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„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“  ja
tuulepidavaks TERMOVAHUGA.

Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.
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Juulist üle Eesti jõustuv 
maakondlik tasuta bussi-
ühendus tõstab elukvaliteeti 
paljudel Lääne-Virumaa ela-
nikel, kes on praegu kimpus 
kehva bussiühenduse ja eba-
mõistlikult suurte transpor-
dikuludega.

Kahjuks on väga levinud, et 
bussiliiklus ei rahulda eriti 
maal elavate inimeste vajadu-
si – seda nii bussigraafikute 
tiheduse kui ka transpordiku-
lude taskukohasuse osas. 
Nüüdsest saavad positiivse 
arengutõuke aga kõik pea-
mistest tõmbekeskustest kau-
gemale jäävad piirkonnad, 
kus on asulate vahel pikad va-
hemaad ja kus töölesõiduku-
lud löövad valusasti inimeste 
rahakoti pihta.

Hea uudis on see, et tasuta 

bussiühenduse käivitamisel ei 
kata riik ainult piletitulu osa, 
vaid tihendab sõidugraafikuid 
ja parandab liinivõrku. Kui 
tänavu kulub selleks poole 
aasta peale 13,6 miljonit eu-
rot lisaraha, siis järgmiseks 
aastaks on riigieelarvesse sel-
leks planeeritud 21 miljonit 
eurot.

Inimeste liikumisvõimalus-
te paranedes on neil võimalik 
mugavamini tööle või kaup-
lusesse sõita ja maal elavad 
autoomanikud võivad kaalu-
da, kas mitte auto sootuks ko-
ju jätta, sest bussiga linnas 
käimine muutub märkimis-
väärselt odavamaks ja ühtlasi 
keskkonnasäästlikumaks. Tä-
nu riiklikult toetatud bussi-
sõidule jääb inimestel raha 
rohkem kätte ja seda saab kas 

säästa või kasutada muude 
hädavajalike kulude katteks. 
Ka ettevõtetel on tasuta 
transpordiühendusest kasu, 
sest neil tekib omakorda lisa-
võimalusi inimestele tööd 
pakkuda ja oma tegevuse haa-
ret suurendada.

Ettevalmistus tasuta ühis- 
transpordile üleminekuks 
käib juba mõnda aega. Aasta 
algusest alustasid lisaks Harju, 
Jõgeva, Paide ja Pärnu ühis- 
transpordikeskusele tööd veel 
mitmed maakondlikud ja ka 
maakonnaülesed ühistrans-
pordikeskused. Lääne-Viru-
maa on koos Rapla ja Lääne-
maaga liitumas Harjumaa 
keskusega, mis aitab kokku 
hoida tegevuskulusid.

Kuna iga maakonna liini-
võrguraha arvestatakse maa-

konnapõhiselt, võib olla kin-
del, et Harjumaa transpordi-
võrku ei arendata mitte min-
gil juhul Lääne-Virumaa või 
mõne teise ühinenud maa-
konna arvelt. Küll aga aitab 
ühine korraldus kokku hoida 
kulusid, millest võidab enne-
kõike bussisõitja, kes saab pa-
remat teenust.

Küllap on meediast juba sil-
ma jäänud, et valitsusel on 
kavas infrastruktuuri inves-
teerida kolme aasta peale 
kokku täiendavad 135 miljo-
nit eurot. Selle rahaga paran-
datakse maantee- ja raudtee-
ühendusi mitte ainult Tartu, 
vaid ka Pärnu ja Narva suu-
nal. Viimasest lõikavad otsest 
kasu meie piirkonna inime-
sed.

Aasta pärast hakatakse nel-

jarealiseks ehitama Tallin-
na-Narva maantee pudelikae-
laks peetud Aaspere-Haljala 
teelõiku, mille ehitus valmib 
2020. aastal ja läheb riigile 
maksma 15 miljonit eurot. 
Tänu sellele on teelõik juba 
vähem kui kolme aasta pärast 
liiklejatele oluliselt turvali-
sem.

Oluliseks uuenduseks on 
Tapa-Narva raudtee kiiruse 
tõstmine lõiguti kokku 77 ki-
lomeetril kuni 135 km tunnis. 
Tallinna-Narva vahelise 
ekspressliini käivitamisel vä-
heneb sõiduaeg tänasega võr-
reldes 25 minuti võrra 2 tun-
nile ja 15 minutile.

Riigi poolt on tähtis teha 
kõik, et inimesed tunneksid 
end hästi ja hoituna ükskõik 
millises Eestimaa paigas ela-

des. Kui me täna neid samme 
ette ei võta, siis millal veel? 
Inimesed ei pea selleks, et 
eluga hästi toime tulla, ko-
dust lahkuma. Ennekõike 
peavad riigivalitsejad leidma 
võimalusi, et elu Eestimaal 
tervikuna edeneks ja meie 
rahvast ootaks ees järgmised 
õnnelikult ja turvaliselt ela-
tud sada aastat.

Siret Kotka-Repinski,
Riigikogu liige 
(Keskerakond)

Politsei üheks ülesandeks 
on õigusrikkumiste enneta-
mine. Selle õnnestumiseks on 
äärmiselt oluline koostöö ela-
nikkonnaga. Ainult ühiselt 
on võimalik muuta piirkonda 
turvalisemaks ja ära hoida 
korrarikkumisi.

Uuest aastast on Rakvere 
politseijaoskonnas piirkon-
napolitseinike ja noorsoopo-
litseinike meeskonnad suure-
nenud. Tänase päeva seisuga 
on meil tööl seitse piirkonna-
politseinikku, kelle lisandub 
peatselt ka kaheksas, ja viis 
noorsoopolitseinikku.

Väga oluline on, et ühestki 
toimepandud õigusrikkumi-
sest ei tohi jätta teatamata. 
Kui tegu on kiireloomulise 
probleemiga, mis vajab ko-
hest politsei poolset sekku-
mist, siis tuleb viivitamata 

NIMI MOBIIL

Piirkonnavanem Kristi Fuchs 5236150

Rakvere linn Piirkonnapolitseinik Natalia Valem
Noorsoopolitseinik Aleksei Osokin

51902422
54005086 

Rakvere vald Piirkonnapolitseinik Heido Tammekand
Noorsoopolitseinik Kady Tiinas

53056247
59103257  

Vinni vald Piirkonnapolitseinik Jaagup Nõmmeloo
Noorsoopolitseinik Kady Tiinas

53091130
59103257   

Viru-Nigula vald Piirkonnapolitseinik Konstantin Lepik
Noorsoopolitseinik Sigrit Hang

56644251 
58856786

Haljala vald Piirkonnapolitseinik Konstantin Lepik
Noorsoopolitseinik Sigrit Hang

56644251 
58856786

Väike-Maarja vald Piirkonnapolitseinik Jaanus Mätas
Noorsoopolitseinik Riina Kaur

5294242  
59190521 

Tapa vald (Tapa)
(Tamsalu)

Piirkonnapolitseinik Aleksander Klasberg
Noorsoopolitseinik Anni Kruuse
Piirkonnapolitseinik Martin Mikola
Noorsoopolitseinik Riina Kaur

58666612
51994730
51998905 
59190521     

Kadrina vald Piirkonnapolitseinik Martin Mikola
Noorsoopolitseinik Anni Kruuse

51998905
51994730 

Tasuta bussisõit jätab inimestele rohkem raha kätte

Tunne oma piirkonna- ja noorsoopolitseinikku

helistada telefoninumbrile 
112. Kui aga teil on infot, mi-
da soovite politseiga jagada, 
vajate nõu või on probleem, 

mille lahendamine ei vaja ko-
hest sekkumist, siis selleks on 
olemas piirkonna-  ja noor-
soopolitseinike numbrid, 

millele saate helistada.

Kristi Fuchs,
piirkonnavanem

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

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

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

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093
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MUST KROONIKA

AS OG Elektrale kuuluva 
jaeketi Grossi Toidukaubad 
uus kauplus asub Kose-Uue-
mõisa alevikus aadressil Kesk 
tänav 1. Ettevõtte omanik 
Oleg Gross rääkis, et umbes 
aasta tagasi osteti ära amorti-
seerunud hoone, milles oli pi-
sike kaupluseruum ja söökla.

„Ehitasime maja ümber 
nõnda, et saalid said omava-
hel ühendatud ja tekkis nor-
maalse suurusega müügisaal,“ 
rääkis Gross, lisades, et kauba 
vastuvõtu osa laiendati ning 
kaupluse üldpinnaks on kok-
ku umbes 450 ruutmeetrit. 
„Hoone on täielikult rekonst-
rueeritud: nii katus, seinad, 
põrandad kui laed,“ kirjeldas 
ta.

Arvestati 
tulevikuperspektiivi

Avamisel võis korduvalt 

Avati Kose-Uuemõisa kauplus
Kose-Uuemõisa alevi-
kus Kose vallas avas 
möödunud reedel uk-
sed Grossi Toidukau-
bad kauplus – tegu oli 
ettevõtte tänavuse esi-
mese avapeoga, kuid 
laienemise plaane on 
selleks aastaks veel 
mitmeid.

Liisi Kanna

kuulda inimeste imestust 
müügisaali ruumikuse üle. 
„Kauplus on varasemaga võr-
reldes üllatavalt suur ja siinne 
valik on samuti üle ootuste 
lai,“ rõõmustas uudistama 
tulnud Jaanus.

