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MÕNE REAGA
Kuulutatakse välja projektikonkurs
toetamaks kogukondi kriisideks valmistumisel

P

äästeameti järgmise aasta projektikonkurss seab fookuse
kriisideks valmistumisele, et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest paremini toime tulla. Taotlusi on oodatud esitama kõik registreeritud
mittetulundusühingud.
„Elu on näidanud, et kriisid tabavad moel või teisel meid kõiki.
Kriis võib olla pikemaajalisem elektrikatkestus, mitmeid päevi kestev kaugkütteühenduse seiskumine, ootamatu lumetorm, mis jätab
pikkadeks tundideks lumevangi või hoopis midagi muud. Kõikide
nende olukordade puhul on üks juhtmõte – kriise ei tasu karta, vaid
nendeks tuleb valmis olla,“ selgitas Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu.
„Riigi ja kohaliku omavalitsuse abi ei pruugi ulatuslikus kriisiolukorras igaüheni kiirelt jõuda. Suurte kriiside edukaks lahendamiseks on vajalik kõigepealt inimese enda valmisolek ja järgmiseks
sambaks kriisikindluses ongi kogukond, kus teatakse kohalikke olusid, ressursse ja abivajajaid. Kogukondadel on suur potentsiaal, et
üheskoos kriisiolukorraga võimalikult valutult toime tulla,“ lisas ta.
Kriisiks valmistumise puhul on oluline, et kogukond toimiks
teadlikult ja mõtleks läbi, mida on vaja selleks, et ebahariliku olukorraga võimalikult hästi toime tulla. „Ohutuse ja turvalisuse vaates käsitleme kogukonda geograafiliselt – kogukonnad on näiteks
kohalikud külaseltsid, asumkonnad ja teised sarnased kooslused.
Üldiselt veavad selliseid kogukondi eest kohalikud aktiivsed ja ettevõtlikud inimesed, kellest pikas perspektiivis saavad koostööpartnerid kohalikule omavalitsusele ning turvalisusega tegelevatele ametkondadele. Sellega seisavad nad hea, et üheskoos kriisideks
paremini valmis olla ja hädaolukorras võimalikult hästi hakkama
saada,“ rääkis Uustalu.
Projektikonkursiga toetab Päästeamet vahendite soetamist,
mis aitavad kogukondadel kriisidega paremini toime tulla. Nii
ongi võimalik kogukonna kriisikeskusele projekti abil tellida näiteks generaatorivalmiduseks vajalikud kaabeldustööd, hankida
generaator, meditsiinivarud, vahendid sooja toidu valmistamiseks ning joogivee puhastamiseks ja säilitamiseks, akupangad või
valgusallikad.
Kõik soetused peavad olema tehtud selleks, et võimestada
kogukondade kerksuskeskuste loomist, kuhu hädasolijad saavad
kriisi korral tulla, et saada infot ja abi. Projekti tegevused viiakse
ellu koostöös kohaliku omavalitsusega ja päästekeskusega. Päästekeskus teeb osalevale kogukonnale tasuta kriisikoolituse ja nõustab
kogukonda kriisiplaani koostamisel. Projekti elluviiv MTÜ tagab
kogukonnaliikmete osaluse koolitusel ja kriisiplaani koostamisel.
Päästeameti toetus ühele taotlejale on kuni 2000 eurot. Projektikonkursi eelarve on 40 000 eurot. Projekti rahastamistaotlusi saab
esitada selle aasta lõpuni. Projekti tegevused tuleb ellu viia vahemikus järgmise aastas 1. veebruarist 30. septembrini. Rohkem infot
taotlemise tingimuste kohta ja vajalikud vormid leiab Päästeameti
kodulehelt.
Kuulutaja

Vägivald kasvab vaikuses,
kuid abi on alati olemas!

MÕNE REAGA
Taas otsitakse Vaimsuse
Auhinna nominente

25. novembrit on ÜRO nimetanud naistevastase vägivalla
vastu võitlemise päevaks, mille
eesmärk on teadvustada naiste
vastu suunatud vägivalla eri
vorme ning juhtida tähelepanu
nende ennetamisele.
Foto: freepik.com
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Andrea Kink,
Sotsiaalkindlustusameti
naistevastase vägivalla teenuse juht
Naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivallal on mitmeid eri vorme. Lisaks
füüsilisele, seksuaalsele, psühholoogilisele ning majanduslikule vägivallale on
tänapäeval järjest enam tulnud päevakorda kübervägivald, mille alla kuuluvad muuhulgas küberahistamine,
mittekokkuleppeline ja pealesunnitud
pornograafia, soopõhised solvangud ja
kiusamine, seksuaalne väljapressimine, vägistamis- ja tapmisähvardused,
pahatahtlike veebimaterjalide otsimine ja avaldamine ning inimkaubandus
elektrooniliste vahenditega.
Sõltumata vägivalla avaldumise vormist on see igal juhul taunitav ning
parim viis vägivalla tõkestamiseks on
sellest rääkida, sest vägivald kasvab
vaikuses.
Naistevastane vägivald on ebavõrdsete võimusuhete ilming ning selle
negatiivne mõju ei avaldu mitte üksnes naistele, vaid ka perekondadele ja
kogukonnale – tervele ühiskonnale.
Eestis on füüsilist, seksuaalset ja vaimset vägivalda kogenud pea iga kolmas
naine.
Kui sinu, su lähedase või tuttava
suhtes on tarvitatud vägivalda või sul
on soov sel teemal selgust ja infot saada, siis kutsume sind pöörduma naiste
tugikeskusesse. Naiste tugikeskuses on
sulle abiks pika kogemusega, professionaalsed ja hinnanguvabad nõustajad. Naiste tugikeskuses pakutakse:
• esmast kriisinõustamist – kuulame
su ära, usume ja toetame sind ning

räägime, millist abi võid saada;
• nõustamist, mis aitab sul juhtunuga
toime tulla – hindame sinu turvariske, koostame tegevusplaani, seletame sulle sinu õigusi ning aitame
suhelda teiste ametiasutustega;
• psühholoogilist nõustamist – toetame sinu emotsionaalset heaolu ja
edasist hakkamasaamist;
• juriidilist nõustamist – anname sulle
esmast õigusabi, aitame koostada vajalikke dokumente ning toetame sind
kohtuprotsessis;
• turvalist ajutist majutust – kui sa
ei saa jääda oma senisesse elukohta ning teine turvaline koht puudub, saad sa peatuda ka lastega meie
juures.
Naiste Tugikeskusesse oled oodatud
koos lastega. Pöördumisel ja nõustamisel võid jääda anonüümseks. Teenus
on tasuta ning kättesaadav 24/7. Iga
aasta saab naiste tugikeskusest abi ligi
2000 naist.

KOGEMUSED
„Ma mõtlesin, et mulle vastatakse, et helistage nädala või kahe pärast, et äkki siis on
mõni koht vaba. Aga tegelikult anti kohe
vajalikud telefonid, helistasid ise tagasi,
kutsusid ja ütlesid, kuhu tulema peab.“
- Naiste tugikeskuses viibinu

„Seal tugikeskuses võttis üks naisterahvas
vastu telefoni ja noh... ta kuulas kõigepealt
mu mure ära, mure oli muidugi pikk ja lai
ja segane, aga ta kuulas väga ilusti ära ja
me rääkisime vist peale seda kolm-neli tundi järjest. Ta lohutas, ta andis nõu, ta üritas minu seda pinget igal võimalikult moel
maandada. Ta näitas, et tal on minu jaoks
aega, ta ei kiirustanud kuskile, et seda kõnet lõpetada, ta tundis huvi kõige vastu.“
- Naiste tugikeskuses viibinu

Lääne-Virumaal saad pöörduda Virumaa naiste
tugikeskuse poole telefonil 5629 7745 või e-postiga
virunaistekeskus@gmail.com. Lisainfot leiab kodulehelt
virunaistetugi.ee. Lisaks on kõigile Eesti inimestele abiks
üleriigiline ohvriabi kriisitelefon 116 006, mis pakub
ööpäevaringset kriisinõustamist, annab infot õiguste ja
abivõimaluste kohta ning viib abivajajaid kokku õigete
spetsialistidega. Rohkem infot palunabi.ee.

Vaimsuse
Auhind antakse Juhan
Kunderi
Seltsi
ja
õigusjärgse järglase Juhan
Kunderi
Rahvakooli
poolt juba Tiiu Veersalu akvarell
Kunderist.
k o l m a n - Juhan
Foto: Katrin Uuspõld
dat korda.
Varem on laureaadi tiitli pälvinud
ajaloolane Odette Kirss (2012) ja
muusik Peep Pihlak (2016).
Vaimsuse Auhinna laureaat
kuulutatakse välja iga nelja aasta tagant, kuid kaks vahepealset
koroona-aastat on lükanud konkurssi veidi edasi. Nominente otsitakse inimeste hulgast, kes viimase
kahe aasta jooksul on Rakveres ja
Lääne-Virumaal paistnud silma
valdkondades, kus kirja- ja koolimees ning ühiskonnategelane
Juhan Kunder Rakveres aktiivselt
tegutses: õpetaja, loodusloolane,
ajakirjanik, linnavolikogu liige,
kirjamees ja kirjandusloolane,
seltsitegelane.
Auhinna eesmärk on ergutada ja tunnustada rahvuskultuuri-,
ühiskonna-, haridus- ja seltsitegevust Rakveres ja Lääne-Virumaal.
Nominente saab esitada kuni 30.
novembrini Juhan Kunderi Seltsi
kodulehelt www.kunderiselts.eu
leitava lingi abil, täites ära sealse
ankeedi.
Konkursi žüriis on esindajad
Rakvere Linnavalitsusest, Juhan Kunderi Rahvakoolist, Sihtasutusest Virumaa Muuseumid ja
Lääne-Viru Keskraamatukogust.
Laureaadi ja nominentide tunnustamine toimub Juhan Kunderi 170.
sünniaastapäeval 26. detsembril
Juhan Kunderi Rahvakooli saalis
Rakveres Niine tn 4.
Kuulutaja

SISUTURUNDUS

Keskerakond tõstab pensioni 1000 eurole
Hiljuti vestlesin Rakveres
vanaprouaga, kes kurtis
hinnatõusude üle. Pärast ravimite
ostmist ja kommunaalkulude
tasumist haigutab rahakotis
tühjus. Viimased kolm nädalat on
ta pidanud läbi ajama vaid kuue
euroga. Ja selliseid pensionäre on
Eestis veel tuhandeid.
Eesti pensionär
jääb üha vaesemaks

Siret Kotka,
Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees

Vahe rikaste ja vaeste vahel ehk majanduslik ebavõrdsus süveneb Eestis mühinal. Eriti teravalt on see just tänavuse
üüratu hinnaralli tõttu silma paistma hakanud. Suhtelises vaesuses elavate Eesti
inimeste arv on aastaga kerkinud enam
kui 30 000 võrra. Ühesõnaga, rohkem
kui 300 000 inimest elab meie riigis vaesuses ning vaeste osakaal kasvas ja kasvab
eeskätt just vanemaealiste seas. Üle 80%
eakatest kogeb suhtelist vaesust ja vahet
pole, kas elavad nad siis üksi või kahekesi. Probleemi põhjus pole aga üldse keeruline või müstiline – tänane keskmine

vanaduspension jääb lihtsalt alla suhtelise
vaesusepiiri. Väljapääs sellisest katastroofilisest seisust on erakorraline ja piisav pensionitõus, kuna tänased pensionid
on ilmselgelt ajale jalgu jäänud.
Me ju kõik näeme iga päev, mis toimub toidu- ja teiste kaupade ning teenuste hindadega. Valitsuse suutmatus ohjeldada hinnatõuse tõukab rahvast tegema
ebainimlikku valikut toasooja ja kõhutäie
vahel. Heast elukvaliteedist ja väärilisest
äraelamisest ei sobi siinkohal rääkidagi,
sest tuhanded eestlased tegelevad lihtsalt
eluspüsimisega. Teatris käimisest, uue
raamatu ostmisest või kontserdi külastamisest võib vaid unistada.

