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Rakvere linn korraldab projektikonkursi uute ürituste ellukutsumiseks

R akvere abilinnapea Laur 
Kaljuvee sõnul on pro-
jektikonkursi eesmärgiks 

soodustada Rakvere linnas uuen-
duslike ja avalikkusele suunatud 
kultuuri- ning spordiürituste kor-
raldamist. „Rakveres valmis 2020. 
aastal Vallimäe vabaõhukeskus, kus 
on kaasaegsed võimalused ürituste 
korraldamiseks, samuti on linnas 
kaasaegsete tingimustega spordi-
hooned ja -rajatised. Soovime uute 
sündmuste läbi tutvustada Rakve-
ret kui atraktiivset sihtkohta, siin-
seid võimalusi ning samas pakkuda 
linna ja piirkonna rahvale midagi 
uut, millest võiks välja kujuneda ka 
igal aastal toimuv sündmus,“ selgi-
tas Kaljuvee.

Konkursi tingimuste kohaselt ai-
tab projekt oma turundustegevusega 
kaasa Rakvere tuntuse suurenemi-
sele; üritusel osalevate isikute/kasu-

saajate arv on vähemalt 1000; pro-
jekti raames korraldatavat üritust ei 
ole varasemalt korraldatud Rakvere 
linnas ja see viiakse ellu 2023. aasta 

jooksul.
Taotluse esitamise tähtaeg on 31. 

märts. Üks taotleja võib esitada mitu 
taotlust, kui iga taotlus on erineva 

projekti kohta. Taotlus tuleb esitada 
elektrooniliselt Rakvere linna eel-
arvest toetuste taotlemise ja menet-
lemise infosüsteemi Spoku kaudu. 
Eraldatava toetuse ülemmäär on 10 
000 eurot ühe taotluse kohta. 

Enne taotluse esitamist tutvuge 
konkursi tingimustega lehel isetee-
nindus.rakvere.ee/ (Kultuuri- ja 
spordivaldkonna projektikonkurss 
2023 aastaks).

Esmakordselt korraldas Rakvere 
linnavalitsus taolise projektikon-
kursi 2021. aastal. Toona said toe-
tuse mitmed uudsed ja omanäolised 
üritused, mis on rikastanud Rakvere 
kultuurielu: toimus kontsertetendus 
„Kristjan Järvi Pühitsus“ Vallimäe 
vabaõhukeskuses ning said alguse 
Funkfest ja Rakvere keskaja päevad, 
mis kestavad tänaseni.

Kuulutaja

Rakvere keskaja päevad said alguse taolise projektikonkursi toel. Foto: Tiiu Heinsoo

Kahevõistleja Kristjan Ilves jäi 
pronksmedalist 4,3 sekundi kaugusele

L äinud nädala pühapäeval lõp-
pesid Sloveenias, Planicas, 23. 
veebruaril alanud põhja suu-

saalade maailmameistrivõistlused. 
Spordisõbrad nautisid ja elasid kaasa 
sportlaste ponnistustele murdmaa-
radadel ja hüppemägedel. Kui ena-
masti võidutsesid pea kõikidel aladel 
Norra koondislased, siis rõõmu val-
mistasid ka Rootsi naissuusatajad, 
Sloveenia mägikotkad ning põhja-
naabrid soomlased, kelle meeskond 
4x10 kilomeetri teatesõidus hõbe-
medaliga pärjati.

Eestlaste ainus medalilootus oli 
kahevõistleja Kristjan Ilves, kes 25. 
veebruaril saavutas normaalmäe 
võistlusel kuuenda koha. Ilvese se-
nise karjääri parim tulemus küttis 
spordisõprade ootused kõrgeks 4. 
märtsi suure mäe võistluse eel.

Ilvesel läks hüppevoorus väga 
hästi. Ta lendas 48 mehe konku-
rentsis 139,5 meetrit, mis andis 
kolmanda tulemuse teiseks hüpa-
nud jaapanlase Ryota Yamamoto 
(140 m) ja ülivõimsa norralase Jarl 
Magnus Riiberi järel, kelle hüppe-
pikkuseks mõõdeti koguni 143,7 
meetrit.

Peale hüppevõistlust rääkis Krist-
jan Ilves ERR-i spordiportaalile, et 
talle tuli suure üllatusena nii pikk 
hüpe, kuna treeningutel pole ta li-
gilähedaltki nii kaugele maandunud. 
„Seda hüpet oli endal ka pärast ilus 

vaadata ekraani peal,“ ütles ta. „Äge, 
et suudad ka enda peas paika panna, 
et võistlustel tuleb ennast kokku 
võtta, sest kui medal terendab, siis 
pingeid see maha ei võta.“

Ilvesele tähendas hüppemäe 
kolmas tulemus 10 kilomeetrisele 
murdmaarajale minnes 1,02 sekun-
dilist kaotust Riiberile ja 26 sekundit 
Yamamotole. Ilvese taga alustasid 
võistlust 22 sekundit hiljem sakslane 
Julian Schmid, 24 sekundit hiljem 
austerlane Johannes Lamparter ja 31 
sekundit hiljem norralane Jens Lu-
raas Oftebro.

Riiberile võis juba enne suusa-
rajale kihutamist MM-i neljanda 
kulla kaela riputada, kuna Norra 
supertäht oli eelnevalt võitnud kolm 
kõige kirkamat medalit nii normaal-
mäel, meeskonnavõistlusel kui ka 
segatiimivõistlusel. Kes aga võidab 
hõbeda ja pronksi, jäi lahtiseks vii-
maste kilomeetriteni.

Kristjan Ilves alustas suusasõitu 
kolmandalt positsioonilt, hakates 
hoogsalt jaapanlast jälitama. Kui 2,5 
km oli sõidetud, püüdis ta Yamamo-
to kinni ning jätkas sõitu teisena.

See oli rõõmupidu Eesti spordi-
sõpradele, kes sellest hetkest alates 
lootsid, et lõpuks ometi jõuab Eesti 
kahevõistleja taas kord tiitlivõist-
lustel medalile. Peale Allar Levandi 
1988. aasta Calgary olümpiapronksi 
pole Eesti kahevõistlejad neljandast 

kohast kõrgemale tõusnud. Kahel 
korral on Levandi jäänud neljan-
daks, nii 1987. aasta MM-il Obers-
dorfis kui 1991. aastal Val di Fiem-
mes, ja Ago Markvardt 1997. aasta 
MM-il Trondheimis.

Lootus Eesti sportlase medalile ei 
kustunud ka siis, kui 10 kilomeet-
risest distantsist oli läbitud 6,2, mil 
taganttulijad Ilvese kinni püüdsid ja 
seejärel hakkasid kuus meest finiši 
poole rühkima.

Kilomeeter enne lõppu läksid 
Lamparter ja Oftebro Ilvesest möö-
da. Kuigi Ilves üritas lõputõusul 
Lamparterit kinni püüda, pronks-
medaliks sellest siiski ei piisanud.

Norralane Jarl Magnus Riiber 
võitis kindlalt kulla, edastades 
koondisekaaslast Jens Luraas Of-
tebrod enam kui minutiga. Pronks-
medali noppis eelmise, Saksamaal 
Obersdorfis toimunud MM-i võit-
ja austerlane Johannes Lamparter, 
kellele Kristjan Ilves kaotas 4,3 
sekundiga.

Peale võistlust ei hoidnud Ilves 
tundeid vaka all: „Esimene emot-
sioon oli pettumus ja väike kripel-
dus jääb. Aga suutsin nii endale kui 
teistele närvikõdi tekitada.“ Ehk õn-
nestub Eesti tulevikulootusel kahe 
aasta pärast Norras, Trondheimis 
Eestile medal võita.

Ülle Kask 

Planica MM-i kõige edukam 
riik oli Norra, kelle sportlased 
said kaksteist kulda, kümme 
hõbedat ja viis pronksi.

Rootsi teenis neli kulda, kolm 
hõbedat ja viis pronksi.

Saksamaa sai kolm kulda, kuus 
hõbedat ja kolm pronksi.

Korraldajamaa Sloveenia teenis 
kaks kulda ja ühe pronksi.

Ühe kulla said Poola, USA ja 
Kanada sportlased.

Kahevõistleja Jarl Magnus Rii-
ber oli nelja kuldmedaliga Pla-
nica MM-i edukaim sportlane.

Murdmaasuusatajatest said 
norralased Simen Hegstad Krü-
ger, Johannes Hösfl ot Kläbo ja 
Paal Golberg kolm kuldmedalit.

Naissuusahüppajatest sai kolm 
kulda sakslanna Katharina 
Althaus, kes oli parim naiste 
normaalmäel ning naiskonna- 
ja segavõistkonnavõistluses.

Soome sai ühe medali, mille 
teenis hõbedale jõudnud murd-
maasuusatamise teatemees-
kond, koosseisus Ristomatti 
Hakola, Iivo Niskanen, Perttu 
Hyvärinen ja Niko Anttola.
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Äsja selgusid muinsuskait-
seameti muuseumide kii-
rendi toetuse saajad. SA Vi-
rumaa Muuseumid oli taot-
lusvoorus väga edukas, 
pälvides suurima rahastu-
se mööbliajaloo keskuse 
arendamiseks Rehbinderi 
majas, samuti toetuse and-
maks hoogu ja värskust 
Rakvere Linnakodaniku 
Majamuuseumile.

Liisi Kanna

Tegu on toetusega, mille eesmärk 
on pakkuda muuseumidele või-
malust teha kiireid arenguhüppeid 
avalikkusele suunatud tegevustes ja 
teenustes, mis oleksid pärast käivi-
tamist majanduslikult isetasuvad.

„Võrreldes varasemate aastatega 
on toetuse saajate hulgas rohkem 
püsinäituse projekte ja muuseumi-
sõpru ootavad ees mitmed üllatus-

likud projektid, kus muuseumiga 
on võimalik kohtuda esmapilgul 
ebaharilikes olukordades. On hea 
meel tõdeda, et meie muuseumi-
töötajatel jagub nii lennukat fan-
taasiat kui ka ettevõtlikust muuseu-
mimaastiku värskete tuultega kaasa 
sammumiseks,“ ütles muinsuskait-
seameti muuseumivaldkonna peas-
petsialist Marju Niinemaa.

Mööbliajaloo näitus – 
keskmes tool
Novembris avatav Eesti mööbli-
ajaloo püsinäitus Rehbinderi majas 
Rakveres pälvis suurima toetus-
summa – 144 400 eurot.

