Linalugu sobib kogupere-
filmiks, kui laps juba suudab 
lugeda subtiitreid, siis võib 
ta julgelt kinno seda vaata-
ma viia. Aga põhiline sõnum 
jõuab ilmselt kohale ka ilma 
sõnadeta, otse südamesse. 
Ja sobib ka kassiinimeste-
le, koerasõpradele ammugi. 
Tegemist on üsna turvalise 
filmiga, kus leidub küll seik-
lusi ja ohte, isegi surma, kuid 
ei ole väga hulle šokeerivaid 
kaadreid. Kõike on parasjagu. 
Kokkuvõttes jätab hästi helge 
meeleolu.

Koer Buck koos 
tema viimaseks 
omanikuks 
saanud John 
Thorntoniga. 
Foto: pressi-
materjalid

Lootusrikas loodusmuinasjutt
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HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT MAHAVÕTMISE 
TÕENDI!

* VARUOSADE SAATMINE KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Kundas, 
32 m2, IV korrusel. Uued aknad, 
naaksuv põrand välja lõhutud. 
Võlad puuduvad. Hind 5000 €. Tel 
5884 1279

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

• Müüa enampakkumisel 1toali-
ne korter Tapa kesklinnas. Viide 
enampakkumisele aadressil  www.
oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?o-
kid-51417. Tel 5558 3802

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

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Haljala vallas Annikvere 
külas. Hind 3500 € + notaritasu. Tel 
5836 4842

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

• Müüa või anda üürile 2toaline 
kõigi mugavustega korter Rakveres, 
elektriküte. Tel 5558 7544

• Müüa Viru-Nigula alevikus 2toali-
ne ja 3taoline korter. Asuvad erine-
vates majades. Hinnad kokkuleppel. 
Samas müüa ka traktor T-25 koos 
haagistega. Helistada telefonidele 
5851 5145 ja 5667 3023

• Müüa 2toaline keskküttega korter 
Kadrinas. Tel 5680 1956

• Müüa valgusküllane ja heas sei-
sukorras 3toaline korter Rakvere 
kesklinnas, Koidula 6-47 (koos 
sisustusega), IV korrusel, 50 m2. 
Korterist avaneb vaade nii Val-
limäele kui Keskväljakule. Hind 
49 900 €. Tel 5563 9622

• Müüa 3toaline korter Tamsalus, 
5/5 rõdu, sanitaarremont tehtud, 
hind kokkuleppel. Tel 5881 2719

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

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

• Müüa Viru-Jaagupis remonti vajav 
4toaline korter, II korrusel. Tel 
5342 0092

• Müüa kahe korruseline maja 
Tõrma külas otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Müüa maja Valga linnas, haigla 
lähedal. Tel 5624 4605

• Müüa maja Rakvere linnas. Kat. 
66301:013:0250. Hind kokkuleppel. 
Tel 5683 4029

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

OST

• Ostan 1toalise kõigi mugavus-
tega korteri Rakveres otse oma-
nikult. Tel 508 1311

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

• Ostetakse 2-3toaline korteri Tapal 
või Tamsalus. Tel 511 0478

• Ostan maja või suvila, võib vaja-
da remonti. Tel 514 5796

•  Ostan maja/ridaelamu Rakverest 
20 km raadiuses, hind kuni 60 000 €. 
Tel 5192 0913

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

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 
6638

• Soovin osta garaaži Rakveres. Tel 
509 3998

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 
9942

• Soovin osta garaaži Rakveres. Sei-
sukord ei ole oluline. Tel  5340 3775

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
1toaline kõigi mugavustega korter. 
Tel 5358 6829

• Anda üürile või müüa 1toaline 
ahjuküttega korter Kunderi tn. Tel 
511 0286

• Anda üürile Jõgeva linnas 1-2toa-
lised möbleeritud korterid otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
kõigi mugavustega korter, mööbliga 
ja ilma, 50-80 m2, hind 300-450 €. 
Tel 502 9052

• Üürile anda korter 2toaline 
kõigi mugavustega. IV korrus, 
möbleeritud. Rakvere kesklinnas. 
Hind 230 € + kommunaalkulud. 
Tel 5568 8052

• Üürile anda 2toaline korter Vinnis. 
Tel 503 9175

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega möbleeritud korter Rakve-
res. Üür 250 € + KÜ arve. Tel 501 4814

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

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. Tel 
513 7633

• Üürile anda 3toaline kõigi mu-
gavustega korter Rakveres Kungla 
tänaval. Tel 5647 3690

•  Üürile anda suur 3toaline korter 
Rakvere kesklinnas. L. Koidula 7, II 
korrus, üldpind 82 m2. Hind 300 € + 
kommunaalkulud. Tel 501 0385

ÄRIPINNAD

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Avant, 2,0TDI 
04/2005. a. 103kW, automaat, uni-
versaal, must metallik, hooldusraa-
mat, kliima, püsikas, 4 x el.aknad, 
palju lisasid, kehtiv ÜV 05/2020, 
superökonoomne, soodsalt! Rakve-
re. Tel  5903 7780

• Müüa Audi A-4 gaas-bensiin, 
sinine universaal. MAN,1999. a, 
heas korras, kahed rehvid. Pildid 
ja info auto24, asub Rakveres. Ühe 
paagitäie gaasiga saab sõita 430 km 
ja maksab vaid 25 €! Hind 1600 €. Tel 
5663 7200.

