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Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

• puidust siseuksed al 90.-

• valged sileuksed al 65.-

• valged profiiluksed al 75.-

• Basic välisuksed al 260.-

• Nordic välisuksed al 320.-

• laudisega välisuksed al 180.-

• korteri välisuksed al 170.-

• tulekindlad EI30 uksed al 250.-

• tulekindlad EI30 tammespoon uksed al 390.-

RENDIME VÄLJA SÜNNIPÄEVADEKS,
FIRMAÜRITUSTEKS NING

MUUDEKS SÜNDMUSTEKS!

RENDIME VÄLJA SÜNNIPÄEVADEKS,
FIRMAÜRITUSTEKS NING

MUUDEKS SÜNDMUSTEKS!

Mahutab:
70-leistekohti inimesele,

140-lelisatoolidega inimesele
kuid ruumid mahutavad
250 - 300 inimest
(koos tantsupõrandaga).

PUBIRUUM + DISKORUUM
1 KORRUS

PUBIRUUM + DISKORUUM
1 KORRUS

Pubiruum 170 m

Ruum on varustatud
professionaalse heli- ja
valgustehnikaga.

Diskoruum 150 mVõta meiega ühendust
ja pea üks meeldejääv pidu, koos oma sõpradega!

Küsi pakkumist maili teel: info@carola.ee, tel. +372 504 6249
ning jälgi meid Facebookis.
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OG Elektra esimese poe avamisest täitus 30 aastat
Sel nädalal, 26. aprillil, täitus 
30 aastat päevast, mil uksed 
avas Oleg Grossi esimene 
kauplus – Raja pood Rakve-
res. Sellest putka mõõtu poe-
kesest, mille uksest alati jär-
jekord välja lookles, sai algu-
se OG Elektra kaupluste kett, 
kus täna 74 poodi üle Eesti.

Katrin Uuspõld

Ettevõtja Oleg Gross meenutas, et 
augustis 1991 kukkus kokku nõu-
kogude süsteem ja sündis vaba Ees-
ti. „Samal aastal tegin oma esimese 
firma, mis tegeles elektrikaupadega. 
Kolhoositöö lõppes ära, majand lik-
videeriti, see jaotati osaühinguteks 
ja taludeks. Mina hakkasin tegelema 
seakasvatusega ja plaanisin avada 
kaupluse,“ jutustas Gross.

Ta oli tol ajal juba ostnud Kil-
lustiku tänavale maja plaaniga see 
kaupluseks ümber ehitada, aga kuna 
tollane abikaasa töötas Rakvere 
Kaubastus, õnnestus osaleda tööta-
jatele mõeldud oksjonil ja soetada 
enampakkumisega Raja pood. „See 
läks maksma 150 tuhat rubla. Tol 
ajal oli see väga suur raha. Kui ma 
oma äri ei oleks ajanud ja oleks ol-
nud riigi palgal, siis seda summat ma 
poleks kuidagi kokku saanud,“ rää-
kis Gross, kes oli kapitali kogunud 
autoäriga.

„Mul oli isa õpetus, et võlg on 
võõra oma. Maksin kogu summa 
poe eest kohe ära, kuigi oleks või-
nud rahulikult mitu aastat maksta ja 
lasta inflatsioonil oma töö teha. Tol-
lal oli aga kodune kasvatus selline, et 
võlgu ei tahtnud olla,“ rääkis Gross.

1992. aasta juunis oli rahareform 
ehk pood töötas vaid kaks kuud rub-
lade eest. „Krooni tulek pani inflat-
siooni seisma,“ rääkis Gross. 

Raja pood läks väga hästi käi-
ma. „Asukoht oli hästi sisse tööta-
tud, kuna seal oli juba nõukogude 
ajal aastaid kauplus olnud. Olime 
konkurentsis, sest siis ei olnud rah-
vusvahelisi kette, ainult kohalikud 

vennad, kellega rinda pista. Kui 
võtta paralleel spordist, siis olid 
need nagu Rakvere rajooni meist-
rivõistlused selle peale, kes äris ela-
ma jääb. Kui me siis ei oleks jõudu 
kogunud ja edasi arenenud, siis täna 
lämmatataks suured ketid kohe ära. 
Me näeme, et üksikpoepidajatel ei 
ole võimalik konkurentsis vastu pi-
dada. Aga tol ajal olid kõik väikesed 
ja nõrgad. Meie eelis oli oma seali-
ha- ja broileritootmine. Raja pood 
tegi kuus kuni miljonikrooniseid 
käibeid, kusjuures hinnad olid ma-
dalad. Aga müük oli tohutu,“ rääkis 
Oleg Gross. 

Esimene pood oli sisuliselt putka, 
kus müüjad olid leti taga ja kaup ko-
hati sõna otseses mõttes rippus laes, 
sest riiulid olid kinnitatud lakke. 

Elle Villik oli üks Raja poe esime-
sest neljast müüjast. „Järjekord oli 
kogu aeg. Ning kaupa toodi kogu 
aeg juurde. Aga kõik oli ökoloogi-
line – midagi ei olnud kiles. Piim ja 

koor olid lahtiselt, valasime ümber 
inimeste kaasa võetud purkidesse. 
Leivad-saiad pakkisime paberisse, 
kaalukaubad paberkottidesse. Raa-
matupidajagi tuli õhtul appi pakki-
ma!“ meenutas Elle Villik Raja poe 
algusaegu. Kõige pikem tööpäev on 
tal hästi meeles: õhtul sai kaupa pa-
kendada kuni poole kaheteistküm-
neni ja hommikul oli ta pool seitse 
juba platsis.

„Tol ajal oli jõudu ja energiat. Oli 
uus algus, kõigil oli tahtmist teha. 
Nüüd mõtled, et kuidas see küll või-
malik oli! Tagantjärgi oli see ikka 
väga tore, olime nagu külapood, 
kõik see piirkond käis meil poes. 
Astus mees poodi ja küsis, kas naine 
oli juba ostud teinud, kui ei olnud, 
ostis ise,“ meenutas Elle Villik.

Lisaks kohalikele oli ka mööda-
sõitjatest teeäär autosid täis. „Vahel 
mõtlesime selle tambi peale, et kas 
tõesti Rakveres teisi poode ei ole? 
Aga hinnad olid head ja kaupa oli,“ 

rääkis Villik. „Tamsalus oli Hal-
lik, kes leiba vedas, Kadrinast 
tellisime kelleltki leiva-saiatoo-
teid. Ja kui sai otsa, oli vaja ai-
nult helistada ja nad tulid ja tõid 
kohe juurde.“

Väike poeke jäi ruttu kitsaks, 
seda taheti laiendada. „Aga lin-
naarhitekt bürokraatlikult ei lu-
banud ümber ehitada. Olen talle 
tänaseni selle eest tänulik, sest 
mul oli plaan pood letimüügina 
suuremaks teha. Kui lõpuks asu-
sime putka taha ehitama uut Raja 
poodi nagu see täna on, siis oli see 
väga kaasaegne kauplus,“ rääkis 
Gross, kuidas viis aastat hiljem uus 
selvekauplus sündis. 

Vana putka läks kinni, uus kaup-
lus avati. Vana kaevati kopaga välja, 
täideti ja tihendati pinnas ning asfal-
teeriti ära.

„Uude suurde poodi kolides oli 
töö puhas puhkus,“ märkis Elle Vil-
lik, kes töötas Raja poes 11 aastat ja 

lisaks veel kaks aastat Haljala kaup-
luses. 

Ettevõtja Oleg Gross ütleb, et 
esimese kauplusega alustamise ajal 
töötasid kõik palehigis. „Jube tamp 
oli, aeg oli selline. Siis oli mu ümber 
kümmekond inimest, kes kandsid 
välja, koos nendega oli võimalik äri 
alustada. Täna on töötajaid 1900, 

neist 1600 ma ei tunne, see on 
selge,“ ütleb ettevõtja. „Raja müüb 
oma suuruse kohta väga hästi ka 
praegu. Enamus meie keti kauplu-
seid on tehtud uute kohtade peale, 
kus ei ole kaupluse traditsiooni. 
Aga Rajal on parim asukoht Rakve-
res kui südalinn välja arvata, ta jääb 
põhitee äärde, mis Rakverest välja 
viib.“

Kaks müüjat oli korraga leti taga ning kaup sisuliselt rippus ka laes – iga ruutsentimeeter 

oli kasutuses.

Vana ja uus – väike putka, millest kõik alguse sai ning viis aastat hiljem valminud suurem Raja pood. Fotod. erakogu

Raja pood sai hea hoo sisse. Sama 1992. aasta juuni algul avas Oleg Gross (esiplaanil) 

Killustiku kaupluse ning kolmas pood tuli peagi turuplatsile. 
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Talgupäevad koguvad hoogu – veel jõuab liituda
Juba 15. korda teoks saav 
Teeme Ära talgupäev kesken-
dub tänavu kodulähedaste 
veekogude ohutusele ja iga-
ühe looduskaitsele. Üle-eesti-
listel talgute põhipäev on mai-
kuu esimene laupäev, 7. mai, 
kuid mitmel pool alustatakse 
juba sel nädalavahetusel.

Katrin Uuspõld

Teeme Ära talgupäeva eestveda-
ja Tarmo Tüür ütles, et erinevalt 
kahest COVID-pandeemia aastast 
saab tänavu talguid taas korralda-
da traditsioonilisel moel suuremate 
gruppidena. „Koroonaviirus ei kat-
kestanud talgutraditsiooni ning sel 
kevadel kutsume aktiivselt osalema 
kõiki perekondi ja sõpruskondi, 
kogukondi ja töökollektiive, samu-
ti meie uusi kaasmaalasi Ukrainast, 
sest koostöö ja kokku hoidmine on 
ärevatel aegadel parim viis turva-
tunde tugevdamiseks,“ rääkis Tüür.