Pensionitõus tuleb hindade
tõusuga vastavusse viia
Teatavasti tõuseb uue aasta esimesest
päevast pension 20 eurot ja keskmine vanaduspension muutub tulumaksuvabaks.
Koos 1. aprillil pensioni indekseerimisega tõuseb keskmine pension 704 euroni.
See on tore, aga seda on arusaadavalt liiga vähe. Näen ja tunnetan, kuidas 2020.
aasta jaanuaris Keskerakonna ja Reformierakonna poolt kokku lepitud 20-eu-

rone erakorraline pensionitõus ei avalda
enam mingit mõju, kuna näiteks üksnes
juba keskmine toidukorv on aastaga 21
eurot kallimaks läinud. Niisiis, pelgalt
toidukorvi kallinemine sööb uueaasta
erakorralise pensiontõusu lihtsalt ära.
Lisaks toidule on aga ju veel ridamisi väljaminekuid.
Keskerakonna ettepanek on juba jaanuarist suurendada pensionite baasosa
ja tõsta seda 20 euro asemel hoopis 50
eurot. See seaduse eelnõu läbis Riigikogus novembris ka juba esimese lugemise.
Nüüd jääb vaid loota, et Reformierakond,
sotsid ja Isamaa ei viska seda eesti rahvale
hädavajalikku eelnõud parlamendist välja, kuna selle esitas nende konkurent –
Eesti Keskerakond.

1000-eurone pension
oleks juba täna võimalik
1000-eurone pension on lähiaastatel täiesti võimalik saavutada. Nimelt,
praeguse prognoosi kohaselt tõuseks
aastaks 2026 keskmine vanaduspension
niikuinii 836 euroni ja seda vaid pelgalt
indekseerimisega. Aga kui pensioni
baasosa ka veel tõsta, siis jõuaksime

1000-eurose pensionini kordades kiiremini.
Keskerakonna plaan on hakata alates
2024. aastast tõstma pensioni baasosa 50
eurot aastas ja seda nii neli aastat järjest.
Lisame siia juurde veel indekseerimise
võimenduse ja 1000-eurone pension on
tehtud. See ettepanek mõjutaks juba ainuüksi järgmisel aastal üle 321 000 Eesti
pensionisaaja. Selline pensionitõus leevendaks oluliselt inflatsiooni negatiivseid
mõjusid ja parandaks märgatavalt kõikide
pensionäride elujärge. Igal eakal on õigus
oma eluõhtut inimväärselt veeta, sest ta
on selle välja teeninud.
Riigieelarve on alati prioriteetide küsimus, ehk siis alati on raha, aga küsimus
on selles, kuhu see suunatakse. Tänane
valitsus on siiani näidanud pensionäride
suhtes üles ükskõiksust. Kui Reformierakonna, Isamaa ja sotside võimuliidul
oleks selge tahe tõsta pension 1000 eurole juba järgmisest aastast, siis tegelikult
oleks ka see täiesti tehtav. Valitsusliidul
selline soov täna puudub. Ent juba märtsis valitakse Toompeale uus valitsus ja
loodetavasti on see märksa pensionärisõbralikum.
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Rakvere muusikamaja rajamisele astuti samm lähemale
Riigikogu võttis kolmepäeval
vastu seaduse, mis võimaldab Eesti Kultuurkapitalil toetada ühel ajal kahe asemel
mitme riiklikult tähtsa kultuuriehitise valmimist. See loob
potentsiaalse võimaluse alustada Rakveres Arvo Pärdi nimelise muusikamaja ehitusega oluliselt varem.
Liisi Kanna
Arvo Pärdi nimeline muusikamaja on Riigikogu poolt kinnitatud
riiklikult tähtsate kultuuriehitiste
rajamise ja renoveerimise pingereas
kolmandal kohal, Tartu südalinna
kultuurikeskuse ja Narva Kreenholmi kultuurikvartali „Manufaktuur“ järel. Rakvere linna jaoks tähendab seadusemuudatus võimalust
juba lähiajal Eesti Kultuurkapitali
toel muusikamaja ehitusega algust
teha, sest sellega ollakse valmis kohe
pihta hakkama.
Riigikogus 62 poolthäälega vastu võetud seadusega sätestatakse, et
Eesti Kultuurkapital võib toetada
korraga mitme riiklikult tähtsa kultuuriehitise valmimist, kui pinge-

Tulevase Arvo Pärdi muusikamaja eskiis. Autor: Stuudio KAH OÜ

reas järgmise kultuuriehitise toetamine ei mõjuta eespool oleva objekti
valmimist. Seni võis toetada korraga

Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Kontaktivabalt!!
Sõmeru Rehvikoda OÜ

kahe objekti valmimist.
Samuti on seaduse järgi võimalik
toetada pingereas tagapool asuvat

Vaheta rehvid
soodsalt!

Suur valik
uusi- ja
kasutatud
rehve

E-R 8-17 Hooajal ka L 9-14,

+372 50 89 216

Näpi tee 2D
Näpi alevik

objekti varem kui eespool asuvat
objekti, kui pingereas eespool oleva
kultuuriehitise ettevalmistus ei või-

malda toetust eraldada. Ka niisugusel juhul on eelduseks, et see ei mõjuta eespool oleva objekti valmimist
ehk kultuurkapitalil on valmisolek
ja võimalus asuda toetama ka eespool olevat kultuuriehitist.
Rakvere linnapea Triin Vareki
sõnul on Arvo Pärdi muusikamaja
Rakvere linna lähiaastate prioriteet.
„Tegemist on Rakvere linna jaoks
nn poliitikaülese projektiga, mille
realiseerumiseks on läbi aastate panustanud erinevad kohaliku võimu
esindajad. Olen siiralt tänulik, et
Arvo Pärt Rakvere linna aukodanikuna on linnaga sõlminud nimekasutuslepingu ja usaldanud Rakverele
oma nime – meie ühine soov on, et
Alar Kotli poolt Eesti vabaduse 20.
aastapäevaks projekteeritud kirikuhoone saaks lõpuks korda ning väärilise sisu,“ avaldas Rakvere linnapea
heameelt.
„Tänan südamest kõiki, kes on
aastate jooksul projekti ettevalmistusse panustanud ja uskunud koos
meiega suure unistuse täitumisse.
Tänan piirkonnast valitud Riigikogu liikmeid, kes seljad kokku
panid. Tänan Riigikogu saadikuid
otsuse eest, mis annab Rakverele

võimaluse ehitustööde ettevalmistusega loodetavasti peagi alustada,“
ütles Varek.
Siinkohal võib meenutada, et
Lääne-Virumaaga seotud Riigikogu liikmed esitasid 2020. aasta sügisel Rakvere Arvo Pärdi nimelise
muusikamaja rajamiseks ühispöördumise, kus toonitasid selle olulisust
Eesti kultuurile.
Nüüd on seadusemuudatus tehtud
ning võimalus kiiremaks rahastuse saamiseks loodud, kuid mis saab
edasi? „Suhtleme Eesti Kultuurkapitaliga, et eesolevat täpsustada.
Hetkel täpseid arenguid nimetada
ei oska – linn on juba eeltegevustega investeerinud pea kaks miljonit
eurot ja soovime saada kinnituse,
et kontserdimaja ehitus finantseeritakse täismahus, sest taotluses küsitud summa 16 miljonit on kindlasti
tänaseks muutunud,“ sedastas Triin
Varek.
„Meil on vaja teada, mis ajast ja
millises summas toetus linnale tuleb, selle järgi saame oma tegevusi ja
vajadusel ka finantsotsuseid planeerida. Projekt on valmis, ehitusluba
välja antud,“ selgitas linnapea praegust olukorda.

Tunnustati maamajandusvaldkonna tublisid tegijaid

M

aaelu Edendamise Sihtasutus (MES) andis 18.
novembril Laitse Graniitvillas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Lõikuspeol üle 2022. aasta
aunimetused parimatele maamajandusvaldkonna tegijatele.
Parima taimekasvataja aunimetuse pälvis Kaido Kirst, parima
maamajanduseriala õppejõu aunimetuse professor Rando Värnik
Eesti Maaülikoolist ning parima
maamajanduseriala õpilase aunimetuse Siim Arusalu Järvamaa
Kutsehariduskeskusest.
„Kolme eraldi korraldatud konkursi kõik kandidaadid on tunnustust väärt, tänan neid osalemise ja
maamajandusse panustamise eest.
Aunimetuse saanute näol on tege-

Vasakult MESi
juhatuse liige Meelis
Annus, parim maamajanduseriala õpilane
Siim Arusalu, parim
maamajanduseriala
õppejõud professor
Rando Värnik, parim
taimekasvataja Kaido
Kirst, Maaeluminister
Urmas Kruuse.
Foto: Oleg Hartsenko

mist oma valdkonda pühendumusega suhtuvate inimestega, keda eeskujuks seada,“ ütles MESi juhatuse
liige Meelis Annus.
Aunimetuste väljaandmise eesmärk on tunnustada tegusaid inimesi, kes annavad oma panuse
maaelu maine kujundamisele. MES
tunnustab parimaid maamajanduseriala õpetajaid ja õpilasi aastast

2001 ning parimat taimekasvatajat
aastast 2014. Parima maamajanduseriala õpetaja aunimetusega kaasneb
skulptuur „Õpetaja Laur“ ning parima taimekasvataja aunimetusega
skulptuur „Kalevipoeg viljavihuga“. Skulptuuride autor on Tauno
Kangro.
Kuulutaja

Koha saab tuleval aastal
püüda rohkem, rääbist vähem

E

esti-Vene kalandusläbirääkimistel lepiti kokku, et koha, ahvenat ja
latikat saavad Eesti kalurid tuleval aasta Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest püüda tänavusest rohkem, rääbist aga vähem.
Möödunud nädalal peetud läbirääkimistel sõlmitud kokkulepped lähtuvad
mõlema riigi teadlaste hinnangust piirijärvede kalavarudele. Selle järgi on
piirkonna tähtsaima töönduskala – koha – viimaste aastate põlvkonnad
olnud vähearvukad ja varud madalseisus, kuid samas mullusega võrreldes
pisut paranenud. Tänu sellele saavad Eesti kalurid järgmisel aastal püüda 470
tonni koha, mis on tänavusest 25 tonni rohkem.
Rääbist saavad Eesti kalurid järgmisel aastal püüda 35 tonni vähem kui
sel aastal ehk ainult 10 tonni. Teadlaste hinnangul ei ole viimase viie aasta
jooksul selle lühikese elueaga kala varude täienemist Peipsi järves täheldatud
ja kalade arvukus on olnud vähenemas. Nagu tänavu, on ka järgmisel aastal
keelatud tindipüük.
Erinevalt tindist ja rääbisest on paranenud järve tähtsuselt teise
töönduskala – ahvena – varu. Järgmisel aastal on ahvenat võimalik püüda
55 tonni võrra tänavusest rohkem ehk 895 tonni. Latikal läheb piirijärvedes
endiselt hästi ja Eestil on võimalik seda tuleval aastal püüda 735 tonni.
Eesti-Vene kalandusläbirääkimised korraldas Eesti ja need toimusid
veebi teel. Eesti oli Venemaale eelnevalt teada andnud, et seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukrainas ei pea Eesti võimalikuks läbi viia istungit Eesti Vabariigi territooriumil. Samuti ka seda, et sel aastal on Eesti
Vabariigi delegatsioon esindatus Keskkonnaministeeriumi asekantsleri tasemelt viidud Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja tasemele ja arutatakse vaid neid küsimusi, mis puudutavad Peipsi,
Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamist ning heaperemehelikku
majandamist.
Kuulutaja

TASUB TEADA/VABA AEG

Kuulutaja reede, 25. november 2022
Vasakult Oskar Gorodilov,
Getter Marii Kalvik, Adeele
Aart ja Tiina Mälberg.
Foto: Kristo Kruusman