Oleg Gross märkis, et alla 
tuhande elanikuga asula jaoks 
ongi kauplus ehk praegu vei-

di liiga suur, kuid see on ehi-
tatud teatud perspektiiviga. 
„On näha, et see on arenev ja 
suureneva elanike arvuga 
piirkond,“ nentis ettevõtja. 
„Kauplus on kahe kassa ja 
keskmise sortimendiga, laias 
valikus pakume muidugi 
omatoodangut,“ lisas Gross.

Ühtlasi kutsus jaeketi oma-
nik kohalikke inimesi üles 
teada andma, kui miski ei 
meeldi või muutmist vajaks. 
„Tagasiside on äärmiselt tere-
tulnud,“ rõhutas ta.

Koostööd Kose vallavalit-
susega kiitis Oleg Gross väga 
ja ütles, et näha oli valla selget 
soovi selle kaupluse kiiresti 
avamiseks – tegu on ka alevi-
ku ainsa toidukauplusega. 
„Üritasime kiiresti teha, sest 
tõepoolest, sealsetel inimestel 
oli see aeg raske,“ nentis ette-
võtja.

Gross tõi ka välja, et kah-
juks jäid esialgu asfalteerimis-
tööd tegemata. „Seda ei saa-
nud talvel teha, muidu oleks 
avamine edasi lükkunud. Aga 
kevadel esimesel võimalusel 
kaupluse ümbrus ka asfaltee-
ritakse,“ kinnitas ta.

Tänavused plaanid
Kose-Uuemõisa kauplus oli 

esimene, mille Grossi Toidu-
kaubad tänavu avas, kuid 
plaane on selleks aastaks tei-
sigi. „Jüris kavatseme avada 
täiesti uue kaupluse – 1400 
ruutmeetri suuruse. Ja Narva 
tuleb 1000-ruutmeetrine 
kauplus rekonstrueerimisele 
minevasse hoonesse, mida 
siiamaani kasutati turuna,“ 
rääkis Gross.

Lisaks ütles ta, et avada loo-
detakse Mustvee kauplus ja 
ehk alustatakse tänavu aasta 
lõpus töödega ka Pärnu-Jaa-
gupis. Gross ei välistanud ka, 
et aasta jooksul muidki aren-
guid vahele tuleb.

Vana hoone rekonstrueeriti täielikult. 
Fotod: Üllar Lehesoo

Avamist oodati väga, sest tegu on aleviku ainsa toidukaup-
lusega.

Kaupluses on kaks kassat ja keskmine sortiment.

KÄSIGRANAAT
28. veebruaril tehti kah-

jutuks Haljala vallas Põdru-
se külast koristustööde käi-
gus leitud käsigranaat 
RGD 33.

PÕLEGNUD
27. veebruaril kell 11.26 

teatati häirekeskusele, et 
Tapa linnas Jakobi tänaval 
põleb leegiga sõiduauto. 
Sündmuskohal selgus, et 
põles sõiduauto kapotialu-
ne mootoriruum. Päästjad 
kustutasid põlengu kell 
11.50. Tulekahju tekke-
põhjus on selgitamisel.

27. veebruaril kell 19.30 
teatati, et Vinni vallas Ka-
dila külas Pärna tänaval 
eramajas põleb korsten. 
Päästjad kustutasid põlen-
gu kell 20.36. Majas oli 
suitsuandur, mis ei raken-
dunud tööle.

25. veebruaril kell 21.30 
teatati häirekeskusele tule-
kahjust Tapa linnas Linda 
tänaval asuvas Maarjamaa 
Hariduskolleegiumi Valge-
jõe õppekeskuses, kus esi-
mese korruse toas põles 
diivan. Suitsusest toast väl-
ja toodud 16aastsele tütar-
lapsele osutas kiirabi es-
maabi kohapeal. Tulekahju 
tekkepõhjus on süütamine.
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PAKUN TÖÖD
• Pakume tööd kliimaseadmete 
hooldusmehhaanikule. Varasem 
töökogemus ei ole kõige olulisem, 
vaid pigem tehniline taip ja kiire 
õppimisvõime. Töötasu alates 
1100 € kätte. Tööülesanded: klii-
maseadmete hooldus-ja remont-
tööd erinevatel objektidel üle 
Eesti, hooldus- ning avariitööde 
aktide koostamine. Nõudmised 
kanditaadile: eesti keele oskus 
suhtlustasandil, B-kategooria 
juhiload. Kasuks tuleb eelnev 
kogemus tehnikavaldkonnas. Kan-
dideerimiseks palume saata CV 
aadressile hooldus@citykliima.ee. 
Tel 680 0160

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

• Pakume CE-kat. juhile aasta-
ringset stabiilset tööd liikuvpõ-
randaga poolhaagisega Eesti ja 
Eesti-Soome vedudele. Egesten 
Transport OÜ. Tel 506 7356

Tallina Keskraamatu-
kogus lugemisprog-
rammi „Raamatuga 
kevadesse“ kuuenda, 
Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäevale pühen-
datud hooaja üheks 
populaarsemaks teo-
seks võib pidada Lau-
ri Vahtre raamatut 
„Eestlane seest ja väl-
jast“. Kirjanik rääkis 
lugejatele raamatu 
sünnist ja eestlaste 
olemusest.

Kaire Kenk

Ajaloolane ja kirjanik Lauri 
Vahtre sõnas, et kirjutas raa-
matu esmalt inglisekeelsena, 
arvestusega, et see võidakse 
hiljem tõlkida mõnda teise 
keelde. „Alles siis soovis kir-
jastus raamatu ka eesti keeles 
välja anda. Algselt tahtsin en-
dale võtta varjunime – John 
Smith, sest eestlastele on ju 
oluline, mida võõrad neist ar-
vavad. Üritasin olla võimali-
kult objektiivne. Selle raama-
tu eesmärgiks pole kedagi 
provotseerida, kui aga tekita-
sin sellega diskussiooni, on 
see ju ainult tervitatav.“

Eestlastest
Seda raamatut oli Vahtre 

sõnul huvitav kirjutada – kir-
jeldada eestlasi eestlasena ja 
mõelda, kas on mingeid joo-
nis, mis seda tegelikkuses 
mitteeksisteerivat „keskmist 
eestlast“ võiksid iseloomusta-
da.

„Üldiselt arvame, et eesti 
rahvas on haritud, töökas ja 
aus, ka rahulik, kuid ühtlasi 
kinnine ning reserveeritud. 

meks arvatud inimesed olla 
üksteisele täiesti võõrad – 
neid ei ühenda enam peaaegu 
miski.

„Tänapäeva Euroopas on 
see nähtus muutunud massili-
seks ja kasvanud määrani, kus 
ühiskond hakkab lagunema. 
Ühiskond, kus inimesed ela-
vad küll kõrvuti, kuid massili-
selt üksteisest mööda, järgides 
erinevaid või lausa vastand-
likke kõlblusprintsiipe, pole 
enam ühiskond. Tulemuseks 
pole mitte see ihaldusväärne 
„multikulti“, vaid getostumi-
ne,“ arvas kirjanik.

„Keskeltläbi suudab inime-
ne olla vaid ühest rahvusest. 
Ta võib olla võrdse eduga 
mesinike- ja jalgrattaseltsi lii-
ge, aga võrdse eduga nigeerla-
ne ja lätlane ta siiski olla ei 
saa. Selleks on kultuuriväli 
liiga hõlmav, ta poeb inimese 
peaaegu igasse hingesoppi ja 
ihupoori. Lühidalt: rahvus on 
kultuuripõhine mõiste,“ lau-
sus Vahtre teema kokkuvõt-
teks.

Kirjanik ja ajaloolane Lauri Vahtre. 
Foto: panemepildikokku.ee

Lauri Vahtre: huvitav oli eestlasena eestlasi kirjeldada

Päris puhta kullana neid arva-
misi siiski võtta ei saa. Hari-
tus võib küll enam-vähem 
tõele vastav olla, kui pidada 
silmas PISA statistikat. Eest-
lased on uhked oma põlise 
kirjaoskuse üle, mis on tõe-
poolest mitusada aastat vana,“ 
mõtiskles kirjanik.

„Enamasti vihastab eestlane 
sissepoole. Esimese väikese 
viha neelab tüüpiline eestlane 
alla, mitte ei prahvata välja. 
Eestlane justkui ei viitsiks vi-
hastada. Tegelikult ta muidu-
gi vihastab, eeskätt samade 
asjade peale kui teisedki rah-
vad – kui teda petetakse, asja-
ta oodata lastakse, ülbelt ko-
heldakse, tema tagant varas-
tatakse jne,“ jätkas Vahtre.

Ta lisas, et eestlast vihastab 
ka tema privaatruumi tungi-
mine, kõrva karjumine ja üle-
liigne õpetamine. „Tüüpiline 
eestlane ei hüppa võõrastele 
kaela. Meie kehakeel on tege-
likult väga kõnekas – me ei 
lase isegi vesteldes ega järje-

korras seistes võhivõõrast en-
dale liiga lähedale. Eestis on 
see vahemaa üks pikimaid 
Euroopas.“

Vahtre kirjeldas, et eestlane 
rõivastub loomuldasa tagasi-
hoidlikult. „Nii nagu tema kõ-
ne on suhteliselt vaikne ja 
mõmisev, et keegi jumalapä-
rast ei kuuleks, nii on ka tema 
riided valitud justnagu selle 
tagamõttega, et keegi jumala-
pärast ei märkaks. Vähemalt 
mitte kaugelt,“ rääkis kirja-
nik.