„Nii kiirendist saadud toetuse 
kui ka omaosaluse ja Kultuurkapi-
tali projektirahastuse toel teostame 
püsinäituse Eesti mööbliajaloost. 
Ekspositsioon annab ülevaate 
mööbliesemete vahendusel ka siin-
sest argielust, liikudes ajateljel va-
nimatest esemetest hiliskeskajast 
ja 16.–17. sajandist 20. sajandi al-
gusesse Lutheri vabriku toodangu-
ni,“ märkis Virumaa Muuseumide 
teadusdirektori kohusetäitja Inge 
Laurik-Teder, kes on ka mõlema 

toetust saanud projekti töögrupi 
juhiks.

„Iga ruumi keskmes on tool – see 
võimaldab ühe eseme muutumi-
se kaudu tutvuda mööblistiilide 
ajalooga. Näitusel on plaanis eks-
poneerida kõige väärtuslikumaid 
esemeid Virumaa Muuseumide 
mööblikogust, kuid näha saab mu-
seaale vähemalt 15 erineva muu-
seumi või kollektsionääri kogudest, 
sh ka tänavu veebruaris Lünebur-
gi Ida-Preisi muuseumist toodud 
mõisamööblit,“ jätkas Laurik-Te-
der püsinäituse tutvustamist.

Perekülastuse ja ka korduvkülas-
tuse edendamiseks töötatakse koos 
partnerite ja konsultantidega välja 
tegelusraja peredele ehk „Neff-Nef-
fi seiklused mööbliajaloos“. Mööb-
linäituse üheks kõige olulisemaks 
osaks saabki olema õpikeskkond, 
mille südameks on tegelusruum 
ehk Neff-Neffi töökoda.

„Tähtis on, et näitusele leiaksid 
tee nii lastega pered kui ka õpihi-
mulised noored ja vanad. Muuseum 
on koht, kus segunevad teadmised, 
loomingulisus, huvi pärandi vastu 
ja lihtsalt mängulust, mille kaudu 

õpime tundma oma juuri,“ toonitas 
töögrupi juht.

Näituse kujunduslahendi autorid 
on Janno Roos ja Andres Labi si-
searhitektuuribüroost Ruumilabor 
OÜ. Peakuraator on sihtasutuse 
Virumaa Muuseumid juht  Viljar 
Vissel.

Audiolavastus 
paneb asjad „rääkima“
Lisaks sai Virumaa Muuseumid 
36 000 eurot Rakvere Linnakoda-
niku Majamuuseumi arenguhüp-
peks. Projekti tulemusel elavda-
takse 40. sünnipäeva valguses lin-
nakodaniku muuseumi võrdlemisi 
staatilist püsinäitust audiolavastu-
sega ning luuakse Musta Kassi pöö-
ningule ajutine näitus kreisilinna 
Rakvere elanikest.

„Meie koostööpartnerid on sise-
arhitektid Krista Lepland ja Malle 
Jürgenson, audiolavastuse tekstide 
autor on helilooja ja muusik Voo-
tele Ruusmaa, tehnilise poole aitab 
teostada Mairo Rääsk. Näituse ku-
raator on Virumaa Muuseumide 
peavarahoidja Pilvi Põldma,“ tõi 
Laurik-Teder esile.

Virumaa Muuseumid sai arenguhüppeks kopsaka toetuse
Ta nentis, et praegu jääb palju-

dele külastajatele, kes ei telli giidi-
tuuri, hoone ja selle elanike ning 
eksponeeritud esemete lugu osaliselt 
kättesaamatuks. Audiolavastusega 
pannakse asjad n-ö rääkima. „Näi-
teks saab külastaja kuulda endise 
majaomaniku kondiiter Sidroni ko-
kandussoovitust, peretütarde mul-
jeid möödunud koolipäevast, plaane 
järjekordse peoõhtu korraldamiseks, 
tisler Sandbergi töökojas valmista-
tud 1930. aastate mõnusast mööblist 
ja muudki. Lisaks elavdame ekspo-
sitsiooni ka heliklippidega, mis ai-
tavad luua meeleolu ja tõmbavad ka 
erinevatele museaalidele tähelepa-
nu,“ selgitas Inge Laurik-Teder.

Ta avaldas lootust, et audiolavas-
tus ja ajutine näitus aitavad panna 
vana maja elama, andes põhjuse 
tulla muuseumisse vaatama uusi 
näituseid, kuulama näituse temaa-
tikaga seotud loenguid ning nauti-
ma ajaloolist interjööri nüüdisaeg-
se audiolavastuse võtmes. „Loo-
dame, et see toob majja rohkem 
korduvkülastusi ja ärgitab huvi 
tundma linna ajaloo vastu,“ nentis 
Laurik-Teder.

Linnakodaniku muuseumi pro-
jekt teostub kahes etapis: näituse 
avatakse juba juunis, kuid audiola-
vastus enne sügishooaega.

Põnevust Eesti eri paigus
Oma püsinäitust arendab ka Eesti 
Vabaõhumuuseum, mille käigus li-
satakse lastele suunatud kiht „Kar-
jalapse rada“. Ekspositsiooni läbiv 
seikluslik rada viib pered muuseu-
mi taludesse, metsa ja mere äärde. 

Hariv ja meelelahutuslik rada põ-
hineb 19. sajandi argielul, kuid ka 
eesti folklooril ja mütoloogial, an-
des aimu talulapse rõõmudest, mu-
redest ja fantaasiamaailmast.

Peagi tasub uudistama minna 
veel ka Kondase keskusesse, Eesti 
Ringhäälingumuuseumisse, Põlt-
samaa veinikeldrisse, Tartu Linna-
muuseumi KGB kongidesse, Tartu 
Mänguasjamuuseumi mängutuppa 
ning Johannes ja Joosep Aaviku 
Majamuuseumisse, sest nendeski 
toimuvad suuremad või väiksemad 
uuendused. Taotlusvoorust toe-
tatakse ka Niguliste muuseumi ja 
Tallinna Linnamuuseumi püsinäi-
tuse ligipääsetavuse parandamist. 
Lisaks said toetuse veel mitmed 
ajutised näitused.

Muuseumide kiirendi toetuse 
najal rändavad varsti nii mõnedki 
muuseumid ka oma tavapärastest 
ruumidest välja. Eesti Spordi- ja 
Olümpiamuuseum teeb näitu-
se Tallinna Lennujaamas, Eesti 
Tervisemuuseum loob mobiilsed 
mininäitused ning Eesti Sõjamuu-
seum rändab Eesti erinevatesse 
nurkadesse.

„Tuleb põnev näituste aasta ja ta-
sub silmad lahti hoida ning vaadata, 
mida pakuvad avastamiseks tutta-
vamad ja lähedasemad muuseumid 
ning kas mõni muuseum tuleb ka 
kaugemalt külla,“ sõnas Marju 
Niinemaa muinsuskaitseametist 
kokkuvõtvalt.

Taotlusvooru laekus 46 taotlust 
kogusummas 1 363 990 eurot. Toe-
tust sai 25 projekti ja toetuste sum-
ma oli kokku 907 920 eurot.
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WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

Optometristi vastuvõtt
6., 13., 20., 27. märts
Silmarõhu kontroll

6., 27. märts

Silmanägemise kontroll

TASUTA!

Eelregistreerimine telefonil:
322 3354

T-R 9-18, L 9-14

Tallinna tn 16, Rakvere

10., 17., 24. ja 31. märts

17. märts
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K eskmise palga kasv kiirenes 
eelmise aasta neljandas kvar-
talis 9 protsendini. Palgakasv 

oli majanduslangusest hoolimata 
hoogne ja laiapõhjaline. Töötasu 
suurenes kõigil tegevusaladel. Kesk-
mine palk kerkis kõige enam turis-
mis ja kinnisvaras, kus töötundide 
arv aastatagusega võrreldes tõusis. 
Palgakasv oli tagasihoidlik ehituses 
ja tervishoius, kus töötundide arv 
alanes.

Kiire palgakasvu taga on erinevad 
tegurid. Töötajad nõuavad palga-
tõusu elatustaseme languse pidur-
damiseks. Keskmine netopalk tõusis 
neljandas kvartalis aastaga 8 prot-

senti, hinnad aga palkadest oluliselt 
rohkem – tervelt viiendiku võrra. 
Ettevõtjatel võimaldas palku tõsta 
müügikäibe kiire tõus. Samas pal-
gakulude osakaal kogukuludes eel-
misel aastal vähenes, kuna energia ja 
tooraine kallinesid märgatavalt.

Kuigi majanduslanguse tõttu on 
tööjõupuudus leevenenud, napib 
endiselt erinevate erialade spetsialis-
te. Konjunktuuriinstituudi küsitluse 
järgi soovivad teenindusettevõtted 
töötajaid juurde palgata, samal ajal 
kui tööstuses ja ehituses on tööjõu-
du vaja varasemast vähem.

Palgataset kergitas ka alampalga 
hoogne tõus. Miinimumpalk mõ-

jutab otseselt väikest hulka tööta-
jaid, aga survestab palku tõstma 
ka alampalgast kõrgema töötasuga 
inimestel.

Keskmine brutopalk tõuseb 
Swedbanki hinnangul sel aastal 8,5 
protsendi võrra. Palgakasvu kergi-
tavad kõrgem miinimumpalk, pal-
gatõus avalikus sektoris ja endiselt 
kiire inflatsioon.

Eelmisel aastal kaotas keskmine 
palgasaaja kiire hinnatõusu tõttu 
kümnendiku oma ostujõust. Elatus-
taseme langus peaks sel aastal peatu-
ma, kuna hinnad ja palgad tõusevad 
Swedbanki hinnangul tänavu samas 
suurusjärgus. 2021. aasta elatusta-

Majanduskommentaar: kiire palgakasv sel aastal jätkub
semeni jõuame praeguste arvutuste 
kohaselt tagasi aga alles nelja aasta 
pärast.

Liis Elmik,
Swedbanki vanemökonomist 

Kutsutakse tunnustama parimaid 
haridustöötajaid ja hariduse toetajaid
L ääne-Viru Omavalitsuste 

Liit (VIROL) kutsub üles 
esitama kandidaate üleriigi-

lise tunnustussüsteemi „Eestimaa 
õpib ja tänab“ konkursile, mille 
eesmärk on tunnustada ja tutvus-
tada üldsusele haridustöötajate 
tegevust, selgitada tehtud töö tu-
lemuste põhjal välja maakonna 
haridustöötajaid, kelle viimase 
kolme aasta töö on olnud teistele 
eeskujuks, kes panustavad õppu-
rite arengu toetamisse, koostöösse 
ning uueneva õpikäsituse elluvii-
misesse õppeasutustes, on pälvi-
nud kolleegide, õpilaste ja lasteva-
nemate lugupidamise.