Töövarjud käisid varjuteatrit
ja loheproove lähemalt uurimas
Rakvere Teatris on käimas koguperelavastuse „Lohe linna all“ proovid. 17. novembril jälgisid tööprotsessi ka töövarjud. Õpilased on varemgi teatris karjäärivõimalusi uurimas käinud, seekord sattusid töövarjupäevale korraga kaks Sõmeru põhikooli 7. klassi õpilast.
Piret Saul-Gorodilov
Oskar Gorodilov õpib 7. a klassis ja Adeele Aart
7. b klassis. Üllatus oli suur, kui teatrikohvikus
kohtus Oskar näitleja Tiina Mälbergiga ja Adeelele oli vastu tulnud trupijuht Getter Marii Kalvik.
Kumbki juhendaja vestles oma varjuga ning siis
juhatati õpilased prooviruumi, kus nad vaikselt
lavastusprotsessi jälgida said.
„Mulle meeldib näitlemine,“ vastas Oskar küsimusele, miks ta tahtis just näitleja töövarjuks
hakata. Oskar selgitas, et osales suvel vabaõhulavastuse „Ivo Schenkenberg ja Hannibali rahvas“
massistseenides ja kuigi proovid olid väga kurnavad, siis publiku ette astumine korvas kõik kannatused.
„Teater ei lase väga kergekäeliselt kedagi proove jälgima,“ selgitas Tiina Mälberg, kuid lisas, et
koolilaste huvi teatri vastu on väga sümpaatne.
„Seekord sattusid noored väga toredasse protsessi. Kindlasti oli kogemus neile rikastav, mõtlemapanev ja selgitas veidi, kuidas teatrit tehakse,“
rääkis näitleja, kes ise lavastuses „Lohe linna all“
kaasa teeb.
Tiina Mälberg saatis enne varjupäeva Oskarile
näidendi teksti, et poiss tuleks proovi ettevalmistunult. „Meile oli ka kasulik veidi testpublikut tajuda ja näha, kas see neid ikka köidab,“ tunnistas
Mälberg ja kuigi tegu oli vaid väikese jupiga kogu
lavastusest, oli reaktsioonidest näha, et lugu haaras kaasa.
„Nüüd said nad näha, kui peen ja ajamahukas
töö on selle taga, et väike osake kogu laval toimuvast ette valmistada. Ühtlasi õpetlik, sest millegi

saavutamiseks tuleb koolitöödeks ka pidevalt korrata,“ rääkis kogenud näitleja.
Oskar kinnitas, et tekst oli talle arusaadav.
„Seal oli mitu erinevat Ukraina muinasjuttu kokku pandud ja üks oli näiteks sellest, et võõraid ei
tasu alati usaldada,“ rääkis poiss. Veel tulid sellesse proovi näitlejad Margus Grosnõi ja Tarvo
Sõmer ning loomulikult oli seal ka lavastaja Helen
Rekkor.
„Nad hakkasid näitlema, aga lavastaja sättis
nende liigutusi ja mõnikord mõtlesid näitlejad ise
ka, kuidas liigutusi teha,“ vahendas Oskar muljeid
proovisaalist. „Nad võtsid seda osa, mis jutustas
pardilugu, ja veel kassi ja kuke lugu, ja läksid mära
looni,“ tuli poisi jutust välja põnev jada tegelasi, keda lavastuses näha saab. Oskar tunnistas, et
kodus teksti lugedes tekkis küll oma fantaasia ja
kerkisid pildid sellest, mismoodi lugu laval välja
näeb, aga seda, mida proovis nägi, ta kujutleda ei
osanud. Loomadena kasutati kasukaid, elu puhuti
sisse ka sokkidele ja päikeseprillidele.
Adeele Aart tunnistas samuti, et teda huvitab
näitlemine ja sellepärast otsustas teatrisse töövarjuks minna. „Mul ei olnud kindlat näitlejat
valitud ja siis pakuti hoopis, et võiksin trupijuhi
juurde minna,“ rääkis tüdruk. Getter Marii Kalvik
näitas talle väljasõidu- ja etenduste plaane ning
selgitas, et Rakvere Teater teeb hästi palju väljasõite üle Eesti. Adeele sai põgusa ülevaate trupijuhi tööst ja pääses samuti proovisaali.
„Ma teadsin, et see on mingi lugu lohedest,“
rääkis Adeele, kes polnud tekstiga tuttav. Ta
kinnitas, et proov oli väga lahe. „Varjuteater
oli eriti huvitav,“ kõneles tüdruk ja selgitas, et
varje tegid näitlejad oma kehaga ning siis tuli
tekst lindi pealt, sest näitlejad olid sellistes poosides, et väga imelik oleks samal ajal veel teksti
ütelda.
Trupijuht Getter Marii Kalvik leidis, et see
on väga hea, et noored saavad võimaluse teatris
töövarjuks käia. „Ise sain varakult aru, et näitlejaeriala pole päris minu jaoks, aga ikkagi oli soov
teatriga seotud olla. Siin töötab palju inimesi,

kelle roll on samuti väga oluline, et kõik toimiks,
aga alati ei paista nad vaatajale silma,“ rääkis noor
trupijuht, lisades, et asus teatrisse tööle hiljuti.
Ta avastas, et teater otsib trupijuhti ja hariduse
poolest sobis see talle väga hästi. „Õppisin Viljandi Kultuuriakadeemias kultuurikorraldust ning
spetsialiseerusin etenduskunstide valdkonnas,“
tutvustas neiu oma tausta ja leidis, et olgugi seitsmenda klaasi õpilased veel väga noored, oluline
ongi varakult hakata mõtlema oma õppesuuna ja
-võimaluste peale.
Töövarjude käest sai peale värskete kogemuste
jagamist küsitud, kuidas näitlejatöö nüüd tundub.
Oskarilt kõlas napp ja konkreetne vastus: „Ikka
meeldib! „ ning Adeele kuulutas pikalt: „Jaa!“ Samuti olid mõlemad põnevil, et detsembris juba
täiesti valmis lavastust „Lohe linna all“ vaatama
saab tulla. Oskar kinnitas, et kuigi on teksti lugenud ja teab, millega lugu lõppeb, siis nüüd on
huvi veelgi suurem.
Töövarjupäeva lõpuks pakuti õpilastele võimalust vaadata uuslavastuse „Nipernaaditalv“
läbimängu. Kõigepealt said noored teada, et läbimäng on peaaegu nagu esietendus, ainult, et
testpublikuks on teatritöötajad. Täiskasvanutele
mõeldud lavastus nõudis veidike avaramaid eelteadmisi kui teismelistel lastel. Adeele tunnistas
ausalt, et ega ta palju aru ei saanud, aga kogemus
oli sellegipoolest väga lahe ning eriti avaldas muljet lehm lavakujunduses ja päikese moodi ratas
taustal.
„Ma sain aru, et kirjanik pani ennast ühte enda
loosse sisse. Ja lehm oli ka lahe,“ rääkis Oskar, lisades, et see on päris irooniline, sest lehm oli heinast tehtud ja lehmad ju söövad heina.
Tõe huvides olgu öeldud, et lehm lavakujunduses oli siiski punutud painduvatest okstest. Irooniat leidus lehmas siiski, sest kas kogemata või
taotluslikult on punutise nimi Punik.
Igatahes, kui lavastuse „Nipernaaditalv“ teema
ja tekst olid 7. klassi õpilaste jaoks veel keerulised,
siis võib julgelt väita, et lavakujundusega pandi
rammusalt kümnesse.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda

Rahvusvahelise
Puuetega Inimeste päeva
tähistamine toimub
4. detsember
kell 15.00-18.30
Kadrina Rahvamajas
"Kui pime kannab lombakat, saavad mõlemad edasi"
/Rootsi vanasõna/

Kavas:
Tervitused, ligipääsetavuse rändkarika "Siia saab" üleandmine,
väike taidlejate kontsert: laulab Maiu Maasi ja tantsib tantsugrupp Kahevahel.
Pidulik õhtusöök.
Tantsule annab hoogu ühemehe ansambel - Anatoli Zamahhov.
Tel. 5342 9043, omaosalus 7 €
€. Kohtade arv piiratud.
Bussid väljuvad kell 14.30 Rakvere bussijaama tagumisest parklast.
Bussi peale vajalik registreerimine.
PS! Oma tulekust palume teatada 1. detsember ühingute juhtidele või
e-mailile: helmi@virukoda.ee

LEIA MEID

LAADAKORRALDUS

INFO & REGISTREERIMINE: 5173664,
LAADAKORRALDUS@GMAIL.COM
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TÖÖ

Kuulutaja reede, 25. november 2022

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).

TÖÖ/KOOLITUS

Kuulutaja reede, 25. november 2022
PAKUN TÖÖD

LUGEJA KÜSIB

• Savala MÜ ootab oma meeskonnaga
liituma vasikatalitajat, lüpsjat, söötja-traktoristi. Töökoht asub Ida-Virumaal Edisel. Töö on täistööajaga või
osalise tööajaga. Tööle asumine koheselt. Huvi korral väljaõpe kohapeal.
revinofarming@gmail.com, tel 529
0643
• Võtame tööle põllumajandusmasinate juhi. Kasuks tuleb CE-kategooria juhiload. Tel 503 6413, vahur@
trovador.ee

• Katela saekaater otsib ketassae
operaatorit. Tööaeg E-R. CV saata
katelapuit@gmail.com või helistada 504 8960

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

OTSIN TÖÖD
• Otsin osalise tööajaga tööd autojuhina, C-, C1- kategooria load. Tel
528 5762
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Üks töötaja räägib pidevalt, et temaga on käitutud ülekohtuselt ja talle on põhjustatud kannatusi, mistõttu ei saa ta oma
tööd teha. Mida saaksin tööandjana teha olukorra lahendamiseks?
Vastab Tööinspektsioon.

Foto: Sirli Kapper

Noorsootöötajad punuvad võrku

L

ääne-Virumaa noorsootöötajad on juba kaks aastat käinud aktiivselt koos ning pununud noorsootöötajatest võrku,
mis katab tervet maakonda. Noorsootöötajate võrgustik moodustati
29. oktoobril 2020. aastal Kubijal maakondliku noorsootöötajate

õppereisi käigus.
Kahe aasta jooksul on loodud
tihedaid sidemeid, leitud koostöökohti, üksteist toetatud ning nõustatud. Vaikselt aga kindlalt liigub
Lääne-Virumaa noorsootöötajate
võrgustik oma eesmärkide suunas:
et meil oleksid maakonnas motiveeritud, pädevad ja tunnustatud noorsootöötajad, ettevõtlikud, rahulolevad ja eneseteadlikud noored
ning hästi toimiva infovahetusega
eesmärgistatud koostöövõrgustik.
17. novembril kogunesid LääneVirumaa noorsootöötajad Võsu
Rannaklubi saalis, et koostöös superviisor Anne Õuemaaga teha läbi
taaskord üks supervisioon, mis aitab
kõikidel võrgustiku liikmetel mõtes-

tada nii enda kui võrgustiku rolli.
Pärast töist osa toimus ka võrgustiku 2. sünnipäeva tähistamine,
kus tervitussõnad ütles Haljala vallavanem Anti Puusepp ning kaunist
muusikat esitasid Haljala noorsootöötaja Arabella Strazdin ning Haljala valla hariduskomisjoni esimees
Sven Rannar.
Lääne-Virumaa noorsootöötajate võrgustiku supervisioone toetab
Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu tervisedenduse tegevuskava
raames.
Raili Seiton,
Lääne-Virumaa noorsootöötajate
võrgustiku koordinaator ja
Haljala valla noorsootöötaja