Koostöös Päästeametiga pööra-
takse tänavu tähelepanu kodulä-
hedaste veekogude ja väiksemate 
veesilmade ohutusele. Päästeameti 
ennetustöö osakonna eksperdi Mik-
ko Virkala sõnul kinnitab probleemi 
tõsidust kurb statistika. „Eelmisel 
aastal oli Eestis viimase aja suurim 
veeõnnetustes hukkunute arv – up-
pus 60 inimest. Kukkumiste ja li-
bastumiste tõttu uppus 19 inimest, 

neist seitse oma kodu juures,“ rääkis 
Virkala. „Esmajärjekorras vajavad 
turvalisemaks muutmist kastmis-
vee võtmise kohad, korrastamata 
veeäärsed käiguteed, katkised või 
puuduvad kaevukaaned, lagune-
nud purded ja sillad, libedad ja jär-
sud kaldad ning piirdeta kallasra-
jad, mis nõuavad halbade asjaolude 
kokkulangemisel igal aastal mitu 
inimelu.“

Jätkuvad talguteod looduse mit-
mekesisuse ja elurikkuse toetami-
seks, olgu selleks liigirikka lilleniidu 
rajamine või laiendamine, linnu-
pesade ja nahkhiirte varjekastide 
meisterdamine, kompostimisala ra-
jamine.

Kui talguplaan peaks tekkima 
viimasel hetkel, jõuab Teeme Ära 
kommunikatsiooni eestvedaja Erkki 
Peetsalu sõnul oma ettevõtmine re-
gistreerida ka veel 7. mai hommikul 
veebilehel www.teemeara.ee. Kui 
seda teha aga selle nädala lõpuni, siis 
on võimalik talgutööde hõlbustami-
seks saada ka ehituspoe 25-eurone 
kinkekaart või liigirikka niidulille-
de lapikese rajamiseks seemnepakk 
omamaiste liikidega.

Teeme Ära ettevõtmisena regist-
reeritud talguid on mitmel pool juba 
sel nädalavahetusel. Üks võimalus-
test on Lääne-Virumaal Varangul 
Selja jõe ääres, kus 1. mail on oo-
datud talgulised kallasrada puhas-
tama. Talgujuht Marianne Klopets 
rääkis, et plaan on oma perega jõe-

äärt korrastada, aga kui keegi on 
valmis veel kampa lööma, võetakse 
lahkesti vastu. „Tegemist on meie 
maatükiga, aga kallasrada on kõigile 
avatud. Oleme sel kevadel seda juba 
korrastanud, aga tööd on veel,“ rää-
kis Marianne Klopets. „Kallasrada 
kasutavad kalamehed. Mul endal on 
kirg veespordi vastu ja käin paadiga 
sõitmas. Et sisse- ja väljaminek oleks 
mugav ja turvaline, üritan sellesse 
ka panustada,“ rääkis naine, kelle 
jaoks on igakevadised talgud loomu-
lik viis heakorda panustada. 

Talgutele kutsub ka perekond 
Talunik, kes mullu juunis ostis Rak-
vere vallas Andja mõisa tuuleves-
ki ning paari kuu pärast korraldas 
sõpruskonnaga seal esimesed talgud 
ala korrastamiseks. Nüüd võetakse 
Teeme Ära raames uuest talgud ette 
1. mail koostöös Rakvere valla ja 
muinsuskaitseametiga. 

Plaanis on korrastada Andja 
mõisa tuuleveski ümbrus prügist 
ja tasandada maad. Veski sees olev 
möldri eluruumi ootab puhastamist 
sinna kogunenud kultuurkihist. 
Eesmärgiks on võetud prügist puh-
taks saada ka tuuleveski lähedal asuv 
ja muinsuskaitse all olev Andja vana 
kivisild, kust läks vanasti tee üle 
Toolse jõe. Kivisild on võssa kasva-
nud ja ohtlikuks muutunud. „Maha 
võetud võsa on vaja välja tuua ja 
ladustada. Kui see saab tehtud, siis 
on juures üks imeline objekt, mida 
saab taas imetleda,“ rääkis Laila 

Talunik.
Samuti on plaanis külvata peen-

rasse päevalilleseemneid, et sügisel 
oleks tee ääres silmailu. „Sügisel 
panin mulda viissada tulbisibulat, 
mõtlesin teha mini-Hollandit. Aga 
kui need ära õitsevad, võiks seal mi-
dagi muud kasvada. Mulle tundus 
sobiv mõte, et päevalilled oleks to-
redad,“ rääkis Talunik.

Andja mõisa tuuleveski juurde 
talgutele oodatakse suurusjärgus 70 
inimest, praeguseks on paarküm-
mend kindlat tulijat – liitujad on oo-
datud. Pererahva poolt on talgusupp 
ning akordionil loob meeleolu Lem-
bit Kopso.

„Lembit oli ka esimestel talgutel ja 
mängis kitarri, kuna osad talgulised 
on samad, siis ta nüüd vahetab pilli, 
et ka neil oleks huvitav. Arutasime, 
et pille, mida ta mängida oskab, on 
nii palju, et võime järgmised kümme 
aastat teha talgud erineva pilliga,“ 
rääkis Laila Talunik. „Üks on koos-
tegemise rõõm talgutel, aga oluline 
on ka kõhutäis ja ka midagi kultuu-
rilist, väike elamus, millega koju 
lähed peale selle, et sai tööd tehtud, 
aga et oli ka tore omavahel rääkida 
ja oli tore muusika.“

28. aprilli seisuga oli ettevõtmise 
veebilehel registreeritud talguid üle 
Eesti 852, nende seast leiab loode-
tavasti iga huviline, kel jõudu-taht-
mist kaasa lüüa, sel ja järgmisel nä-
dalavahetusel endale sobiva väljun-
di. 

Andja mõisa tuuleveski juures saavad tagulised oma panuse anda 1. mail. Foto: Laila Talunik

Raamatukogudes algab suur mõistatamismäng

M aikuuga algab raamatu-
kogude aasta raames suur 
mõistatamismäng „Avasta 

Eesti raamatukogusid“, mis kestab 
kuni 1. oktoobrini. Sel perioodil oo-
datakse kõiki avastama enda jaoks 
uusi raamatukogusid, kuhu tavali-
selt ei satu.

Lääne-Virumaa keskraamatu-
kogu direktor Kaili Õunapuu-Sei-
delberg (pildil) viitas, et Eestis on 
toredaid mõisatuure ja teisi avastus-
retki ning suvi on aeg, kus rohkem 
liigutakse ja miks mitte astuda sisse 
ka raamatukogudesse.

„Eestis on väga huvitava arhitek-
tuuriga raamatukogusid, näiteks 
Jänedal on ajaloolise atmosfääriga 
maitsekas väike lossiraamatukogu, 

Viimsis jälle on kõige 
kaasaegsem raama-
tukogu, Haapsalus 
on väga armas 
las teraamatu-
kogu. Virust 
Võruni on väga 
palju raamatu-
kogusid, mida 
avastada. Võõras 
linnas olles tasub 
astuda sisse raama-
tukogusse, seal osatakse 
kindlasti ka turisimiinfot 
anda. Meiegi näeme, et kui suvel 
ollakse võõras linnas, tullakse meie 
juurde internetti kasutama ja muid 
asju ajama ning miks mitte mängi-
da ka ühtlasi mõistatamismängu ja 

teha seda koos lastega,“ 
rääkis Kaili Õuna-

puu-Seidelberg.
Eesti kirjani-

kud on koosta-
nud küsimused 
täiskasvanutele 
ning Eesti Laste-
kirjanduse Kes-

kus lastele. „Kui 
vastust küsimusele 

ei tea kohe peast, 
leiab selle raamatuko-

gust ja kui jäädakse hätta, ai-
tavad lahkesti raamatukoguhoidjad,“ 
ütles Õunapuu-Seidelberg.

Mõistatamismäng kujutab endast 
templite kogumist – igal raamatu-
kogul on oma tempel. Teha pole 

vaja muud, kui kü-
sida raamatukogu-
hoidjalt lahendamiseks 
ülesanne ning kui see lahendatud, 
saab templipassi templi. Kel viie 
erineva raamatukogu templid koos, 
siis võib templipassi anda raamatu-
koguhoidjale – see tagab osaluse au-
hinnaloosis. 

Kui üks pass templeid täis, siis 
võib alustada uue templipassi täit-
mist ja saada lisahääl. 

Auhinnaloos toimub raamatu-
kogupäevade avamispäeval 20. ok-
toobril. Auhinnad on välja pannud 
Eesti kirjastused. 

Katrin Uuspõld
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Kuidas liikumisüritusest osa võtta ning võita toredaid

auhindu vaata kodulehelt



TÖÖ/TASUB TEADA
TÄNA MAAILMAS

1945: Eva Braunist sai kolmekümne 
kuueks tunniks Frau Hitler 
Täna 77 aastat tagasi, 29. aprillil 
1945. aastal abiellus Adolf Hitler Ber-
liini punkris oma blondi kallima Eva 
Brauniga. See abielu kestis vaid veidi 
üle ööpäeva, sest vastne abielupaar 
eelistas vangilangemisele surma. 

Allan Espenberg

Eva Brauni unistused olid samasugused, 
nagu paljudel teistel tüdrukutel: abielluda kal-
li inimesega, elada hubases majas, hoolitseda 
mehe eest, kasvatada lapsi... Eval see aga ei 
õnnestunud, temast sai Adolf Hitleri naine ja 
nende abielu kestis vaid 36 tundi.

Eva Anna Paula Braun oli tema täielik nimi. 
Ta sündis 1912. aastal perekonnas, mida hil-
jem hakati nimetama musteraarialaste pereks. 
Tema isa oli koolis õpetaja ja teadaolevalt oli 
tegu karmi mehega, kes ei sallinud ühtki kõr-
valekaldumist reeglitest ei käitumises ega 
kuuletumises. Kui tal oleks olnud poeg, oleks 
temast tulnud tõeliselt hea sõdur, aga saa-
tus kinkis talle ja ta naisele kolm tütart. Eva 
oli keskmine. Enne pulmi teati tema ema hea 
õmblejana, kuid abiellununa asus ta hästi käi-
tuva saksa abielunaise rolli: köök, kirik, lapsed. 