• Müüa Citroën C3 09/2008. a. 1,4i, 
54kW, bensiin, 5 ust, luukpära, 
hooldusraamat, konditsioneer, su-
perökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa heas korras Citroën C4 2007. 
a, 2.0, bensiin, auto väga heas korras. 
Pikk ülevaatus. Auto punast värvi. 
Läbisõit 190 000 km. Kere rooste 
vaba. Hind 2200 €. Tel 5632 3142

• Müüa Fiat Albea 1,4i, 2007.a Eestist 
uuena ostetud. Läbisõit 66 000 km, 
avariivaba, talverehvid, suverehvid, 
hooldusraamat. Ülevaatus 12.2020, 
kindlustus 25.02.2020. Tel 502 8156

• Müüa Fiat Stilo 09/2003. a. 1,6i, 
76kW, bensiin, 3 ust, helehall metal-
lik, täiuslik hooldusraamat, sõitnud 
ainult 139 000 km, uue vääriline, kor-
ralik, kehtiv ÜV 09/2020, ökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus Chia 1,8 TDCi 
03//2003. a. 74kW, universaal, he-
lesinine metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, 4 x el.aknad, hea 
varustus, kehtiv ÜV 04/2020, roos-
teta, mõlkideta, korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel  5903 7780

• Müüa KIA Ceed TX 07/2007. a. 
1,6i, 84kW, turbodiisel, 5 ust, luuk-
pära, kirsipunane metallik, täiuslik 
hooldusraamat, kliima, el.aknad, 
valuveljed, superökonoomne, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Mitsubishi Outlander, 2,4 
bensiin, 2005. a, automaat, 4x4. Üle-
vaatus läbitud. Tel 511 3414

• Müüa Opel Astra 07/2004, 1,6i, 
77kW, luukpära, 5 ust, helesinine 
metallik, täiuslik hooldusraamat, 
konditsioneer, 2 x el.aknad, konks, 
väga korralik, kehtiv ÜV 08/2020, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Opel Astra Station Wagon 
01/2006. a. 77kW, universaal, hõbe-
dane, konditsioneer, 2 x el.aknad, 
valuvelgedel, korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 207 Trendy 
11/2009. a. 1.6HDI, 66kW, turbodii-
sel, tumesinine metallik, luukpära, 5 
ust, hooldusraamat, konditsioneer, 
el.aknad, korralik, superökonoom-
ne 4-5 l/100 km kohta! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Škoda Superb 1.9TDI, 
05/2006. a. 77kW, turbodiisel, kir-
sipunane metallik, sedaan, kliima, 
el.aknad, veokonks, jne, korralik, lä-
binud tehnilise ülevaatuse 06/2020, 
superökonoomne, soodsalt! Rakve-
re. Tel  5903 7780

• Müüa Totota Avensis Verso (2002) 
varuosi. Info tel 5822 2300

• Müüa Volkswagen Golf 5 Variant 
Trendline 1.9TDI, 01/2008. a. 77kW, 
tumesinine metallik, turbodiisel, 
universaal, täiuslik hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, korralik, 
superökonoomne, soodsalt! Tel 5903 
7780, Rakvere

• Müüa Volvo XC90 R-Design, 2.4, 
136kW, 2007. a, diisel, automaat. 
2019. a juulis vahetatud roolilatt 
ja roolivõimupump. 2019. a sep-
tembris vahetatud tagumised 
piduriklotsid ja kettad. Auto kor-
rapäraselt hooldatud. Hind 7950 €. 
Asub Pärnus. Tel 518 3539

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

VARUOSAD
• Ostan autode katalüsaatoreid ja 
tahmafi ltreid. Täpse hinna mää-
ramiseks saada kood kati pealt, pilt 
või helista! Tel 5190 0942. Oleme ka 
facebookis/Katitakso

• Ostan vene mootorratta ja sõi-
duautode uusi varuosasid. Tel 
5346 6841

OST
• Ostan auto, võib kaua seisnud 
olla, aga peab sõitma, pakkuda 
võib kõike marke, helista julgelt. 
Tel 5632 3142

• Ostan autosid ja mootorsõidu-
keid. Ostame kokku üleliigseid 
sõidukeid! Sobivad nii korras, 
rikkega kui ka romud! Vajadusel 
kustutan registrist! Raha kohe kät-
te! Samuti ostan kokku katalüsaa-
toreid. Parim hind! Tel 5355 5848

• Ostan ära teie sõiduauto/mopee-
di igas seisukorras. Võib pakkuda 
kõiki sõidukeid. Võib olla seisnud 
ja ilma ülevaatuseta, samas võib 
olla ka sõidukorras. Tel 5907 4076