Töösuhetes võib juhtuda, et töötaja pöördub tööandja või kolleegide poole ja kirjeldab temaga
aset leidnud ülekohut ja kannatusi. Süüdlaseks peetakse tihti tööandjat ennast ja/või kolleege. Sageli ei julge inimene ka küsida selgitusi või teha ettepanekuid olukorra
lahendamiseks, ta keskendub vaid
sellele, mis temaga toimub ning
näeb ennast süütu kannatajana.
Sellisel juhul ei pruugi olla tegemist
töökiusuga, vaid olukorraga, kus
töötaja on võtnud ohvrirolli ning
mille lahendamine on tihti töötaja enda käes. Tuleb mõista, et iga
ühekordne konflikt, arusaamatus,
tüli töökeskkonnas ei ole üldjuhul
töökiusamine.
Kui on kahtlus, et töötaja on võtnud ohvrirolli, tuleks temaga kindlasti rahulikult rääkida, et teha selgeks, milles on tegelikult mure ning
kuidas saaks ühiselt olukorra lahendada. Võta aega ja kuula töötajat,
selgitades samas ka ettevõtte väärtusi ja ootusi töötajale. Püüa aru saada,
kas tegemist on inimesega, kes on
võtnud ohvriroll või on inimesel tõsine mure, mis vajab lahendust.
Kindlasti tuleb olla kannatlik ja
hoiduda vaidlustest, süüdistamisest
ja kritiseerimisest. Vajadusel tuleb
arutelusse kaasata ka teisi töötajaid
ning püüda ühiselt leida olukorrale
lahendus. Ohvrirollis inimese jaoks

on see mõnes mõttes mugav olukord – ta ei pea midagi ise tegema,
kuid saab kolleegidelt kaastunnet,
abi ja toetust. Ka töötajal endal tuleb
võtta vastutus olukorra parandamiseks. Võti peitub seega koostöös.
Toeta ohvrirollis olevat töötajat
ning selgita, et mõistad teda, kuid
ta peab õppima võtma vastutust,
väärtustama end tööandja ja kolleegide jaoks ning endast rohkem lugu
pidama ja ennast vajadusel kehtestama. Vajadusel saab abi ka spetsialistidelt, näiteks psühholoogilt.
Kui olukord on aga tõsisem,
ning esineb töökiusu, tuleb tööandjal sellega kindlasti tegeleda.
Töökiusamise mõiste ei ole küll
üheselt defineeritud, kuid see saab
tihti alguse omavahelisest võimuvõitlusest ning muutub kiusamiseks siis, kui üks pooltest on teise vastu nõrgemasse positsiooni
pandud. Positsiooni nõrgestamise
eesmärk on jätta ohver ilma sotsiaalsetest kontaktidest teiste kaastöötajatega ning lõpuks ta täielikult
töökeskkonnast tõrjuda. Töökiusamine tähendab eelkõige korduvat
ebameeldival või alandaval viisil
kohtlemist nii, et töötajal endal on
raske end selle vastu kaitsta. Kui
omavaheline läbirääkimine ei too
soovitud tulemusi, saab olukorra
lahendamiseks pöörduda ka töövaidluskomisjoni või kohtusse.

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!
Tel 53 451 061, e-mail: info@autosoit.ee, www.autosoit.ee

RAKVERES B-kat 06.12
B-kat e-õpe 29.11 ja 01.12
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Lõppastme koolitus
Esmaabi koolitus 15.12
IGA NÄDAL!
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!
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SOODUSPAKKUMISED

Kuulutaja reede, 25. november 2022

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

PAKKUMISED
25. november - 01. detsember

NÄDALAPAKKUMISED 25.11-01.12.2022

Koduviiner Maks & Moorits
500 g
Atria

Võileivapeekon Rakvere
130 g
HKScan

Poolsuitsuvorst Siimu
(viilutatud)
135 g
Nõo

Sea seljatükk, 1 kg*
1.68

HEA HIND

1.24

1.64

2.48 €/kg

12.62 €/kg

Vasikamaksapasteet
180 g
Rannarootsi

6.48

5.58

Praetud kilud tomatikastmes
240 g / 144 g
Rannaküla

1.98

1.68
12.44 €/kg

A+

Kanasupp Mamma
300 g
Saarioinen

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

Seahakkliha, 1 kg*
(pakendatud)

1.28

HEA HIND

2.24

1.08

1.38

1.88

6.00 €/kg

Sulatatud suitsujuustu sigar
200 g
E-piim

3.98

3.48
* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

Keeduvorst Laste
(viilutatud)
150 g

0.60

0.48

Kodujuust Alma
(hapukoorega)
500 g
Valio

3.48

2.28

2.14

1.98

10.70 €/kg

Puding Tere
(laktoosivaba)
200 g / 3 sorti

Jäätis Super Viva
(vahvlitopsis)
al 93 g / 3 sorti

HEA HIND

1.08

1.08

0.88

0.88

0.88

4.40 €/kg

4.58

1.10 €/kg

Küpsised Choco Minis Milka
(piimatäidisega) 150 g

Šokolaad Geisha
100 g / 3 sorti
Fazer

Plov, 1 kg

Jogurtijook Koolipäeva
800 g / 2 sorti
Estover

3.96 €/kg

al 8.98 €/kg

3.20 €/kg

6.27 €/kg

9.58 €/kg

HEA HIND

HEA HIND

1.34

1.18

13.40 €/kg

3.98

7.87 €/kg

Rosinaküpsised Tallinn
350 g
Marmiton

Halvaa Ali-Baba
(india pähklitega)
100 g

Pähklite segu korvis
360 g
Germund

Makaronisalat, 1 kg*
HEA HIND

HEA HIND

HEA HIND

1.98

0.78

7.68

5.66 €/kg

4.18

7.80 €/kg

OSTAME KOKKU:

3.88
* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

21.33 €/kg

VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

SOODUSPAKKUMISED

Kuulutaja reede, 25. november 2022
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED
25. november - 01. detsember
Röstitud müsli Granola Sante
350 g / 2 sorti

Kiirnuudlid Knorr
61 g / 2 sorti

Šampinjonipüreesupp Cup
(saiakuubikutega)
15 g
Knorr

Supp Podravka
al 52 g / 3 sorti

2.48

0.78

0.58

0.74

1.84

0.64

0.48

0.58

5.26 €/kg

Päevalilleõli Oilio
(rafineeritud)
1l

10.49 €/kg

32.00 €/kg

KPN kvaliteetvahuvein
kvaliteetvahuveinMartini
Prosecco
& Asti
Martini Asti
al
0,75l l
7,57,5
%,%,0,75

Puuviljavahuvein Mull
Rabarber
10%, 0,75 l

2Tähelepanu!
sorti

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

Tähelepanu!
Tegemist
on
Tegemist
on
alkoholiga.
alkoholiga.
Alkohol
võib
Alkohol
võib
kahjustada
kahjustada
Teie
tervist.
Teie tervist.
HEA HIND

al 9.35 €/kg

KPN Kvaliteetvahuvein Cava
Clos Amador
11,5%, 0,2 l
2 sorti

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

KPN vein Gran Castillo
12%, 0,75 l
2 sorti

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

2.74
GT vein Hardys BIN
al 12,5%, 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brändi Magistr VSOP
36%, 0,5 l

Džinn Saare
37,5%, 0,5 l

Viin Gradus Grain
40%, 0,5 l

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

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

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

Svamm Vileda Rainbow
10 tk

Pesupulber Ariel
260 g
2 sorti

Küürimissvamm Spontex
al 5 tk
2 sorti

Üldpuhastusvahend Ajax
1l
2 sorti

2.88

1.68

1.18

1.08

1.98

2.14

2.48

0.88

0.84

1.34

1.78

1.68

0.09 €/tk

Svammlapp Vileda Aqua
6 tk

0.17 €/tk

Naiste põlvikud ja sokid Gatta
40den, 1 tk
2 sorti

0.13 €/tk

Naiste sukkpüksid Gatta
Rosalia
40den, (M-XL) 1 tk

6.85 €/kg

Kassitoit Whiskas
al 85 g
5 sorti

3.68

2.48

4.88

0.58

2.58

1.48

3.08

0.44

0.43 €/tk

al 4.40 €/kg

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA, Laada 16, A+. Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, A+. Tel 322 4360; LY, Vilde 6, B. Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, C. Tel 322 3561; Kadrinas: Viru 9, A. Tel 325 5810; Tapal: TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, A+. Tel 327 0460; Haljalas: GEA, Võsu 5, A+. Tel 325 1270;
Kundas: Kasemäe 12, A+. Tel 322 4700; Tamsalus: PILLE-RIIN, Tehnika 24, A. Tel 322 3925; Väike-Maarjas: Pikk 9, A+. Tel 326 1150; Rakkes: Faehlmanni 38, B. Tel 329 1356; Vinnis: EVE, Sõpruse 5, A. Tel 325 1550; Tobia külas: ELEKTRA, B. Tel 322 4746; Aseris: Tehase 23, A. Tel 337 3033. Ida-Virumaal: Kiviõlis: KEVAD, Keskpuiestee 33, A+. Tel
337 4500; Kohtla-Järvel: JOOGID, Outokumpu 13a, A+. Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, A+. Tel 337 4300; Virmalise 2, C. Tel 337 0700; Ahtmes: Maleva 23, A+. Tel 332 0633; Estonia pst 30a, A+. Tel 337 2888; Iisakus: Tartu mnt 55, A+. Tel 337 4000; Jõhvis: Tartu mnt 15a, A+. Tel 336 3200; Vokas: Narva mnt 5, A. Tel 332 7000; Narvas: Pähklimäe 2a,
A. Tel 354 1441; Pähklimäe 6a, A+. Tel 354 0420; Rakvere 71, A+. Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, A. Tel 357 0709; NARVA CENTRUM, Tallinna mnt 47, A+. Tel: 356 3350. Jõgevamaal: Jõgeval: Tähe 10a, B. Tel 776 2956; Pargi 1, A+. Tel 747 7050; Mustvees: Tähe 9, A. Tel 772 3700; Põltsamaal: Tartu mnt 1b, A+. Tel 772 3003. Tallinnas: Lastekodu 14,
A. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93, A. Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, B. Tel 679 0666; Paasiku 2a, A+. Tel 602 3000; Ümera 13a, B. Tel 607 6888; Endla 53, A. Tel 658 7545; KOTKAKAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, A+. Tel 609 9722; Kari 3, A. Tel 609 8380; Majaka 28a, A. Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, B. Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, A+. Tel 6 098
222; Randvere tee 115, A. Tel 660 5060; Kivila 26, A+. Tel 6077 500; Vikerlase 23, A. Tel 6004700; Mustamäe tee 41, A. Tel 6001700. Raplamaal: Kohilas: Viljandi mnt 3a, A+. Tel 489 2670; Järvakandis: Turu 1, A. Tel 489 4500. Harjumaal: Maardus: Keemikute 41, A. Tel 644 0599; Haabneemes: Kaluri tee 3, Viimsi vald, A. Tel 600 3000; Kuusalus: Mäe 1,
A+. Tel 607 6000; Loksal: Rohuaia 6, A+. Tel 600 9200; Jüril: TAMMIKU, Aruküla tee 7, B. Tel 609 1630; Kehras: Kose mnt 7, A+. Tel 601 9770; Keilas: Piiri 5, A+. Tel 601 3010; Paldiskis: Rae 26, A. Tel 658 1200; Kosel: Kodu 2, A+. Tel 601 4200; Sauel: Pärnasalu põik 1, A+. Tel 600 4300; Lool: Saha tee 9, A+. Tel 600 4900; Kose-Uuemõisas: Kesk tn
1, A. Tel 600 8908. Järvamaal: Paides: Pikk 25, A+. Tel 387 0001; Türil: Viljandi 13a, A+. Tel 387 8666; Järva-Jaanis: Lai 23, A+. Tel 385 3200; Koerus: Paide tee 2, B. Tel 389 7570. Pärnumaal: Vändras: Pärnu-Paide mnt 26, A+. Tel 44 39 600; Pärnu-Jaagupis: Uus 20a, A. Tel 446 0620. Tartumaal: Tartus: Soola 7, A. Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila
küla, A+. Tel 742 6200. Viljandimaal: Viljandis: Jakobsoni 2, A. Tel 434 0111. Võrumaal: Võrus: Niidu 8, A+. Tel 772 2377. Põlvamaal: Põlvas: Kesk tn. 41 A+. Tel 79 22333. GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA, Laada 16, Y. Tel 324 4600; Tapal: TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, Y. Tel 327 0462.
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• Ostan vene buraane, karte,
Jawa, võrre, mopeede, vene
mootorrattaid igas seisus,
samas ostan Ford Sierra. Tel
5632 3142