Tütardest oli plaanis vormida korralikud 
naised, mistõttu neid kasvatati rangelt. Ei tul-
nud kõne allagi, et tüdrukud võiksid sõpradega 
hiliste õhtutundideni väljas looderdada. Brau-
nide majas valitses peaaegu kasarmukord, ma-
gamaminek oli kõigile kell kümme õhtul. 

Samas hoolitsesid vanemad oma tütardele 
korraliku hariduse andmise eest. Näiteks Eva 
läks pärast kloostrikooli lõpetamist õppima 
Müncheni lütseumi. Lisaks õppis neiu daami-
de koolis, kus õpetati prantsuse keelt, trüki-
masinal kirjutamist, näputööd ja raamatupi-
damisdokumentide koostamist. Tänu kindlale 
ajagraafikule jäi Eval aega ka sportida. Kui Eva 
oli kõik koolid lõpetanud, leidsid vanemad tal-
le sobiva töökoha fotosalongis. Nii sai uudishi-
mulik neiu selgeks ka pildistamise.

Unistus suurest armastusest
Ühel päeval kohtus Eva keskealise mehe Adol-

figa, kes oli fotosalongi omaniku sõber. Me-
hele meeldis ilus ja tagasihoidlik tüdruk. Eva 
aga unistas arvatavasti kaunist romantilisest 
noormehest, kuid Adolf oli juba täiskasvanud 
mees, tal oli võimukas iseloom ja ta ronis ene-
sekindlalt poliitilise karjääri trepist üles. Tema 
poliitilised veendumused ei öelnud Evale aga 
midagi: tüdrukut poliitika ei huvitanud.

Ta armus Adolfisse, sest mees suutis soovi 
korral ükskõik kelle ära võluda, oskas osavalt 
veenda, mõjutas teisi inimesi lihtsalt hüpnoo-
tiliselt. Aga Eva oli 17aastane kogenematu 
neiu, kes unistas armastusest. Paar kompli-
menti küpselt 40aastaselt mehelt oli piisav, et 
ta süda kiiresti põksuma panna. 

Muide, eksisteerib arvamus, et Eva köitis 
füürerit mitte ainult oma ilu ja noorusega, vaid 
ka sellega, et ta oli poliitikakauge inimene, ei 
püüdnud millestki aru saada, jämedalt öeldes ei 
sekkunud teiste asjadesse. Hitlerile omistatakse 
ütlust, et tarkade ja tugevate meeste kaaslased 
peaksid olema lühikese aruga naised. Võib-olla 
leidis ta just need omadused Eva Braunis. Naiiv-
se tüdruku kõik emotsioonid olid koheselt tema 
ilusast näost välja loetavad. Ja tal oli ka suurepä-
rane sportlik figuur. 

Evaga kohtumise ajal polnud Hitler tegeli-
kult vaba: tal oli armuke, kellest teadsid kõik. 
Geli Raubal oli tema elukaaslane olnud juba 
mõnda aega. Aga ilmselt vajas Hitler nooru-
kest Evat ülevateks vestlusteks muusikast ja 
raamatutest, süütuteks jalutuskäikudeks kuu-
valgel, kinos käimiseks. Tükk aega õnnestuski 
tal seda armukolmnurka alal hoida. Kuid Geli 
Raubalile meeldis selline olukord üha vähem. 
Tüdruk hakkas pretensioone esitama, kuid 
Adolf ei kavatsenud talle kuuletuda. Ühel päe-
val sooritas Geli pärast eriti ägedat tüli enese-
tapu.

Ilmselt oligi Geli „kolmandaks rattaks vank-
ri all“, sest niipea kui Geli oli läinud, muutusid 
Adolf ja Eva lahutamatuks ja nende side tugev-
nes. Tõsi, Hitler jätkas teiste naiste vaatamist 
ja Evale teatati sellest kohe. Kuid tüdruk uskus 
ja andestas. Selleks ajaks oli Hitlerist saanud 
juba kogu Saksamaa valitseja ja naine pidas te-
maga elu jagamist suureks auks. Kuid Hitler ei 
tseremoonitsenud naisega: kui talle sobis, siis 

kohtus Evaga, kui ei tahtnud, kadus lihtsalt 
ära, põhjendades oma puudumist poliitiliste 
asjadega. Adolf oli Evaga südamlik ja õrn, tei-
sel hetkel jälle ebaviisakas ja jõhker. Eva nõus-
tus kõigega ja mõistis kõike. Ja ta oli alati ko-
hal, vaatamata oma vanemate protestidele, kes 
olid väga mures Hitleri eelmise mitteametliku 
naise kurva saatuse pärast. 

Peaaegu esimene leedi
Ka Hitler ise kiindus üha enam Evasse. Et teda 
enda juurest mitte kuhugile lasta, mõtles ta 
välja oma armastatule assistendi ametikoha. 
Eva aga unistas pulmast, kuid mees ei rääkinud 
sellest. Hitler mõistis, et rahva iidoliks jäädes 
peab ta olema vaba. Abielu jätaks ta ilma sa-
lapärasest ja ligitõmbavast oreoolist. Ta ehi-
tas Evale eraldi residentsi, et ta saaks end seal 
majaprouana tunda. Mitteametlikult oli ta riigi 
esileedi, kuigi ilma dokumentideta.

Hitler ei hoidnud raha Eva kapriiside pealt 
kokku, aitas heldelt tema perekonda, Evale 
olid kõik luksusrõivad ja ehted kättesaadavad. 
Ja ometi naine kannatas. Kui Hitler oli naist 
mitu korda ebaviisakalt kohelnud, üritas Eva 
kaks korda enesetappu sooritada, kuid mõle-
mal korral ta elu päästeti. Arvatakse, et need 
katsed olid vaid manipulatsioonid: teades, 
kui raskelt Hitler kunagi oma endise armu-
kese enesetapu läbi kannatas, püüdis naine 
talle haiget teha, et too teda lõpuks hindama 
hakkaks.

1944. aastal, kui Natsi-Saksamaa lõpp lähe-
nes, tegi Hitler testamendi, jättes kogu oma 
vara Evale. Kuid naine teadis, et varsti on kõik 
läbi. Sõbranna õhutas teda riigist lahkuma, 
kuid Eva keeldus. Eva pühendumisest ja suu-
remeelsusest puudutatuna palus Hitler surma 
äärel olles teda endale naiseks. See, millest Eva 
kunagi unistas, sai teoks. Ainult eduka, enese-
kindla juhi asemel oli nüüd tema ees alistatud 
diktaator. Kuid see polnud Eva jaoks oluline. 
Nende pulm peeti 29. aprillil 1945 punkris, 
mõlemad olid mustas riietuses. Järgmisel päe-
val tegi noorpaar enesetapu, võttes mürki. Ar-
vatakse, et Hitler kavatses mürki võtta üksin-
da, soovides naise elu säästa, kuid Eva nõudis, 
et nad lahkuksid koos. 

MÕNE REAGA

Algab täiskasvanud 
õppijate tunnustuskonkurss
25. aprillist kuni 31. maini saab esitada kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustus-
konkursile. Kategooriaid on neli: aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta 
õppijasõbralik tööandja.

Lääne-Virumaal esitati eelmisel aastal rahva poolt 26 nominenti neljas kategoo-
rias. Maakonna õppija laureaadiks pärjati eelmisel aastal Vinni vallast Signe Puu-
sepp Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaed-Põhikooli klassijuhataja, tugi-
isik, ringijuhendaja.

Õpiteo laureaadiks pärjati ,,ICDP nõustajate moodulkoolitus kogukonna lapse-
vanemate sotsiaalsete oskuste parendamiseks“. Õpiteo läbiviijateks olid Tapa vald 
Erasmus + programmi rahastusel koos Norra partneritega. ICDP pilootkoolitused 
toimusid lapsevanematele ja lasteaedade ning koolide töötajatele Tapa vallas.

Õppijasõbralikuma tööandja laureaadiks nimetati Kunda Südamekodu, esitajaks 
Töötukassa. Lääne-Viru maakonna aasta koolitaja laureaadiks valiti Meelis Rebane, 
kes õpetab infotehnoloogiat ning on Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajandu-
se instituudis tegev mitmetes projektides. Kõikides kategooriates anti välja lisaks 
eripreemiad.

Tunnustamine leiab aset Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames sügisel ok-
toobri teisel nädalal. Tunnustamise info www.andras/tunnustamine. Täpsemat in-
fot jagavad maakondlikud koordinaatorid, kelle kontaktid on leitavad samuti And-
rase kodulehelt www.andras.ee

Tiiu Säbel
Täiskasvanuhariduse koordinaator Lääne-Virumaal

Möödunudaastase konkursi nominendid ja laureaadid Lääne-Virumaal. Foto: TÕN
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VÕTAME TÖÖLE:

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald

www.grossitoidukaubad.ee

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

TEENINDAJAIDTEENINDAJAID
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PAKUN TÖÖD

• Otsin majapidamisse abitöölist – 
aia korrashoid, väiksed remonditööd 
ja muu korrashoid, töö sobib ka pen-
sionärile. Tel 503 1849

• Pakun tööd sümpaatsele ukraina 
naisele vanuses 40+. Tööiseloom: 
suvel laatadel kauba kokku- ja 
lahti pakkimine. Omalt poolt pakun 
elamist ja ülalpidamist, võid omada 
ka teismelist last. Tel +372 5423 0854, 
e-mail: strom.men@hot.ee

• Soovin leida töömeest metsa puid
saagima, tasu kokkuleppel. Tel 5380 
9707

• Vajan laupäeval 30. aprillil Rakveres 
3 meest kasvuhoone tõstmiseks 
vundamendile. Hommikul kell 10. 
Tel 554 6490 

• Vajatakse metsaistutajat. Tel 5199 
6563

• Eisma Külalistemaja võtab tööle 
perenaise-abi. Töö vahetustega 
K-P ja K-K majutus kohapeal. Töö-
le asumine koheselt. Kontaktisik: 
Valdek Landmann – tel 501 245

• Põllumajandusettevõte Lääne-Vi-
rumaal Vinnis võtab tööle lüpsja, 
karjaku, farmitöötaja. Lähedal kaup-
lus, spordikompleks, lasteaed, kool. 
Elamiseks pakkuda 2toaline korter. 
Info tel +372 5304 1060

• Pakun tööd üksikule kenale nai-
sele Rakveres laserravi tegijana, 
väljaõpe, majutuse võimalus. Tel 
554 6490, kiire!