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

• Soovin osta heas korras suure 
kabiiniga ja dokumentidega JUMZ 
kopa (ekskavaatori). Tel 526 4115

• Ostan kõikide Javade osi ja GAZ 
51 uue roolikarbi ja muud. Tel 
5558 5956

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

• Ostan igas seisus sõidukeid, 
puksiiri võimalus, arvelt kustuta-
mine. Tel 504 0457

• Ostan sõiduauto VAZ. Võib vajada 
remonti. Tel 5346 6841

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

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid 
igas seisukorras! Võib remonti 
vajada! Helista ja saate teada 
palju teie sõiduki eest pakume! 
Tel 5309 2650
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REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

LOE

TRANSPORDITEENUS 
Citroen Jumper kaubikuga 

Lääne- Virumaal
Kandevõime 1400 kg
Kaubaruum 3,6x1,8 m 

 tel 5347 6567

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• 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

BIODOM 
katelde paigaldus

A-klassi tsirk. pump 
alates 75 eurost !
Vaata www.eridus.ee

VESI, KÜTE, KANALISATSIOON

TEENUSED

• Too oma aiatehnika varakult 
hooldusse! Muruniidukite, mu-
rutraktorite, trimmerite remont 
ja hooldus, Jaama pst 11, Rakvere. 
Tel 3255 332, Forestplus OÜ

• Sõiduautode remont, diagnostika 
20 €/h, summuti remont. Rakverest 
10 km, Haljala vald Aasu. Tel 5620 
2164

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

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

• Transport, ehitustehnika rent, 
puhastusteenused. Tel 524 3689 
või 527 4455

 

• Kolimine ja veoteenus. Tel 
5552 8487

• Veo- ja kolimisteenus ning kolu 
vedu prügimäele. Tel 506 1547

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

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

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

• Veoteenus kastiautoga. Vajadusel 
kaasas kaks tublit abilist. Hinnad 
kokkuleppel! Tel 5604 0360

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

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

• Teostame fekaaliveoteenust ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 4298, 
5381 9930

EHITUSTEENUS
• Majade renoveerimine, puit-
fassaadid, puitkonstruktsioonid, 
fi bomüürid, aerocmüürid, colum-
bia müürid, lintvundamendid. Tel 
5646 0674

• Siseviimistlus, pahteldus, värvimi-
ne, tapeetimine, plaatimine, soojus-
tamine, lammutamine. Tel 504 5560 

• Teostame korterite, eramute ehi-
tus ja remonttöid. Tehtud töödele 
garantii. Tel 5394 6666

• Vannitubade jne. plaatimistööd. 
Tel 5829 2584

• Paigaldame pelletkaminaid, moo-
dulkorstnaid ja korstnahülsse. OÜ 
NEUP. Tel 5919 8545, e-post: neup@
neup.ee

• Vajame garaažikatuse remonti. 
Katuse materjal on ruberoid. Tel 
509 2971

• Maalritööd, trepikodade  re-
mont, üldehitus, antiikkrohv, kin-
dakrohv. Tel 5897 9293, Ehmes OÜ

• Põrandatööd. Laud- ja parkettpõ-
randate paigaldamine, lihvimine, 
lakkimine ja õlitamine. Tel 5829 2584

• Aitan remondi-ja ehitustöödega. 
Plaatimine. Tel 526 0804

• Korterite remont, eramute ehi-
tus, lammutustööd. Tel 5360 0003

• Teostame elumajade, korterite, 
vannitubade ehitus- ja remondi-
töid. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

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

• Teeme korteritele ja vannitubade-
le remonti. Tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979

• Teostan ehitus ja remonditöid, 
terrasside ja abihoonete ehitus, 
lammutus ja renoveerimine. Tel 
5390 0769

• Teostame siseviimistlustöid, van-
nitoa remonti. Tel 567 8007

• Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lää-
ne-Virumaal. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

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

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

• Korterite ja vannitubade re-
mont. Tel 5553 0770

• Teostame ehitus ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, 
maalritöid, santehnilisitöid, elekt-
ritöid. Samuti vannitubade remon-
ti. Tel 518 7979

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

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

• Pleki kantimine: valmistame plek-
ke vastavalt kliendi soovile. Auto-
maatpink - kõik detailid õige kraadi 
ja mõõduga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

• Pleki kantimisteenus: aknaple-
kid, sokliplekk, parapetid, kõik 
erikujulised ja standardplekid. 
Tel 553 9330

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade 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, soo-
jamüürid, seinad jne). www.kenriko.
ee Tel 508 3305

• Pottsepatööd, küttekollete re-
mont. Tel 5647 2716

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste lik-
videerimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 
5 Rakvere, www.küttesalong.ee

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teostame elektritöid. Tel 5380 
0863

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 
2465

• Teostan erinevaid elektritöid. 
Hind kokkuleppel. Tel 5689 4149

PLAATIMISTÖÖD
KÖÖGI RENOVEERIMINE
SAUNADE EHITUS

TEL 5884 3346
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

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

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

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

   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  
         

Soojusta PUR vahuga.
www.pinnakatted.ee

Tel 503 1157

S

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
(Piibeleht)