HAAKEKONKSUD

KINNISVARA
• Omanikult anda üürile 1toaline mugavustega möbleeritud
korter Rakveres, Kungla tn, 32
m2, üür 275 € +kommunaalmaksud, vajalik 1 kuu ettemaks
ja tagatisraha. Tel 5664 9966,
Pille
• Müüa või anda üürile 1toaline keskküttega korter Tamsalus (tuba, köök, vannituba,
esik, pakettaknad, turvauks).
Tel 5680 1956
• Müüa 2toaline korter Sõmeru, Puiestee 10. I korrus, maja
värskelt renoveeritud, korter
remonditud, tehnika ja mööbel
hinnas. Info tel 509 8328
• Müüa 2toaline korter Lääne-Virumaal, Viru-Jaagupis,
Kesk 27. Korter asub II korrusel. Korteris on puupliit ja
õhksoojuspump. Tel 5880 0056
• Müüa 2toaline puuküttega
korter Roelas. Täpsem info tel
5552 6557
• Müüa Järvamaal madalate
kommunaalkuludega hubane
ahiküttega 2toaline korter,
üldpind 44 m2, I korrus. Kõrged
laed, avar planeering. Korter
asub rahulikus Jalgsema külas.
Kortermaja ümbritsevad talud,
seene-marjametsad. Korteri
juurde kuulub kelder, puukuur
kus talve puud olemas, avar
aiamaa. Korter elementaarselt sisustatud, kindlustatud,
olemas korstnapühkijalt akt.
Tallinn 110 km, Järva-Jaani 4
km, Aravete 13 km, Koeru 20
km, Paide 36 km. Hind 17 000 €.
Huviline helistab tel 5385 2867
• Müüa hea hinnaga 3toaline
ahjuküttega korter Rakverest
12 km. Lasilas (kool, lasteaed).
Majal uus katus, korteril uued
aknad, uus välisuks. Pliit ja
ahjud terved ja töökorras. Pakendis uus dušikabiin. Vajab
remonti, seega sobib inimesele
kes tahab oma soovide järgi
korterit kujundada-renoveerida. Hind 15 000 €. Tel 5554
6104
• Müüa 3toaline korter
Väike-Maarjas. Lisainfo
telefonil 5656 6873
OST
• Ostan 1 või 2toalise kõigi
mugavustega korteri Rakveres otse omanikult. Tel
508 1311
• Soovin osta korteri või maja
Rakveres või lähiümbruses,
võib vajada remonti. Soodsa
hinna puhul tehing kohe! Tel
522 6500
• 5-liikmeline pere ostab 3-või
enam toalise korteri, väiksema maja või maja osa Rakvere
või lähiümbrusesse, otse omanikult. Tel 5592 2258

• Ostan maja Tartu või Jõgevale. Tel 5817 2199
• 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

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

ÄRIPINNAD
• Anda rendile äripind, 55
m 2 (heas korras, konditsioneer jm), bussijaama vastas Vilde 14, Rakvere. Sobib
ka ha mbaraviks, odavad
kommunaalkulud. Tel 5648
6638
SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee
• Müüa Toyota Corolla 02,
diisel, ÜV 09.2023, universaal,
kärukonks, defa plokisoojendus, talve- ja suverehvid velgedel. Välimus viisakas ja rooste puudub, aga
sellegipoolest pole see uus
auto. Hind 2255 €. Tel 5301
0818
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

AUTO KLIIMASEADMETE
REMONT JA TÄITMINE

RASKETEHNIKA,
FRONTAALLAADURITE,
KAHVELTÕSTUKITE

• Autoklaaside müük ja
paigaldus. Tel 325 5505

- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika

VEOAUTODE ning
SÕIDUAUTODE

ANNAN ÜÜRILE
• Anda üürile 1toaline möbleeritud korter Kundas. Üür
140 €. Tel 522 3647
• Üürile anda 2toaline mugavustega korter Rakvere kesklinnas. Tel 506 5721
• Anda üürile Rakvere kesklinnas renoveeritud majas 2toaline möbleeritud korter. Üür
300 € + kommunaalmaksud.
Tel 529 8053
• Anda üürile otse omanikult
2toaline ahjuküttega korter
Kadilas. Tel 501 0497
• Anda üürile 2toaline möbleeritud korter Kundas. Üür
180 €. Tel 522 3647
• Üürile anda soodsalt korralik
2toaline möbleeritud korter
Aseri keskuses. III korrus. Uued
aknad. Kõik mugavused, äsja
tehtud remont vannitoas jne.
Keskküte. Olemas külmik,
pesumasin, jne. Ilus alevik,
kena koht ja korter elamiseks.
Kõik elus vajalik, kauplus, kool,
muusikakool, vabaajakeskus,
raamatukogu, klubi, on olemas. Ka meri ei ole kaugel. Tel
5390 1003

müük, paigaldus.
Tel 322 5233

• 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 kiirmüügihinnaga
sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja
lihtsalt kasutult seisvaid. Koha
peal kiire vormistamine ja
tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või tel 5618
8671. Järgi tulen puksiiriga ja
tasun sularahas. Vormistan ja
arvelt maha võtan ise. Vaata
lisaks: www.seisevauto.ee
• Ostan igasuguses seisukorras
vanu sõidukeid, 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 kõikide Jawade osi. Tel
5558 5956
• Ostan mini mopeed Riga või
vana mootorratta! Tel 5817
4614
• Ostan igasuguses seisukorras sõidukeid. Võivad vajada
remonti, olla seisnud, avariilised, heas korras, romud jne.
Huvi pakuvad ka vene autod.
Sobiva pakkumise puhul kiire
tehing. Romud kustutan arvelt.
Maksan head hinda! Tel 5357
7108

• Auto elektroonika
remont ja elektritööd
• Diagnostika
• Autovalveseadmed
• Webasto ning Eber- späsher
paigaldus ja remont
• Haakekonksude
müük ja paigaldus

Asum
aadr e uuel
essi
Gardi Elektroonika OÜ
l
Narva 49, Rakvere,
tel 5052 065

• Ostan oma majapidamisse
traktori T-40. Sobib ka remonti
vajav traktor. Tel 5396 7664

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)

• Hooldus, remont, diagnostika 35 €/tund. Elektritööd, keevitustööd 45
€/tund. Kontakt: tel 5558
8601, AllMotors OÜ

www.cormet.ee
F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

• 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
• Veo- ja tõsteteenus veoautoga. Rakvere. Tel 5836 9120
• Veoteenus, kolimine, ja kolu
vedu prügimäele. Tel 506 1547

VÄIKE-MAARJA
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD
Euroopa ja Jaapani autodele
● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

AUTO- JA MAJAKLAASIDE
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA
PARANDUS
Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

tel 326 1463, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee
Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTOREMONDITÖÖKODA

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

- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde

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

TELLI TAKSO tel 1700

TALVEREHVE

TEENUSED
• Vahetame rehve Vinni vallas Viru-Jaagupis. Hind alates
25 €-st. Kokkuleppel ajalist
piirangut pole. Tel 5784 6950,
e-mail: rehvivahetus456@
gmail.com

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni
Eelistatud Järvamaa ja
Lääne-Virumaa,
võimalik ka üle Eesti.
Tel +372 5647 1977
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FEKAALIVEDU

KAUBA, TREILERVEOD JA
TÕSTETEENUS
Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m,
kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Transportteenus.
Tel 5553 0770

ARMITEC OÜ

● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja
kanalisatsioonitööd
● Elamute ja
mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi
renoveerimistööd
● Septikute ja
mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent
(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük
(muld, liiv, killustik)

Fekaalivedu ja
settekaevude
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE
RENT
Sevrik OÜ
517 6299

Tel 5191 2784,
arved.armitec@gmail.com

EHITUSTEENUS

3,5t ekskavaatori rent.
100€/päev, vajadusel
transpordivõimalus.
Info tel 504 0118
KAEVETEENUSED
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
FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust
ja kanalisatsioonikaevude
tühjendamist. Külmunud
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 4298, 5381
9930
TEEME KOMBINEERITUD
SURVEPESUAUTOGA
JÄRGMISI TÖID:

* 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

• Müün, paigaldan ja remondin
õhksoojuspumpasid ja konditsioneere. Tel 502 4944
• Ehitusprojektide koostamine. Rekonstrueerimis- ja
muudatusprojektid. Laiendusprojektid ja mõõdistusprojektid. Ehituslubade taotlemine, ehitusteatise esitamine.
Kasutuslubade taotlemine ja
kasutusteatiste esitamine. Lühikesed tähtajad! Tel 5850 7731,
email: info@korsarprojects.eu

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike survepesu ning ummistuste
likvideerimine, settepaakide
tühjendamine ja puhastamine,
kanalistasioonipumplate puhastamine, 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.

• Ventilatsioonisüsteemide ehitus ja hooldus.
Ventilatsiooniseadmete
müük. Parim Õhk OÜ. parimohk@gmail.com. Tel
5348 1874
• Biopuhastite, septikute paigaldus ja müük. San.tehnilised ehitus- ja parandustööd.
Tel 5757 0202 või erlend@
eestiseptik.ee

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

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööd. Eramajas, korteris kui ka tootmishoones.
Tehnosüsteemide hooldus,
remont ja diagnostika. Eriväljasõidud 7 päeva nädalas. info@watercat.ee, tel
5697 9409

Settekaevude tühjendamine
ja reovee ära vedu
lääne-virumaal
Tel 513 7633

• Salvkaevude kaevamine,
puhastamine, remont ja rõngaste vahetamine. Tel 5840
0240
• Varikatuste ehitus. Tel 5889
2528
• Teostan santehnilisitöid Lääne-Virumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone vundamentide
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail:
Initex@hotmail.com

• Teostame kõiki lammutustöid koos prahi äraveoga. Tel 5308 1705
• Fassaadide ehitus. Tel 5889
2528
• Teostame erinevaid sisening välistöid, korterite ja
majade renoveerimine, katuse- ja fassaaditööd. Pikaajaline kogemus ning paindlikud
hinnad. Tel 5875 5454
• Üldehitustööd. Tel 5889 2528
• Teostan maalritöid Lääne-Virumaal! Tel 5347 3248
• Maalritiim tuleb ja teeb kiiresti ning kvaliteetselt, www.
estmaaler.ee. Tel 503 0406
• Eramute ja korterite renoveerimine. Tel 5889 2528
• Teostame elumajade, korterite, vannitubade ehitus- ja
remonditöid. Tehtud töödele
garantii. Tel 518 7979
• Teostame katuse ning fassaaditöid. Pikaajaline kogemus ning paindlikud hinnad.
Tel 5875 5454
• 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
• Küsi hinda ehitustöödele.
Teostame kõiki ehitus- ja
remonditöid. Tehtud töödele
garantii. Tel 518 7979
• Teostame järgmisi töid:
puitfassaadid, terrassid,
sis etö ö d, plaatimine,
krohvimine, küprokitööd,
OSB-tööd, tuulekojad,
verandad, varjualused.
Hinnad soodsad! Tel 5459
7216, 5637 9559
• Puitlagede ehitus, materjal
otse tootjalt. Tel 5889 2528
• Võrk- ja puitaedade ehitus.
Soodsa hinnaga immutatud
puidust piirded. Tehtud töödele arve ja garantii. www.
kodupuit.ee Tel 5888 9999
• Teeme ehitus- ja remonditöid ning vannitubade remonti. Aitame teid sisekujundusel.
www.kenriko.ee. Tel 508 3305
• Saunade, grillimajade, varikatuste, terrasside ehitus. Tel
5889 2528
• Teostame ehitus- ja remonditöid, teeme kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, santehnilisitöid, elektritöid. Samuti
vannitubade remonti. Tel 518
7979
• Kõik elektritööd pädevusega
elektrikult, boilerite puhastus
ja remont. Tel 5890 2983, 5656
4876
• Kõik lammutustööd koos
prahi äraveoga. Tel 5889 2528
• Teeme korteritele ja vannitubadele remonti. Tehtud
töödele garantii. Tel 518 7979
• Pleki kantimine: valmistame plekke vastavalt 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
• Kõik pottsepatööd. Tel 5851
9785
• Pottsepatööd: ahjud, pliidid,
kaminad, korstnad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 8487,
Vaiko
• Korstnapühkija. Tel 5560
4046
• Korstnapühkija ja pottsepateenused. Tel 522 1165
• Korstnapühkija, ummistuste
likvideerimine. Tel 5552 8487
• Pottsepp ehitab ja remondib
küttekoldeid. Tel 506 9683
• Pottsepatööd: ahjud, pliidid,
kaminad, ehitus ja remont. Tel
5647 2716, email viruahjud@
gmail.com.
• Teen kindakrohvi (korstnad, soojamüürid, seinad jne).
www.kenriko.ee Tel 508 3305
• R a kv e re Kü t t e s a l o n g
pakub küttesüsteemide
paigaldust ning hooldust
(pottsepp, korstnapühkija,
keskküttespetsialist, soojuspumbaspetsialist). kyttesalong@gmail.com, 558
6786, Jaama pst. 5 Rakvere,
www.küttesalong.ee
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• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profiilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutusvarustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofiilide 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

TORUTÖÖD
Süvavee-, tsirkulatsiooni- ja muud
pumbad.
Vaata kodulehte
www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147,
KÜSI HINDA !