Vahtre sõnul on hämmas-
tav, et Eesti naised kannavad 
valdavalt musta ja halli, kui 
mõelda meie värvikirevatele 
rahvarõivastele. „Eestlase sel-
jas näeb harva kärtspunast 
kombineerituna eresinise, 
mürkrohelise või tibukollase-
ga. Kuid kui 19. sajandil ani-
liinvärvid müügile tulid, haa-
rasid Eesti naised otsekohe 
neist kinni ja kujundasid oma 
senised lambahallid seelikud 
kirevateks triibustikeks ning 

selliseks on meie rahvarõivas 
jäänud tänini,“ nentis ajaloo-
lane.

„Ilmselt on põhjus nii het-
kemoes, tumeda rõiva prakti-
lisuses kui ka Nõukogude 
ajast pärit mõtteviisis mitte 
silma torgata,“ arutles ta.

Rahvustest
Lauri Vahtre lausus, et raa-

matut kirjutades mõtles ta 
palju ka sellele, kuidas ühen-
dada neutraalset suhtumist 
kõikidesse teistesse rahvus-
tesse uhkustundega oma rah-
va üle. „Loomulikult on eest-
lase jaoks Eesti kõige parem 
maa. See on igale rahvusele 
omane „meie“ tunne – end 
naabritest paremaks pidada. 
Need tunded ei tohiks aga 
muutuda lollakas nuiakeeru-
tamiseks. Rahvuslikku uhkust 
tuleb tunda väärikalt,“ leidis 
autor.

„Eestlaseks ei sünnita, vaid 
eestlaseks kasvatakse – inime-
se rahvuse määrab kasvu-
keskkond,“ jätkas Vahtre. 
„Kuid mis määrab inimese 
rahvusliku kuuluvuse? Mis 
õieti on rahvus? Olen veen-
dunud, et inimeste geenid 
võivad seguneda, aga rahvu-
sed ei segune. Rahvuse alu-
seks on omakeelne kultuur. 
See kultuur on märkide ja 
keeldude süsteem, kus teatud 
kombeid-tavasid ei pea üks-
teisele selgitama,“ arutles ta.

„Nii nagu ei saa segada kõi-
ki keeli kokku üheks üleeu-
roopaliseks keeleks, ei tule 
mitte midagi head ka püüdest 
segada kokku rahvuseid. 
Mingit euroopa ühendkul-
tuuri sellest ei teki, nii nagu ei 
hakka mitte kunagi inimesed 
rääkima ka mingit euroopa 
inimkeelt.“

Vahtre sõnul võivad nii ve-
reprintsiibi kui kohaprintsiibi 
alusel ühe ühiskonna liik-
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OTSIN TÖÖD

Männiku Teravili OÜ 
otsib oma meeskonda 
PÕLLUMAJANDUS-

MASINATE 
OPERAATOREID. 

Kasuks tuleb T-kate-
gooria juhiload, hea 
tehniline taip, ausus, 

vastutusvõime ja kohu-
setundlikkus. 

Pakume tööd kaasaegse 
tehnikaga, konkurent-
sivõimelist töötasu ja 

elamispinna võimalust 
kokkuleppel. 

Kandideerimiseks saada 
oma CV 

mannikuagro@
gmail.com, 

lisainfo tel 503 3883

• Otsin tööd kojamehe või koris-
tajana. Tel 5863 0831

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

• M.K. Reis-X OÜ pakub tööd 
bussijuhile Kiviõli ja Rakvere 
piirkonda. Täiendav info tel 
502 5996

• Pakkuda tööd ventilatsiooni 
paigaldajatele, tööpiirkond Lää-
ne-Virumaa ja Harjumaa. Vajalik 
eelnev töökogemus. Tel 5100776
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KUHU MINNA
Gustavi Maja
2. märts kell 18 Metsamoori loeng „Sünnikoodi taimed, elemendid ja 
värvid“
6. märts kell 18 õhtu Lille Lindmäega
22. märts kell 18 Liis Orava loeng „Patogeensed bakterid, parasiidid, 
seenhaigused ja organismi toetamine loodusravi abil“
Vajalik eelnevalt registreeruda tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22 (bänd alustab südaööl), pilet 5 eurot
10. märts naistepäeva eriüritus, ansambel Kapriiz, DJ Ailan Kytt

Rakvere Teater
02.03, 03.03, 08.03 kl 19.00 Hullemast hullem Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Elina Purde)

Rakvere kultuurisündmused
14. veebruar - 24. märts Nicolas Bouvy fotonäitus „Teekond pilvedesse“ 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
15. veebruar - 20. märts Lylian Meisteri tekstiilinäitus „Möödanik+“ 
Rakvere Teatrigaleriis
20. veebruar - 17. märts portreenäitus „Meie, virulased!“ Rakvere Gale-
riis, näitus on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale
2. märts kell 19 Vilde teatri etendus „Minejad“ Rakvere Rahvamajas
2. märts kell 21 Sawmill Roots Orchestra plaadiesitluskontsert Buena 
Vista Sofa Clubis, erikülaline Robert Johnson (USA)
2. märts kell 21.30 Ivo Linna ja Antti Kammiste kontsert Berliini Trahte-
ris
3. märts kell 21 Indrek Taalmaa monokomöödia „Oranžid tropid kõrvas“ 
Buena Vista Sofa Clubis
8. märts kell 16 teabepäev elanikkonnale „Koolilapse tervis kooliõe pilgu 
läbi“ Lääne- Virumaa Keskraamatukogus, räägib kooliõde Leevi Lippa-
saar
9. märts kell 21 Sadamasilla naistepäevakontsert Buena Vista Sofa Clubis
10. märts kell 11 emakeelepäeva ettekandekoosolek „Keel ja (aja)kirjan-
dus“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
13. märts kell 19 EV100 kontsert Targas Majas, esineb Trio Comodo
14. märts kell 18 kammerkontsert „Muusikatund Otsa kooliga“ Rakvere 
Kaurikoolis, esinevad keelpilli erialade õpilased
 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
märtsikuu üritused
3. märts kell 10 RMK matk, vajalik etteregistreerimine, väljasõit veekes-
kuse parklast
4. märts kell 13 Lääne-Viru Reumaühingu loeng „Tervislikud eluviisid“ 
Puuetega Inimeste Kojas aadressil Lille 8, lektor S. Hõbemägi. Ootame 
uusi liikmeid, info Elle Pohlak tel 55695179
7. märts kell 9 juristi tasuta nõustamine, vajalik etteregistreerimine tel 
6015122
9. märts kell 18 Lääne-Virumaa Allergia- Astmaühingu üritus stiilipi-
du-naistepäev, vajalik etteregistreerimine, osavõtust teatada 6 märtsiks, 
kaasa võtta 2018 aastamaks
10. märts kell 10.15 ühingute juhtide väljasõit Väike-Maarja Kaarli tallu 
ja Võivere Tuulikusse, vajalik etteregistreerimine
12. märts kell 13 Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühingu lihavõttepüha-
de üritus Puuetega Inimeste Kojas
14. märts kell 13 Rakvere LIÜ infopäev Targa Maja konverentsiruumis
20. märts kell 14 Lääne-Virumaa Afaasia Ühingu teabepäev: füsiotera-
peudi infotund Sotsiaalkeskuses
24. märts kell 11 Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi infopäev Villa 
Theresas, etteregistreerimine aadressil www.ibd.ee, omaosalus 5 eurot 
MTÜ Põletikulise Seltsi arveldusarvele EE531010220245226228 (makse 
selgitus: osaleja nimi/nimed, Rakvere infopäeva osalustasu, 24.03.2018). 
Tule ja võta sõber või toetaja kaasa!
26. märts kell 13 vaegkuuljate teabepäev Targa Maja konverentsiruumis
Info tel 53429043

Mis see siis olgu, aastast 
aastasse on Rakvere Galeriis 
Eesti Vabariigi sünnipäevaks 
portreenäitus. Sel aastal jälle!

Galerii kuraator Riho Hütt 
vastab: „Just nii ongi ja nii ka 
jääb. Vähemalt senikaua, kui 
meie galerii Rakvere Galerii 
nime kannab! On ju kodumaa 
sünnipäev parim aeg, et oma-
sid kiita ja neid joonistada. 
Ning näituse nimigi on pidu-
lik – „Meie, virulased!“.“

Idee sai galerii Austraaliast, 
kus galeristid (eri aastatel) 
Sydneys viibisid. Austraalias 
on kunsti aastasündmuseks 
Archibaldi portreenäitus, mis 
sündis esimest korda 1921. 
aastal. Sinna tuuakse üle terve 
kontinendi tuhandeid port-
reesid, mille hulgast jõuavad 
finaali ja näitusele parimatest 
parimad poolsada tööd.

Näitusel on iga töö kõrval 
A4 leheke, kuhu nii modell 
kui kunstnik on kirja pannud 
oma muljed ühistest joonista-
mistest. Archibaldi portree-
näitusel on nõue, et portree 
peab sündima koostöös
kahe – modelli ja kunstniku 
vahel. Tänapäeval, kus tasku-
telefon on paljudele tihti lem-
miklooma eest, polegi otse-
kontakt nii igapäevane.

Ühena esimesena kättejuh-
tunud – just nimelt selle aasta 
numbrit kandva heliplaadi 
näol – tuleb tegemist filmi-
muusika ehk soundtrackiga, 
kui peenemalt väljenduda. 
„Fifty Shades Freed. The Fi-
nal Chapter“ on toote täis-
pikk nimetus.

Nende filmimuusika plaati-
dega on muidugi alati see hä-
da, et kunagi ei tea, kas nad 
eraldi üksusena ennast välja 
kannavad. Lugu-kaks ehk jah, 
kuid reeglina mitte rohkem.