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

A&O meeskond 
teostab 

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
olavi@aoholding.ee

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

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

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

• 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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

MUUD TEENUSED
• Valmistame köögimööblit vas-
tavalt soovitud projektile koos pai-
galdusega üle Eesti. Tel 5382 8623 
Furni.estonia@gmail.com www.
tumbavalmistamine.eu

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

• Alumiiniumkatuseredelid. 
Valmistamine. Tel 515 9155

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Ostan vanametalli. Konteinerid, 
haaratsiga veoauto. Gaasiga lõika-
mine sobivasse mõõtu. Romude 
arvelt kustutamine. Tel 5190 0942

• Renditöötajad Tel 504 0457

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

• Pehme mööbli riide vahetus ja 
muu remont, veo võimalus. Tel 
506 1547

• Soojuspumpade müük, paigal-
dus, hooldus, remont. Õhksoo-
juspumba siseosa keemiline pu-
hastus. Uued õhksoojuspumbad 
al 395 €. Õhk-vesi soojuspumpade 
müük, paigaldus (Daikin, Ther-
mia, Nibe). VIRU SOOJUSPUM-
BAD OÜ. Tel 5656 4857

• Kandlemees mängib pille ja laulab 
rahvalikke viise, ühislaul. Asendan 
õhtujuhti. Tel. 5345 5970 Heino

• KALEVBAND, tantsumuusika igale 
eale! Tel 518 5318

• Ansambel (1-2 liikmeline) õhtu-
juhtimine üle Eesti. Tel 5190 1697

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 
1269

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. 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 elektroonikat. 
Asume Rakvere, Ed. Vilde 14/1. He-
lista juba täna tel 551 2053 või tule 
läbi. Vaata ka www.hss.ee

• Pakun raamatupidamisteenust, 
raamatupidamine@cici.ee. Tel 5383 
3871
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METS

• Valgustusraided, kultuurid, lii-
nialused, ohtlikud puud. Holrai 
OÜ. Tel 5353 9288 või areholst@
gmail.com

• Saemeeste brigaad teostab raie-
teenust ja võsalõikust. Puhastame 
kraavid ja teeservad võsast ja suur-
test puudest. Tel 506 0777, info@
timberwise.ee

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

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

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

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

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskuus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 57 838 999

Müüa Rakveres
korralikku

KUIVA KÜTTEPUUD
 (40 l võrgus, 30 cm lepp)

VÕRGU HIND 
2.50 € 

TOOME KOJU 
AL. 10. KOTIST!
Tel 5567 5755

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

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

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Hind sisaldab transporti!

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
HÖÖVELMATERJALI

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

KODU

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

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

• Müüa pesumasin Atlant, 6kg. 
Hind 50 €. Tel 5595 1893

• Tasuta ära anda mööblit ja uus 
Fax CANON. Tel 5635 4671

• Müüa vana tume puit ilus kiik-
tool või vahetada raamatute „Seik-
lusjutte maalt ja merelt“ vastu. Tel 
5645 1242

• Müüa täispuidust pikendatav 
söögilaud - 150 € (värv tume lakk), 
toidukuivati - 25 €, rinnaltsuru-
mise pink koos kangi ja kahe paari 
hantlitega ning 80 kg erinevas suu-
ruses raskustega - 130 €. Küsi infot 
või tule vaatama. Tel 5688 8797

• Müüa Spectra S2 rinnapump (160 
€) koos erinevate lisatarvikutega 
(piimahoiustamiskotid, pudelid, ta-
gavara voolikud, kahes erimõõdus 
leheter pumbaotsad jm). Üksik- või 
kaksikpumpamise funktsioon, 
pumpamiskiiruse ja -tugevuse 
reguleerimine, juhtmevaba akuga. 
Tel 5687 6068

• Müüa heas korras kudumismasin 
Empisal Knittmaster. Tel 5691 5810

• Müüa uus Itaalia akordion Fari-
nelli. Valge pärlmutter, 80 bassi ja 
5 registrit. Pill asub Tallinnas. Tel 
5656 8908

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

• Müüa Dormeo madrats soodsalt. 
Tel 5362 4501

• Müüa uued Dormeo madratsid 
soodsalt. Tel 5685 2009

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

OST

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

• Ostan roostevabast destilleeri-
mis aparaadi, roostevaba boileri, 
hüdrofori, jämedat toru, vinklit ja 
plekki. Tel 5801 9086

• Ostan nõukaaegseid alumiinium 
kastiga käru, võib vajada remont ja 
kruustangid, kohvi vahvliküpseta-
ja, kivipistikuid. Tel 503 1849

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan kristall portselan arsise 
varajane tarbeklaas nõusid ja ese-
meid. Tel 5616 5761

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: möö-
bel, nõud, mänguasjad, jalgrattad, 
garaažitööriistu ja- tarvikuid. Paku 
julgesti. Tel 5616 5761

• Soovin osta Vene mopeedi: Delta, 
Mini, Stella ja mootorratta Minsk, 
Kovrovets, Jawa, IZ. Tel 520 9779