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

KÕIK ELEKTRITÖÖD
Projekteerimine ning
dokumentatsioon.
Tel 5341 9510
lepikuelektritood@
gmail.com

Kortermaja trepikodade remont ja
renoveerimine.
Tel 5553 0770

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

WWW.VOODRILAUD.EE
Müügil:
Sise- ja välisvoodrilauad
Põranda ja terrassilauad
Kruntimine ja värvimine
Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!
Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee
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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

Lammutustööd koos
prahi ära veoga.
Tel 5553 0770

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

 SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine
 TORUABI JA AVARIIDE
LIKVIDEERIMINE
 VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
 KANALISATSIOONI˨
SÜSTEEMID
 VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus
 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com

Korterite, vannitubade
ja trepikodade remont.
Tel 5553 0770
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• Sise-, välis-,vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus.
• Septikute, imbsüsteemide,
mahutite müük ja paigaldus.
Septikutel eurosertifikaat.
Tehtud töödele garantii.
INFO: tel 503 5766
vassivere.traktor@gmail.com
www.vassiveretraktor.ee

MUUD TEENUSED
• Pildistame ja filmime õhust.
Lihtsustame kõrgete objektide
visuaalset kontrolli - korstnad,
mastid, tornid jne. Tel 5662
9768
• Pehme mööbli remont, veo
võimalus. Tel 506 1547
• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 5889 2528
• Rakvere linna eakate kodune hooldus. Võtame vastu teie
soove kodusele hooldusteenusele. Info ja registreerimine tel
5384 7407, kuulutus ei aegu!
• Koristan ära teie vanaraua keldritest ja õuedelt,
kaasa arvatud auto akud,
vana auto dokumentidega
ja kodutehnika. Tel 5672
7600
• Hauaplatside renoveerimine, piirete ehitamine paekivist, tänava äärekivist või
puidust, liiva ja kruusa vahetamine, hauakivide pesu. Töötame sel aastal kuni ilm lubab ja
võtame tellimusi ka järgmiseks
aastaks. Töötame üle Eesti.
Tel 5592 3491, hauahooldus@
muhkel.ee
• Hauaplatside hooldus. Lähenemas on jõulud! Süüta
lahkunu mälestamiseks küünal. Kui Teil ei ole võimalik
ise kalmistule minna, teeme seda Teie eest. Abistame ka trandspordiga kalmistule. Tel 5820 7337, lisainfo
http://www.kalmistuhooldus.
ee
• Pakume raamatupidamisteenust - hinnad mõistlikud ja
teenus professionaalne. Võtke
ühendust: info@terell.ee või
tel 5686 7522
• Raamatupidamisteenus väikefirmadele, majandusaasta
aruanne, eelneva perioodi
korrastamine, pikem koostöö.
Tel 5667 1255
• Kogemustega kõrgharidusega raamatupidaja osutab
firmadele raamatupidamisteenust. Tel 55686 385, 5688
7448; e-mail: benedicion2@
gmail.com
• Arvutite hooldus ja remont.
Printerite müük, hooldus ja
rent. Kohapeal suur valik
kvaliteetseid, soodsa hinnaga analoogtoonereid. Alates
31.01.2022 uus aadress E. Vilde
3, telefon 553 5475, meiliaadress info@itsalong.ee
• 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

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

Ohtlike puude
langetamine,
puudehooldustööd,
hekkide pügamine,
kändude freesimine.
www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

RAAMATUPIDAMISTEENUSED
• algdokumentide korrastamisest
majandusaasta aruande

• 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
mänguautosid, 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, maksan kuni 170 € vaasist. Paku julgesti. Tel 5672 7175
• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid mänguasju. Tel
507 9984
• O s t a n g a ra a ž i t ö ö l a u a
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 igasugust vanakraami,
ka tänapäeva esemeid, teile
mittevajalike esemeid ja antiiki, hinnad head, koju kutsed.
Tel 503 1849
• Ostan ENSV-aegset tarbekunsti (ARS, UKU, LINDA) jne
ning märke. Tel 518 0702

KODU
• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 5889 2528
• Pakun munakoori ja karpe.
Tel 5685 8009
• Kas kellelgi on pakkuda vanu
propaani ja hapniku balloone? Pakkuda võib ka autorehve, ka veoauto omasid - kompleksselt. Palun helistada. Tel
5678 0335
• Müüa KIRBY. Tel 5904 6469
• Müüa kasutatud „Võru“ sektsioon. Hind 75 €. Tel 552 8235
• Tasuta ära anda vähe kasutatud kušett 120*200. Tel 5635
4671
OST
• Antiigiäri Hansa Antiik annab teada: Läksime üle talvistele lahtiolekuaegadele.
Oleme kuni aprilli lõpuni
avatud KOLMEL PÄEVAL NÄDALAS - T, N, L, 10.00-14.00.
Ost-Müük-Vahetus. Kojukutsed endiselt tasuta. Pikk 7,
Rakvere. Tel 528 2330
• Ostame tuhandeid vanaaegseid esemeid, ka mööblit ja
väärismetalle. Tühjendusostud majapidamiste likvideerimisel. Raha kohe, koju kutsed
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk
7, Rakvere. Tel 324 0542, 528
2330, info@hansaantiik.ee

RAKVERE PIKK 6
• VARUOSAD MARGI
MUDELITELE
• VARUOSAD HIINA
MUDELITELE
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee
5637 4243

Ostan pildil olevad esemed. Värvid võivad erineda.
Pakkuge ka teisi Tarbeklaasi vaase ja karahvine.
Tel 529 1288

• Ostan NSVL fotoaparaate, objektiive, vahvliküpsetajaid Tallinnas. Tel 5607
6805

koostamiseni •

Tel 5816 2122
www.mesipere.ee
e-post: info@mesipere.ee

SUUR VALIK
LASTE ATV-SID ja
KROSSIRATTAID

• Ostan itaalia keele sõnaraamatu ja itaalia keele õpiku.
Tel 5695 9304
• Ostan nõukaaegse lilledega
või merepildiga maali. Tel
5677 0569
• Ostan tänapäevase korras
Soome kelgu. Tel 5685 9802

HINNAD ALL.

ATV-D

Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €),
200 CC (1750 €), 250 CC, ATV-D lastele 60CC
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)

KROSSIKAD

125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid,
5 käiku

MOOTORID

sääreväristajale (170-200 €), mopeedile
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC;
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•UUS, madal 3-rattaline elektrijalgratas - 875 €
•JALGRATTAD NAISTELE
1-KÄIGULINE 175 € JA
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

Kes soovib ära anda
kodus jalgu jäänud asju
u liseerimiseks?
Aknad/uksed
Radikad
Mööbel
Köögiseadmed/tehnika
Sõidukid
Metall
Soojuspumbad
Ehitus/kü epuud
Aiapos d, väravad
PAKKUDA VÕIB KÕIKE!
Tel 5813 2913

KÜTE, KÜTTEPUUD

•ÕHKS O OJUSPUMPADE MÜÜK-PAIGALDUS-HO OLDUS KÕIK
ÜHE ST KOHAST! Ku i
otsid õhksoojuspumpa
või konditsioneeri küsi
meilt pakkumist! Tasuta
konsultatsiooni - helista
meile tel 5662 2050 või
http://www.rakverekliima.
ee Lisaks nüüd müüme
õhk-vesi soojuspumpasid. Küsi pakkumist ka
meilt!
• Müüme Haljalas saetud ja
lõhutud küttepuid, kuivad ja
toored, lehtpuu, koju vedu 5-10
rm. Tel 505 1528

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

kuulutused.kuulutaja.ee

• Saetud-lõhutud küttepuud laotuna 5 m3 alustele.
Kõik puuliigid eraldi. Telli
riidas puud koju. Tel 5399
3702
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• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, koos kohale toomisega.
Tel 514 3328
• Müüme Haljalas kuivi
kase- ja lepapuid (40 liitrilises kotis). Halgude pikkus
30 cm. Hind lepal 5 €/kott ja
kasel 6 €/kott. Tel 505 1528
• Müüa kuivi lepa-ja kasepuid (40 L võrgus). Halu
pikkus 30 cm, pakkuda ka
lahtiselt toorest ja kuiva
halupuud. Tel 5554 6093

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-Virumaa

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI,
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk),
SISEVOODRILAUDA
(kuusk, mänd, saar),
PÕRANDALAUDA
(kuusk, mänd, kask, lepp),
SAUNALAUDA
(must lepp, haab),
TERRASSILAUDA
(mänd, kuusk).
Võimalikud erinevad
proﬁilid ja laiused.
Samas pakume paigaldust.
Tel 528 8224
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb

•SOOJUSPUMBADE
M Ü Ü K , PA I G A L D U S ,
HO OLDUS. Müüme ja
paigaldame soojuspumpasid &konditsioneere.
Soojuspumba siseosa keemiline puhastus. Õhk-Vesi
ja maaküte soojuspumpade müük ning paigaldus.
VIRU SOOJUSPUMBAD
OÜ. www.virusoojuspumbad.ee. Tel 5656 4857
• Müüa kuivi küttepuid. Tel
514 8848
• Müüa metsakuiva kuuske 90
€/ruum, kohale toomine hinnas ja toome 3 ruumi korraga.
Tel 5480 0134
• Müüa kuivad küttepuud,
sanglepp 38 ja 43 cm pikad,
ühel alusel ca 1 m2, hind 150
€. 1 alus ja ümarat puitbriketti
1 alus 350 € (1 alus 700 kg ja 20
kg pakid). Info tel 5614 0016
• Saadaval toored küttepuud:
hall lepp 35-60 cm - 90 €/ruum;
sanglepp 35-60c m - 100 €/
ruum. Kuivad 40 L võrgud:
klots 5-25 cm 4.50 €/võrk; hall
lepp 30 cm 5 €/võrk; kask 30 cm
6 €/võrk. Tel 5559 0853
• Müüa küttepuid aastaringselt koos kohale toomisega,
veokile laotult 5-15 m3. Kuivad
38, 50 cm ja toored 30-50 cm,
hinnad soodsad. Tel 503 0311
• Kuivad puud 40 l võrgus. Tel
5380 5508

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad
Müük, hooldus,
paigaldus
+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

• Ostan antiik ja vanemaid
esemeid. Pakkuda võib kõike.
Tel 5616 5761

OÜ UHTNA PUIT
müüb

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud
ja lõhutud küttepuid,
veovõimalus.
Asume Kunda lähedal.
Tel 523 4142

EHITUS
• Müüa ehituslikku liiva. Tel
554 9113
• Müüa killustikku, erinevad
fraktsioonid. Tel 554 9113
• Müüa ümarterast, pikkus
125 cm, läbimõõt 4 cm. Tel
5889 2528

• Katela saekaater pakub
sae- ja höövelmaterjali koos kohaletoomisega.
Võimalik ka ise materjalile
järele tulla - asume Katela
külas, Rakvere vallas. Lisainfo kodulehelt http://
www.katelapuit.ee, meili teel: katelapuit@gmail.
com või helistades 5982
1004

UHTNA SAEVESKI
müüb aastaringselt
soodsalt ehituslikku
SAEMATERJALI
(prussid, lauad),
HÖÖVELMATERJALI
(välis-, sise-, põranda-,
terrassi-, servamata
lauad)

Transpordi võimalus!
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või
uhtna.saeveski@gmail.com

katuse-, seina- ja sileplekki
(kivi-, trapets- ja
laineline proﬁil)
Hind al. 7 eurot m².
Saadaval
harja- ja viiluplekid.
Hind 5 eurot jm
Tel 508 6435