Mis puutub kultusfilmi 
staatusesse jõudnud „Viit-
kümmend halli varjundit“, 
siis tundub, et kõik kolm selle 
„liikuva pildi“ triloogiaga seo-
tud (muusika)albumit mängi-
vad ennast kenasti välja. Eriti 

muidugi just teise osa oma, 
juba ainuüksi austraalia laul-
janna Sia Furleri suurepärase, 
ülivõrratu armastuslaulu „He-
lium“ tõttu.

Sellelgi plaadil on Sia kind-
lalt tähekaardis, natuke vä-
hempaeluva „Deer In Head- 
lights’iga“. Tuttav härrasmees 
plaadifirmast viskas oma 
arust hea nalja, et ta on siin 
kogumikul ilmselt kõige va-
nem artist.

Erinevaid esitajaid on päris 
palju, enamiku näol ongi te-
gemist seni tundmatumate, 
üldiselt noorema põlvkonna 
esindajatega.

Ülikõvadest naislauljatest 
on esindatud ka Ellie Goul-
ding. Tema „Love Me Like 
You Do“ on samuti üheks sä-

ravamaks pärliks.
Ametlikuks kõikepõrmus-

tavaks maailmahitiks loetakse 
aga Rita Ora ja Liam Payne’i 
poolt kahasse esitatud „For 
You (Fifty Shades Freed)“, 
loomulikult igas mõttes köi-
tev seegi.

Ära märgiks tegelikult veel 
paari looga esindatud Julia 
Michaelsi, eriti tema mõnusa 
viisiga ja täpselt sihitud, täp-
pitabava lüürikaga „Heaven’i“.

Muusikaliselt olemuselt on 
album kaunis vaheldusrikas, 
on ballaade, rütmikamaid 
kulgemisi, „tantsukaid“, inst-
rumentaali ja isegi funkilikku 
lähenemist luges kusagilt 
korraks välja.

Otseselt küll siivutud sõnad 
või erootiline alatoon kõrva 

ei torka, kuid plaadiümbrisele 
on väikeses kirjas siiski trüki-
tud hoiatus nn halva kõ-
nepruugi kasutamise kohta. 
Tea, kas tegelikult nii mõel-
dud, kuid see „trikk“ võib 
muuta toote omakorda ah-
vatlevamaks!

Koos mitmete lisalugudega, 
boonustega, on „soundtrack“ 
venitatud pea seitsmekümne 
viie minuti pikkuseks. Lugu-
sid on kokku kakskümmend 
kaks.

Kui proovida tööd hinnata, 
siis seitse kümnest tuleb nagu 
niuhti ära.

Ülo Külm

Tuttavad näod Rakvere Galeriis

Näituse „Meie, virulased!“ avamisel galerii kuraator Riho 
Hütt (paremal) ja kunstnikud. 

Foto: Liisi Kanna

Kui hakkasime Austraalias 
nähtut Rakvere Galeriisse üle 
kandma, püüdsime ka algul 
kunstniku ja modelli otse-
kontakti nõuda, aga peagi 
loobusime sellest. Selle ase-
mel kutsume eelmise aasta te-
gijad ja tuntud läänevirulased 
galeriisse poseerima. Ja 
kunstnikud istuvad ümber-
ringi ning joonistavad. Keela-
tud ei ole ka foto järgi joonis-
tada, sest tihti pole kunstnikel 
laupäeviti aega, et kohale tul-
la. Tähtsaim on ikkagi tule-
mus.

Erinevalt Archibaldi port-

reedest ei konkureeri meie 
portreed ning kunstnikud 
omavahel, ka aurahasid me ei 
jaga. Olulisim on kunstihuvi, 
ja seda jätkub!

Portreenäitus „Meie, viru-
lased!“ on algusaastast (2008) 
peale olnud galerii üks tõm-
benäitustest. Tullakse tutta-
vaid nägusid vaatama, võrd-
lema sarnasust ja erinevust, 
imetlema kunsti ja elu kokku-
puudet. Kui tavalisel näitusel 
käib kuu aja jooksul galeriis 
200-250 inimest, siis 2017. 
aastal käis portreenäitusel 
325 ja 2015. aastal 377 külas-

tajat. Omade vastu on huvi 
tavalisest suurem.

Praegusel portreenäitusel 
on väljas 15 kunstnikult 28 
taiest. Rekordarv töid on 
Maila Merilolt – viis, järgne-
vad Ivo Ridalaan nelja ja Mar-
git Kaare kolme tööga. Lisaks 
Maria Izabella Lehtsaar, Kaja 
Liilia Fridolin, Urmas Uustal, 
raamatukunstnikuna tuntud 
Pirrus ehk Piret Mildeberg, 
Jüri Mildeberg, Ain Seeblum, 
Riina Rillo, Jüri Undusk, 
Toomas Erapart, Teet Suur, 
Riho Hütt ja Riho Tamme-
kand.

Tähtsaim ei ole tööde arv, 
vaid näitusest osavõtt ja selle 
tabamatu püüdmine, mis pa-
neb pildi elama ja teeb kuns-
tist kunsti. Nagu Riho Hütt 
näituse avamisel küsis: „Mis 
eristab fotot joonistusest, 
maalist?“ Ja ise vastas: „Foto ei 
suuda inimhinge niimoodi 
avada kui maal või joonistus.“

Et selles veenduda, peab ise 
tulema näitusele Rakveresse 
Kaitseliidu majja Pikk 15, kus 
Rakvere Galerii asub. Näitus 
on avatud 17. märtsini, teisi-
päevast reedeni kell 12-18 ja 
laupäeval kell 10-14.

 Raivo Riim

Sooduspileteid saab osta Pile�maailma müügikohtadest üle Ees� ja interne�st pile�maailm.com. Soodustus ei keh� 
eelnevalt broneeritud pile�tele. Sooduskampaania ajal ostetud pile�d palume välja osta hiljemalt 9. märtsiks.

5.–9. märtsini pile�d 12€
märtsi kuni mai etendustele üle Ees�

ARVUSTUS
Soundtrack, „Fifty Shades Freed“
Universal
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MÕNE REAGA

Täna jõuab Rakvere Teatri-
kinno ja paljudesse teistesse 
kinodesse film „Nähtamatu 
niit“, mis viib vaataja 50ndate 
aastate Londoni mainekasse 
moemajja.

Edukas moedisainer Rey-
nolds – keda kehastab selle 
rolli eest Oscarile nomineeri-
tud Daniel Day-Lewis – on 
kuldses keskeas Londoni här-
rasmees ja moemaja omanik, 
kelle klientide hulka kuulu-
vad seltskonna kõige gla-
muursemad daamid.

Reynolds peab äri ja elab 
samas majas koos oma õe Cy-
riliga (Lesley Manville) ning 
on tööle nii keskendunud, et 
kohati jääb mulje, et ta elab 
lausa mingisuguses paralleel- 
universumis.

Oma töö õnnestumiseks 
vajab ta ka mõnda kaunist 
modelli, kes oleks talle muu-
saks. Filmi alguses näeb Rey-
noldsi tüli oma senise muusa-
ga ja õe soovitusel lööb ta 
oma Porshele hääled sisse 
ning sõidab end tuulutama 

perekonna maamajja.
Kohalikus kohvikus kohtab 

ta kaunist ettekandjat Almat 
(Vicky Krieps) ja leiab temas 
endale uue muusa, kellelt ta 
ka esimesel kohtingul kibe-
kiirelt põhjalikud mõõdud 
võtab. Alma osutub isepäi-
seks naiseks, kellele ei istu 
vaid välistele maneeridele põ-
hinev elukorraldus (mida ta 
nimetab mänguks) ja ta tahab 
Reynoldsit päriselt tundma 
õppida.

Filmis kujutatud tegelaste 
maailm on rikas nii sisult kui 
vormilt. Filmi tempo on 
meeldivalt aeglane, peatege-
lastele antakse aega ja ruumi 
oma tunnetuses selgusele 
jõudmiseks, selle väljendami-
seks ja ka paratamatult tekki-
vate konfliktide lahendami-
seks.

Väike spikker vaatajale 
taustamuusika osas – kui kos-
tub klaverimäng, on loo 
keskmes Reynoldsi loodud 
suur, moeloomingut ümbrit-
sev mäng. Kui mängivad tei-

sed sümfooniaorkestri pillid, 
on keskmes peategelaste 
inimlikud katsed teineteisele 
lähemale jõuda, n-ö maski-
dest vabaneda.

Linateos kandideerib kuue-
le Oscarile: parim film, parim 
režii, parim meesnäitleja, pa-
rim naiskõrvalosatäitja, pa-
rim filmimuusika, parim kos-
tüümidisain. Kuidas filmil lä-
heb, selgub juba 4. märtsil, 
kui toimub auhinnagala. Juh-
tivad veebiportaalid on oma 
ennustustes linateose võima-
lusi vaagides üsna ettevaatli-
kud, leides valdavalt, et pari-
ma kostüümidisaini auhinna 
peaks see film noppima küll.

Tasub ka meenutamist, et 
Daniel Day-Lewis on saanud 
varem juba kolm Oscarit pa-
rima meesnäitleja kategoo-
rias. Samuti on näitleja ava-
likkusele teatanud, et jätab 
rolli „Nähtamatus niidis“ oma 
karjääri viimaseks.

Tõnu Lilleorg

Tartu bluusibänd 
esitleb Rakveres plaati

Täna annab Tartu ansambel Sawmill Roots Orchestra 
omanimelise esikalbumi ilmumise puhul kontserdi Rakvere 
Buena Vista Sofa Clubis – plaadiesitlused Tartu Genialistide 
Klubis ning Tallinna Rockstar’sis järgnevad alles 7. ja 9. 
märtsil.