VIROLi tegevjuhi Sven Hõ-
bemägi sõnul on maakondlik 
konkurss seotud üleriiglise kon-
kursiga. Laureaadid valitakse 13 
üleriigilises ja 3 maakondlikus 
kategoorias. Hõbemägi märkis, et 
maakondlikult ja üleriigliselt on 
üks kattuv kategooria – elutöö. 
„Kuna üleriigilise elutööpreemia 
eesmärk on tunnustada riiklikult 
silmapaistnud haridustöötajaid, 

siis meie soov on tõsta esile meie 
maakonna tasandil pikaajaliselt 
haridusse panustanud inimesi ning 
seega saab sellesse kategooriasse 
kandidaate esitada nii üleriigili-
selt kui ka maakondlikult,“ selgitas 
Hõbemägi.

Kandidaate üleriigiliselt tun-
nustatud kategooriate auhindade-
le saab esitada 27. märtsini (kaasa 
arvatud) haridus- ja teadusminis-
teeriumi veebilehel aadressil, kust 
leiab ka tunnustamisstatuudid.

Üleriigiliselt tunnustatud kate-
gooriad on: aasta lasteaiaõpetaja, 
aasta klassiõpetaja, aasta klassiju-
hataja, aasta põhikooli aineõpe-
taja, aasta gümnaasiumiõpetaja, 
aasta kutseõpetaja, aasta huvihari-
duse õpetaja, aasta õppejõud, aasta 
tugispetsialist, aasta õppeasutuse 
juht, aasta haridustegu, aasta hari-
duse sõber, elutööpreemia.

„VIROLi moodustatud maa-
kondlik komisjon valib igasse ka-
tegooriasse, välja arvatud kategoo-
riad aasta õppejõud ja riiklik elu-
tööpreemia, esitatud kandidaatide 

seast ühe kandidaadi esitamiseks 
üleriigilisele komisjonile. Esitatud 
kandidaat on ka laureaat vastavas 
kategoorias Lääne-Virumaal,“ sel-
gitas Hõbemägi.

Kandidaate maakondlikesse 
täiendavatesse kategooriatesse 
saab esitada samuti 27. märtsini 
VIROLi veebilehelt leitava lingi 
kaudu.

Maakondlikud täiendavad kate-
gooriad on järgnevad.

Lääne-Virumaa noor õpeta-
ja – õpetaja, klassijuhataja, kes on 
koolis töötanud vähem kui kolm 
aastat ja kelle vanus on alla 30 aas-
ta ning kes panustab õpilase loo-
vuse, iseseisvuse ja kodanikutunde 
arendamisse, arvestab õpetamisel 
õpilase individuaalsusega, on saa-
vutanud positiivseid tulemusi õp-
pija arendamisel, tegeleb pidevalt 
enesetäiendamisega, toetab oma 
tegevuse ja eeskujuga õigete väär-
tushinnangute kujunemist õpilas-
tel, on pälvinud kolleegide, õpilas-
te ja lastevanemate lugupidamise.

Lääne-Virumaa hariduspere – 

perekond (õed, vennad, lapsed, va-
nemad), kus kaks või enam liiget 
on töötanud pikka aega Lääne-Vi-
rumaa haridusasutustes erineva-
tel pedagoogilistel ametikohtadel 
ning kus pere kaks või enam liiget 
on maakonnas panustanud märki-
misväärselt õpetamise ja õppimise 
arendamisse, on tähelepanuväär-
selt aidanud kaasa õppeasutus(t)
e arengul, on teinud tulemuslik-
ku tööd hariduse väärtustamiseks 
ühiskonnas.

Elutöö auhind – haridustöötaja, 
kes on rohkem kui veerandsada 
aastat töötanud haridussüsteemis 
ja sellest suurema osa Lääne-Viru-
maal ning kes on panustanud maa-
konnas märkimisväärselt õpetami-
se ja õppimise arendamisse, teinud 
tulemuslikku tööd hariduse väär-
tustamiseks ühiskonnas, tähele-
panuväärselt aidanud kaasa õppija 
arengule, olnud oma tegevusega 
ning eeskujuga kolleegide ja õpi-
laste innustajaks ning toetajaks.

Kuulutaja
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S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, www.autosoit.eee-mail: info@autosoit.ee,

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

RAKVERES B-kat 22.03
B-kat e-õpe 14.03 ja 16.03
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 24.03
Vene keeles esmaabi koolitus 31.03

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald

Lisainfo: +372 5559 2544

SAADA OMA CV AADRESSILE: CV@OGELEKTRA.EE

Hooldus- ja haljastustööd

Taimede ja puude

istutamine/hooldamine

Muru niitmine ja

trimmeritööd

Sulle meeldib teha füüsilist

tööd välitingimustes

Omad B-kategooria

autojuhiluba

Kasuks tuleb eelnev

kogemus haljastustöödel

Tööalane väljaõpe

Kindel sissetulek

Töö värskes õhus

Võimalus kasutada

jõusaali koos saunaga

HALJASTUSTÖÖTAJA

SAADA OMA CV AADRESSILE: CV@OGELEKTRA.EE

SAADA OMA CV AADRESSILE: CV@OGELEKTRA.EESAADA OMA CV AADRESSILE: CV@OGELEKTRA.EE

TÖÖ/KOOLITUS

Võtame tööle 
CE-kategooria  
veoautojuhi, 

soovitav Ukraina 
sõidu võimekus.

Tel 501 0433

PAKUN TÖÖD

• Katariina Kelder, Rakveres 
Pikk tn 3, vajab hommiku-
söögi kokka, töö vastavalt 
graafi kule. Tööaeg 6.00-10.30. 
Samas vajame osalise tööajaga 
abitöölist -nõudepesijat. Info: 
kelder@katariina.ee või telefon 
504 0320

• Puidu ettevõte otsib töölist. 
Sobib nii meesterahvale, kui ka 
naisterahvale. Asume Rakvere 
vallas, tööaeg 8-16.30. Palun 
helistada alates 13.03.2023 
telefonil 503 6867

• Põllumajandusettevõte Vin-
nis otsib töötajat seafarmi. 
Poegimis- ja seemenduslauta. 
Tel 5341 3329

• Pakun tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

• Pakume tööd ehitusabilise-
na. Info tel 5809 0936

• Tamsalu EPT AS otsib oma 
meeskonda treialit/free-
sijat. Täpsem info tel 513 
2235

• Vajan Rakveresse laser-
ravi tegijat. Soovitav üksik 
korralik naine, väljaõppe 
ja majutus võimalus. Tel 
554 6490

• Vajan õunapuude vesi-
võsude lõikajat Rakveres, 
kõrget hinda ei maksa. Tel 
554 6490

Kuulutaja reede, 10. märts 2023 7

Sisesta kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

PAKKUMISED

NÄDALAPAKKUMISED 10.-16. märtsNÄDALAPAKKUMISED 10.-16. märtsNÄDALAPAKKUMISED 10.-16. märts

1.28
3.20 €/l

2.44
al 9.21 €/kg

3.48

4.84

3.98
7.96 €/kg

HEA HIND

0.98
1.18

8.90 €/kg

4.48
5.48

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

Krakovi vorst Valla
450 g
HKScan

Armeenia grill-liha
Maks & Moorits
500g
Atria

Seasink välisfileest Ehe
120g

Juust Eesti
rasva 25,2%,
400 g

Röstitud kanafilee viilud
200 g
Nõo

Pannkoogid maasikamoosiga
Mamma 200 g
Saarioinen

Piimašokolaad rosinate ja
sarapuupähklitega
1 kg

Röstitud maapähklid Estrella
140 g
4 sorti

Kohv Löfbergs
500 g / 2 sorti

Kummikommid Haribo
Fruity Bussi
200 g

Kohvioad Tasuja
Tambet
1 kg

Karboniseeritud mineraalvesi
Borjomi
1,25L

5.28

2.98
14.90 €/kg

3.48

1.48
13.17 €/kg

2.14
4.76 €/kg

2.98

3.68
9.20 €/kg

5.28

0.88
4.40 €/kg

0.98

0.88
5.87 €/kg

1.68
8.40 €/kg

1.98

0.84
7.92 €/kg

0.98

1.54
7.70 €/kg

1.88

6.44
8.68

1.58
11.29 €/kg

2.08

0.34
7.56 €/kg

0.44

1.88
4.04 €/kg

2.38

0.58
al 9.35 €/kg

0.74

1.28
5.12 €/kg

1.78

12.98 2.28
1.82 €/l

2.58

HEA HIND

Kohupiim Alma
200 g
3 sorti

Koorene kohupiimakreem Farmi
200 g
3 sorti

HEA HIND

Närimiskompvek Mamba Duo
106 g

Sarvesai MonMio
45 g / 4 sorti

Roheline hernes Bonduelle
660 g / 465 g

Supp Podravka
al 52 g
3 sorti

Cannelloni torud Panzani
250 g

+ 0.109.68 €/kg

10. - 16. märts

Kodune hakkliha, 1 kg
(pakendatud)

Suitsu-keedu Talusink, 1 kg
110 g

30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

HEA HIND HEA HIND

Teraviljajook Inka
(lahustuv)
150 g

0.98
1.24

6.53 €/kg
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED 10. - 16. märts

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: A Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; JOOGID, Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a,Kohtla-Järvel: A+ A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas:
A A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+. Tel 354 1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14,Jõgevamaal Tallinnas:
A A B A+ B A A+ A A B A+. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKAKAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098

222; Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1,A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus:Raplamaal: Harjumaal:
A+ Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas:. Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn

1, . Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, TilaA Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: AJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:
küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:

Konjak Courvoisier
VS 40%, 0,7 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Viru Valge
Hõbe Vodka
39,2 l% 0,7
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Tomatimahl Heinz
290 ml

Maitseviin Viru valge
37,5%, 0,5 l(jõhvika)

Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Vana Tallinn
Toffee Caramel
35%, 0,5 l
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

Alkoholivaba vein
Blue Nun
0,5%, 0,75 l / 2 sorti

Viin Absolut
40%, 0,7 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kvaliteet vahuveinpool
Prosecco Frizzante Maschio
1     %, 0,750,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Karastusjook
0,33 l / 5 sorti

Muu piiritusjook
Metaxa 5'
38%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Juukselakk ja vaht Taft
al 200 ml
2 sorti

Nõudepesumasina kapslid
Fairy
al 24 tk
2 sorti

Pesukaitse Discreet
60 tk
4 sorti

Hügieeniside Libresse
Ultra Thin Normal
Wings Duopakk
20 tk

Pesupulber Rex
(18 pesukorda)
1,17 kg / 2 sorti

Rumm Barracuda
38%, 0,7 l
2 sorti
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