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

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

• Ostan garaaži töölaua kruustan-
gid, võib pakkuda ka koos töölauaga. 
Tel 507 9984

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

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

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

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Kantküla puuhoov müüb ehitus-
likku saematerjali ja 30 cm küttek-
lotsid võrkudes. Tel 515 7603

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l võrk-
kotis, 2,50 €.  Müüa kuiv kask 30 cm, 
40 l võrkkotis, 3.00 €. Müüa turbabri-
kett alusel 84 tk, 900 kg, 145 €. Müüa 
kase-puitbrikett 96 tk alusel, 960 kg, 
165 €. Müüa kivisüsi alusel 1000 kg, 
25 kg kottides, 250 €. VEDU TASUTA. 
Tel 5373 3626

• Müüa Rakveres kuiva leppa 
võrgus ( 40L)! Halu pikkus 30 cm 
ja võrgu hind 2.50 €. Kiire tarne! 
Tel 5567 5755

• Müüa küttepuud 25-60cm (hall 
lepp) koos kohaletoomisega. Tel 
5693 3906

• Müüa kütteklotse võrgus. Väikse-
mad kotid,  kuiv materjal saekaatrist. 
Ostes korraga 50 kotti, koti hind 1 €. 
Asuvad Rakveres. Tel  5562 2919

• Küttepuud( lõhutud). Müüa küt-
tepuid aastaringselt koos kohale-
toomisega, veokile laotult 5-15 m3. 
Kuivad 38, 50 cm ja toored 30-50 cm, 
hinnad soodsad. Tel 503 0311

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

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l võrkko-
tis, 2,50 €. Müüa kuiv kask 30 cm – 40 
l võrkkotis, 3 €. Müüa turbabrikett 
alusel 84 tk - 900 kg, 145 €. Müüa 
kase-puitbrikett 96 tk. alusel 960 
kg, 165 €.

• Müüa küttepuid ( märgi ja kuivi, 
lahtiselt ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud. Sanglepp, lepp, metsakuiv 
kuusk. Tel 5192 4320

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja 
lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind lepal 
2.60 €/kott ja kasel 3.00 €/kott. Tel 
505 1528

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

EHITUS

• Uued puit-alumiinium aknad. 
Müüa 6 T-jaotusega klaaspaketi ja 
lisaklaasiga akent mõõtudega L1580 
x H1700/2080mm. Paketi vahel 
ribakardinad. 250 €/tk. Huvi korral 
saadan fotod. Transpordivõimalus. 
Tel 505 3340

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdu-
le. Tel 553 9330
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PÕLLUMAJANDUS

• Müüa head toidukartulit “Vi-
neta“ „ Flavia“ „Printsess“ ja 
„Gala“. Seemnemõõtu „Gala“. Tel 
5616 5542

• Müüa Kungla talu kartulit „Lau-
ra“ ja „Gala“, Rakvere vallas. Trans-
port. Tel 514 1338

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

OST
• Ostan traktori T-25A. Tel 5687 5845

VANAVARA

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: möö-
bel, nõud, mänguasjad, jalgrattad, 
garaažitööriistu ja -tarvikuid. Paku 
julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan mudelautosid ja (Norma) 
aegseid mänguasju. Tel 503 1849

• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761

• Ostan nõukogudeaegseid fotoa-
paraate, objektiive, vahvliküpseta-
jaid. Tel 5853 2215

• Ostan erinevat vanavara: raa-
matuid, tehnika ajakirju, mööblit, 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, kellasid, 
fototehnikat, fotosid, albumeid, 
raadio, lauanõusid, ehteid ja pal-
ju muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

• Ostan vanu kellasid, stoppe-
reid, kompasse jne (ei pea olema 
töökorras). Huvitavad ka vanad 
kuld ja hõbe esemed (ka üksikud 
ja katkised). Tel 5872 5458

• Ostan vanaaegseid esemeid ja 
asju. Tel 567 2175

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 
5527

• Ostan veneaegseid ja vanemaid 
vinüülplaate. Tel 503 9650

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL
27. veebruaril 2020. 

Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 5,00 8,00

Hapukapsas kg 1,80 2,00

Porgand kg 1,00 1,50

Värske kapsas kg 0,50 0,70

Kaalikas kg 1,00 1,50

Peet kg 0,80 1,50

Kõrvits kg 1,00

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad kg 1,50 2,00

Mesi 700 g purk 6,00 6,50

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Seemned lindudele 5 kg kott 5,00

Seedermänni seemned 100 g 3,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSKID KELL 10- 14

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

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

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

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

Müü oma kinnistu 
Tartumetsale

5557 7007
www.tartumets.ee

PARIMAD 
HINNAD 
EESTIS!

Müü oma kinnistu 
Tartumetsale

5557 7007
www.tartumets.ee

PARIMAD 
HINNAD 
EESTIS!
Müü oma kinnistu 

Tartumetsale

5557 7007
www.tartumets.ee

PARIMAD 
HINNAD 
EESTIS!