• TNP Konsultatsioonid pakub tööd 
õele üldhooldekodus: Imastu hool-
dekodu – Tapa vald (töötajal ööbimis-
võimalus); Pruuna mõisa hooldekodu 
– Tapa vald; Pandivere pansion – Väi-
ke-Maarja vald. Tööle asumise aeg: 
kohe. Töötasu 9.- tunnis (katseajal). 
Sõit tööle-koju kompenseeritakse. 
Kui Sul on avatud süda, õe diplom 
ja isikliku auto kasutamise võimalus 
helista: 634 5177, 5560 6268, e-post:t-
npkonsult.personal@gmail.com

• Pakkuda tööd tõstukijuht/laotöötaja-
le Haljalas. Pyynikin käsityöläispanimo 
Oy Eesti filiaali Haljala õlletehas on 
Soome õlletootja Pyynikin Brewing 
Company Eestis asuv fi liaal, kus toode-
takse õlut ja karastusjooke. CV ja kandi-
deerimissoov saata e-postile: personal@
pyynikin.com, lisainfo tel 522 1065

• Otsin ehitajat Loksa linna korteri 
sanitaar remondiks. Tel 5624 4605

OÜ Rakvere 
Põllumajandus-

tehnika 
pakub Tapal tööd 
TRAKTORISTILE.

Palk mehe 
vääriline, vajadusel 
väljaõpe kohapeal. 

Täiendav info 
telefonil 514 8115

OÜ Häcke Paide 
eakatekodu 
pakub tööd 

HOOLDAJATELE

Info tel 5342 2248

OÜ Häcke Paide

• Katela saekaater otsib oma kol-
lektiivi saeraami abitöölist/ jär-
kamissael töötajat ning laoplatsil 
saematerjali staabeldajat. Töö-
aeg esmaspäevast reedeni kell 
8.00-16.30. Võimalusel saata CV 
katelapuit@gmail.com või helis-
tada tel 504 8960

• Otsime enda meeskonda C- kate-
gooria autojuht-operaatorit surve-
pesuautole. Tel 5194 4298

• Pakun tööd CE-kategoorja autoju-
hile. Eesti sisene vedu nii kardin kui 
kallurpoolhaagisega. Tel 505 4575

• OÜ Rakvere Põllumajandustehnika 
pakub tööd traktoristile Soonuka ja 
Punasoo turbamaardlas. Täiendav info 
telefonil 5330 5215
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 29.04 - 05.05

SOODUSPAKKUMISED! 29. aprill - 5. märts

1.88
9.40 €/kg

2.28

2.68
5.96 €/kg

3.34

1.98
6.60 €/kg

2.08

Joogijogurt Activia
(metsamarja)
280 g

1.34
11.17 €/kg

1.88

0.78
4.59 €/kg

0.98

1.74
5.80 €/kg

2.14

Juust Forte Classico
180 g
Valio

2.68
14.89 €/kg

3.18

Jogurt Emma
(jäätisemaitseline)
145 g / 2 sorti
Tere

0.74
5.10 €/kg

0.84

0.84
3.00 €/kg

1.04

0.28
6.22 €/kg

0.38

0.31
2.07 €/kg

0.38

0.72
14.40 €/kg

0.98

0.84
8.40 €/kg

0.98

0.48
4.80 €/kg

0.78

1.28
4.27 €/kg

1.98

Murulaugu toorvorstikesed
450 g
Maks & Moorits

0.98
1.18

7.00 €/kg

2.78
3.18

3.88
4.78

Õllesigar Rakvere
120 g
HkScan

Pitsakate
300 g
Nõo

Merevaigu maksapasteet
170 g
Rannarootsi

Borš Mamma
300 g
Saarioinen

Saaremaa või
(rasva 82%) 200 g
Mo Saaremaa

Glasuurkohuke Magija
45 g / 4 sorti

Tarretis Jänks
150 g / 3 sorti
Farmi

Proteiinibatoon Sante Go On!
(inuliiniga)
50 g / 4 sorti

Soolaküpsised Tuc Mini
(juustumaitselised)
100 g

Päevalilleseemned Bazarnye
(röstitud)
300 g

Päevalilleseemned Bazarnye
(soolased, röstitud)
100 g

Sinkvorst sealihast
(viilutatud)
140 g

Sibula grillvorst
1 kg

Hakklihasegu Oma
(pakendatud)
1 kg

Röstitud mais Mexicorn
70 g / 3 sorti
Mogyi

0.38
5.43 €/kg

0.54

A+ AA+ A

1.18
7.87 €/kg

1.48

Jäätis vahvlikoonuses Kar Kar
150 ml / 3 sorti

26.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

A+ A
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!
29. aprill - 5. mai

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: B 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; 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, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A
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, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:
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; KOTKA KAUBAKESKUS, 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;A B A+ B A A+ A A B A+
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: A+Raplamaal: Harjumaal:
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, .Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A
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, Tila küla,Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A
A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: Y. 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.Viljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

Kuivatatud ingver Kommi Asemel
150 g

Kuivatatud pähklid ja puuviljad Öko
al 100 g / 6 sorti

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

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

Hele õlu Pilsner
%, 0,54,4 l

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

KPN Kvaliteetvahuvein
Cavas Hill 1887
11,5%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gaseeritud puuviljavein
Wõlu
6%, 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN vein Königsmosel
Riesling
8,5%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Minttu
Original Peppermint
40 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Nõudepesuvahend Fairy
450 ml
4 sorti

Viski Jim Beam White Label
40 2 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib

kahjustada
Teie tervist.

Viin Moskovskaja
Osobaya Vodka
40%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT vein Savanha
al 11,5 75 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

4.98
6.78

6.64 €/l

Ingverijook Ginger Duke
0,75 l
Liviko

+ 0.10

Raseerija Bic
5 tk / 2 sorti

Mitsellaarvesi Garnier
Skin Naturals
400 ml

1.78
2.48

23.73 €/l

4.78
7.28

11.95 €/l

1.28
1.88

0.06 €/tk

1.68
2.48

6.72 €/l

7.58
9.98

0.29 €/tk

Pesuloputusvahend Lenor
1080 ml
2 sorti

Hari + kühvel & harjavars
Öko Tonika
(plastist)
1 tk

Kassitoit Whiskas
al 85 g
4 sorti

2.88
3.48

2.67 €/l

4.68
6.38

4.00 €/kg

1.48
2.28

2.96 €/l

1.04
1.28

2.31 €/l

0.44
0.58

al 4.40 €/kg

1.08
1.44

3.18 €/kg

19.98
22.48

19.98
24.98

26.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNIal 0.88

al 5.87 €/kg

al 1.08

1.44
9.60 €/kg

1.78

Hambapasta Colgate
Total
75 ml / 3 sorti

Dušigeel Palmolive
(meestele)
250 ml / 3 sorti

Pesukaitse Libresse
Long Extra Protect
22 tk

Aknapuhastusvahend
Ajax
500 ml / 2 sorti

Aknapuhastusvahend
Ajax
500 ml / 2 sorti

Põrandapesumopp Picobello XL
varrega
140 cm
1 tk

Aknapesija 3in1
(teleskoopvarrega)
130-210 cm
1 tk

Kassieine Friskies
4 85 gx

3 sorti

+ 0.10

26.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Aknapuhastusvahend
Ajax
500 ml / 2 sorti

1.78
2.18

26.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

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

1.28
1.58

1.28
1.88

0.26 €/tk

1.38
1.88

0.28 €/tk
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

4 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, 
vesi, soojusenergia, prügi, 
söögitegemise võimalust). 

Min. periood 2 kuud. 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

3 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, 
vesi, soojusenergia, prügi, 
söögitegemise võimalust). 

Min. periood 2 kuud. 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

MÜÜA

Lisainfo tel 5624 4605 
igor@sacito.eu

TINGI! 

Maja Kandla külas, Saaremaal 
krunt 7200 m2, maja 92 m2. 

www.kv.ee/3205100

Soodushind 35 000 €
Vana hind 40 000 €

2-korruseline kortermaja Vändra 
alevis. Üldpind 1013 m2. 

www.kv.ee/2335034

Soodushind 53 000 €
Vana hind 65 000 €

3-toaline korter Pärnu linnas, 
võimalus ehitada II korrus. 

www.kv.ee/3312421

Soodushind 65 000 €
Vana hind 83 000 €

Müüa Kaareperes remonti vajav 
korter, II k, rõdu.õhksoojuspump. 

www.kv.ee/3401456

Soodushind 15 000 €

Müüa Põltsamaa v  Vägari külas, 
2-toaline korter, keskküttega. 

www.kv.ee/3401447

Soodushind 13 500 €

ÜÜRILE ANTAVAD KORTERID: 

• Anda üürile Kaareperes 
1toaline möbleeritud korter. 
Tel: 56244605

• Anda üürile Vägari külas (Jõgevamaal) 
2toaline korter. 
Tel: 56244605

• Anda üürile Loksal 2toaline korter, 
I korrus. 
Tel: 56244605

• Anda üürile Põlva linnas, Pihlaka 10, 
I korrus 2toaline korter. 
Tel: 56244605

Müüa Rummu alevis renovee-
rimist vajav 2-korruseline maja 

koos 4600 m2 krundiga.
www.kv.ee/3353222

Hind 40 000 €

Soodushind 33 500 €
Vana hind 37 500 €

Aseri lähistel maja koos 
krundiga 1,4 ha. 

www.kv.ee/3362079 

Maja Kastre vallas Tartumaal.
Krunt  1300 m2.  

www.kv.ee/3367358

Uus hind 34 500 €
Vana hind 45 000 €

Müüa 2-korruseline maja 
Tõrma külas, krunt 3500 m2. 

www.kv.ee/3134721

Soodushind 47 000 €
Vana hind 48 500 €

Vana hind 16 500 € Vana hind 15 800 €

Hind 23 500 €

Müüa maatulundusmaa Rae 
vallas 3,3 ha.

www.kv.ee/2984458

Soodushind 11 900 €

Kalana külas Põltsamaal 2-korru-
seline maja, krunt 2500 m2.  

www.kv.ee/3142474

Vana hind 12 500 €

AVAR MAJA VAIKSEL TÄNAVAL!
RAKVERE, PÄHKLI 20    

Kinnistu 917 m², 5-tuba, 229 m², saun, garaaž, 
viljapuuaed.    