4.84
5.88

6.45 €/l

0.28
0.38

0.56 €/l

0.84
1.08

0.84
1.14

2.90 €/l
0.78

0.88

2.36 €/l

Joogivesi Saaremaa
0,5 l
2 sorti

+ 0.10 + 0.10

Looduslik mineraalvesi
Haage 0,5 l
2 sorti

+ 0.10 + 0.10

2.98
3.84

3.68
5.38

al 14.72 €/l

2.28
3.28

0.11 €/tk

2.54
3.18

3.88
4.88

3.32 €/kg

3.34
4.38

5.68
8.88

al 0.20 €/tk

4.88
5.88

9.76 €/l

al 11.92 €/l

Šampoon ja palsam Elvital
Extraordinary
al 200 ml

0.04 €/tk

Pesuloputusvahend Lenor
1080 ml
3 sorti

3.09 €/l

Plekieemaldaja Vanish
500 ml
2 sorti

Pesupulber Mayeri
Color (41 pesukorda)
1,65 kg

4.58
5.98

2.78 €/kg

30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.88
2.98

0.63 €/tk
2.88

3.98

0.78
0.98

0.03 €/m

Põrandalapp Vileda
mikrofiiber
(48 x 60 cm)
1 tk

Prügikott McLean
al 100 l / 10 tk rullis
2 sorti

Paberkäterätik Zewa
Wisch & Weg
4 rulli

Svammlapp Vileda
3 tk

Toidukile Elise
29 cm x 30 m 30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

3.48
4.68

0.87 €/tk
1.48

2.18

0.15 €/tk 30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI2.28

3.98

0.23 €/tk30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI2.88

4.48

Riidepuhastusrull Vileda
1 tk

0.78
1.14

1.56 €/l

Roheline seep Orto
500 ml

30.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hambapasta Colgate
75 ml / 2 sorti

2.28
al 2.48

30.40 €/l
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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

 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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

www.kuulutaja.ee

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

RASKETEHNIKA, 
FRONTAALLAADURITE, 
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika
VEOAUTODE ning 
SÕIDUAUTODE
- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde
KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures
RASKETEHNIKA 
ning VEOAUTODE
- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde 
või tee äärde
ALUSVANKRI 
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE 
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ 
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

LAI VALIK VÄHE KASUTATUD 
JA UUSI TALVEREHVE!
Rakvere, Vabriku 12/1

324 3421

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

Rakveres Võidu 112
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

Suurem valik autosid:
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Peugeot 208 Allure, 12/2017a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
120515km. 
Hind: 7490.-
Peugeot 208 Active, 07/2016a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
55000km. 
Hind: 7990.-
Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 96000km. 
Hind: 8390.-
Peugeot 2008 Active, 08/2018a. 1.2 
(61kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
56900km. 
Hind: 11 390.-
Nissan Qashqai Tekna, 10/2017a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
172135km. 
Hind: 13 490.-
Nissan Qashqai N-Tec, 08/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, automaat, pruun met. 
Sn: 94150km. 
Hind: 13 990.-
Nissan Juke N-Connecta, 09/2017a. 
1.6 (86kw), bensiin, automaat, must met. 
Sn: 34100km. 
Hind 14 990.-
Nissan X-Trail Acenta 02/2016a. 1.6 
(120kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 96165km. 
Hind: 16 990.-
Dacia Duster Prestige 06/2022a. 1.0 
(67kw), bensiin, manuaal, oranž met. 
Sn: 480km. 
Hind: 19 280.-
Nissan X-Trail Tekna Moonroof, 
11/2017a. 1.6 (96kw), diisel, automaat, 
must met. Sn: 114835km. 
Hind: 18 990.-
Peugeot 208, 01/2023a. 1.2 (55kw), 
bensiin, manuaal, Punane met. Sn: 5km. 
Hind: 19 990.-
Nissan X-Trail Tekna, 05/2018a. 1.6 
(96kw), diisel ,automaat, must met. Sn: 
134085km. 
Hind: 19 990.- 
Opel Grandland X, 08/2020a. 1.2 (96 
kW), bensiin, automaat, valge met. 
15615km. 
Hind: 22 490.-
Peugeot 508 Allure, 04/2019a. 2.0 
(120kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
44275km. 
Hind: 24 790.-
Nissan X-Trail Tekna 4x4, 04/2020a. 
1.7 (110kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 104870km. 
Hind: 27 990.-
Renault Master L3H2 Pack Clim, 
08/2021a. 2.3 (100kw), diisel, manuaal, 
hall, Sn: 13500km. 
Hind: 32 990.-
Peugeot 5008 GT-Line, 03/2020a. 1.5 
(96kw), diisel, automaat, punane met. 
Sn: 22940km. 
Hind: 33 200.-
Nissan LEAF Tekna 90kW, 03/2021a. 
elekter, valge met. Sn: 18800km. 
Hind: 33 490.-
Lexus UX 250h, 09/2021a. 2.0 (112kw), 
hübriid (bensiin/elekter), automaat, hall 
met. Sn: 24500km. 
Hind: 34 990.-
Peugeot 3008 Allure Pack, 08/2022a. 
1.5 (96kw), diisel, automaat, sinine met. 
Sn: 5km. 
Hind: 34 900.-
Nissan Qashqai Tekna 4WD, 10/2022a. 
1.3 (116kw), bensiin, automaat, valge 
met. Sn: 2100km. 
Hind: 35 990.-
Peugeot 5008 Allure Pack, 04/2022a. 
1.5 (96kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 5km. 
Hind: 36 800.-
Renault Trafic Grand SpaceClass, 
04/2021a. 2.0 (125kw), diisel, automaat, 
must met. Sn: 12600km. 
Hind: 44 990.-

OSTAME SINU 
KASUTATUD 

AUTO

Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

www.grossitoidukaubad.ee
e-post: kinnisvara@ogelektra.ee

NARVA, TALLINNA 52

220 m2 - 1. korrus

KOHTLAJÄRVE, 
MALEVA 23

69,8 m2, 2. korrus

VINNI
31,7 m2

NARVA, RAKVERE 71, 
MEGAMARKET

85,6 m2; 10,3m2; 316,6 m2; 
25 m2 - 1. korrusel

TAPA

28 m2 - 2. korrusel

RAKVERE, 
TURU KAUBAMAJA, 
LAADA 16

49,4 m2; 49,1 m2; 52 m2

0. korrus

Tel: 5554 5501

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Rakvere linna 
lähedal Pajustis, hästi renoveeritud korter. 
Otse omanikult. Tel 506 9814

• Müüa 1toaline  möbleeritud korter
Kundas (32,4 m2) kõigi mugavustega. Tel 
506 1547

• Müüa Lääne-Virumaal Tamsalu linnas 
1toaline ahiküttega korter. I korrus. Vajab 
renoveerimist. Hind 9500 €. Tel 511 0478

• Müüa Tapa linnas (Tallinnast 1 tunni sõidu 
kaugusel) 1toaline keskküttega korter, I 
korrus. Korter vajab renoveerimist. Hind 18 
000 €. Tel 5697 5317

• Müüa Jõgeva äärelinnas otse omanikult 
2-kordes kortermajas 2toaline puuküttega 
korter (38,9 m2), I korrus. Raudteejaam 
ja bussijaam lähedal, olemas puukuur ja 
suurem aiamaa. Tel 505 7944

• Müüa 3toaline (49,1 m2) korter Näpil, 
renoveeritud majas. Tel 5694 5463

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi mugavus-
tega korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

• Ostan korteri otse omanikult, Väi-
ke-Maarjasse või Tamsalu linna. Soo-
vitatavalt I-II korrusel. Tel 503 5660

• Soovin osta korteri või maja Rakveres või 
lähiümbruses, võib vajada remonti. Soodsa 
hinna puhul tehing kohe! Tel 522 6500

• Ostan Tapa või Kadrina vallas vane-
ma maamaja, hooneteta vana taluko-
ha, võib pakkuda ka tühja või metsaga 
kinnistut, ka mujal Lääne-Virumaal. 
Tel 5697 5317

• Ostan kapitaalremonti vajava maja või 
vana talukoha. Eelistatult Virumaal, Järva-
maal või Jõgevamaal, kuid võib pakkuda üle 
Eesti. Kuni 15 000 €. Tel 5562 2919

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisukord 
pole oluline ja samuti võib sisse jääda kogu 
teie vana prügi või mittevajaminevad asjad. 
Hind kokkuleppel. Tel 522 6500

• Ostan garaaži Mulla või Vilde tänaval. 
Tel 5648 6638

VÕTAN ÜÜRILE

• Otsin Rakvere linnas 2toalist üürikorterit. 
Ühendust saab tel 507 2358

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile Rakvere linnas kõigi muga-
vustega möbleeritud 1toaline korter (27 
m2). Üür 200 €. Tel 502 6952

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 1-või 
2toaline (50 m2) korter. Tel 5358 6829

• Annan üürile 1toalise möbleeritud kor-
teri Haljalas. Tel 5814 9224

• Üürile anda või müüa keskküttega korter
Tamsalus (tuba, köök, esik, pakettaknad, 
turvauks). Tel 5680 1956

• Anda üürile otse omanikult 2toaline ahju-
küttega korter Kadilas. Tel 501 0497

• Anda üürile 2toaline mugavustega möb-
leeritud korter Kundas, I korrus. Üüri hind 
150 € + kommunaalmaksud. Info tel 527 
0058

ÄRIPINNAD

• Anda rendile või müüa Rakvere kesklin-
nas, bussijaama vastas – Vilde 14 privaatsed
äripinnad II korrusel: rendile 54 m2, 50 m2

hinnaga 9 €/m2, kont., vent., linna soe, ruu-
mid med. teenindamise litsents. Privaatne II 
korrus müüa korteriks, kokku 127 m2 – 1500 
€/m2, oma trepikoda (23 m2). Privaatne 
korter 104 m2, 2 x õhksoojuspumpa, 2 WC-d, 
odav keskküte, privaatne trepikoda 23 m2. 
Täiesti privaatne korter 104 m2, trepikoda 
23 m2, 2 õhksoojuspumpa, 2 WC-d, kokku 
127 m2 – 1500 €/m2, olemas korteri kavand-
plaan, kahe rõduga. OTSE OMANIKULT! 
Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Pakun sõidukorras auto. Tel 5594 7776

• Müüa sõitev Volkswagen Sharan, diisel, 
1.9, 81kW, 1997. a. Tel 503 2269

OST
• Ostan mopeedi RIGA, MINI, STELLA, 
DELTA, JAWA jne. Pakkuda võib kõike, ka 
nende varuosi. Maksan parimat hinda. Tel 
5616 5761

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

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

• Ostan seisvaid autosid ja romusid! 
Ostan ka neid mida lammutus ei soovi. 
Sularaha kohe kätte! Vajadusel registrist 
maha! Võib pakkuda absoluutselt kõike, 
ka paberiteta utiili. Tel 5631 1001

• Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüü-
gihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, 
riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja 
tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.
com või 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga ja 
tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha 
võtan ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee

• Ostan igasuguses seisukorras vanu sõi-
dukeid, vanaaegseid sääreväristajaid, 
tsikleid. (VAZ, GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, 
Riga, delta) jne. Maksan head hinda!  Tel 
5388 4499

• Ostan mootorrattaid, võrri nende osi ja 
muud tehnikat. Tel 503 1849  

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Huvi pakuvad 
ka vanad autod ja uunikumid! Arvelt 
kustutamine! Virumaal tulen kohe ko-
hale, paku julgesti! Tel 5565 9595

• Ostame 4x4 maastureid Ukraina 
expordiks, võib pakkuda absoluutselt 
igas seisukorras ning hinnaklassis! Tel 
5309 2650

• Ostan igasuguses seisukorras sõidukeid. 
Võivad vajada remonti, olla seisnud, avarii-
lised, heas korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka Vene autod. Sobiva pakkumise puhul 
kiire tehing. Romud kustutan arvelt. Maksan 
head hinda! Tel 5357 7108

• Ostan seisnud, remontivajavaid, avariilisi, 
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe 
järgi. Arveldamine ja dokumentide vormis-
tamine kohapeal. Tel 5438 0594

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Autoplekitööd endiselt odavamad Lää-
ne-Virumaal. Tel 508 6455

• Kümblustünni rent. Hind alates 45 €/
ööpäev. Rakvere piires transport tasuta. 
http://www.saunatünn.ee. Tel 514 7518

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga.
Tel 554 6353

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, mudel (2,45 
x 9,0 m), kraana. Tel 5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2 x 2.35 KJ 
7200). Tel 513 2021

• Teen veoteenust tendi autoga FIAT 4.20 
x 2.00 x 2.10 ja 9-kohalise bussiga. Tel 517 
5480, 506 9814 
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Info tel 504 0118

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Maakütte kontuuride 

paigaldus
● Septikute, mahutite, bio-

puhastite müük ja paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük 

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo� iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

* 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

FEKAALIVEDU

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

� VEO- JA TÕSTE-
TEENUSED

� BIOPUHASTITE, 
SEPTIKUTE PAIGALDUS

� VEE- JA 
KANALISATSIOONI-
TÖÖD

� KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD

� ÜLDEHITUS

☎5333 0146
📧 info@jartex.ee
� www.jartex.ee

Tel: (+372) 552 7977
Vilde 14, Rakvere
www.vildeautorent.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-
satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel euroserti� kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

KÕIK ELEKTRITÖÖD
Projekteerimine ning 

dokumentatsioon.
Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI 
• Teostame fekaaliveoteenust ja kanalisat-
sioonikaevude tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 
4298, 5381 9930

• Biopuhastite, septikute paigaldus. 
Hajaasustuse programm. Tel 5757 0202, 
erlend@eestiseptik.ee

EHITUSTEENUS
• Mobiilne saeraam. Soovid teha oma 
puidust lauda/prussi? Maksimum pikkus 
5,1 m ja paksus 68 cm. Bensiini mootoriga 
mobiilne saeraam. Tel 5305 8557

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

• Rakkekaevude kaevamine, puhasta-
mine, süvendamine, remont ja rõngaste 
vahetamine. Kaevuümbriste ehitus ja käsi-
pumpade remont. Tel 5840 0240

• Küttesüsteemide paigaldus ja ehitus. 
Õhk-vesi ja maaküttepumpade müük ja 
paigaldus, radiaatorite ja põrandakütte pai-
galdus, küttemagistraalide ehitus. Teostatud 
töödele garantii. Tel 5662 5804

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

• Teostame elumajade, korterite, vanni-
tubade ehitus- ja remonditöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele re-
monti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Viru-
maal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone vun-
damentide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

•  Teostame kõiki lammutustöid koos
prahi äraveoga. Tel 5308 1705  

• Eramute ja korterite renoveerimine. 
Tel 5889 2528

• Teostan maalritöid Lääne-Virumaal! Tel 
5347 3248

• Teostan maalritöid Tallinnas ja Harju-
maal. Krohvimistööd, pahteldamine, värvi-
mistööd, tapeetimine, dekoratiivne viimist-
lus. Kogemust 16+ aastat. Lisainfo: tel 5378 
1855, e-post maaler7@gmail.com 

• Teeme Teie ruumides maalritöid. Hind 
kokkuleppel. Tel 503 0406

• Teostame kvaliteetset ehitus- ja 
viimistlustööd. Üldehitus, remonttööd 
(korterid, majad, kõrvalhooned), maja 
ehitus vundamendist võtmeteni. Kui 
hindad täpsust ja head kvaliteeti, siis 
helista tel 527 4546 või kirjuta meile 
ardo_lint@hotmail.com 

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult, 
boilerite puhastus ja remont. Tel 5890 
2983, 5656 4876

• Elektritööd kogemustega elektrikult. Tel 
5349 5632

• Siseviimistleja ootab pakkumisi, tasan-
dus- ja maalritööd, parketi ja liistude pai-
galdus, uste paigaldus. Kogemust 22 aastat. 
Töö kiire ja korralik. Tel 5648 7474 - Taivo

• Ettevõte teostab: põrandate valamine, 
põrandakütte paigaldus, ehitus ja torutööd. 
Tel 5628 4142

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

• Plaatimistööd Kundas ja Rakveres. Tel 
5606 9271

• Kõik lammutustööd koos prahi ära-
veoga. Tel 5889 2528

• Maalritööd, trepikodade remont jt. 
Ehmesoy@gmail.com, Janek – 5897 9293, 
ehmes.ee

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

• Elektritööd kogemustega elektrikult. Tel 
5349 5632

• Saunade, grillimajade, varikatuste, 
terrasside ehitus. Tel 5889 2528

• Varikatuste ehitus. Tel 5889 2528

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa hin-
naga immutatud puidust piirded. Tehtud 
töödele arve ja garantii. www.kodupuit.ee 
Tel 5888 9999

• Puukuuride ehitus. Tel 5889 2528

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning vanni-
tubade remonti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee. Tel 508 3305

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 5565 
3842, www.pursoojustus.ee

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• POTTSEPATÖÖD: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, 
ehitus ja remont. Tel 5647 2716, email viru-
ahjud@gmail.com

• Pottsepatööd. Teostame küttekollete 
remonti, korstnaotsade ehitust ning 
parandust. vahvakorsten@hotmail.com. 
Tel 5558 9732

• Teostame pottsepatöid. Ehitame ja reno-
veerime teie korstna, ahju, pliidi. Все виды 
печных работ. Строим и ремонтируем 
дымоходы, духовки, плиты. Tel 5376 4911

• KORSTNAPÜHKIJA. Ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

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

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

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

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
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www.kuulutaja.ee

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

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

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

ARVUTITE HOOLDUS 
JA REMONT. 

Printerite müük, hooldus. 

Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa 

hinnaga analoog-
toonereid. 

Rakvere, E. Vilde 3 
553 5475 

info@itsalong.ee

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H.
www.ennustus.ee 

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

Mikro- ja väike 
e  evõtete raamatu-

pidamisteenus
✷Majandusaastaaru-
annete koostamine✷
✷Raamatupidamisalane 

nõustamine✷
Tel 5912 7007

arved.armitec@gmail.com

Müüa Rakveres kuiva 
leppa (40 l võrgus).

Halu pikkus 30 cm. 
Ko   hind 4.50 €.  

Tel 5300  3606

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

MUUD TEENUSED
• Tantsumuusika ühemehebändilt. Õhtu 
juhtimine. Tel 514 9885

• Kogemustega juubelite, pulmade ja fi r-
mapidude päeva- ja õhtujuht. Tel 5646 9548

• Aednik teeb õunapuude lõikust. Tel 
5559 1678

• Pehme mööbli remont, veo võimalus. 
Tel 506 1547

• Teemantpuurimine, kolimisteenus. 
info@kckteemant.eu. Tel 517 4192

• Korteriühistute sisekoristus, konto-
riruumid, olmeruumid. Normkoristus 
OÜ. Tel 5391 0536

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 
5889 2528 

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

• Koristan ära teie vanaraua keld-
ritest ja õuedelt, kaasa arvatud auto 
akud, vana auto dokumentidega ja  
kodutehnika. Tel 5672 7600

• Kogemustega kõrgharidusega raamatu-
pidaja osutab fi rmadele raamatupidamis-
teenust. Tel 55686 385, 5688 7448; e-mail: 
benedicion2@gmail.com 

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus 
ja remont. Kasutatud laua- ja sülearvutite 
ost ja müük. Utiliseerime vana elektroonikat. 
Helista juba täna tel 551 2053. Vaata ka 
www.hss.ee

KODU

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 
5889 2528 

• Kas kellelgi on pakkuda vanu propaani ja 
hapniku balloone? Pakkuda võib ka auto-
rehve, ka veoauto omasid - kompleksselt. 
Palun helistada. Tel 5450 7029

• Müüa väike pesumasin (uus), elektriline 
jalgade massaažiaparaat (uus), raamatuid, 
vanu heliplaate ja igasugust kraami. Maar-
du. Tel 503 5042

• Müüa 120 bassiga akordion „Weltmeister“. 
Info tel 5694 9045

• Pakun plita + ahjuga + potid. Tel 5594 7776

• Müüa vana malmpada 57, vana jalgratas, 
teler 42 tolli - heas korras Sharp – hind 100 € 
või vahetada raamatute vastu „Seiklusjutte 
maalt ja merelt“. Tel 5645 1242

• Müüa võsalõikur STIGA, ostetud uuena, 
kasutatud vaid prooviks. Tel 508 3948

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. Tüh-
jendusostud majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, koju kutsed tasuta, üle Eesti. 
Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

• Ostan mopeedi RIGA, MINI, STELLA, 
DELTA, JAWA jne. Pakkuda võib kõike, ka 
nende varuosi. Maksan parimat hinda. Tel 
5616 5761

•  Ostan kruustangid, alasi, saunaahju, 
puurpingi, töölaua ja akulaadija. Tel 503 
1849

• Ostan Vene Norma mudel- ja mänguauto-
sid, pakkuda võib kõike, ka remonti vajavaid. 
Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi tooteid: vaasid, 
klaasid, pitsid jne. Pakkuda võib kõike. 
Tel 507 9984

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, mak-
san kuni 170 € vaasist. Paku julgesti. Tel 
5672 7175

• Ostan vanaaegseid ja uuemaid esemeid, 
klaasist rauani, hõbedast tööriistadeni, 
nõudest raamatuteni. Teenus üle Eesti! Tel 
503 1849

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan majapidamise likvideerimisel igasu-
gust vanakraami, ka tänapäeva esemeid, 
teile mittevajalike esemeid ja antiiki, hin-
nad head, koju kutsed. Tel 503 1849