• Müüa sõelutud musta
mulda, asukoht Rakveres,
lisainfo telefonil 526 1408
• Müüa sõelutud mulda. Tel
554 9113
OST
• Ostan RS-09 kõiki osasid. Tel
5558 5956
• Ostan kasutatud mootorsae,
võib vaja remonti. Tel 503 9650
• Soovin osta talu tarbeks
JUMZ kopa ja MTZ-82 soovitavalt frontaallaaduriga. Tel
5836 4842
LOOMAD
• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rinnamärke, medaleid, postmarke, albumeid, vimpleid, tikutoose
ja palju muud. Kõik vana
huvitab! Tel 5872 5458

METS

Ostame kasvavat
võsa, puhastame
teie kraavi- või
põlluäärse maa.
Lisainfo
tel 5347 7664

• Müüa segavereline hundikutsikas, musta värvi,
1-kuune. Eelistan müüa
looma armastajale, kellel
on oma aed. Koer kasvab
üle põlve. Hind 50 €. Tel
508 0364
• Kodu otsib 2-aastane väike
koerake. Tel 5370 4404
• Müüa kääbusküülikud. Ostan kuke! Tel 5371 5220
VANAVARA

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

• Ostame tuhandeid vanaaegseid asju, seal hulgas mööblit
ja väärismetalle. Valikuliselt
huvitab ka nõukogudeaegne
kraam. Raha kohe. Kojukutsed
tasuta. Kuni aprilli lõpuni on
meil talvised lahtiolekuajad - T,
N, L, 10 -14.00. Antiigiäri Hansa
Antiik, Pikk 7, Rakvere. Tel 324
0542, 528 2330
• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid mänguasju. Tel
507 9984
• Ostan majapidamise likvideerimisel igasugust vanakraami,
ka tänapäeva esemeid, teile
mittevajalike esemeid ja antiiki, hinnad head, koju kutsed.
Tel 503 1849

PÕLLUMAJANDUS
• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vajadusel tükeldamine.
Info tel 5196 2628 või 5354
3002
• Müüa Kungla Talu kartulit
„Gala“ ja „Laura“. Hind 30 kg
- võrk 15 €. Uhtna. Info tel 514
1338, vedu
• Müün toidukartulit, sordid
on „Gala“, „Milva“, „Laura“.
Hind koos transpordiga 0.40
€/kg. Asukoht Lääne-Virumaa. Täpsem info tel 5199
3008

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

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

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

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, käevõrusid, merevaiku, münte, hõberublasid, paberrahasid,
kellasid, hõbedat (pitsid,
lusikad, portsigarid jne).
Huvitavad 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 nõukogudeaegseid
ja ka vanemaid 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
TEATED
• Kas sinu riidekappi on jäänud seisma asju, mida kandsid ehk aastaid tagasi? Või ei
mahu uued asjad kappi ära,
sest vanad ja seismajäänud
riided võtavad liiga palju ruumi? Meil on sulle lahendus tule rendi Riideboxist endale
boks ning too kõik oma seisma
jäänud asjad uut omanikku
otsima. Aga kui sulle tundub,
et kapis on veel piisavalt ruumi uutele asjadele, siis tule ja
soeta need endale Riideboxist
Võidu tänav 5, Rakvere. Lisainfo Facebookis või tel 5645 4294
• Võtan müüki käsitöövaipu,
kindaid ja sokke. Tel 5550 5148

• Jõulukuuskede müük.
Pakkuda kuni 3 m pikkuseid kuuski. Hind 25 €. Tule
vali kohapeal või kasuta
kojutoomise võimalust.
Asukoht: Ees-Kangru talu,
Tammiku küla, Väike-Maarja vald. Tel 5190 1085
Ostan kaubaaluseid:
EUR, FIN ja märgistamata.
Tel 5552 2789
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Aasta lõpetab
tasuta Terminaatori
kontsert Vallimäel

TÄNA MAAILMAS

1952: algas näidendi „Hiirelõks“ võidukäik

T

TUTVUS
• Alko ja tubakavaba mees
tutvub naisega 50-58. a. Tel
556 84191
• Vallaline 60-aastane proua
soovib tutvuda pillimehega
vanuses kuni 65, Lääne-Virumaalt. Tel 5478 0282
• 62-aastane Virumaa mees,
kes elab maakodus soovib
leida enda ellu toredat saleda
poolset naisterahvast. Tel
5809 4634
MUU
• www.toonklaas.ee
• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 5889 2528
• KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727. 24H. www.ennustus.ee
• Tel 900 5020 NÕUANDELIIN. Eraelu- ja suhteprobleemide nõustamine.
Anname teile parimaid
soovitusi. Kõne hind 1,48
€/min
• Kogenud sensitiiv nõustab,
paneb kaarte, aitab maagiaga
igas eluvaldkonnas. Teeb reiki
seansse. Helista tel 524 7836

äna 70 aastat tagasi, 25. novembril 1952 tuli Londonis
lavale Agatha Christie näidend „Hiirelõks“, millest sai maailma
üks populaarsemaid ja kõige kauem
mängukavas olevaid teatrietendusi.
„Hiirelõksust“ on saanud Londoni
lahutamatu tõmbenumber, paljud
turistid ei lahku Inglismaa pealinnast
enne, kui on seda etendust näinud.
Näidendi „Hiirelõks“ 20 000. lavastust mängiti publikule 7. detsembril
2000. aastal ning tollast etendusjärgset juubelilõunasööki austasid oma
kohalolekuga ka esimese näitetrupi
elusolevad liikmed: maailmakuulus
režissöör Richard Attenborough,
tema abikaasa Sheila Sim ja Jessica
Spencer.
Lavastuse 50. sünnipäeva tähistas
teiste hulgas ka Suurbritannia kuninganna Elizabeth II, kes sel puhul
vaatas 25. novembril 2002. aastal
näidendit, mida ta väidetavalt varem
näinud polnud. Pärastisel galaõhtul kätles ja vestles kuninganna ka
originaaletenduse staari lord Attenborough’ga. Selleks ajaks oli lavastust
etendatud juba 20 807 korda.
2004. aasta 29. veebruari seisuga
oli näidendit mängitud 21 263 korda ning 18. novembril 2012 jõuti
25 000. etenduseni. Aga 2018. aastaks
oli näidendit mängitud Londonis
27 500 korda. Etendused St. Martini
teatris peatati 16. märtsil 2020 koos
kõigi teiste West Endi etendustega
Ühendkuningriigis koroonapandeemia ajal. „Hiirelõksu“ hakati uuesti
etendama 17. mail 2021. aastal pärast
14 kuud peetud pausi.

Maailma tuntum
krimikirjanik

Dame’i tiitliga pärjatud Agatha Christie (1891–1976) on kirjutanud üle
saja teose, nende hulgas romaane,

näidendeid, novelle, biograafiaid.
Ta on kõigi aegade enim avaldatud
autor. Samas piirdus tema haridus
peaasjalikult ema õpetusega, kooliharidust ta ei saanud. 23aastaselt
abiellus ta armeeohvitseri Archibald
Christiega ning pärast selle abielu
purunemist sai tema elukaaslaseks
1930. aastal ajalooprofessor Max
Mallowan.
Oma esimese kriminaalromaani
kirjutas Agatha Christie selleks, et
tõestada oma õele, et head kriminaalromaani on võimalik kirjutada.
Selle loo nimi oli „Saladuslik juhtum
Stylesis“, kuid kirjastajaid see esialgu
ei huvitanud ning teos ilmus alles
1920. aastal.
Eriti populaarsed on Christie loodud detektiivid belglane Hercule
Poirot ja koduperenaine miss Jane
Marple, kes ei jää hätta ühegi kuriteo
lahendamisega. Seetõttu on nendest
tegelaskujudest vändatud hulgaliselt
filme ning eriti teleseriaale.
Enamasti teatakse Agatha Christiet kriminaallugude kirjutajana, kuid
tema sulest on ilmunud üht-teist
muudki. Näiteks on ta kirjutanud
iseenda eluloo. Mary Westmacotti
pseudonüümi all pani ta kirja ka kuus
armastusromaani, kuid need eriti
suurt tähelepanu ei pälvinud.

Ainulaadne näidend

„Hiirelõks“ (The Mousetrap) on üks
Agatha Christie kuulsamatest näidenditest, kuid tuntud on teisedki,
nagu näiteks „Kümme neegrit“ ja
„Süüdistuse tunnistaja“. Kokku kirjutas Christie üle 20 näidendi. Eriliseks teeb „Hiirelõksu“ teiste Christie
teoste hulgas asjaolu, et selles pole
detektiivi. „Hiirelõksu“ on tõlgitud
enam kui 20 keelde ja mängitud vähemalt 50 riigis.
„Hiirelõks“ on mitmeski mõttes

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

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5093

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093
Disain
Marimai Kesküla
Kelli Rannamets

omalaadne teos, peaasjalikult muidugi seetõttu, et seda tükki on üks
teater hoidnud mängukavas juba üle
poole sajandi. Miks seda näidendit
on nii kaua ja pidevalt mängitud,
ei ole kuigi kerge selgitada, sest
seda lihtsalt ei teata. Oletusi on küll
mitmeid, kuid mitte midagi konkreetset, millest tõsiselt kinni saaks
haarata.
„Hiirelõks“ oli algselt 20-minutiline raadiokuuldemäng pealkirjaga
„Kolm pimedat hiirt“, mis oli pühendatud kuninganna Mary 80. sünnipäevale. Seejärel kirjutas Christie loo
ümber lühijutuks ja hiljem omakorda
näidendiks.
Näidendit „Hiirelõks“ mängitakse
alates 1952. aastast vahetpidamata
Londonis ning viimased aastakümned Püha Martini teatris. Enne etenduse St. Martini teatrisse üle viimist
oli see juba 22 aastat ehk 8862 korral etendunud kõrvalpaiknevas The
New Ambassadors teatris. Aga alates
1974. aasta 25. märtsist kuni tänase
päevani saab St. Martini teatris nautida Agatha Christie üht kuulsamat
näidendit „Hiirelõks“.

Mitmerekordiline etendus

Kui 25. novembril 2002. aastal toimus galaetendus tähistamaks „Hiirelõksu“ lavalolemise 50. aastapäeva,
kuulusid kõrgete külaliste sekka ka
kuninganna ja Edinburghi hertsog.
Agatha Christie lapselapselapsed
Joshua ja Max Clementson kinkisid
monarhile lillekimbu ja hiiglasliku
hiirelõksu. Pärast etendust kohtusid
Elizabeth II ja prints Philip näitetrupiga, sealhulgas kuulsate lord ja lady
Attenborough’ga.
Selle fenomenaalselt pika aja jooksul on näidendist osa võtnud ligi 350
näitlejat, kellest mitu on oma ülipika
karjääri tõttu ka Guinnessi rekordite

raamatusse raiutud. Major Metcalfi
rolli 4575 korda kehastanud David
Raven jõudis rekordiraamatusse kui
kõigi aegade vastupidavaim näitleja.
Etenduste jaoks on triigitud veidi üle 100 miili särke ja külalistele
müüdud peaaegu 400 tonni jäätist.
Rekordite raamatusse sisenes „Hiirelõks“ juba 12. aprillil 1958, kui
sellest sai Briti teatri ajaloos kõige
pikemalt kavas olnud etendus.
Selle näidendi dekoratsioonid
asendati esimest korda alles 2000.
aastal, kusjuures disain jäi väga originaalilähedaseks. See tehti teoks ühe
nädalavahetusega ning see muudatus
ei toonud kaasa mitte mingisugust
vaatajate arvu langust.

T

„Hiirelõksuga“ on seotud ka üks
üsna omapärane tragikoomiline või
kurioosne seik. Nimelt tahtsid kaks
Suurbritannia produtsenti teha näidendi alusel filmi ja maksid 1952.
aastal ekraniseerimisvõimaluse eest
25 000 dollarit, kuid ei jõudnud lubadust täita.
Nimelt oli sõlmitud lepingus
kirjas, et nad võivad alustada filmi
väntamist kuus kuud pärast viimast
teatrietendust. Mehed ootasid ja
ootasid, kuni lõpuks hakkas lootus
kustuma ja nad ära surid. Kuid teatris mängitakse näidendit ikka veel
edasi.
Tõe huvides olgu öeldud, et „Hiirelõksu“ esietendus toimus 6. oktoobril 1952. aastal Nottinghamis, kuid
Londonis hakati seda näidendit
mängima 25. novembril 1952. Eestis on näidendi lavale toonud kolm
teatrit: Pärnu Draamateater (1971),
Vene Draamateater (1973) ja Eesti
Noorsooteater (1993).