HULGILADU MÜÜB:
Sea keel  2.60 kg 
Kintsuliha  3.30 kg
Forelli fi lee  8.50 kg
Heik   3.00 kg
Kana maks  1 € kg
Kana pugu  1.50 kg

Tel 322 0722

Nii habras on elu.

Avaldame kaastunnet 
elukaaslasele ja lähedastele 
ALEKSANDER KUKE

kaotuse puhul. 

Abitöölised

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

• Ostan vanemaid seisma jää-
nud esemeid. Vanast naelast kuni 
mööblini. Tel 5079 984

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) post-
kaarte, fotosid, albumeid, koos 
fotodega, markidega ümbrikke. Ka 
kollektsioonidena. Teemad – linna-
vaated, pulmad, matused, inime-
sed, pühadekaardid, sõjaväelased 
jm. Täiskirjutused hinda maha ei 
võta. AITA TALLETADA AJALUGU! 
Tel 5857 3749

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

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakvere, Laada 14- müügil suur 
valik meeste fl anell pluuse, on ka 
suuri numbreid.

• Rägavere tee ja Tsentrumi juuk-
sur Niina Rebane töötab nüüd 
Karolina salongis, Koidula 6 
(Tsentrumist üle tee kortermaja 
I korrus). Palun külastage. Tel on 
endine 5344 7251

• Raske liikumispuudega pensio-
när vajab vannitoa remondiks ra-
halist abi. EE024204278612681603, 
Malle Puusep

• Tugevate ja tundlike kätega mas-
söör vabastab stressist ja üle pingest 
tekkinud vaevustest: selja-, kaela-, 
õla- ja peavalust. Tel 5371 2433

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

TUTVUS

• 58-aastane sale pikem mees tut-
vub saleda noorema naisega. Tel 
5348 9906

MUU

• www.toonklaas.ee

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. 
Kui elumure vaevab ja vajad hin-
geabi, anname soovitusi. Vastame 
eraelu, tööd ja tervist puudutava-
tele küsimustele. Kõne hind 0,97 
eurot/min.
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Kuulutuse tekst on 
võimalik sisestada ka 

VEEBIKESKKONNAS. 

Kuulutus ilmub 
nii internetis 

kui ka paberlehes. 

Elron viib presidendimatkale 
pikemate rongidega

S eoses eeloleval laupäeval, 29. veebruaril toimuva 
XVII Presidendimatkaga, teenindab Elron enne-
lõunast Tallinna-Aegviidu ja õhtust Aegviidu-

Tallinna reisi pikemate rongidega.
„Paljud presidendimatkal kaasalööjad on eelnevatel aas-

tatel just keskkonnasõbralikku rongi eelistanud matkale 
sõiduks. Selleks, et saaksime kõik matkahuvilised Aeg-
viitu sõidutada, teenindame laupäeval Tallinna-Aegviidu 
kell 11 väljuvat reisi tavapärasest pikema rongiga. Samuti 
on Aegviidust kell 16.34 väljuv rong pikem, et kojusõitjad 
mugavalt rongi ära mahuksid. Rongipiletid soovitame vee-
bist ette osta, nii saab kõige soodsama pileti ja rongis ei pea 
enam piletiostu pärast muret tundma,“ sõnas Elroni turun-
dus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg.

Presidendimatka projektijuhi Kadri Toominga sõnul on 
sellel aastal kõik suusaradade alad avatud hoopiski matka-
jatele ja kepikõndijatele. „Meie matkal saavad sel korral kõik 
end kümnekilomeetrisel metsarajal proovile panna. Aegvii-
dus teeme suure ühispildi ja seejärel asume koos president 
Kersti Kaljulaidiga läbi Nelijärve Jäneda poole teele, kus 
meid ootab soe supp ja mõnus muusika.“

Kümne kilomeetri pikkune Presidendi matkarada viib 
Aegviidust läbi Nelijärve Jänedale. Presidendimatkal osa-
leb ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Matkal 
osalemine on tasuta, päeva juhib Tõnis Milling.

Rohkem infot presidendimatka kohta leiab aadressilt 
www.presidendirada.ee.

Kuulutaja

Täna 34 aastat tagasi, 
28. veebruaril 1986. 
aastal tapeti Stock-
holmi kesklinnas Rootsi 
peaminister Olof Palme. 
Kuigi politsei alustas 
koheselt juurdlust ja 
välja selgitati mitu 
kahtlusalust, pole see 
kuritegu tänaseni la-
hendust leidnud ja pea-
ministri tapja(d) pole 
karistust kätte saanud.

Allan Espenberg

Olof Palme oli Rootsi üks 
tuntumaid sotsiaaldemo-
kraatlikke peaministreid, kes 
juhtis valitsust kahel kor-
ral: aastatel 1969–1976 ja 
1982–1986.