• Ostan NSVLi fotoaparaate, objek-
tiive, vahvliküpsetajaid, binoklid, 
erinevad nõusid, lillevaase ja muid 
vanu asju, Tallinnas. Tel 5607 6805

• Kellel on anda töökorras külmkapp, gaa-
si- või elektripliit? Tel 5817 2199

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Lastele ja noorukitele hinnaga 400-1350 €

KROSSIKAD 
125 CC (1200 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku

MOOTORID
sääreväristajale 50-110CC hinnaga 170-210 €, 
mopeedile, krossikale 110-125CC 
hinnaga 375-395 €.
•UUS, madal 3-rattaline elektrijalgratas - 875 €
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-3-KÄIGULINE 150-220 €
•VARUOSAD, REMONT

UUS MOPEED. Reg nr olemas, 
juhiluba sõitmiseks ei ole vaja - 1500 €

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigal-
dab ja hooldab! Õhksoojuspumpade 
müük-paigaldus-hooldus kõik ühest 
kohast! Kui otsid õhksoojuspumpa või 
konditsioneeri - küsi meilt pakkumist! 
Tasuta konsultatsiooni ja kohale tulemi-
ne. Helista meile tel 5662 2050 või http://
www.rakverekliima.ee

• Müüme Haljalas saetud ja lõhutud 
küttepuid, kuivad ja toored, lehtpuu, 
koju vedu 5-10 rm. Tel 505 1528

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40 liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 4,50 €/kott ja 
kasel 5,50 €/kott. Tel 505 1528

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, koos 
kohale toomisega. Tel 514 3328

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

• Müüa kuivi lepa-ja kasepuid (40 L 
võrgus). Halu pikkus 30 cm, pakkuda 
ka lahtiselt toorest ja kuiva halupuud. 
Tel 5554 6093

• Müüa saetud/lõhutud küttepuud: haab, 
sanglepp, kask. Tel 5192 4320

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

• Müüa märga ja kuiva küttepuud (lepp, 
sanglepp). Koorem laotud, vedu tasuta. 
Müüa ka kuiva puud võrgus. Tel 518 2665

• Müüa kuivi puid 40 l võrgus. Tel 5380 5508

• Müüa toorest lõhutud sanglepa kütte-
puud. Koorem laotud ning kogused täpsed. 
47cm - 80 €/rm; 35cm – 90 €/rm. Saab 
tellida ka teisi pikkuseid. Hind sisaldab 
transporti Rakvere linnas ja lähiümbruses. 
Tel 5192 1547

• Müüa kuivad 30 cm pikkused kase kami-
napuud 40 l. Kompaktselt pakitud võrkkot-
tides, võrkkoti hind 5.50 €. Rakveres ja lähi-
ümbruses kohale vedu hinnas. Tel 508 4872

EHITUS

• Katela saekaater pakub sae- ja höövel-
materjali koos transpordiga. Võimalik 
ka ise materjalile järele tulla - asume 
Katela külas. Lisainfo : http://www.ka-
telapuit.ee, meili teel: katelapuit@gmail.
com või helistades 5982 1004

METS
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OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

 

Info tel 5593 3899, 
kaido@reinpaul.ee
www.reinpaul.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.80 1.00

Maitseroheline (r sibul, 
petersell, till)

kg 10.00 15.00

Küüslauk kg 12.00

Sibul kg 2.50 3.00

Kaalikas, peet kg 1.50 2.00

Porgand kg 2.00 2.50

Õunad, Läti kg 2.50

Hapukapsas kg 3.00

Mesi kg 7.00

Sarapuupähklid kg 6.00

Puhastatud Kreeka pähklid kg 12.00 16.00

Seemned lindudele 5 kg kott 7.00

Värske räim ja kilu kg 1.60

HINNAD RAKVERE TURUL 
9. MÄRTS.

RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Köögivilja kiosk avatud T – L kella 10.oo – 14.oo

Kalabuss turul reedel 10.03 ja laupäeval 11.03

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa kvaliteetset toidukartulit erinevad 
sordid „Laura“, „Gala“, „Ranomi“. Tel 5199 
3008

• Müüa 2 uut hobuniiduki tera,  sa-
mas lai valik uusi Vene aegseid me-
talli puure ,  asuvad Sauel.  Tel 5197 
6256

OST
• Ostan kasutatud mootorsae, võib vajada 
remonti. Tel 503 9650

LOOMAD

• Müüa väga ilus väike puhas Terjer tõugu 
koer. Tel 5349 9628

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984 

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pak-
kuda võib kõike. Tel 5616 5761

• Ostan nõukogudeaegseid ja ka vane-
maid raamitud seinapilte, graafilisi
lehti, õlimaale, akvarelle, kujusid ja
skulptuure. Samuti ostan igasuguseid 
nõukogudeaegseid keraamilisi kujusid, 
kujukesi, skulptuure ja keraamilisi 
seinaplaate. Võib pakkuda ka pilte mis 
vajavad raamimist ja korrastamist. 
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! 
Said päranduseks korteri või plaanid 
kolida? Ostan üleliigse vanakraami ja 
raamatud! Tulen ise kohale - raha kohe 
kätte! Tel 5649 5292

• Ostan vanu kellasid. Ei pea olema 
töökorras! Võib pakkuda ka hambakulda 
või üksikuid kuld ja hõbe ehteid - ka 
sulatuseks. Kõik muud vanad esemed 
ka huvitavad! Tel 5872 5458

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rin-
namärke, medaleid, postmarke, al-
bumeid, vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan nostalgilisi nõusid-serviise
(ka üksikuid). Vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). Huvi-
tavad ka lauanõud, vaasid, karpidega 
lusikad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest klaasist 
vaase, nõukogudeaegseid ja vanemaid 
ehteid, sõlgi, käevõrusid, merevai-
ku, karpides lusikaid, EW aegseid 
kohvikanne ja piimakanne. Samuti 
ostan nõukogudeaegseid ja ka vanemaid 
raamitud seinapilte, graafilisi lehti, 
õlimaale, akvarelle, kujusid, keraamilisi 
seinaplaate, fotoaparaate, fotosid, fo-
toalbumeid, postkaarte jne. Igasuguse 
huvitava vanavara, raamatute ja kunsti 
ost! Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, käe-
võrusid, merevaiku, münte, hõberub-
lasid, paberrahasid, kellasid, hõbedat
(pitsid, lusikad, portsigarid jne). Huvi-
tavad ka vanad rinnamärgid, medalid, 
ordenid, koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. Ostan 
raamatu „Oikumeeni äärel“ 30 €/tk ja 
enne 1940. aastat trükitud nahkköites 
raamatuid (raamatu selg või kaaned on 
nahaga kaetud) ja muid vanu raamatuid. 
Pakkuda võib igasuguseid esivanematest 
jäänud asju! Tulen ise kohale - raha kohe 
kätte! Tel 5649 5292

• Ostan erinevat vanavara: raamatuid, 
tehnika ajakirju, mööblit, rahasid, 
ordeneid, rinnamärke, vimpleid, he-
liplaate, kellasid, fototehnikat, fotosid, 
albumeid, raadio, lauanõusid, ehteid ja 
palju muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 
5458

•  Ostan majapidamise likvideerimisel 
igasugust vanakraami, ka tänapäeva 
esemeid, teile mittevajalike esemeid ja 
antiiki, hinnad head, koju kutsed. Tel 503 
1849

TEATED

• Juuksur tuleb koju. Tel 523 8948

• Lai tänav 14, Rakvere – kasutatud 
riided ja sega kauplus avatud E-L 10-15 
(kuni 1. maini). Uus kaup!

• Avatakse kohvik, „Surmakohvik“. 
Surma teemasid lahkavad Karmo Kalda 
ja Inna Narro „Surm – mida kogetud ja 
mida väidetud“, „Kas ealpool on elu“, 
Tagasitulnute kogemused. Rakvere 
Teatrikohvikus esmaspäev, 13. märts
kell 18:00–19:30. Hind 10 €

• Klubi Hämariku pidu toimub 12.03 
Rakvere Kultuurikeskuses kell 12.00

TUTVUS

• 60aastane sale korralik mees tutvub noo-
rema naisega. Tel 5348 9906

MUU

• www.toonklaas.ee
• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 
5889 2528 

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

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

• Tel 900 5020 NÕUANDELIIN. Era-
elu- ja suhteprobleemide nõustamine. 
Anname teile parimaid soovitusi. Kõne 
hind 1,48 €/min

Avaldame kaastunnet 
Katrinile 

ISA
kaotuse puhul.

OG Elektra Tootmine AS Kulinaariatsehh

Valus on mõelda, et Sind enam pole
ja iial Sa meie juurde ei tule…
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Rahvusraamatukogu tähistab Valter 
Ojakääru 100. sünniaastapäeva

T äna toimub Eesti Rahvusraa-
matukogu väikeses majas ar-
mastatud muusiku, helilooja 

ja muusikajaloo talletaja Valter Oja-
kääru 100. sünniaastapäeva tähis-
tamine koos mahuka bibliograafia 
esitluse ning Jana Küti ja Robert Re-
base kontserdiga Ojakääru loomin-
gu radadel.

„Minu jaoks oli bibliograafia koos-
tamine esmakordne kogemus, mis-
tõttu tunnen eriti suurt vastutust 
lõpptulemuse pärast. See oli väga 
huvitav ja silmiavardav teekond, mis 

andis võimaluse heita pilk Valter 
Ojakääru mitmekülgsele loomingu-
le ja eluteele,“ kõneles bibliograafia 
koostaja ja kujundaja Inge Kullamaa.

Bibliograafia sisaldab aastatel 
1941–2022 ilmunud artikleid, teo-
seid, kus Valter Ojakäär on koostaja, 
juhendaja, eessõna ja raamatute au-
tori rollis ning kõige mahukam osa 
kuulub loomulikult Valter Ojakääru 
heliloomingule. Omaette on esita-
tud loend Ojakääru loomingut sisal-
davatest helikandajest ja nootidest.

Bibliograafia lõpus on heliteos-

te pealkirjade register. Bibliograa-
fia eessõnad on kirjutanud pianist, 
džässiajaloo uurija ja õppejõud Tiit 
Lauk ning kirjanik Leelo Tungal. 
Bibliograafia asub digitaalarhiivis 
DIGAR ja on kõigile huvilistele va-
balt kättesaadav.

Paarisaja leheküljeline digitaalne 
bibliograafia tuleb esitlusele koos 
kontserdiga täna algusega kell 16 
Eesti Rahvusraamatukogu väikeses 
majas (Narva mnt 11).