änavusele Rakvere 720.
juubeliaastale paneb võimsa
punkti legendaarne ansambel Terminaator oma raju aastavahetuskontserdiga, mis algab 31.
detsembril kell 23 Rakvere Vallimäe
vabaõhukeskuses.
Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul loobus linnavalitsus juba
mõnda aega tagasi traditsioonilisest
aastavahetuse ilutulestiku korraldamisest. „Meile on oluline keskkonnahoid ning soov säästa uusaastaööl
inimesi ja loomi, keda paugutamine
traumeerib,“ selgitas linnapea.
Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte sõnul soovitakse pakkuda linlastele ja külalistele midagi, mis pakuks elamusi kauemaks.
„Oleme kindlad, et Terminaatori
kontsert, mida võimendavad mitmed valgusefektid, selle eesmärgi
ka täidab,“ märkis Alte ja kutsus
aastavahetuseks kõiki Vallimäele, et tähistada üheskoos Rakvere
juubeliaasta lõppu ning tervitada
uut aastat.
Lisaks tavapärasele kontsertvalgustusele on nõlvadele oodata
prožektoreid ja leegimasinaid, mis
loovad aastavahetusele väärilise
meeleolu. Kontsert on kõigile tasuta. Valguslahendust pakub Maivel
OÜ. Aastavahetuskontserdi aitavad
linna tuua: ArtHotell, Pätsi Sahver,
Mullistuudio ja Bamboo Garden.
Seoses kontserdiga on Vallimäele oodata suuremal hulgal inimesi
ning korraldajad paluvad tulijatel
kõigi turvalisuse huvides ilutulestikku mitte kaasa võtta. Rakvere
linnavalitsus ja Rakvere kultuurikeskus kutsuvad kõiki üles loobuma aastavahetusel pürotehnika
kasutamisest.

Allan Espenberg

Kuulutaja

Väike kurioosum

HINNAD RAKVERE TURUL 24. NOVEMBER.
RAKVERE TURG LAADA 39 ,
AVATUD T L 8.OO 16.OO
Väljaandja:
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5093
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

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

MATUSETEENUSED
Külmhoidla
Matusetarbed
Transportteenused
AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

KAUBA NIMETUS

ÜHIK MADALAIM KÕRGEIM
HIND
HIND

Kartul

kg

0.80

1.00

Maitseroheline

kg

10.00

15.00

Küüslauk

kg

10.00

12.00

Tomat, imp.

kg

3.80

Sibul

kg

2.00

3.00

Värske peakapsas

kg

0.60

0.80

Kaalikas, peet

kg

1.50

2.00

Porgand

kg

2.00

2.50

Jõhvikad

liiter

6.00

Õunad, Läti

kg

2.50

Hapukapsas

kg

3.00

Mesi

kg

7.00

Sarapuupähklid

kg

6.00

Puhastatud Kreeka pähklid

kg

12.00

Seemned lindudele 5 kg

kott

7.00

Värske räim ja kilu

kg

1.60

16.00

Köögivilja kiosk avatud T – L kella 10.oo – 14.3o
Müügil soojad kudumid ja kalmuseaded!
Reedel, 25.11 ja laupäeval, 26.11 turul
kalabuss rikkaliku kala valikuga!
Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee
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ARVUSTUS

MÕNE REAGA

Täna kõlavad
Rakveres kaunid palad
25. novembril astuvad Rakvere linnavalitsuse
valges saalis üles Hanna-Liina Võsa ja Prezioso
keelpillikvartett.
Hanna-Liina Võsa ja keelpillikvartett Prezioso
on koostööd teinud juba pea 20 aastat. Koos on
välja antud kaks CD plaati: „Pimedas on Valge“ talve- ja jõululauludega ning „Särav Vaikus“,
mille muusika lõi 2013. aastal Hanna-Liina koos
Kristjan Randaluga Kristiina Ehini tekstidele.
Tihti ristuvad nende teed erinevate projektide
raames, kuid kõige erilisemad on need kohtumised ja kontserdid, mille saab ise kokku kutsuda ja
vabalt koos musitseerida.
Vaikse Aja Muusika kontserdil kõlavad klassikalised palad Händelilt, Caccinilt, Schubertilt
ja teistelt klassikalistelt autoritelt ning esitusele
tuleb ka Eesti heliloojate Rein Rannapi ja Olav
Ehala kauneid palu, mis omakorda maitsestatud
muusikalimaailma pärlitega.
Piletid saadaval Fienta veebilehelt 10 euroga ja
kohapeal 15 euroga.
Kuulutaja

KUHU MINNA
Rakvere Teater

25.11 kell 19 „Di ja Viv ja Rose“ s/s, lav. Peeter
Raudsepp
25.11 kell 19 „Ajurünnak“ v/s, lav. Taago Tubin
26.11 kell 19 „Rosmersholm“ s/s, lav. Peeter
Raudsepp
26.11 kell 19 „Algus“ v/s, lav. Tiina Mälberg
28.11 kell 19 „See kõik on tema“ v/s, lav. Helen
Rekkor
2.12 kell 19 „Nipernaaditalv“ v/s, lav. Urmas Lennuk

Tükike amatsoonide ajaloost
Sel reedel jõuab kinodesse Aafrika naissõdalastest pajatav eepiline
film „Naiskuninga armee“, mis ei ole sugugi
fantaasiamaailma seiklus, vaid jutustab loo
tõesti Aafrikas elanud
ja tegutsenud
naissõdalastest.
Margit Adorf
Alustuseks tahan siiski ära mainida ka selle, et veel nädala lõpuni
saab Tallinnas ja Tartus vaadata
PÖFFi filme. Olgu siinkohal öeldud, et ka „Naiskuninga armee“
oli sel aastal PÖFFi kavas, seda
näidati festivali esimesel nädalal
ja kui lähete nüüd seda filmi kinno vaatama, siis olete tänavusest
PÖFFist vähemalt ühe linateose
jagu osa saanud. Riburada jõuab
igal aastal kümmekond meie
kodumaisel suurel filmifestivalil
näidatud filmi kinodesse, seekord siis on „Naiskuninga armee“
esimene pääsuke festivali kavast
suures filmilevis.
Filmi režissööriks on Gina
Prince-Bythewood, kelle viimastest filmidest olete ehk tuttavad
Netflixi kaudu 2020. aastal linastunud märuliga naisagent Andyst
(Charlize Theron), kes oli ühtaegu bondilik ja ulmeline. Filmi
pealkirjaga „The Old Guard“ saab

Esiplaanil vasakul Viola Davis naiskuninga rollis, paremal tema kadunud (ja taasleitud) tütar, keda kehastab Thuso Mbedu. Foto: pressimaterjalid

ka praegu Netflixi kaudu vaadata,
kui teil peaks alles nüüd režissööri varasema loomingu suhtes
huvi tekkima. Eestikeelseid subtiitreid filmil Netflixis kahjuks ei
ole.
„Naiskuninga armee“ puhul
hakkab vaatajale kindlasti ühe
muljetavaldavama elemendina
kõrva, et sellel on väga hea muusikaline kujundus ja värske film
on selle eest ka vähemalt ühele
preemiale juba nomineeritud.
Aga eks neid nominatsioone ja
ehk ka auhindu hakkab linateosele veel tulema. PÖFFil ei osalenud film üheski võistlusprogrammis, nii et meie omalt poolt
ei saa sellele midagi anda, aga
kui saaks, siis muusika osas oleks
tugev kandidaat olemas (artikli
autor kuulub PÖFFi žüriisse –
toim). Heliloojaks on Terence

Blanchard, kes on siin kasutanud
aafrika laulude ja rütmide elemente ja kui te varem ei ole aafrika muusikat kuulanud, siis selles filmis on see üks väärtuslikke
osiseid, jõuline ja lummav.
Jõulised on ka filmi naised, kes
peavad olema tugevad nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt, sest
ega nad niisama lõbu pärast end
armee jaoks ei treeni, vaid sellise
vajaduse on siiski tinginud karmid olud. Sageli on need naised,
kes sõjaväe ridadesse jõudnud, ka
oma varasemas elus kogenud nii
vaimset kui füüsilist vägivalda,
millele nad on otsustanud vastu
seista.
Filmi tõsielulisus seisneb selles, et teos räägib loo Agojiedest –
naissõdalastest, kes kaitsesid 19.
sajandi alguses Aafrikas Dahomey kuningriiki ennenägematu

vilumuse ja raevukusega. Tõsielusündmustest
inspireeritud
film jälgib kindral Nanisca (Viola Davis) eepilist teekonda ajal,
mil ta treenib järgmist noorsõdurite põlvkonda ning valmistab
neid ette lahinguks vaenlase vastu, kelle kindel siht on hävitada
nende elukorraldus. Aafrikat on
rüüstamas orjakauplejate hordid,
kes soovivad oma laevadele lastida eelkõige inimkaupa ega taha
midagi kuuldagi palmiõlist või
muudest ressurssidest. Nendega
on omakorda mestis võimuahned
kohalikud pealikud, kes aitavad
orjade leidmisele kaasa ja nabivad
sealt oma vaheltkasu.
Võib küll tunduda, et mustanahalised naissõdalased on eestlase jaoks väga kauge asi, aga
mõelge veidike – eestlasi on samuti läbi aegade orjastatud, ka
meie rahvast on küüditatud ja
meie endi rahva seas on olnud
äraandjaid. See on universaalne
lugu vabadusvõitlusest, millega
eestlastest publikul on kindlasti palju kergem suhestuda kui
mõne teise rahvuse esindajatel,
kelle minevikus ei ole olnud sarnaseid kannatusi.
Viola Davis peaosalisena teeb
taas suurepärase rolli. See näitleja
on Oscarile nomineeritud neljal
korral, millest ühel juhul ka saavutas võidu („Piirded“, 2016, parim naiskõrvalosa). Tema kõrval
on filmis teisigi tugevaid näitle-

jannasid, üheks peamiseks nooruke Thuso Mbedu, kes mängib
Nanisca kadunud tütart Nawit.
Kogu filmist õhkab uhkust
oma mineviku üle, selle kõige
paremas mõttes. Siin on muidugi palju traagikat ja ka karme
kaklusstseene, surma, ebaõiglust,
kuid selles filmis pääseb lõpuks
õiglus võidule, vähemalt selles
ühes suures lahingus. Ja nagu me
teame, siis vähemalt praeguseks
on ka orjapidamine keelatud.
Maailm on liikunud paremuse poole, mis siis, et aeglaselt ja
sammhaaval.
Film järgib noore neiu Nawi
teekonda naissõdalaste ridadesse,
tema treeninguid karmi sõjapealiku käe all. Vaataja ette tuuakse
mitme erineva naise traagilised
lood. Muidugi tekib ka kuuletumise konflikt – kas sõdur peab
pikemalt aru pidamata käsku
täitma või mitte ja kas emotsioonidest ikka on vajalik või võimalik täielikult vabaneda.
Kuigi pealtnäha on see peamiselt sõjafilm, siis inimsuhetes
on siin mitmekihilisus täiesti
olemas. Tegelastel on kindlad
iseloomud, igaühel oma minevikuvarjud, millega võidelda.
Tegelased ei ole üheplaanilised
tapamasinad, nad peavad ületama ka oma sisemisi takistusi ning
inimestena arenema. See on see,
mis teeb ühe filmi vaatamisväärseks. Soovitan.
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• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID,
KÜLMUTASIME
KROHVIALUSPLAADID
HINNAD
• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS AASTA LÕPUNI
I

Avatud ja suletud
pooriga pur vahuga
soojustamine.

I

Kvaliteetne materjal ja kiire töö.

Tel. +372 516 4647
info@1pur.ee / www.1pur.ee
• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE
TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL
• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee

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

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,
hooldus, puhastus,
Kortermajade ventilatsioonilahendused
Puiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-Virumaa
Telefon: 513 4946 OÜ IsoVent Ehitus