Margus Punane, 504 9998

129 990 €

SUURE KINNISTUGA MAJA JÕE ÄÄRES!
TAPA V. MOE K. PARGI 

Kinnistu 1,3 ha, 7-tuba, 190 m², vajab 
renoveerimist, jõgi lähedal.     

Swen Pahkla, 510 2390

48 000 €  UUS HIND!

MÜÜA MÄNNITALU!
VIRU-NIGULA VALD

Üldpind 65.5 m², krunt 5481 m², 
3 tuba+köök, 90202:003:1470   

Swen Pahkla, 510 2390

35 000 €

SUUR KORTER TRIIGI KÜLAS 
TRIIGI, KUKERPUU 

4 tuba, 2/2 korrus, 71,9 m2, heas korras.
     
   
Eve Kalm, 5623 1534

15 900 €

KORRALIK KESKLINNA KORTER
RAKVERE, KUNGLA 11

3-tuba, korrus 4/5 , 61,7 m², rõdu, 
köögimööbel, renoveeritud maja.            

Andrus Ilves, 5349 1627

76 900 € NÜÜD HIND SOODSAM!

LINNALÄHEDANE HEA HINNAGA KORTER
PAJUSTI, LINNU TN 2

3-tuba, 58,2 m², 1/3, kõik toad eraldi ja 2 
suurt keldrit.
     
Jörgen Truu, 5627 0848

46 500 €

VALGUSKÜLLANE KESKLINNA KORTER
RAKVERE, VÕIDU 70

3-tuba, korrus 1/5, 61,7 m², rõdu, mööbel, 
renoveeritud maja. 

Andrus Ilves, 5349 1627

79 000 € 1280.39 €/M2

ÜÜRILE ANDA GARAAŽ!
RAKVERE, PIKK 51

2 ruumi, 50,5 m², vool, õhksoojuspump. 

Jörgen Truu, 5627 0848

150 € + km

KINNISVARA 

• Müüa Rakveres 1toaline muga-
vustega korter (32 m2) renoveeritud, 
kesklinnas, vajab sanitaarremonti. 
Hind 34 000 €. Tel 5347 3267

• Müüa 1toaline ahjuküttega remon-
ditud korter Tamsalus. Tel 5395 0313

• Müüa ahiküttega 2toaline 41 m2

suurune korter, Pikk 37 Rakvere. Hind 
26 650 €. Tel 5034972, info@ko.ee

• Müüa Laekvere lähistel 2toaline
ahiküttega korter. Hind 1200 €. Tel 
5669 3339

• Müüa elamukrunt Pajustis, Tartu 
mnt 27. Krundi suurus 2000 m2. Vesi 
ja kanal krundi piiril. Info tel 518 7979

VAHETUS
• Vahetada kaks 1 Mai pst 19 asuvat 
2toalist ahjuküttega korterit Tapa 
linnas asuva maja vastu. Korterid on 
trepiga omavahel ühendatud. 5 tuba, 
köök, 2 WC ja dušš, üldpind 100 m2, 
hoovis asub 2 kuuri ja keldris 4 boksi, 
elektri boiler, WCs põrandaküte, tube 
kütavad 2 ahju ja pliit ning malmka-
min. Maja peab olema elamiskõlbulik 
ja asuma Tapa linnas või selle lähedal. 
Info tel 5302 2474

• Vahetada või müüa 2toaline korter
Rakvere kesklinnas 2toalise korteri 
vastu Kuusalusse. Tel 5800 4765

OST

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

• Ostan või üürin Tapa kesklinna kan-
dis 1-2toalise korteri. Tel 5399 4991 
või achelpanov86@gmail.com

• Soovin osta 2-3toalise korteri Rak-
vere või lähi piirkonda. Korter võib 
vajada remonti. Tel 518 9818

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

• Ostan maakodu Rakverest kuni 
30 km kaugusele. KV pakkumistega 
kursis. Anna oma kodule uus elu! Tel 
5348 4711

• Soovin osta maakodu Lääne-Viru-
maal, Rakverest max 25 km. Eelistame 
palkmaja, kuid oleme avatud ka teistele 
pakkumistele. Maja suurus alates 90 m2

ja krunt alates 7000-8000 m2. Hind max 
95 000 €. Kontaktid: tel 5630 7082 ja 
5341 3042 või jannevalem@gmail.com

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisu-
kord pole oluline ja samuti võib sisse 
jääda kogu teie vana prügi või mitte-
vajaminevad asjad. Hind kokkuleppel. 
Tel 522 6500

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla tn. 
Tel 5648 6638

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin rentida Võsul 1 nädalaks 
elamispinda. Periood juuli-august. 
Tel 5566 3733

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda 1toaline korter Rak-
vere kesklinnas, II korrus. Tel 5358 
6829

• Anda üürile Kaareperes 1toaline
möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• Üürile anda väga heas korras 2toa-
line korter Rakveres. Möbleeritud. 
IV korrus. Renoveeritud majas. Hind 
300 € + kommunaalkulud ja elekter. 
Tel 5559 3288

• Anda üürile Rakveres 2toaline mu-
gavustega korter. Tel 517 5844

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. Tel 
501 0497

• Anda üürile Vägari külas (Jõgeva-
maal) 2toaline korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Loksal 2toaline korter, 
I korrus. Tel 5624 4605

• Anda üürile Põlva linnas, Pihlaka 
10, I korrus 2toaline korter. Tel 5624 
4605

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• Müüa BMW 318D, 2006. a, E90, heas 
korras. ÜV 2023, hõbe. Hind 4500 €. 
Tel 5645 1242

• Müüa Ford Focus 2006. a (1290 €) 
& Totota Yaris 2006. a (2490 €). Eesti 
ajalooga puudusteta autod. Tel 5648 
0448

• Müüa Volkswagen Golf 3. Auto 
tumesinine, kärukonks, katuseluuk, 
mootoririhmad vahetatud. Odava üle-
valpidamis kuludega auto. Ülevaatus 
kehtib. Auto 1996. a. 1.4 bensiin. Hind 
700 €. Tel 5809 6086

• Müüa saksa auto, läbisõit 70 000 km. 
Tel 5594 7776

• Müüa putitamist vajav Hiina mo-
peed Spirit. Tel 5344 4532

• Müüa odavalt vähekasutatud rehve
13-15 tolli. Tel 529 1004

• Müüa Audi 80 B-4 valuveljed koos 
M+S rehvidega 195x65x15. Tel 5194 
9124

• Müüa mootorid: VAZ, GAZ-24, 
GAZ-20 ja Willise esisild. Tel 5558 
5956

• Müüa veoauto GAZ 53+ varuosad. 
Tel 5624 4605

• Müüa Toyota Corolla 2,0 D4D, 
66kW, vin JTDEX.... varuosad. Tel 
551 5480
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

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

SUVEREHVE

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!!

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

OST

• Ostan sõidukeid, kaubikuid 
ja maastureid igas seisukorras! 
Raha kohe kätte! Vajadusel kus-
tutame registrist! Helistage jul-
gelt, maksan rohkem! Tel 5355 
5848

• Ostan seisvaid autosid ja ro-
musid! Ostan ka neid mida lam-
mutus ei soovi. Sularaha kohe 
kätte! Vajadusel registrist maha! 
Võib pakkuda absoluutselt kõi-
ke, ka paberiteta utiili. Tel 5631 
1001

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 
peal kiire vormistamine ja tehing. Pak-
kumisi 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 säärevärista-
jaid, tsikleid. (VAZ, GAZ, UAZ, Volga, 
Jawa, IŽ, Riga, delta) jne. Maksan head 
hinda!  Tel 5388 4499

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

• Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Võib pakkuda absoluutselt igas 
seisukorras ning hinnaklassis. 
Sobivad veel Nissan Almera, Sun-
ny, Primera, King Cab, Pick up; 
Mitsubishi L200, L300, L400 või 
Pajero Sport ; Mercedes 190D, 
sprinter või vanemad MB bussid. 
Suzuki Grand Vitara bensiini moo-
toriga. Paku julgelt telefonil 5896 
1576

• Ostan Ford Sierra või BMW, aasta 
kuni 1997. Tel 5632 3142

• Ostan sõiduauto BMW aastast 1970-
1992. Võib olla kaua seisnud. Hind kuni 
2500 €. Tel 5346 6841

• Ostan igasuguses seisukorras sõi-
dukeid. Võivad vajada remonti, olla 
seisnud, avariilised, heas korras, 
romud jne. Huvi pakuvad ka vene 
autod. Sobiva pakkumise puhul 
kiire tehing. Romud kustutan ar-
velt. Maksan head hinda! Tel 5357 
7108

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 5558 
5956

Cleancar OÜ
Posti 4, Rakvere

+372 5567 7577
www.cleancar.ee

cleancarou

Cleancar OÜ
Posti 4, Rakvere

+372 5567 7577
www.cleancar.ee

cleancarou

Autopesula

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Rehvivahetus ja balansseerimine! 
Ära seisa järjekorras, helista ja broneeri 
aeg. Tel 5348 5406

VEOTEENUS JA RENT
• Soodne Takso Rakveres. Sõidu 
alustus: 2,50 €; 06.00-23.00 - 0,90 €/
km; 23.00-06.00 – 1 €/km. Kiirelt kohale 
igale poole! Tel 5878 8129

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. 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 kolimisteenus, ka kolu 
vedu prügimäele. Tel 506 1547

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

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja planeeri-
misteenuseid ekskavaatoriga.  Tel 
520 7616    

* 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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

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)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616

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

FEKAALIVEDU
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KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

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

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

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

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

EHITUSTEENUS

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kondit-
sioneere. Tel 502 4944