Kuulutaja 

TÄNA MAAILMAS

1813: Preisimaal pandi alus Raudristile
Täna 210 aastat tagasi, 
10. märtsil 1813. aastal 
asutas Preisi kuningas 
Friedrich Wilhelm III uue sõ-
javäelise autasu – Raudris-
ti, mis jäi kehtima enam kui 
130 aastaks ja mille sai 
aegade vältel ligi 10 miljo-
nit inimest. Raudrist on 
maailma üks tuntumaid sõ-
jalisi autasusid.

Allan Espenberg

Ajendi Raudristi (Eisernes Kreuz) 
tekkimiseks andis pööre Napoleoni 
sõdades, mis kujutasid endast mi-
tut järjestikust konflikti Prantsuse 
keisririigi ja teiste Euroopa riikide 
vahel aastatel 1803–1815. Pärast 
Bonaparte’i lüüasaamist Venemaal 
tunnetasid tema Euroopa vastased, 
et Prantsusmaa suudetakse kiiresti 
põlvili suruda.

Preisi kuningas joonistas autasu 
visandi, millega ta kavatses sõjakan-
gelasi autasustada. Monarhi projekti 
viis ellu professor Karl Friedrich 
Schinkel (1781–1841), kes oli üld-
se väga mitmekülgne inimene: ta 
oli arhitekt, linnaplaneerija, maa-
likunstnik, ehitusametnik, ehitaja, 
graafik, medalist ja lavakujundaja.

Lihtsa kujundusega autasu
Raudrist erines teistest Saksamaa 
autasudest oma lakoonilisuse ja liht-
suse poolest. Sel puudusid mõõgad, 
kotkad ja muud sarnased figuurid. 
Raudristi hõbedase servaga ära-
tuntav vorm pole sellest ajast alates 
palju muutunud. Ordeni aluseks 
oli must teutooni rist. Raudrist oli 
esimene Euroopa autasu, mida anti 
kõigile, olenemata auastmest, auk-
raadist või seisusest, kuid ainult sõ-
jaliste kangelastegude eest, mis suu-
rendas oluliselt selle populaarsust.

Omadussõna „raud“ ei ole autasu 
puhul kõnekujund. Orden oli tõe-
poolest rauast. Napoleoni sõdadest 
laastatud Preisimaa rahandus oli 
põhjas ja ei saanud endale lubada 
väärismetallidega uhkeldamist. See 
aga lisas autasule veel saksalikku 
süngust.

Surnud kuninganna 
mälestuseks
Huvitaval kombel pole 10. märts 
päris õige Raudristi asutamise päev, 
kuigi just seda päeva mainitakse 
kõigis teatmeteostes. Raudristi asu-

tamise määrus avaldati ajakirjandu-
ses 20. märtsil 1813 koos teise olu-
lise dokumendiga – Preisi kuninga 
üleskutsega „Minu rahvale“, milles 
Friedrich Wilhelm III kutsus oma 
alamaid üles tõusma pühasse võit-
lusse, et vabastada oma riik ja Eu-
roopa Prantsuse türannia alt. Mää-
rus allkirjastati pöördumisega samal 
ajal ehk 17. märtsil. Kust pärineb siis 
kuupäev 10. märts?

Friedrich Wilhelm III abikaasa 
oli Luise von Mecklenburg-Stre-
litz. Paar armastas teineteist siiralt, 
kuid paraku suri kuninganna 1810. 
aastal vaid 34aastaselt, jäädes igave-
seks oma kaasaegsete mällu kauni-
tari, armastava naise, paljude laste 
imelise ema ja, mis kõige tähtsam, 
Prantsuse agressiooni märtrina. 
Seetõttu otsustas kuningas oma en-
neaegselt lahkunud kallist abikaasat 
leinates siduda Raudristi asutamine 
tema sünnipäeva, 10. märtsiga, all-
kirjastades dekreedi tagasiulatuvalt. 
Aga 1814. aastal asutas kuningas 
Friedrich Wilhelm III oma abikaasa 
mälestuseks Luise ordeni (Luisenor-
den), mis oli Preisi kuningriigi kõr-
geim autasu naistele.

Kuningas Friedrich Wilhelm III 
lõi ka Raudristi erilise liigi – Kulmi 
risti, mille kuju sarnaneb Raudris-
ti omaga, kuid rist on ilma teksti ja 
kujutisteta. See autasu asutati vene 
kaardiväelastele, kes peatasid Napo-
leoni sõjakäigu Dresdeni peale. Au-
tasu pälvisid nii ellujäänud kui need, 
kes hukkusid lahingus Kulmi all.

Rist nelja sõja tarbeks
Tegelikult asutati Raudristi neli kor-
da. Iga uue sõja jaoks loodi ja vermi-
ti autasu uuesti: see juhtus veel aas-
tatel 1870, 1914 ja 1939. Napoleoni 
sõdadele (1803–1815) järgnesid 
Preisi-Prantsuse sõda (1870–1871), 
esimene maailmasõda (1914–1918) 
ja teine maailmasõda (1939–1945). 
Seejuures oli kõigi autasude tagakül-
jel Raudristi loomise aasta – 1813.

Napoleoni sõdade ning Prei-
si-Prantsuse sõja vahele jäi 55 aas-
tat. Kui uued sõjaväelased said teise 
põlvkonna Raudristid, siis olid auta-
sude esimesed omanikud juba väga 
eakad mehed. Aastatel 1870–1871 
anti Preisi kuninga Wilhelm I kor-
raldusel Raudriste peaaegu kolm 
korda rohkem kui Friedrich Wil-
helm III ajal. Ja esimese maailmasõ-
ja ajal sai Raudristi rohkem kui viis 
miljonit inimest. Isegi Kolmandas 
Reichis anti neid vähem.

Esimese maailmasõja ajal sai 
Raudristist Saksa armee sümbol. 
Tunnusmärgina hakati seda kuju-
tama ka sõjatehnikal. Nii kindralid 

kui reamehed olid risti üle võrdselt 
uhked. Adolf Hitler sai 1918. aasta 
augustis I klassi Raudristi. Küll aga 
ei meeldinud talle seda autasu hiljem 
meenutada, sest kapral sai selle juudi 
soost väejuhi käest. 

Raudristi uue versiooni kehtes-
tas Hitler juba 1. septembril 1939 
ehk teise maailmasõja esimesel päe-
val. Hitleri dekreediga kehtestati 
senise kahe klassi asemel Raudristi 
üheksa liiki, näiteks lisati Raud-
risti Rüütlirist erilise lahinguvap-
ruse eest, mida anti välja veidi üle 
7300. Rüütliristil olid oma versioo-
nid, millele oli lisatud tammelehti, 
mõõku ja briljante. Rüütliristid 
meenutasid väliselt madalamaid au-
tasuklasse, kuid paistsid silma suu-
remate mõõtmete poolest. Nende 
omanikest said tõelised kangelased, 
kelle pilte trükiti näiteks postkaar-
tidele ja kasutati muudel propagan-
distlikel eesmärkidel. Rüütliristi on 
saanud eestlastest Alfons Rebane, 
Harald Riipalu, Paul Maitla ja Ha-
rald Nugiseks.

Jagati ka punkti-
süsteemi alusel
Kuna kahe maailmasõja vaheline 
periood oli kõigest paarkümmend 
aastat, siis oli piisavalt mehi, kes 
osalesid mõlemas sõjas. Hõbedased 
keisrikotka kujulised märgid kinni-
tati 1914. aasta risti lindile. Tradit-
siooniliselt kanti Raudristi puna-
se-valge-musta lindi küljes vasakul 
pool. Teiste autasude rühmas plat-
seerus Raudrist kõige auväärsema-
le kohale. Rüütliriste kanti kaelas. 
Kolmanda Reichi Raudristid erine-
sid eelmistest autasudest selle poo-
lest, et nende esiküljel oli haakrist. 
Viimased Raudristid anti välja 1945. 
aasta juunis.

Teise maailmasõja eest said 
Raudriste ainult mehed, kuid mitte 
ainult. I klassi Raudristiga on Sak-
samaa ajaloos autasustatud ka üht 
naist – selleks oli 1943. aastal lennu-
kipiloot Hanna Reitsch. Hitler andis 
talle autasu isiklikult üle. Mõninga-
tel andmetel olla I klassi risti saanud 
veel kaks naist, kuid see on vaieldav.

Luftwaffes (Saksamaa Bun-
deswehri lennuvägi – toim) keh-
tis spetsiaalne arvestuspunktide 
süsteem, mille järgi võeti vastu 
otsus ordeni annetamiseks. Allalas-
tud vaenlase hävitaja eest anti üks 
punkt, neljamootorilise pommitaja 
eest kolm punkti. I klassi Raudris-
ti jaoks oli vaja koguda viis punkti, 
Rüütliristi jaoks aga umbes 40. See-
juures võidi erinevate rinnete pi-
lootidele punkte arvestada erineval 
viisil.

Täname oma valijaid toetuse eest!

www.kuulutaja.ee

Võimalus on siin: reklaam@kuulutaja.ee   I   32 25 093
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Rakvere Teater
15.03 kell 19 „Nipernaaditalv“ v/s, lav. Urmas Lennuk
16.03 kell 19 „Nipernaaditalv“ v/s, lav. Urmas Lennuk
17.03 kell 19 „Ajurünnak“ v/s, lav. Taago Tubin
17.03 kell 19 „Onu Vanja“ s/s, lav. Eili Neuhaus
18.03 kell 15 „Süüta süüdlased“ RT MATINEE! s/s, lav. Eili Neuhaus
18.03 kell 19 „Ohtlik meetod“  v/s lav. Madis Kalmet

MÕNE REAGA

Rakvere Teatrigalerii rõõmustab 
kunstisõpru kolme uue näitusega

T eatrikuul saab etenduste vaheaegadel uudistada väljapanekuid, mis 
on üles seatud Teatrikohvikusse, suure maja fuajeesse ja väiksesse 
majja.

Teatrikohvikus on avatud Lee Kelomehe näitus „Ilus ebamugavus“, mis 
vaatleb inimeseks olemise muutlikku teekonda. „Mind paeluvad inimene 
ja kehakeel ning see, kuidas keha kaudu on võimalik sõnu kasutamata ju-
tustada. Tahan näidata, et ebamugavuse kogemine ei ole alati negatiivne, 
vaid viib samuti edasi,“ selgitas kunstnik.

Lee Kelomees on vabakutseline fotograaf, kes õpib Tallinna Ülikooli 
Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis filmioperaatori erialal. „Ilus eba-
mugavus“ on Lee esimene isikunäitus, grupinäitustel on ta osalenud alates 
2016. aastast.