Oma viimasel elupäeval, 
28. veebruaril 1986. aastal 
otsustas 59-aastane peaminis-
ter koos abikaasa Lisbethiga 
minna kinno Grand Cinema, 
mis asub Stockholmi pea-
tänaval Sveavägenil. Pärast 
filmi lõppu astus abielupaar 
rahulikult kodu poole, kui 
äkitselt ligines neile umbes 
35–40-aastane meesterahvas, 
kes tulistas peaministri suu-
nas kaks lasku. Olof Palme sai 
surmavalt haavata, aga tema 
naine sai kergemalt vigasta-
da ja jäi ellu. See juhtus kell 
23.21 kohaliku aja järgi.

Kuigi kaks juhuslikult lähe-
duses viibinud neiut püüdsid 
peaministrit elustada, polnud 
sellest kasu. Olof Palme suu-
deti küll toimetada kiiresti 
haiglasse, kuid arstid osutusid 
jõuetuks ja mõni minut pärast 
südaööd kuulutati peami-
nister surnuks. Tema naine 
Lisbeth Palme elas abikaasast 
enam kui 30 aastat kauem ja 
suri 87-aastasena 2018. aastal.

Pärast seda atentaati kerkis 
üles küsimus, et miks jalutas 
peaminister ringi ilma ihu-
kaitsjateta. Aga asi olevat ol-
nud selles, et Palmele ei meel-
dinud käia koos suure saatjas-
konnaga ja ta olevat tahtnud 
end tunda tavalise inimesena. 
Teise versiooni järgi olevat 
ta kinoõhtuks siiski tahtnud 
endale tellida mõne ihukaits-
ja, kuid ta polevat turvamees-
konna juhti mingil põhjusel 
telefonitsi kätte saanud.

Christer Pettersson – 
süüdi või süütu?
Kuigi Olof Palme tapmises 
süüdistati paljusid inimesi, 
siis pikemat aega oli põhi-
liseks kahtlusaluseks töötu 
näitleja, aga ka narkomaan, 
alkohoolik, eksvang Christer 
Pettersson (1947–2004), kes 
olevat vihanud peaministrit 
isiklikul tasandil.

MÕNE REAGA

Olof Palme aastal 1984. Foto: wikimedia.org

1986: Rootsi peaministri 
mõrv on jäänud lahendamata

Petterssoni nähti küll kuri-
teopaigas ringi liikumas, kuid 
ükski tunnistajatest ei näinud 
teda revolvriga ega pannud 
tähele, et ta oleks tulistanud. 
Siiski kuulati meest korduvalt 
üle ja ta kerkis peamise kaht-
lusalusena politsei huviorbiiti 
mitmel korral, kuid ikkagi 
ei suudetud tema vastu leida 
kindlaid asitõendeid. Mui-
de, ühes intervjuus tunnistas 
Pettersson end Palme mõrvas 
isegi süüdi, kuid seda peeti 
valetunnistuseks ja arvati, et 
ta tahab sellega suurendada 
oma kuulsust.

Ainsa inimesena tunnistas 
Petterssoni vastu Palme abi-
kaasa Lisbeth, kes oli olnud 
mõrvahetkel koos peaminist-
riga ja võis tapjat näha. Naine 
väitis kindlalt, et tema abi-
kaasat oli tulistanud Petters-
son, kuid kuna ühtki muud 
tõendit selle väite kinnituseks 
ei avastatud, siis ei jäädud 
naise juttu uskuma.

Pettersson saadeti siiski 
kohtu ette, kus ta mõiste-
ti süüdi ja saadeti elu lõpuni 
vanglasse, kuid ülemkohus 
mõistis mehe õigeks ja va-
bastas ta vangistusest. Seda 
otsust põhjendati sellega, et 
Petterssoni süü polnud piisa-

valt tõestatud. Kümmekond 
aastat hiljem suri Pettersson 
ootamatult, kusjuures tema 
surmapõhjused jäid samuti 
segasteks. Nii polegi teada, 
kas Pettersson oli Palme mõr-
vaga seotud või mitte.

Mõrvaversioone
on seinast seina
Aastakümnete jooksul on esi-
tatud tõenäoliselt sadu ver-
sioone, miks peaminister ta-
peti ning kes selle mõrva or-
ganiseerisid ja läbi viisid. Näi-
teks ühe versiooni kohaselt 
võisid Palme tapmises olla 
süüdi Lõuna-Aafrika Vaba-
riigi eriteenistused, sest Pal-
me oli sealse apartheidi-
režiimi ja rassilise diskrimi-
neerimise äge vastane ning 
ei lubanud seetõttu Rootsi 
ärimeestel ajada äri Lõuna-
Aafrika Vabariigiga, mis ei 
meeldinud rootslastele ega 
lõuna-aafriklastele.

Veel on kahtlustatud, et 
Palme võisid kättemaksuks 
tappa Rootsis terroristideks 
kuulutatud kurdid, Jugos-
laavia salateenistuse mehed, 
illegaalsete relvasaadetistega 
seotud Iraani valitsus, Rootsi 
ja Nõukogude Liidu lähene-
mist pelgavad parempoolsed 

poliitikud, Iisraeli salatee-
nistus Mossad, NSV Liidu 
KGB, Lääne-Saksamaa vasak-
äärmuslased, Rootsi parem-
ekstremistid, vabamüürla-
sed, parempoolsete vaadetega 
Rootsi politseinikud jne.