Sawmill Roots Orchestrasse kuuluvad jaanuaris Briti raa-
dio Severn FM kuulajate poolt Aasta Bluusimeheks valitud 
kitarrist Andres Roots, trummar Raul Terep, klarnetimän-
gija Aveli Paide ja trompetimängija Aigor Post. Kõigil kol-
mel kontserdil lööb erikülalisena kaasa ka USA laulja ja ki-
tarrist Robert Johnson.

Kvarteti pooletunnine CD sisaldab seitset Andres Rootsi 
sulest pärinevat pala, mille hulka mahub nii päris uusi lugu-
sid („Raul’s Custom Rag“, „Sawmill Stomp“) kui ka tosin 
aastat tagasi ansambli Bullfrog Brown repertuaaris olnud 
laule („Build Me A Statue“, „Snake Girl Blues“).

Sawmill Roots Orchestra tekkiski Rootsi soovist kuulda 
oma vanu lugusid New Orleansi kastmes nii, nagu ta neid 
algselt ette oli kujutanud – ja vähemasti Hollandi muusi-
kakriitiku Theo Volki sõnul oli ettevõtmine vaeva väärt: 
„See kombinatsioon Mississippi deltabluusist ja New Orle-
ansi jazzist on üks eriliselt edukas eksperiment.“

Albumi on üles võtnud Asko-Romé Altsoo, kujundanud 
Siret Roots, fotod on teinud Soome fotograaf Leif Laakso-
nen ja Läti fotograaf Juris Rozenbergs ning saateteksti on 
kirjutanud Läti ajakirjanik ja DJ Kaspars Zavileiskis.

Kuulutaja

Sawmill Roots Orchestra. 
Foto: Leif LaaksonenPesuehtne armastusfi lm Oscari 

nominendiga peaosas

Reynoldsit ja Almat tõmbab teineteise poole. 
Foto: Vaata Filmi
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Auto eelsoojendi müük, 
paigaldus, remont

Autoelektroonika remont , 
e lektr i tööd

Diagnost ika

Autovalveseadmed

Haakekonksude müük 
ja paigaldus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11, Rakvere

Tel 505 2065

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST

VAHETUS

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUSKINNISVARA

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23

51,7 m2, 33,8 m2 , 
14,8 m2

I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2,  I korrus

RAKVERE KESKLINN, 
LAADA 16

87 m2, II korrus

VÄIKEMAARJA 

48 m2, II korrus

PAASIKU 2A, 
TALLINN
28,9 m2

tel: 5554 5501

JÄRVAKANDI, TURU 1

14,9 m2 ja 80,9 m2 
I korrus
NB! Pindade suurus 
on muudetav!

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

• Müüa 1toaline mugavusteta 
korter Tamsalus. Hind 4000 €. 
Tel 5689 2267

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

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

• Müüa või vahetada vallasva-
ra vastu (näiteks auto) 33m2 
remonditud ja möbleeritud 
korter Kundas. Tel 502 5069

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

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

• Müüa Tapa kesklinnas 2toa-
line korter, I korrus, möblee-
ritud. Sobib hästi pensionärile 
või ka üürile andmiseks. Hind 
13 500 €, kiire ostu korral saab 
tingida. Tel 511 0478

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

• Müüa korter Ervital Väinjär-
ve ääres, renoveeritud maja, 
vedelgaasiküttel. 2 tuba, 52,1 
m2, ½, maja keskel, kelder 12 
m2. Hind 14  800 €. Tel 5668 
0644

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

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

• Müüa maja Tapal, raudtee 
lähistel. 2 korrust, all 3 tuba ja 
köök, teine korrus poolenisti 
väljaehitatud - võimalik ka 
sinna toad teha. Kuivkäimla 
sees, saun ja abihooned, suur 
aed. Lisainformatsiooni saa-
miseks võta julgelt ühendust! 
Tel 5373 1543

• Müüa maja Järvamaal Koe-
rus. Tel 504 5560

• Müüa tuhaplokkidest ehita-
tud majakarp ja kõrvalhoone 
Amblas. Krunt 1200 m2, maja 
157 m2. Hind 19 000 €. Tel 526 
2267

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

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

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

• Soovin osta 4toalise korteri 
Kunda. Tel 522 6491

• Ostan garaaži Pagusoole 
või Ussimäele. Tel 5823 3780

• Maagia kv ostab või võtab 
müüki kinnisvara. Tel 5855 
0720, www.maagiakv.ee

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

• Vahetada või müüa 2toali-
ne kõigi mugavustega korter 
Kundas muu kinnisvara vastu. 
www.kv.ee/2890337. Tel 5550 
0588

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

• Pakun tasuta elamispinda 
Rakvere kesklinnas vastusoo-
vi eest. Üksik nais/meespen-
sionär saab korteri Rakvere 
kesklinnas, kui on nõus ja-
lutama armsaid taksikoeri. 
Lisainfo saamiseks helistada 
tel 528 5416

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

• Soovin üürida Rakveres 1toa-
list ahjuküttega korterit. Tel 
5863 0831

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

• Soovin üürida kiiresti Rakve-
res 3toalist ahjuküttega korte-
rit, otse omanikult, asjaga kiire! 
Tel 5566 1803

• Pere soovib üürida maja Rak-
veres, hilisema ostusooviga. Tel 
5308 1705

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

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

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
elektri küttega möbleeritud 
korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline kesk-
küttega korter Rakvere kesk-
linnas. Hind 200 € + kommu-
naalmaksud. Tel 5371 6339

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

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

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

• www.toonklaas.ee

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

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

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

• Müüa Opel Vectra CD 1,8i 
05/2000. a, 85kW, punane, 
laugpära, konditsioneer, kesk-
lukk puldist, 2 x el.aknad, veo-
konks, korralik, läbinud tehni-
lise ülevaatuse 05/2018, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 406, 2001. 
a, sedaan, 1,8 bensiin, 85kW, 
manuaal, hõbedane, TÜ aasta 
lõpuni, 225  000 km - 100% 
originaal läbisõit (esinduse 
hooldusraamat), äsja vaheta-
tud veermiku detaile ja rihm 
ning kasti õli 900 € (oli arve), 
murevaba auto. Hind 1500 €. 
Ei tingi. Tel 5196 1234

• Müüa Škoda Fabia Ambi-
ente 1,4TDI 01/2005. a, 55kW, 
turbodiisel, hõbedane, uni-
versaalkere, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, tume 
salong, pl.soojendus, korralik, 
superökonoomne, kõigest 
4l/100km kohta! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Bora 
2002. a, 1,6 bensiin, univer-
saal. Auto heas korras, Eestist 

ostetud uuena sellest saati üks 
omanik olnud, läbisõit ainult 
166  000 km (originaal). Auto 
halli värvi, istu sisse ja sõida 
muretult. Hind 1350 €. Tel 
5632 3142

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

• Müüa Volkswagen Golf 4 Va-
riant 1,9TDI 02/2006. a, 74kW, 
turbodiisel, helehall metallik, 
universaal, kliima, 4 x el.aknad, 
kesklukk puldist, uuem salong, 
veokonks, roosteta, mõlkideta, 
äsja läbinud tehn.ülevaatuse 
02/2019, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 
Variant 1,6i 05/2004. a, 77kW 
bensiin, tumesinine metallik, 
universaal, konditsioneer, 4 x 
el.aknad, kesklukk puldist, tal-
verehvidel, veokonks, roosteta, 
mõlkideta, korralik, kehtiv ÜV 
05/2018, ökonoomne, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat 
1,9TDI 04/2003. a, 74kW, tur-
bodiisel, tumesinine, sedaan, 
konditsioneer, kesklukk pul-
dist, 2 x el.aknad, veokonks, 
väga heas tehnilises korras, 
kehtiv ülevaatus, superöko-
noomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Ostan VAZide, Moskvitši, 
Volga uusi plekk, tulesid, stan-
gesid jne, uusi veneaegseid 
rehve. Tel 515 7395

• Ostan hästi hoitud Volvo V40. 
Tel 5386 6881

• OSTAN TEIE SEISMA JÄÄ-
NUD VÕI SÕITVA AUTO! Võib 
pakkuda igas seisukorras auto-
sid. Tel 5463 2953

• Ostan kastiga auto , võib pak-
kuda nii maastureid kui muid 
kastiga autosid. Tel 5463 2953

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

• Ostan kasutusena jäänud 
sõiduauto või kaubiku, võib 
vajada remonti. Tel 512 7543   
bar500@hot.ee
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• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

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

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Settekaevude tühjendami-
ne 7-kuupmeetrise mahutiga 
Vinni vallas ja lähiümbruses. 
Võimalik sõlmida perioodilisi 
teenuse osutamise lepinguid. 
Hind kokkuleppel. Tel 513 7633

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude-
tühjendamist. Veo- ja tõs-
te-teenus. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298, 5381 9930

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso 
Transport OÜ. Tel 5667 5947 
www.rakso.ee

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

• Veoteenus kaubabussiga. 
Tel 506 1547

• Teostame teenuseid: kau-
baveod (Rakvere ja lähi-
ümbrus) - 16€/tund, kau-
baveod (Eesti piires) - 0,40€/
km, kolimisteenused - 18€/
tund, mööbli monteeri-
mine ja demonteerimine 
- 20€/tund, kaubiku rent 
koos juhiga - 130€/päev. 
Hinnad ei sisalda käibemak-
su. Tel 5565 7959

• KOLIMISTEENUS  fir-
madele ja eraisikutele üle 
vabariigi. Teostame kõike, 
mis on kolimisega seotud, 
ja seejuures soodsate hin-
dadega. Alates pakkimisest 
kuni klaverite jm. raske-
te esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile pa-
rima lahenduse. OÜ Koli-
mised. TEL. 5649 3289 või 
k a i d o @ k o l i m i s e d . e e , 
www.kolimised.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