Teatri suure maja fuajees on avatud Kai Kaljo maalinäitus „Sõja ja rahu 
lilled“. Kunstniku sõnul on pooled maalidest valminud möödunudaastase 
isiknäituse „Hunnik räpaseid kaltse“ jaoks Hobusepea galeriis. „Aasta taga-
si, kui nendega algust tegin, ei suutnud ma peale sõja teema mitte millelegi 
mõelda, samas ei soovinud kindlasti otseselt kujutada kannatusi, hirmu, 
surma. Kui näitus valmis sai, jätkasin sama teemat. Olin lootnud, et sõda 
saab läbi ja saan nüüd maalida hästi värvilised lilled, aga sõda sellest ei hoo-
linud,“ avas Kaljo näitusel olevate tööde tausta.

Kai Kaljo on lõpetanud ERKI maali eriala 1990. aastal, spetsialiseerudes 
seinamaalile ja vitraažile ning on tegev ka video- ja installatsioonikunst-
nikuna.

Rakvere Teatri väikese maja fuajees on üles seatud Tapa muusika- ja 
kunstikooli kursuslaste akrüülmaalid, mis koonduvad pealkirja alla „Nar-
rid meis endis“. Tööde valmimist juhendasid Liina Kald, Renee Aua ja 
Katrin Leete.

Väikese maja kohvikus ootab kunstisõpru Tapa kunstikooli noorte 
maalijate näitus „12 impressiooni à la C. Monet“, mis on loodud Claude 
Monet’ meistriteostest inspireerudes.

Näitused jäävad uudistajatele avatuks aprilli lõpuni.

Kuulutaja

Väljapanek „Narrid meis endis“. Foto: Rakvere Teater 

ARVUSTUS

Keskeakriisi lugu meestele
Eelmisel nädalal kinodesse 
jõudnud film „Taevatrepp“ 
on suunatud peamiselt 
keskealistele ja vanemate-
le meestele, just neile mõ-
jub film kõige teravamalt ja 
võib nii mõnegi karuse me-
he huulilt rõõmuoige esile 
kutsuda.

Margit Adorf

Film on Mart Kivastiku samanime-
lise romaani (ilmus 2019) ekranisee-
ring, režissööriks samuti Mart Ki-
vastik. Režissöörina on Kivastik ka 
varem kätt proovinud, alates 1993. 
aastast tegi mõned telemängufilmid, 
esimene kinofilm, mille režissööriks 
Kivastik, ilmus aga alles 2011. aastal, 
selleks oli „Üks mu sõber“.

„Taevatrepp“ on Kivastiku kol-
mas autorifilm kinodes. Täpsustu-
seks lisan, et autorifilmiks peetakse 
filmi, mille puhul nii stsenaarium 
kui režii on tehtud sama inimese 
poolt. Sellisel juhul on autor nii si-
sulooja kui ka selle visuaalse pildi 
vormistaja.

Sisukirjeldust lugedes võiks ehk 
isegi arvata, et tegemist on mingi 
ulmefilmiga, kuid kindlasti ei ole see 
nii. Ulmeline element on linateoses 
ehk vaid kõige viimane kaader, kus 
peategelane ajatunnelisse sukeldub, 
kõik, mis toimub enne seda, on ta-
valine nostalgiafilm keskeakriisis 
Tartu mehest. Kui võrrelda teiste 
Eesti filmidega, siis enim meenutab 
see Ruitlase-Simmi filmi „Vee peal“ 
(2020).

Filmi vanemaks peategelaseks 
on juba pensionieelsesse ikka jõud-
nud Uu (Mait Malmsten), no sel-
line vanuses 50+. Arvestades seda, 
et noorem tegelane Uu (Timotheus 
Sammul) seikleb 1975. aastas, siis 
tegelikult peaks ta olema pigem 65. 
Kuid võttes arvesse, et kodus sirgub 
veel teismeline poeg, siis jääb see 
vanuse tuvastamine üsna umbmää-
raseks. Ütleme nii, et juba hallinev 
mees, kes elab Tartus oma rahulikku 
pere- ja tööelu, saab vapustuse osali-
seks, kui sureb tema sõber, kunstnik 
Georg, kellega ta sõbrunes lapsena.

Kunstnik Georg (Raivo Trass va-
nemana, Ivo Uukkivi nooremana) 
avaldab Uule oma surivoodil saladu-
se, et aega pole olemas ja tuleb vaid 
sõita rattal, käed avali. Õnneks fil-
mis sellesse protsessi kuidagi pike-
malt ei süveneta ja mingeid eriefekte 

ajarännaku puhul ei tehta. Vaataja 
tajub filmi kui tavalist linalugu, kus 
peategelane aeg-ajalt meenutab oma 
lapsepõlve, ilma ulmelise lisakoor-
mata. Meie ees rullub lahti kaks pa-
ralleelset lugu – vananevast mehest 
ja tema teismelisest versioonist noo-
rusajal. 

Eraldi väärib esiletõstmist see, et 
film on hästi Tartukeskne ja kõne-
tab kindlasti eriliselt neid inimesi, 
kelle lapsepõlv ja noorus on möö-
dunud Tartus Karlova kandis, sest 

noorem Uu elab Päeva tänaval. Va-
nem Uu elab aga Öö tänaval, mis 
asub nüüd sealsamas Karlovas ja on 
Päeva tänavaga põiki, see loodi Tar-
tusse 2017. aastal ja sai nime rahva-
hääletuse tulemusena. Võrdluseks 
võin öelda, et Tallinnas asuvad sa-
masuguses paigutuses Koidu ja Vi-
deviku tänav (elasin ise lapsena Koi-
du tänaval). Nii et tänavate nimed 
võivad siin tunduda kunstilise liial-
dusena, kuid need on tõesti olemas. 
Ja Tartu paistab kinolinal väga ilus, 

nii vanemas kui uuemas versioonis.
Päeva tänaval oli noorel Uul ro-

mantiline lapsepõlv, filmis on sel-
lele antud kuldne südasuvine toon, 
nii nagu mälestustele kohane. Seal 
avaneb kirev boheemlaslike tege-
laste galerii, juba mainitud kunst-
nik Georg, lisaks ärikatest hipi Paul 
(Kaarel Pogga) ja tema punapäine 
pruut (Lena Barbara Luhse). Nõu-
kogude aeg on seal näha läbi noore 
inimese pilgu ja sisaldab eelkõige 
rohkesti althõlma müüdavaid vi-
nüülplaate ja lääne muusikat, mille 
valik on küll mõnevõrra kitšilik, 
kuid siiski muljetavaldav.

Öö tänaval on vanemal Uul hi-
lissügiseses raagus Tartus surev sõ-
ber, rutiinne argipäev, ülevoolavalt 
armastusvärne ja tubli naine, kor-
ralik poeg, kena koerake ja täiesti 
normaalne ülemus kontoritööl, 
kus Uu tegeleb mingi müügitöö või 
raamatupidamisega. Selline mõnus 
loksumine, ei mingeid ekstreemsu-
si. Näib aga, et Uu hakkab üha enam 
kahetsema seda, et temast sai korra-
lik tööinimene ja pereisa, mitte hul-
lumeelne looja. Sulnis ja turvaline 
elu vanemas eas käib närvidele, hing 
igatseb tagasi nooruse radadele, kus 
kõik võimalused olid veel avatud ja 
elu pidevas muutumises.

Minu jaoks mõjus „Taevatrepp“ 
seisundifilmina. Ehk et siin oli pal-
ju tundlemist ja emotsioone, kuid 
sisulise poole pealt jäävad erinevad 
mälestuskillud ja sündmused oma-
vahel piisavalt sidumata. See on 
rabe kaleidoskoop, mis pudeneb igal 
järgmisel hetkel jälle uude mustris-
se. Sellist sisulist liini, et alustataks 
punktist A, selleks, et jõuda mingi 
loo jutustamise eesmärgini, ei ole. 
Tuuma ei ole. Või siis ongi tuumaks 
seesama Georgi poolt juba algu-
ses väljaöeldud mõte, et aega ei ole. 
Mitte ses mõttes, et oleks kiire, vaid 
selles mõttes, et aeg on meie endi 
poolt loodud konstruktsioon. Kas te 
sellega nõustute või mitte, jäägu teie 
endi otsustada.

Igal juhul on film väga emotsio-
naalne, äratab vaatajas nende endi 
lapsepõlvemälestusi. Minu jaoks jäi 
mõnevõrra igavaks, aga ma ei ole ka 
selle linaloo sihtgrupp. See on ilus 
film just meestele. Nii et kui mõnel 
mehel on „Taevatrepp“ veel kinos 
nägemata, siis tasub sellel vennike-
sel end kinno kohale vedada ja üks 
õige mehine Eesti film ära vaadata. 
Palju head muusikat, palju häid näit-
lejaid, südamlik ja soe.

Väikese Uu osas astub üles Timotheus Sammul.

Vanemat Uud kehastab Mait Malmsten. Fotod: Manfred Vainokivi 
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• PARIMA HINNAGA
,FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID

KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS

I I

E-T 9-18
K-N 9-16

RAKVERE TERESA

Laada 14 322 3922I

ABIVAHENDITE RENT JA MÜÜK

PÕIEPIDAMATUSE TOOTED

,INVATÕSTUKITE PAIGALDAMINE

HOOLDUS JA REMONT

www.teresa.ee

K.A RIIKLIKU SOODUSTUSEGA

Abivahendikeskus

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R 9 17- -

L-Psuletud

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

MÄRTSIKUU
KAMBRILAAT

10.-11. märts
13.-14. märts

TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

SUUR SOODUSMÜÜK

•Hind sisaldab soovi korral montaaži kaupluses

Tel 32 71 533

•UUS VALIK mööblit •Kaup kohe kätte •Transpordiv imalusõ
•Komplekteerime köögimööblit eritellimusel•Komplekteerime köögimööblit eritellimusel

Müts Luka
must/kollane suurused 52-58

PTR1000

1.90

Hinnad kehtivad ainult

Rakvere Tööriistamarketis

kuni 19.03.2023

Meie veebipood on alati avatud! www.tööriistamarket.ee

TALLINN TARTU RAKVERE JÕHVI PAIDE

Rakvere   Lõõtspilli 2, Vaala Keskus

E - R   8.00 - 19.00

L - P   9.00 - 15.00

E - R   8.00 - 19.00

L - P   9.00 - 15.00

Tel 5197 3977

rakvere@trm.ee

Tel 5197 3977

rakvere@trm.ee

XTP121

-20%

Lumepuhur
11HP

laius 720 mmTalvejoped ja -püksid
Lumelabidad ja -sahad

-20%

TALVEKAUPADE TÜHJENDUSMÜÜK


	kul1003001
	kul1003002
	kul1003003
	kul1003004
	kul1003005
	kul1003006
	kul1003007
	kul1003008
	kul1003009
	kul1003010
	kul1003011
	kul1003012
	kul1003013
	kul1003014
	kul1003015
	kul1003016