Pole ka võimatu, et Pal-
me tapeti sellepärast, et ta 
teadis liiga palju Rootsi ja 
välisriikide vahelistest sala-
jastest relvatehingutest ning 
olevat pannud vaheltkasuna 
teenitud raha oma taskus-
se. Välistatud pole sedagi, et 
võib-olla tapeti hoopis vale 
mees ja mõrvarite tegelikuks 
sihtmärgiks võis olla kohalik 
narkokaupmees.

Muide, peaministri tap-
mises on end aegade jooksul 
süüdi tunnistanud üle saja 
inimese, kuid politsei pole 
leidnud nende puhul vähi-
matki seost mõrvaga, mis-
tõttu on taolisi ülestunnistusi 
peetud vaimuhaiguseks või 
kuulsusjanulisteks avaldus-
teks. On avastatud ka mitu 
püstolit, mida kahtlustati seo-
tuses Palme mõrvaga, kuid 
need oletused pole kinnitust 
leidnud ja õiget taparelva pole 
siiani kätte saadud.

Uurijad on optimistlikud
Kuigi Palme mõrvamisest on 
möödunud juba üle 30 aasta, 
pole uurijad kaotanud loo-
tust ja väidavad, et seda tapa-
tööd on siiski veel võimalik 
lahendada. Eelmisel aastal 
telekanalile SVT antud in-
tervjuus teatas uurija Krister 
Peterson, et võimalus kuriteo 
tellijad, organiseerijad ja läbi-
viijad kätte saada pole lõpli-
kult kadunud. Petersoni sõ-
nul kavatseb ta peatähelepanu 
koondada kuriteopaigale ja 
vältida spekulatsioone juba 
välja käidud mõrvateooriate 
kohta.

„Me saame igal nädalal, 
mõnikord lausa iga päev, uut 
infot, mida me töötleme ja 
mille üle arutleme. Seetõttu 
olen ma meelestatud pigem 
optimistlikult. Kui me ei suu-
da tuua kohtu ette mõrvarit, 
siis me saame igal juhul esi-
tada Rootsi rahvale kuritöö 
lahenduse,“ rääkis Peterson. 
Pealegi tühistas Rootsi valit-
sus 2010. aastal aegumistäht-
aja taolistele kuritegudele.

Samal ajal on paljud eksper-
did seisukohal, et on aeg pea-
ministri tapmise juurdlus lõ-
petada ja mitte kulutada enam 
raha ega jõudu edasisteks 
uurimisteks. Veel on soovita-
tud kõik kogutud materjalid 
teha kättesaadavaks ajaloo-
lastele, kriminoloogidele ja 
psühholoogidele, kes peaksid 
neid üksikasjalikult uurima 
ning seejärel esitama oma-
poolse nägemuse ja järeldused 
atentaadist.
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 33 €

40 €

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

kiiresti valmivaid snitsleid ja kotlette,
maitsvaid sinke ning vorste

Kampaania sealiha

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

Asume Rakvere vallas Sireli tee 3
Tel. 503 7729, 322 4174

(Tapa teeristis)

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage,
võsalõikureid, ja murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid,
saed, oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

NORAX KOOLITUSKESKUS

Info ja registreerimine tel 32 25 060, Rohuaia 6, Rakvere
või info@noraxkoolitus.ee; www.noraxkoolitus.ee

B-kat autokool
E-autokool (teooria.ee)

Veoautojuhi täienduskoolitus
Vene keele algajad

Inglise keel algajad

04, märts (K, N kell 16.30-18.45)
Alustada saab igal ajal!

14. märts (L, P kell 9.00)
04. märts (K kell 17.30)
16. märts (E, K kell 17.30)

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat 02.03 ja 13.03
B-kat e-õpe 12.03 ja 02.04

Esmaabi koolitus 13.03 ja 27.03
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 7.03.2020 kell 10.00

•

algab 23.04.2020 kell 10.00

• algab 6.04.2020 kell 18.00

• algab 11.03.2020 kell 18.00

• algab 5.03.2020 kell 18.00

• algab 3.03.2020 kell 18.00

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

(35h)

(140h)

(buss)

(traktor)

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-17, L 10-14

VAATA KA
WWW.LINNAKING.EE

Tere Tulemast 2. märtsil!

Kõik saapad
Ülejäänud kaup

19€
-20%

Juveeliäri Candra

Ostes 3 ehet,

saad odavaimast -30%

Ostes 2 ehet,

saad odavaimast -20%

Naistepäeva eri 1-8 märts!

-25%

Mänguasjapoes

28.-29. veebruaril

kõik kaubad

Tapal

Tapa kaupluse 20. sünnipäev!

TAPA Kaubanduskeskus, Jaama 1

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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


	kul2802001
	kul2802002
	kul2802003
	kul2802004
	kul2802005
	kul2802006
	kul2802007
	kul2802008
	kul2802009
	kul2802010
	kul2802011
	kul2802012
	kul2802013
	kul2802014
	kul2802015
	kul2802016