• Müüme ja paigaldame soojus-
pumpasid & konditsioneere. Soo-
juspumba siseosa keemiline puhas-
tus. Õhk-vesi ja maaküte soojuspu-
mapde müük ning paigaldus. VIRU 
SOOJUSPUMBAD OÜ. http://www.
virusoojuspumbad.ee. Tel 5656 4857

• Valmistan uksi ja aknaid teile sobi-
vas mõõdus. Tel 5349 6065

• Biopuhastite ja septikute paigal-
dus ning müük. Tel 5757 0202, e-post 
erlend@eestiseptik.ee

• Salvkaevude kaevamine, puhas-
tamine, süvendamine ja rõngaste 
vahetamine. Käsipumpade remont ja 
kaevuümbriste ehitus. Tel 5840 0240

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

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

• Vee- ja kanalisatsjooni trasside ehi-
tus (sise, välis). Septikute ja mahutite 
paigaldus, olemas septikutel euroser-
tifi kaat. Santehnilised tööd. Hinnad 
head. Info tel 5808 5965

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Vi-
rumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoo-
ne vundamentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.com

• Teostame kõiki lammutustöid
koos prahi äraveoga. Tel 5308 1705  

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

• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel 
5637 9871

• Teostame aedade ja terasside ehi-
tutust. Värvimistööd. Tehtud töödele 
garantii. Tel 5854 5694

• Teostame erinevaid ehitustöid: 
katusetööd, plekk katus, kivikatus, 
vihmavee süsteemid; puitfassaadid, 
plaatfassaadid; puit konstruktsioo-
nid, kuurid, terrassid, keldrid; uste 
vahetus, akende vahetus; kipsitööd 
jpm. Helistage tel 5668 4415 - tule-
me vaatame töö üle ja lepime hinna 
kokku.

• Teostame kõiki ehitus- ja remont-
töid nii eramutes kui korterites, 
siseviimistlus, parketi paigaldus, van-
nitoad jne. Fassaadid (soojustamine, 
värvimine), vundamendid, katused 
jne. Santehnilised tööd. Hinnad tas-
kukohased, küsi julgelt ja leiame koos 
lahenduse. Tel 5808 5965

• Teostame kvaliteetset ehitus- ja 
viimistlustööd. Üldehitus, remont-
tööd (korterid, majad, kõrvalhoo-
ned), 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

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

• Tänavakivide paigaldus, ää-
rekivide paigaldus. Alusplatsi-
de ehitus, haljastus, sissesõidu 
teede ehitus tänavakivist, maja 
parandused. Hinnad soodsad. Tel 
5637 9559

• Pakume üldehitusteenust. Tel 501 
3862

• Tänava- äärekivide paigaldus; 
piirdeaedade, terrasside ehitus; 
väravate valmistamine, paigaldus 
ja automaatika, haljastustööd. 
Tehtud töödele garantii. Tel 5394 
6666

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

• Teostame ehitus- ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, maal-
ritöid, santehnilisitöid, elektritöid. 
Samuti vannitubade remonti. Tel 
518 7979

• Teeme korteritele ja vannitubadele 
remonti. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

• Maalritööd, trepikodade remont, 
fassaadide värvimine, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 9293, 
Ehmes.ee. Lai 3 a

• Teeme igasuguseid lammutustöid. 
Tel 5891 6787  

• Kogemustega elektrik teostab erine-
vaid elektritöid. Hind kokkuleppel. 
Tel 5689 4149  

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• P l e k i  k a n t i m i n e :  v a l m i s t a -
me plekke vastavalt kliendi soo-
vile. Automaatpink - kõik detailid 
õige kraadi ja mõõduga. Vajadusel 
mõõdame ja paigaldame. Tel 5340 
8041

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel 
5557 9399

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

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

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

MUUD TEENUSED

• Kümblustünni rent. Hind alates 
45 €/ööpäev. Rakvere piires trans-
port tasuta. http://www.sauna-
tünn.ee. Tel 514 7518

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Maahooldustööd Virumaal. Ku-
lulõikus/rohulõikus/murulõikus. 
Teenus eraisikule. Tel 514 8661

• Hauaplatside hooldus. Kevad 
on saabunud! Nüüd on täpselt 
õige aeg, kus saame korda teha 
Teie lähedaste hauaplatsid, küün-
la süütamisest kuni hauapiirete 
paigaldamiseni. Küsi hinnapakku-
mist: hauaroom@gmail.com või 
helista tel 5346 5466/5638 9460. 
FB: Hauarõõm

• Hauaplatside hooldus ja äärte
ehitus, graniidist hauatähised, 
tekstide puhastus. Info tel 52 6 0804, 
Raneim OÜ

• Koristan ära teie vanaraua
keldritest ja õuedelt, kaasa arva-
tud auto akud, vana auto doku-
mentidega ja  kodutehnika. Tel 
5672 7600

• Pehme mööbli riide polstri ja 
vedrude vahetus, veo võimalus. 
Tel 506 1547

• Arvutite hooldus ja remont. Prin-
terite müük, hooldus ja rent. Kohapeal 
suur valik kvaliteetseid, soodsa hinna-
ga analoogtoonereid. Alates 31.01.2022 
uus aadress E. Vilde 3, telefon 553 5475, 
meiliaadress info@itsalong.ee
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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 
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 €)
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

kuulutused.kuulutaja.ee

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

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

OÜ Häcke Rakvere 
pansionaat Kuldne Sügis

pakub ööpäevaringset 
lühi- ja pikaajalist 
hooldusteenust. 

Info tel 5887 4558 

OÜ Häcke Paide 
eakatekodu 

pakub ööpäevaringset 
lühi- ja pikaajalist 

üldhooldusteenust. 
Info tel 5342 2248

OÜ Hä k R k

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

Pakun kruntide 
puhastust võsast 

ja rohust. 
Tel 5690 5215

KODU

• Soovin osta paar ruumi küttepuid 
väiksemalt talunikult, transport enda 
poolt. Tel 503 1849 

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5672 7175

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5616 5761

• Kas kellelgi on pakkuda vanu pro-
paani ja hapniku balloone? Palun 
helistada. Tel 5678 0335

• Kooritud kuuselatid ja aiapostid. 
Tel 5662 5497

• Müüa motoblokk-mullafrees. pai-
galdatud uus OHV mootor. Tel 5816 
6122

• Müüa vähe koormatud GAZ-53 
raamist järelkäru ja hoonestatud 
talukoht. Tel 5665 9903

• Müüa 2 € juubelimündid, 750 tk – 
1500 € + 0,50 € münt – kokku 1875 €. 
Palju korduv, saksa, soome. Tel 5645 
1242

• Müüa kasutamata Konvektsioo-
niahi. Metos Bistrot bake off  - kon-
vektsioonahi sobib väikestesse köö-
kidesse, kohvikutesse ja kioskitesse. 
Digitaalne juhtimine, 4 siini 600x400 
mm, 99 programmeeritavat 4 ast-
melist küpsetusprogrammi, siinide 
vahe 75 mm, siinid on eemaldata-
vad, temperatuuri reguleerimine 
65-270°C, taimer, niisutus, siseval-
gustus, roostevaba terasest korpus. 
Hind 1500 €. Tel 5853 1761

• Müüa valge köögikomplekt, neli 
tooli ja söögilaud. Tel 5817 4022

• Müüa 3 tempsi plaati Granito hall, 33R 
ühe plaadi suurus 8x1250x2600. Kaasa 
hulganisti suuri tükke. Tel 5331 1458

• Müüa mullivann (80 €). tel 5660 3463

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, 
Rakvere. Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

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

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

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, 
maksan kuni 160 € vaasist. Paku jul-
gesti. Tel 5672 7175

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, 
maksan kuni 160 € vaasist. Paku jul-
gesti. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõu-
sid,- tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5616 5761

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

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan NSVL fotoaparaate, objek-
tiive, vahvliküpsetajaid, lillevaa-
sid ja muud! Tel 5607 6805

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
teie küttepuud ja briketti ning vana-
raua ja muu kila-kola. Tel 503 1849

• Ostan pliidi plaadi, ahju ukse, 
kruustangid, alasi ja muud garaaži 
raua kolu. Tel 503 1849

• Ostan nõukaaegse meesterahva 
jalgratta, ratas peaks olema heas kor-
ras. Tel 507 9984

• Ostan vanarauda. Koristan aia, 
kuuri, või garaaži nurgast vanaraua. 
Tasuta ei taha, maksan raha. Pakkuda 
võib kõike vanametalli. Tel 517 4143

• Ostan kandle ja karmoška. Pakkuda 
võib ka nõukaaegset lastekannelt. Tel 
5608 4874

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müüb, pai-
galdab ja hooldab! Kui otsid õhk-
soojuspumpa küsi meilt pakkumist! 
Tasuta konsultatsiooni tel 5662 
2050 või http://www.rakverekliima.
ee. Lisaks nüüd müüme õhk-vesi 
soojuspumpasid. Küsi pakkumist 
ka meilt!

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

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

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu ja toored, transport, koorem 
5-10 m3. Tel 505 1528

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

• Müüa soodsalt lõhutud kütte-
puid, pakkuda ka 30 cm 40 L võrgus 
kuivi. Tel 5554 6093

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553       

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, 
sanglepp. Tel 5192 4320

• Müüa puitbriketti, premium pel-
letit 6/8mm. Transport hinnas. Tel 
5390 0545
• Müüa lõhutud küttepuid. Trans-
port hinnas. Mõõt vastavalt tellija 
soovile, koorem laotud. Hall lepp, 
sanglepp, haab, metsakuiv. Tel 513 
7659
• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohale toomisega, veokile laotult 
5-15 m³. Kuivad 38 cm ja toored 30-
50 cm, hinnad soodsad. Tel 503 0311
• Müüa toored lõhutud küttepuud. 
Halu pikkus vastavalt kliendi soovile. 
Hinnad alates 75 �/ruum. Lääne-Vi-
rumaa, Väike-Maarja vald. Tel 5375 
4750

• Müüa Rakveres lehtpuu saepuru
(märg). Pakendan 200 L kottidesse 
– koti hind 4 €. Toome koju kätte! 
Tel 5300 3606. Piiratud kogus!