TEENUSED

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

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

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 
või 517 5480

• Trantsporteenus, hooviko-
ristus. Tel 5685 6320

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

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Santehnilised tööd, külmu-
nud torustiku sulatus, veotee-
nus multilift kallurautoga. Tel 
514 3783

• Puurkaevude rajamine 
ja puhastamine. Vee- ja 
kanalisatsioonitorustike, 
septikute ja süvaveepum-
pade paigaldus. Maaküt-
tesüsteemide rajamine. 
Tel 502 1279, 526 9604, 
www.puurkaevumeistrid.ee

• Kodumasinate remont ja 
paigaldus (külmkappide, 
pesumasinate, nõudepesu-
masinate, mikrolaineahjude 
jne.) Teenus võimalik ka 
kodukutsel. Tel 5648 7258

• Sooda-, klaasi- ja liivap-
ritsiteenus. Tel 5373 3408

• Teostame kõiki lammutus-
töid. Tel 5330 5970

•Lammutustöö. Transport-
teenus. Tel 56856320

• Korterite remont, plaati-
mine, ventilatsioon, kanali-
satsioon, parketi paigaldus, 
uued põrandad, laagide va-

hetus, vanade hoonete reno-
veerimine, saunade ehitus 
profiil lauast- ja servamata 
lauast. Hinnad kokkuleppel. 
Tel 505 6949

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

• Plaatimine ja ehitus-remon-
ditööd. Tel 5606 9271

• Teostame ehitus, remont ja 
siseviimistlustöid. Majad, kor-
terid, saunad, kuurid (pahtel-
dus, tapeetimine, plaatimine, 
parketi paigaldus). Tel 504 5560

• Teostame erinevaid ehi-
tustöid! Lisaks korstnad ja 
teised kivitööd. Tel 5907 
4912 

• Teostame lamekatuste ja 
viilkatuste ehitustöid ning 
ka katuste remonttöid. www.
melsen.ee . Tel 5845 5717

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

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

• Valmistan uksi ja aknaid 
teile sobivas mõõdus. Tel 5349 
6065

• Teeme ehitus- ja remondi-
töid ning vannitubade remon-
ti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Teostame ehitus -ja remon-
ditöid ja renoveerime vanni-
tubasid. Tel 5656 4031

• Vanade majade renoveeri-
mine ja uute ehitus. Tel 5685 
6320

• Katusetööd, fassaadi-
tööd, siseviimistlus, kor-
terite remont, plaatimine, 
üldehitus. fi nestbuilders@
gmail.com. Tel 5662 6483

• Automaatikatiib- ja liug-
väravatele. Tõstuksed, tõk-
kepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus 
ja remont. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• ADRANUS OÜ teeb korst-
napühkimistöid, paigaldab 
moodulkorstnaid, korstna-
hülsse, kaminaid ja pelletka-
minaid, samuti teeme müüri-
tistöid. Peamine tööpiirkond 
on Lääne- ja Ida-Virumaa, 
vajadusel pakume teenust üle 
Eesti. Tel 5345 7446

• Pakun lumetõrje teenust 
Lääne-Virumaal. Tel 557 
4024

• Teen kindakrohvi (korst-
nad, soojamüürid, seinad jne). 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Rakvere Küttesalong 
pakub küttesüsteemide 
paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyt-
tesalong@gmail.com, 558 
6786, Jaama pst. 5 Rakvere, 
www.küttesalong.ee

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

M E T A L L I T Ö Ö D

Epopõrandad,
polüuretaan- 
ja akrüülmass 
pinnakatted. 

Paigaldus ja hooldus. 

Tel. 529 2781
info@epoporand.ee
www.epoporand.ee

Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes, kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 
voodrivahetus, soojusta-
mine, terrasside ehitus, 

san.tehnilised tööd. Hin-
nad head. Tel 5373 4876

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899
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• Müüme Haljalas kütte-
puid.Lehtpuu, kuivad ja 
toored, transport, koorem 
5-10 m3. Tel 5051 528

• Müüme Haljalas kuivi 
kase- ja lepapuid(40liitri-
lises kotis). Halgude pikkus 
30 cm. Hind lepal 2.50 €/
kott ja kasel 3.00 €/kott. Tel 
505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa 3-m ja lõhutud kütte-
puid. Tel 504 3326

• Aastaringselt halupuud 30-
55 cm. Halupuud autol laotult 
koos kohale toomisega. Hind 
sisaldab transporti. Helistage 
ja küsige, milline kogus ja halu-
puu teid huvitab. Tel 503 0311

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

• Müüa soodsalt saetud ja lõ-
hutud kuivi küttepuid. Miini-
mumkogus 2 rm. Tel 504 5632

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud. Metsakuiv kuusk, lepp, 
sanglepp ja kask. Tel 5192 4320

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

• Müüa soodsalt 3m kütte-
puud. Tel 5074 553

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõima-
lus. Tel 5013 862

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sül

V

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

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

Tel 506 9814

 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel.  

elgom@hot.ee

KODU

KÜTTEPUUD

• 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

OST

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.eeJP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,   
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

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

TORUTÖÖD
Vee- ja kanalisatsiooni-

torude sulatamine

• Tantsumuusika üheme-
hebändilt. Õhtu juhtimine. 
Tel 514 9885

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

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

• Ansambel, õhtujuht alates 
200 €. Tel 5190 1697

• Õhtujuht sisustab teie juu-
beli. Tel 553 5885

•Linna parim pakkumi-
ne!!!Interneti püsiühen-
dus + telepilt täiesti hullu-
meelse hinnaga al. 5 eurost. 
Levib linnas ja maal. Sobib 
kokku Elioni digiboksidega. 
Ära muretse, kui Sul apa-
ratuuri ei ole, me anname 
Sulle need tasuta!!! Uuri 
lähemalt: www.telestar.ee 
või helista tel 5552 5432

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

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

• Arvutite kiire ja usaldus-
väärne hooldus ja remont. 
Kasutatud laua- ja sülearvutite 

ost ja müük. Utiliseerime vana 
elektroonikat. Asume Koidula 
1, Rakvere Tsentrumi II korrus. 
Helista juba täna tel 551 2053 
või tule läbi. Vaata ka www.
hss.ee

• HRLD Finants OÜ pakub 
raamatupidamis- ja nõusta-
misteenust. Vahetu suhtlus 
kliendiga, ka e-maili või tele-
foni teel. Tel 525 8477. E-mail: 
kati.nouakas@tktk.ee

• Kogenud kinnisvara 
maakler võtab müüki teie 
kinnisvara: majad, korterid 
ja maad. Tel 5664 2161

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

 ☼ igakuine raamatu-
pidamine

 ☼ palgaarvestus, maksu-
arvestus, TSD

 ☼ majandusaasta aruande 
koostamine

 ☼ raamatupidamise kor-
rastamine

 ☼ konsultatsioon

15 aastat kogemust

Võta ühendust:
rito.raamatupidamine@

gmail.com

• Ootan pakkumisi majapida-
mises seisma jäänud mööb-
litest aastast 1900–1970. Tel 
5616 5761

•  M ü ü a  p e l l e t i k a t e l 
Everclean 50 täies komp-
lektis, pelletipõleti PV 50 
B 25-50 kW, pelletimahuti 
730 l. Ekspluatatsioonis 
olnud 2 aastat. Info tel 505 
2060

• Müüa emailitud mustritega 
kööginõud nõukogude aas-
tatest ja tuntud klassikute 
romaanid 1950-1960 a. Tel 
507 0316

• Müüa 2-kohaline hobusaan. 
Tel 5349 6065

• Müüa 4 auguga elektripliit 
(35 €). Tel 5660 3463

• Ära anda kasutatud lahtikäiv 
nurgadiivan, pesukastiga. Tel 
5663 0677

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seismajäänud 
asju: mööbel, nõud, mänguas-
jad, jalgrattad, garaažitööriistu 
ja -tarvikuid. Paku julgesti! Tel 
5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

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

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

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

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

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

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

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, 
valmistatud Vene 1/43 mude-
lautosid ja Norma mänguau-
tosid. Tel 529 1288

• Soovin osta liikurniiduk 
E-301 või E-302. Tel 517 0095
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MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 35 €/rm 

+ transport. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

E  evõte müüb ehitus-
likku saematerjali ja 

puidust kaubaaluseid, 
asume Väike-Maarjas. 
Transport kokkuleppel. 

Tel 515 0268

EHITUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

METS

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TUTVUS MUU

TEATED

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

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, pal-
gi saagimise ja nelikanthöövel-
duse teenus. Info telefonil 5089 
215 tööpäevadel 8.30-17.00, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Ostan väiksema (1-2 hektarit) 
metsakinnistu, võib pakkuda 
ka raiutud kinnistut. Tel 5562 
2919

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

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

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

• Mesi otse mesinikult! Klaas-
purgis 900 g/6,5 €, toiduplast 
ämber 1kg/7€. Rakvere piires 
kohale toomine tasuta. Roh-
kem infot : www.meemeistri-
mesi.ee. Tel 5396 7664

• Soovin osta väikese koera 
väikeseid kutsikaid. Tel 5560 
9715

• Võtan hoida teie lemmikloo-
mi. Tel 5394 2814

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

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

• Ostan Norma mänguautosid 
ja vanu 1970 – 1990. a valmista-
tud Vene 1/43mudelautosid. 
Tel 529 1288

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

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

Meeste- ja naiste-
juuksur

Turukaubamaja 
II korrusel!

Avatud E-R 9-17

          L 9-14

Ootan vanu ja uusi 

kliente!

Tel 526 9069

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

• Härrad maarajoonidest, ole-
te oodatud Tallinnasse külla. 
Teid võtab vastu kena daam, 
kelle juures saab ka ööbida. Tel 
5890 1302

• 54-aastane mees Rakverest 
tutvub pikemat kasvu vaba 
naisega, et tantsimas käia. Tel 
5867 7528

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. www.en-
nustus.ee

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet Erkole, 
Annele, Mariellele ja Annabellile 

ema, ämma ja vanaema
SILVI NÕMME

kaotuse puhul.

Perekond Truupõld
 MONIKA KOTKAS  

5. surma-aastapäeval igatsevad 
lähedased.

 

 

On ääretult valus, 
aeg seda ei muuda, 
ka kuidas sa ei paluks, 
sa tulla ei suuda. 
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ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 1. märts 2018
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Petersell kg 6,00

Kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Punapeet kg 0,80 1,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Redis punt 1,00

Õunad (Eesti) kg 1,50

Jõhvikad liiter 5,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

Metspähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00 10,00

Seemned 
lindudele 5kg

kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, L 
kella 10st

liiter 0,67

Turul veel müügil:
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* igal laupäeval saunavihad ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL

Ära mine 
tuisuga välja!
Telli Kuulutaja 
endale hoopis 
KOJU!
Telli internetist 
tellimine.ee
või telefonil
617 7717

2. märtsil 1978. aastal 
startis Nõukogude Lii-
dus järjekordne kos-
moselaev kahe kosmo-
naudiga pardal. Kos-
mosesse lennutati ve-
nelane Aleksei Gu-
barev ja Tšehhoslo-
vakkia kodanik Vla-
dimír Remek, kellest 
sai esimene kosmoses-
käija, kes polnud vene-
lane ega ameeriklane.

Allan Espenberg

Kuigi ettevalmistusi selleks 
kosmoselennuks oli tehtud 
mitu aastat, sai 29aastane 
Vladimír Remek jalad Maalt 
lahti 40 aastat tagasi, 2. märt-
sil 1978. aastal kell 18.28, kui 
kosmoselaev Sojuz-28 viis ta 
koos laeva komandöri Gu-
bareviga kosmoselennule. 
Polkovnik Aleksei Gubarev 
oli Remekist 17 aastat vanem.

Kosmosereis kestis 
peaaegu 8 ööpäeva

Kosmoselaev põkkus or-
bitaaljaamaga Saljut-6 ning 
Remek ja Gubarev viisid 
koos kosmonautide Juri Ro-
manenko ja Georgi Gretško-
ga kosmoses läbi hulgaliselt 
tehnoloogilisi, meditsiinilisi 
ja bioloogilisi eksperimen-
te. Remek viibis kosmoses 7 
ööpäeva 22 tundi 16 minutit 
30 sekundit ja jõudis elusana 
Maale tagasi 10. märtsil.

Sojuz-28 pardal olnud me-
hed moodustasid esimese 

rahvusvahelise meeskonna, 
kes NSV Liidust kosmoses-
se läkitati. Remekist sai 87. 
kosmoses käinud isik, aga esi-
mene kosmonaut, kes polnud 
kummagi suurriigi – ei Nõu-
kogude Liidu ega Ameerika 
Ühendriikide kodanik. Tšeh-
hoslovakkiast aga sai kolmas 
riik maailmas, mille kodanik 
pääses kosmosesse. Olgu öel-
dud, et Tšehhoslovakkia-ni-
melist riiki tänapäeval enam 
ei ole, kuid selle asemel eksis-
teerivad kaks sõltumatut va-
bariiki – Tšehhi ja Slovakkia.

Remek on senini ka ainus 
tšehhi kosmonaut. Samas ni-
metatakse tšehhi kosmonau-
diks mõnikord ka Oldřich 
Pelčáki, kes oli 1978. aastal 
Remeki dublant. Kuna aga 
Remek vahetust ei vajanud, 
siis Pelčák kosmosesse ei pää-
senud.

Remek on rääkinud, kui-
das kosmosereis muutis tema 
elu: „Olen tänulik saatusele, et 
ma sain seda kogeda. Mul oli 
võimalus vaadata meie Maad 
kõrvalt ja veenduda oma sil-
madega, et Maa on tõepoo-
lest ümmargune. Samas pole 
ta sugugi nii suur, kui paljud 
inimesed arvavad. Ta pole 
lõputu meie konfliktide ja 
keskkonnaalaste prohmaka-
te jaoks. Ainsad piirid, mida 
võib kosmosest silmata, on 
looduslikud: rannikud, jõed 
ja mäed. Aga kõik muud pii-
rid – nii rahvaste kui riikide 
vahel – on inimeste endi teh-
tud.”

Kõik nõukogude kosmose- 
laevadega kosmoses käinud 
inimesed said pärast Maale 
naasmist rikkalikult auta-

1978: NSV Liit saatis kosmosesse e

sustatud. Nii sai ka Remek 
esimese välismaalasest kos-
monaudina NSV Liidult pal-
ju medaleid ja ordeneid, kuid 
kõige suuremaks tunnustu-
seks oli tema nimetamine 
Nõukogude Liidu kangela-
seks. Ta on ka Tšehhoslo-
vakkia Sotsialistliku Vabariigi 

kangelane.
Mitmes intervjuus on Re-

mek hiljem tunnistanud, et 
sooviks veelkord kosmosesse 
lennata, kuigi praegu on hoo-
pis teistsugune olukord kui 
40 aastat tagasi, sest kosmos 
on muutunud suures osas 
rahvusvaheliseks projektiks ja 

Vladimír Remek (paremal) ja Aleksei Gubarev. 

Loe 
kuulutusi 
ka

kuulutused.
kuulutaja.ee
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Tänavuse aasta algus 
on olnud maanteedel 
traagiline. Nõukogude 
ajal automajandi juha-
tajana töötanud ja vii-
mased 16 aastat bussi-
juhina leiba teeninud 
Aimar Uukivi tõi välja 
mõned mõtted, mis 
võiks sõiduoskuste pa-
ranemisele kaasa aida-
ta.

Liisi Kanna

Tänapäeva liiklejate suuri-
ma vea ja probleemina nime-
tas Uukivi enne pimedat kur-
vi möödasõitude sooritamise. 
„Need ei ole enam üksikud ju-
hused, vaid see on muutunud 
massiliseks,“ tõdes bussijuht 
kurbusega. Ta lisas, et temal 
endal tuli näiteks möödunud 
aastal likvideerida viis teiste 
poolt tekitatud liiklusoht-
likku olukorda, kus oli ohus 
kokku 31 inimese elu.

„Liikluses tuleks alati üks 
käik ette mõelda, mitte et 
alustad juba möödasõitu, ja 
siis hakkad mõtlema,“ arutles 
ta. Hobimaletajana pakkus ta 
kohe ka lahenduse – juhilu-
bade saamiseks muuta kohus-
tuslikuks ka maleülesande la-
hendamine. „Kahju, et Eestis 

ei ole keegi selle peale tulnud! 
Aga selleks, et malet mängi-
da, tuleks seda muidugi juba 
algklassidest alates õppida.“

„Kõige hullem on, et õn-
netused toimuvad niivõrd 
suurel kiirusel. Praegusel ajal 
on võimalik maanteel sõita 
kiirusega 200 km/h. Nõuko-
gude ajal oli 90 km/h suh-
teliselt maksimaalne, kuna 
rehvid olid tasakaalustamata 
ja tekkis vibratsioon,“ jätkas 
bussijuht.

Praeguse aja ühe mureko-
hana tõi Uukivi välja ka just 
nimelt kihutamise mentali-
teedi – ikka tahetakse esime-
ne olla. „Masinad on võim-
sad, aga autosõidu õpetus 
samas kehvaks muutunud. 
Praegu on praktilist koolitust 
nii vähe,“ muretses mees, li-
sades, et just maanteesõit on 
see, mida varem tunduvalt 
rohkem õpetati. „Maanteesõit 
on kõige ohtlikum – seal on 
nii suured kiirused.“

Aga ühtlasi oli tal ka lahen-
dus varrukast võtta, taaskord 
huviharidusega seotud. „Juba 
põhikooli ajal peaks võimal-
dama noortele autokros-
si harrastamist, et hiljem ei 
riskeeritaks maanteedel. See 
õpetaks auto tunnetamist. 
Kui täiskasvanutel tuleks ise 
selle eest hoolitseda, et nende 
sõidukogemus piisav oleks, 
siis laste puhul peaks initsia-

tiiv tulema vanematelt,“ arvas 
bussijuht.

„See oleneb vanemate tah-
test ja tarkusest, aga ka ko-
halikest omavalitsustest ning 
Haridus- ja Teadusministee-
riumist,“ jätkas ta, lisades, et 
kui näiteks Lõuna-Eestis on 
autohall olemas, siis Põh-
ja-Eestis mitte.

Bussijuht märkis, et praegu 
hakatakse tõelist sõidukoge-
must omandama alles liiklus-
keerises, seda tuleks aga teha 
tunduvalt varem ja ohutumas 
keskkonnas. Autokrossi ühe 
tugevusena nimetas Uukivi 
seejuures ühisstarti, mis õpe-
tab teistega arvestama.