• Müüa kõrge kütteväärtusega üma-
rat briketti, transport hinnas. Tel 
5390 0545 KÜTTEPUUD

Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind kokkuleppel 

Tel 5043 246

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

EHITUS

• Ära anda telliskivist täitematerjal. 
Läheb lammutusele tellistkivist maja, 
seega ära anda täitematerjali. Info tel 
508 7199

• Müüa liiva (kild kuni 10 t), vedu! 
Tel 520 7616  

• Müüa täite- ja ehitusliiva, mulda, 
kruusa ja killustiku. Tel 520 7616   

•  Müüa soodsalt saematerjali. Tel 
501 2905   

• Ära anda täite betoonplokki. Tel 
5594 7776

Müüa liiva, kruusa, 
killustiku, mulda kuni 15 t 
koorem, multilift-autoga: 

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

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)

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

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
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HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

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 0.68 0.80
Värske kartul, imp. kg 1.80 2.50
Roheline sibul kg 8.00
Till kg 12.00
Petersell kg 8.00
Karulauk punt 1.00
Küüslauk kg 10.00 12.00
Värske küüslauk, imp. tk 1.00
Vaarika tomat, imp. kg 4.00
Kobartomat, imp. kg 3.50
Salatikurk, imp. kg 3.00 3.50
Väike kurk, imp. kg 4.00
Redis punt 1.00
Herned, imp. kg 7.00
Mugulsibul kg 2.50
Porgand kg 1.50
Maasikad, imp. kg 5.00
Vaarikad, imp. 125g karp 3.50
Kultuurmustikad, imp. kg 13.00
Õunad kg 2.50
Mesi kg 7.00
Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5.00
Värsked räimed ja kilud kg 1.50

HINNAD RAKVERE TURUL 28. APRILLIL.
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Turul algas suvelillede müük 
– võõrasemad, amplitaimed ja 

lilleamplid!
* 

Laupäeval, 30.aprillil turul:  roosiis-
tikute müük, head nõu roosikasva-

tusest annab härra REIN JOOST!

  Puukool müüb viljapuude ja 
marjapõõsaste istikuid, vaarika- ja 
maasikataimi! Müük toimub kella 

10.30 – 12.00
*

Müügil uued ja vähe kasutatud 
riided!

Ostame 
parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:
kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.
Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa maal vabalt peetavate kanade 
mune. Tel 5395 4059

• Müüa sõelutud musta mulda, 
asukoht Rakveres, lisainfo telefonil 
526 1408

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Va-
jadusel tükeldamine. Info tel 519 6628 
või 5354 3002

• Purustatud hobusesõnnik, asen-
damatu soojuse hoidja kasvuhoones, 
sobib hästi ka lillede-puude-põõsaste 
istutamisel väetiseks ja aiamaale ram-
muks. 100 L=6,50 €. Rakvere piires koju 
toomine tasuta. Tel 5557 2217

• Müüa hobusesõnnik (aluspanuta) 
60 l kottides - 5 €/kott. 5 koti ostmisel 
lisandub boonus kott! Rakveres ja lä-
hiümbruses toon kotid tasuta kohale. 
Helista tel 5354 3683 või ole kursis meie 
tegemistega FB Lasteponi OÜ

• Müüa hobusesõnnikut. Tel 522 8396

• Annan ära hobusesõnnikut! Tule 
korja endale puhast sõnnikut, tuleb 
ise karjamaalt kokku korjata. Asume 
Lasilas. Tel 526 7543

• Pakkuda tasuta saepuruallapanuga 
segunenud ja sügisest laagerdunud 
hobusesõnnikut. Puhast hobusesõn-
nikut saab osta pakendatuna 75 L ja 
35 L kottidesse. Asume Veltsis. Tel 
5665 5321

• Müüa T-16, RS-09 varuosadeks. Tel 
5558 5956

LOOMAD

• Müüa mesilaspered, soovi korral 
koos inventariga (korpustarud). 2021 
a. ema. Itaallased, ei ole tigedad, väga 
töökad ja ei ole suurt tungi sülemlemi-
sele. Tel 5349 1514 või 506 6108

VANAVARA

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

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

•  Ostan majapidamise likvideerimisel 
igasugust vanakraami ja kila-kola, 
viin ära teie mittevajalikud asjad jäät-
mekeskusesse. Tel 503 1849

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

• 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 Tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase  kuni 100 €/tk, 
nõukogudeaegseid ja vanemaid 
ehteid, sõlgi, käevõrusid, mere-
vaiku, karpides lusikaid, EW aeg-
seid kohvikanne ja piimakanne. 
Samuti ostan nõukogudeaegseid 
ja ka vanemaid raamitud seinapilte, 
graafi lisi lehti, õlimaale, akvarelle, 
kujusid, keraamilisi seinaplaate, fo-
toaparaate, fotosid, fotoalbumeid, 
postkaarte jne. Igasuguse huvitava 
vanavara, raamatute ja kunsti ost! 
Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, medaleid, postmar-
ke, albumeid, vimpleid, tikutoose
ja palju muud. Kõik vana huvitab! 
Tel 5872 5458

• Ostan nostalgilisi nõusid-ser-
viise (ka üksikuid). Vanemaid 
naiste-meeste ehteid (kaelaehted, 
sõrmused, sõled, prossid, rinna-
ehted, mansetid). Huvitavad ka 
lauanõud, vaasid, karpidega lusi-
kad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad 
vanad asjad. Tel 5356 0761, Liina

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, 
käevõrusid, merevaiku, münte, hõ-
berublasid, paberrahasid, kellasid, 
hõbedat (pitsid, lusikad, portsigarid 
jne). Huvitavad ka vanad rinnamärgid, 
medalid, ordenid, koolimärgid, spordi-
märgid, 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 iga-
suguseid esivanematest jäänud asju! 
Tulen ise kohale - raha kohe kätte! Tel 
5649 5292

TEATED

• Arli Puukool müüb viljapuid,- põõ-
said, maasika-, mustika-, vaarikatai-
mi ja muid istikuid L, 30.04: Haljala 
Grossi poe vastas 9.00, Rakvere turg 
10.30-12.00, V-Maarja Coop parkla 
12.30, Simuna13.30, Laekvere 14.00, 
Roela 14.45. Info tel 518 8465, www.
arlipuukool.ee

ANNEMÄE AIAND 
MÜÜB:

Võõrasemasid, amplitaimi 
ja teisi suvelilli

Kurgi-, tomati-, paprika ja 
teisi köögiviljataimi

Avatud:
E-L 9-18, P 9-14

Tel 506 9685, 5648 7435

Ripsmete ja kulmude 
lamineerimine ja 

värvimine 
(kasutan looduslikke 

tooteid).
Töö teostamine 

privaatses ruumis.
Täpsema info saamiseks 

helista tel 5679 4783

TUTVUS

• 50-aastane mees Tapalt soovib
tutvuda rahuliku ja toreda naisterah-
vaga. Tel 5452 0549

• Sümpaatne, sarmikas, töökas, 
saledama poolsem ukraina naine 
vanuses 40+, sinuga sooviks tut-
vuda 60-ndates 180/90 sümpaatne, 
üksik eesti mees Lääne-Virumaalt. 
Saada oma enesetutvustus ja foto 
e-mailile strom.men@hot.ee. Tel 
+372 5423 0854

MUU

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. Kui 
elumure vaevab ja vajad hingeabi, 
anname soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutavatele küsi-
mustele. Kõne hind 0,97 eurot/min

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee
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Orav rattas? 
Ei, orav keerises…

Andrus Mänd, 
usuteaduse magistrant

Looduses ilmet võttev kevad pole paljudele eestlastele mitte ainult sil-
mailu, vaid tõsine energia kulutamist nõudev periood. Talvest tingitud 
soiku jäänud tegevused nõuavad tähelepanu ja toimetamist. Olgu see lil-
lepeenar, suvila kõpitsemine või hoopiski suvepuhkus ja reisiplaanid. See 
kõik kordub taas igal aastal, ikka uuesti ja uuesti. 

Võiks mõelda, et oleme kui orav rattas, joostes ikka jälle oma igikest-
vat ringi, sest istutatud lilled närtsivad taas ja puhkusereisist jäävad vaid 
mälestused. Kuid see pole kohane võrdlus. See pole oravaratas, milles me 
surmani vudime. See on metsik keeris, millest me haaratud oleme. Iga na-
tukese aja pärast kordub kõik taas, kuid mitte samasugusena! Lillepeenra 
jaoks mõtleme ikka vahvama koosluse ja puhkusereis võiks viia veel hu-
vitavamasse kohta. Suvilat kõpitseme ikka paremaks, mitte samasuguseks. 

Selline keeris haarab ka inimese hinge. Iga kogetud sündmus annab 
hoogu võimsale keerisele meie hinges. Positiivsed sündmused loovad meie 
hinge lootuse keerise. Ootuse tuleviku suhtes, et seal veelgi paremat koha-
ta. Kuid eriti praeguse olukorra valguses ei saa me sulgeda silmi nende ees, 
kelle hinges on möllamas lootusetuse keeris. Mõni äkitselt tabav õnnetus, 
isiklik tragöödia või väga drastilisel näitel – sõda, võib hetkega hävitada 
lootuse keerise ja luua sellest lootusetuse keerise, kus meie hinges on tun-
ne, et midagi head enam polegi. 

Lootusetuse keerisele hinges annab hoogu iga sulle lausutud sõna ja ko-
getud hetk. Looduse näitel me teame, et tugevast keerisest omal jõul enam 
välja ei pääse, vaid see lõppeb keskpunktis, mis su lõpuks neelab.

Kaks tuhat aastat tagasi elas mees, kes lootusetus olukorras andis ini-
mestele lootuse, mille jõud inimese sees on suurem kui mis tahes väline 
sündmus iial võib olla. Ning see lootus ületab võimsana ja kindlana ka sur-
ma ja igaviku piirid. Kui sa soovid teada saada selle lootuse põhjustest või 
igatsed isiklikult seda võimsat lootust kogeda, siis Rakvere Karmeli kogu-
duses toimub Alfa kursus. Alates 4. maist on kolmapäeva õhtuti kell 18.30 
võimalik kuuel loengul sõbralikus õhkkonnas saada informatiivseid tead-
misi alg- ja põhitõdedest kristluses. Kursus on tasuta ja peale loengut on 
võimalik küsimusi esitada ja vestelda. Rohkem infot www.karmel.ee/alfa.