Lisaks nentis pikaaegne 
bussijuht, et inimestel on 
autoroolis tähelepanu haju-
nud. „Ennevanasti oli näiteks 
firmajuhil kohustus auto-
juht võtta, sest tal endal on 
pea muid probleeme täis ja 
ei suuda ekstreemolukorras 
reageerida. Juht peab olema 
kogu täiega roolis, mitte töö- 
või olmeprobleemidega tege-
lema.“

Muuhulgas rõhutas Uuki-
vi pardakaamera olulisust. 
„Ohtlik olukord tekib niivõrd 
kiiresti, et seda momenti ei 
ole võimalik alati näha. Kind-
lalt fikseerib juhtunu ainult 
pardakaamera,“ rõhutas ta.

Rakvere Teater tähistas 
laupäeval oma 78. sünnipäeva 
ja ühtlasi Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäeva traditsioonilise 
väljasõidu ja kolleegipreemia-
te kätteandmisega. Sel aas-
tal anti edasi ka rändauhin-
nad „Aarne“ ja „Ines“, mis on 
mõeldud teatriinimesele, kel-
leta etendus poleks võimalik.

Traditsiooniliselt algas 
sünnipäev Rakvere linna 
surnuaia ühiskülastusega, et 
mälestada lahkunud kolleege. 
Seejärel sõideti Moele ja tehti 
ekskursioon piiritusetehases. 
Sealt edasi mindi Tapa 1. jala-
väebrigaadi väeossa, kus tut-
vuti ajateenijate elukorraldu-
sega, söödi sõduritoitu ning 
anti kätte kolleegipreemiad.

Toomaks esile 2017. aasta 
tublimaid töötajaid, toimus 
teatrisisene küsitlus, mille tu-
lemusena sai traditsioonilise 
raudnaela omanikuks kümme 
kolleegide tähelepanu vääri-
nud inimest või tegu.

Kolleegide hinnangul on 
mulluste tööde põhjal pari-
mad naisnäitlejad Silja Miks, 
Teele rolli eest lavastuses 

„Gravitatsioon” ja Raja Teele-
na lavastusest „Ükssarvikute 
farm“ ning Anneli Rahkema 
Mari Prillopina samuti lavas-
tusest „Ükssarvikute farm” ja 
Macon Hilli osatäitmine la-
vastusest „Küllus”.

Parim meesnäitleja on 
Märten Matsu, keda hinnati 
„Lendas üle käopesa” Mar-
tini, „Timbu-Limbu” Muki 
ja suvelavastuse „Kellavärgi-
ga apelsin” erinevate rollide 
meisterlikkuse eest. Parim 
lavastaja on „Ükssarviku-
te farmi“ lavastanud Urmas 
Lennuk.

Parima kunstniku preemia 
võitis lastelavastusele „Tim-
bu-Limbu“ kujunduse ja kos-
tüümid loonud Jaak Vaus.

Parimaks etendust teenin-
davaks kolleegiks tunnistati 
taaskord inspitsient Indrek 
Apinis, parimaks teeninda-
jaks Taimi Tanning ning pa-
rimaks korraldajaks alles ke-
vadel Rakvere Teatri kollek-
tiiviga liitunud projektijuht 
Helen Solovjev. Parimaks la-
vastust ettevalmistavaks töö-
tajaks hääletati lavastusjuhi 

abi Maie Nurmoja.
Juba aastaid antakse pree-

mia ka kategoorias „Lihtsalt 
imeline“, millega tunnusta-
takse laulu- ja tantsujuhte, 
heli- ja videokujundajaid. 
Seekord pälvis selle Alyona 
Movko lavastuse „See kõik on 
tema” videokujunduse eest.

Maria Klenskaja algatatud 
talismane „Aarne“ ja „Ines“ 
olid seni hoidnud inspitsien-
did Indrek Apinis ja Aune 
Kuul. Nüüd andsid nad talis-
manid edasi helitehnik Peeter 
Pilvele ja rätsep-modelleerija 
Merli Mattile.

Lisaks tunnustas Tiina 
Mälberg eriauhinnaga dra-
maturg Triinu Siku panust 
lavastuses „Tagassi inglite 
juure“.

Pärast preemiate üleand-
mist võeti üksteiselt mõõtu 
võistkondlikel mängudel, 
mille olid teatrirahvale ette-
valmistanud Tapal paiknevad 
liitlasvägede Briti sõdurid.

Kuulutaja

TÄNA MAAILMAS Mida arvab pikaaegne bussijuht 
tänapäeva liiklusest?

Rakvere Teater andis üle kolleegipreemiad

esimese mittevenelase

kõigil inimestel võib peatselt 
tekkida võimalus ise kosmo-
ses ära käia.

Ainus Nõukogude Liidu 
kangelane Euroopa 
Parlamendis

Pärast ajaloolist kosmose-
lendu ei jäänud Remek loor-

beritele puhkama, vaid jätkas 
aktiivset tegutsemist oma 
erialal. Ta töötas Praha ühes 
teadusinstituudis ja Tšehhos-
lovakkia Rahvaarmee poliit-
valitsuses, oli õppejõuks NSV 
Liidu sõjaväeakadeemias, 
juhtis Praha lennundus- ja 
kosmonautikamuuseumi, te-
gutses Tšehhi Vabariigi kau-
bandusesindajana Moskvas.

Seejärel tegi ta oma kar-
jääris kannapöörde ja siirdus 
täielikult poliitikasse. Küm-
me aastat (2004-2013) oli ta 
Euroopa Parlamendi saadik, 
kelleks ta valiti Böömi- ja 
Määrimaa Kommunistliku 
Partei poolt. Seejuures on 
oluline, et Remek ise nime-
tatud parteisse ei kuulunud. 
Ta on öelnud selle kohta nii: 
„Ma olen parteitu saadik, 
kuigi pole kunagi varjanud 
oma sümpaatiat vasakpoolse-
te vastu. 1989. aastal olin ma 
sunnitud lahkuma Tšehhos-
lovakkia Kommunistlikust 
Parteist, sest ohvitserid ei 
tohtinud kuuluda parteides-
se. Seejärel ma lükkasin tagasi 
kõik ettepanekud tegelda po-
liitikaga.”

Muide, ta on ainus Nõu-
kogude Liidu kangelane, kes 
kunagi on kuulunud Euroopa 
Parlamendi koosseisu. Kos-
moses viibinud isikuid on 
Euroopa Parlamendis olnud 
veel, näiteks itaallane Umber-
to Guidoni, kes käis kosmo-
ses kahel korral koos amee-
riklastega.

Pärast Euroopa Parlamen-
dist lahkumist sai Remekist 
Tšehhi suursaadik Venemaa 
Föderatsioonis, kellena ta 
töötas kuni käesoleva aasta 

jaanuari lõpuni. Suursaadiku 
ametikohalt lahkus ta enne-
tähtaegselt, kuna olevat haka-
nud igatsema kodumaad. Aja-
kirjanduse teatel olevat Re-
mek saatnud Tšehhi välismi-
nisteeriumile palve lõpetada 
tema missioon suursaadikuna 
perekondlikel põhjustel mõ-
ned kuud varem, kuna tema 
abikaasa tundvat end välis-
maal väga üksikuna ja ei saa-
vat kohtuda lapselastega. Re-
mek lükkas selle info ümber, 
kinnitades, et ta pole saatnud 
Prahasse ühtki palvekirja.

Intervjuus infoportaalile 
RIA Novosti rääkis ekskos-
monaut selle kuulujutu kohta 
järgmist: „Ma pole 22 aastat 
elanud Tšehhimaal, mul on 
täiskasvanud ja iseseisvad lap-
sed. Nad on iseseisvad nii ma-
janduslikult kui otsuste lan-
getamisel. Mõlemad tütred 
on abielus ja nad on ammu 
aru saanud, et ükskõik milli-
seid otsuseid teeb nende isa, 
tuleb neil lihtsalt nendega ko-
handuda. Minu abikaasal pole 
lapselapsi, kuigi mul on tütre-
poeg, sest mu vanem tütar on 
pärit minu esimesest abielust. 
Seepärast ei vasta need ajakir-
janduslikud jutud tõele.”

Tänavu sügisel 70aastaseks 
saav Remek on väga suhtle-
misaldis ja avatud inimene, 
millest annavad tunnistust 
kümned intervjuud, mida ta 
on andnud Tšehhi, Venemaa 
ja teiste riikide ajakirjanduse-
le. Nendes usutlustes on Re-
mek rääkinud põhiliselt oma 
kosmoselennust ja Vene-
maast, sest just need kaks asja 
on tema elu ja saatust mõjuta-
nud kõige rohkem.

Allikas: spacefacts.de
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Kampaania sealiha 2,89 €/kg

Oma Põrsa Vaala Keskuse lihapoest
leiad laias valikus kiiresti valmivaid

snitsleid, kotlete ja lihalõike.
Lisaks pakume maitsvaid Ühistu

Eesti Lihatööstuse sinke ja vorste.

Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

Juveeliäri Candra

Naistepäeva
soodustused kuni

-50%

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 3.03 kell 8.00

• algab 3.03 kell 10.00

• algab 26.03 kell 18.00

• algab 16.03 kell 18.00

• algab 2.05 kell 18.00

• algab 3.04 kell 18.00

Lõppastme koolitus Rakvere libedarajal

Veoauto- ja bussijuhi ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

(35 ja 70h)

(buss)

(traktor)

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat 13.03 ja 06.04
B-kat e-õpe 15.03 ja 05.04

Esmaabi koolitus 09.03 ja 23.03
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

MÄRTSIS

10%

SAABASTELE
LISAALLAHINDLUS

* RIEKER

* AALTONEN

* REMONTE

* TAMARIS

* CAPRICE

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

rakvere@glasaken.ee
tel: 601 4195
mob: 5373 1614

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17
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