KUHU MINNA

Rakvere Teater
29.04 kell 19 “Suvitusromaan” s/s, lav. Aare Toikka
30.04 kell 19 „Oi, Johnny” s/s, lav. Peeter Raudsepp
30.04 kel l 19 „Kõike head, vana toriseja” v/s, lav. Eili Neuhaus

Noortefilm „Tagurpidi torn“ pole mingi 
tavaline lastekas. Esimese asjana ta-
han lapsevanematele südamele pan-
na - ärge laske lapsi seda filmi oma-
päi vaatama! 

Margit Adorf

„Tagurpidi torn“ on sedalaadi film, mida laps, mis 
iganes vanuses ta ka ei oleks, peaks vaatama koos 
täiskasvanuga ja hiljem pärast filmi tuleks näh-
tu omavahel läbi arutada. Kui lapsevanem ei saa 
kaasa minna, siis koos õpetajaga ja terve klassiga 
vaatamas käimine on ka täiesti okei, peamine on 
see, et asja hiljem arutataks ja seda just täisealise 
inimesega, mitte vaid lapsed omavahel, sest nii 
võib ikkagi mõte rappa joosta.

Minul oli algselt plaan seansile kaasa võtta oma 
8-aastane 1. klassis käiv laps, aga enne kino jõu-
dis režissöör Jaak Kilmi mind hoiatada, et parem 
mitte, liiga noor alles. Ta ei ole oma nooremale 
lapsele seda filmi samuti näidanud. Pärast filmi 
ma täielikult nõustun sellega, et 1. klassi lapsele 
ja noorematele see film veel vaatamiseks ei sobi. 
Võib-olla päevasel ajal telerist, aga pimedas ki-
nosaalis suurelt ekraanilt vaadatuna on pisemate 
jaoks vast liiga traumeeriv.

Mis seal siis nii õudset on? See ei ole tõesti 
mingi klassikaline õudusfilm, kus oleks tonte ja 
kummitusi, kratte või nõidu, veri ei pritsi ja ega 
surma ka keegi ei saa... Aga peaaegu. Eelkõige on 
selles filmis teravalt esil lastes peituv „süütu jul-
mus“, selline kuriteovõimelisus, mis tekibki süü-
dimatusest, aga ka soovist olla juba suur, olukorda 

kontrollida, peegeldades täiskasvanute maailma. 
Temaatika on umbes sarnane nagu oli noortefil-
mis „Klass“, kus kiusati üht klassikaaslast, ainult 
et siin saab asi alguse süütust mängust ja ohvriks 
langeb üks õnnetu vanamees. 

See on väga eluline lugu ja minul vaatajana 
meenusid mitmed analoogsed lood mu enda lap-
sepõlvest. Näiteks on mu mängukaaslased mind 
ennast kuuri kinni pannud ja seal ahistanud. Õn-
neks lõppes see sündmus sellega, et lapsevanemad 
said jaole, korraldaja vabandas ja eks me läksime 
oma eluga edasi. Kui meenub, siis siiamaani kih-
vatab sees. Me olime siis umbes 9-aastased. Filmi 
peategelased on 10-13 aastased. Pealtnäha juba 
suured küll ja aru peaks nagu peas olema, aga ega 
sellises vanuses ikka ei ole küll. Nii et õudus selles 
filmis põhineb tõsielulisusel. Niisugune asi võib 
päriselt ka juhtuda. Enne kui ise arugi saad, oled 
sellises supis, et enam välja ei rabele ja tagajärjed 
võivad olla traagilised. 

Kindlasti on lapsevanematel ja kõigil lastetu-
telgi täiskasvanutel seda filmi huvitav vaadata – 
oleme me ju kõik oma lapsepõlvest tulnud ja meil 
kõigil on kindlasti mingi ligilähedaseltki sarnane 
lugu rääkida. Kas just nii ekstreemne kui filmis, 
aga üle noatera sarnaseid küll. Kui te just ei ole 
pärit väga kontrollitud peremudelist, kus vane-
mad lapsi teadlikult kasvatanud, neid omapäi jät-
mata, ära kuulates, vesteldes jms. 

Lapsevanemad filmis on täiesti tavalised Ees-
ti lapsevanemad ühes täiesti tavalises maakohas. 
Nad ei ole mingid eluheidikud. Naised küll pea-
miselt üksikemad, sest kui neil mehed ka olemas, 
siis need on suurema osa ajast Soomes tööl. Kui 
koju jõuavad, siis ega nad suurt oma lastega ei 

tegele. Üks isa on vägivaldne, üks üksikema läm-
matab last liigse hoolitsusega (pead kandma klei-
ti, pead mängima klaverit). Üks ema on esimese 
lapse saanud väga noorelt ja ei viitsi nendega 
eriti jamada, nüüd peab vanem laps nooremat 
kantseldama (tüüpiline). Üks poiss aga on liiga 
tatikas, et isa temaga tegeleda viitsiks, kaasa saab 
ainult vanem vend (tüüpiline). Ühesõnaga – väga 
elulised peremudelid, ideaalset peret ei ole seal 
kellelgi aga pole ka mingit tohutut mittehoo-
limist, kõigil lastel on katus peakohal ja kõhud 
täis. Õudus areneb väljaspool kodu, kui lapsed on 
omapäi.

Lapsed on koolist suvevaheajal ja käivad män-
gimas mahajäetud lossisarnases tehases. Seda 
valvab vanamees Elmar (Andres Lepik), kes ko-
gemata kombel lõksu satub ja seal äärepealt surma 
saab. Laste seas areneb sel ajal aga süütu julmus, 
keegi polegi ju juhtunus otseselt süüdi, aga lõpuks 
hakatakse ikkagi otsima patuoinast, tekib kuri lii-
der, sunnitakse teisi vaikima, elatakse oma hirmu 
ja pahameelt välja abitu kannataja peal, kes tegeli-
kult polegi midagi kurja teinud, on lihtsalt imelik 
inimene, kellest ollakse harjunud eemale hoidma. 

Peategelaseks on Kristjan (Nils Jaagup Eng-
land), kes vaevleb süümepiinades ja soovib olu-
korda lahendada. Teda hoiab suuresti tagasi see, 
et tema salaarmastus Loore (Rebeka Kask) nutab, 
et muidu saadetakse ta isa juurde, kuhu ta ei taha 
üldse minna. Samal ajal haarab võimu Ariel (Lau-
ra Vahtre), kes on vast kõige kitšilikum tegelane, 
mul endal oleks huvitavam olnud, kui kurjam 
olnuks hoopis Mia-Margot (Una Marta Soms). 
Kõige selle taustal lisavad loole traagilist nooti 
pisike Lisandra (Mirje Toomsalu), kes on lihtsalt 
veel liiga väike ja paistab, et keegi ei taha tema 
seltsis aega veeta ning õnnetu Siim (Kimi Reiko 
Pilipenko), keda isa kodus peksab ja siis väikeseks 
pedeks nimetab, sest poiss ei ole tema arvates liiga 
mehine. Julmust on selles filmis mitmes erinevas 
kihis, sellel iga kord pikemalt ei peatuta, midagi 
nämmutama ei jääda ja see on ka põhjus, miks on 
vaja lastega pärast filmi rahulikult asjad läbi aru-
tada. 

Ka lapsevanemad ise võiksid peeglisse vaada-
ta ja mõelda oma käitumise üle. Kas ka teie laps 
võiks sattuda sarnasesse situatsiooni? Õige vastus 
on jah, isegi kui te olete enda arust kõige armas-
tavam ja hoolivam vanem ja teie laps on tubli ja 
korralik, kes eales mingit pahandust ei tee. Minge 
kinno, see on hirmus, aga väga hea film. Lapsed 
on oma rollides loomulikud, stsenaarium selge, 
tempo kaasahaarav. 

Reedel, 29. aprillil algab Haapsalus ka õudusfil-
mide festival HÕFF, mis kestab 1. maini. „Tagur-
pidi torni“ näidatakse ka selle festivali program-
mis. 

Lapsed satuvad suvises mänguhoos kriminaalsesse olukorda. Foto: Pressimaterjalid

„Tagurpidi torn“ - 
vaatamiseks koos 
täiskasvanuga
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• PARIMA HINNAGA
,FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID

KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS

I I

Rakvere
Lääne 36
Tel 511 0286

LAOMÜÜK

Lepapuidust mööbel
sauna ja suvilasse,

voodrilauad, lavalauad,
põrandarestid

REISKA PA OÜ

PARIMAD HINNAD

Ideest teostuseni!

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786,•

e-mail: kyttesalong@gmail.com www.küttesalong.ee•

Järelmaksu
võimalus!

Oleme avatud:

E-R 8.00-17.30

L 9.00-14.00

KVALITEETSED ja KESKKONNASÕBRALIKUD

PELLETKÜTTESEADMEDKVALITEETSED ja KESKKONNASÕBRALIKUD

PELLETKÜTTESEADMEDKVALITEETSED ja KESKKONNASÕBRALIKUD

PELLETKÜTTESEADMEDKVALITEETSED ja KESKKONNASÕBRALIKUD

PELLETKÜTTESEADMEDKVALITEETSED ja KESKKONNASÕBRALIKUD

PELLETKÜTTESEADMED

Puiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-VirumaaPuiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-Virumaa

Telefon: 513 4946  OÜ IsoVent Ehitus

Ventilatsioonisüsteemide

projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus,

Kortermajade ventilatsioonilahendused

www.isovent.ee   I   isovent@isovent.ee

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK
•UUS VALIK mööblit

•Kaup kohe kätte
•Transpordiv imalusõ

•Komplekteerime köögimööblit
eritellimusel

Tel 32 71 533

•Hind sisaldab soovi korral
montaaži kaupluses
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