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TULE MEILE
TÖÖLE!

PoolNeliOY@GMX.COM
Tel 5562 0224

Rakvere, Vabaduse 12
Tel 512 4620

LK 2 LK 5MIS ON PLATSENTAPUU? DEMENTSETE LÄHEDASTE TUGIGRUPP

biokaminad
elektrikaminad
suitsutorud
korstnad
saunakerised

kaminad
ahjud
pliidid
kaminasüdamikud
pelletikaminad

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446, mob 5334 5533
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee



Nurga AiakeskusNurga Aiakeskus

Ilusat emadepäeva!

OLEME AVATUD

E-R 10-18 L-P 10-14/E-R 10-18 L-P 10-14

Emadepäeva võõrasemad, roosid, amplid

Võtame vastu poti- ja lõikelille kimpude
koju toimetamise tellimusi telefonil 5277235.

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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Rakvere haigla üllatab sünnitajaid 
ainulaadse pildiga platsentapuust
Mõned hetked pärast seda, 
kui Miina Aso oli Rakvere 
haiglas oma teise lapsukese 
ilmale toonud, näitas sünnitu-
sel abiks olnud ämmaemand 
naisele tema platsentat ning 
tegi vilunud liigutustega sel-
lest paberile kunstipärase jäl-
jendi. „See oli armas üllatus 
ja lahe mälestus!“ ütles hiljuti 
sünnitanud ema.

Katrin Uuspõld

Miina ei ole ainus, kes sellise ülla-
tuse osaliseks on saanud. Rakvere 
haiglas on n-ö platsentapuid tehtud 
juba poolteist aastat. „See ei ole maa-
ilmas midagi uut, tehakse mitmel 
pool,“ rääkis Rakvere haigla sünni-
tus- ja günekoloogiaosakonna juha-
taja dr Katrin Truupõld. Tema sai 
inspiratsiooni oma sõbrannalt, kes 
töötab ämmaemandana Brasiilias 
ning peredele mälestuseks platsen-
tapilte teeb.

Mõnel pool maailmas nimetatak-
se sellist pilti Truupõllu sõnul plat-
sentapuuks, mõnel pool elupuuks, 
inglise keeles kasutatakse ka termi-
nit placenta print – sisuliselt on tegu 
platsentatempliga.  

„Mulle need väga meeldisid ja 
Brasiilia sõbranna õpetas, kuidas 
teha. Mina tutvustasin mõtet osa-
konnas, paljudele see meeldis ning 
hakati tegema. Nüüd teevad kõik 
ämmaemandad ja vilumus on nii 
suur, et tehakse otse sünnitustoas. 
Kui platsenta on pärast sündi ilusti 
üle vaadatud ja seisund hinnatud, 
tehakse kohe platsentatempel ära,“ 
rääkis dr Truupõld.

Platsenta areneb raseduse ajal 
ning on ühine emale ja lootele. „See 
pool platsentast, mis on emaka pool, 
on siledam, teine pool, mis jääb loo-
te poole koosneb rohketest oma-
vahel läbipõimunud veresoontest, 
mis ühinevad platsenta keskel ja 

moodustavad nabaväädi, mis liigub 
loote poole,“ kirjeldas dr Truupõld. 
„Kui platsenta ilusti laiali laotada ja 
nabaväät sirgeks sättida, näebki see 
välja nagu puu – tüveks nabaväät ja 
võraks platsenta koos veresoontega. 
Kuna see on verine, saab teha pabe-
rile jäljendi, mis meenutabki puud. 
Kusjuures igaüks on ainulaadne, nii 
nagu pole ühesuguseid sõrmejälgi 
või sebramustreid.“

Dr Katrin Truupõld rääkis, et 
maailmas on ka ämmaemandaid, 
kes võtavad värvipaleti ja võõpavad 
platsenta ja nabanööri värviga üle 
ning siis teevad värvilise jäljendi, 
Rakvere haiglas aga värve ei kasu-
tata. 

„See on loominguline protsess, 
kellele meeldib kunstiga tegeleda, 
siis on põnev. Nii et teeme mõnuga 
ja enamusele  peredest selline õnnit-
luskaart väga meeldib. Üksikud on 
öelnud, et ei soovi,“ märkis dr Truu-
põld.

A3 formaadis paksule paberile 

sätitud platsen-
tapuu juurde 
kirjutatakse vei-
di hiljem head 
soovid värskele 
i lmakodaniku-
le, tema sünni-
kaal ja pikkus, 
sünnituse juures 
olnud meeskon-
naliikmete nimed, 
kui on vaja läi-
nud operatsiooni, 
siis operatsiooni-
meeskonna liikmed 
panevad oma allkirjad ja nimed. 
„Kui meil on osakonnas parajasti 
rohkem aega, siis õnnitleme ema ja 
presenteerime platsentapuud oma 
meeskonnaga, aga kui on kiire aeg, 
annab selle valveämmaemand üle,“ 
rääkis dr Truupõld ja lisas, et on 
olnud kuulda, et mõned naised on 
just platsentapuu pärast otsusta-
nud Rakvere haiglasse sünnitama 
tulla. 

Enamasti pa-
nevad pered 
pildi plat-
sentapuuga 
raami. „Veri 
aga muudab 
kuivades vär-
vi, nii et fo-
tod soovitame 
peredel teha 
kohe ära, siis 
on puud ilusad 
punased, hiljem 
muutuvad need 
pruuniks,“ rää-
kis dr Truupõld. 
„Brasiilias tehakse 
kõrvale ka beebi 
jalajäljetemplid, 
meil ei ole see 
juurdunud.“

Miina Aso 
meelest on plat-
sentapuu armas 
üllatus ja tore 
mälestus. „Mui-
du jäävad sünni-
tusest mitte just 
kõige paremad 
mälestused, aga 
see pilt tegi 
küll tuju heaks. 
Kõigile pere-
liikmetele, kes 
näinud, on 
see meeldi-
nud ja kõigile 
tundus usku-

matu, et mida-
gi sellist tehakse,“ rääkis Miina Aso. 
Pildi koht on beebi Jasperi mälestus-
tekastis, kui kellelgi külalistest huvi, 
võetakse see näitamiseks välja. 

Lähenev emadepäev on Miina 
jaoks eriline ja tähtis. „Oleme seda 
alati koos perega tähistanud, plaa-
nin koos kahe ja poole aastase tütar 
Saskiaga koos selleks puhuks kooki 
teha,“ ütles Miina, kes tänavu seda 
päeva esimest korda kahe lapse 
emana tähistab. 

Rakvere haigla sünnitus- ja günekoloogiaosakonna juhataja dr 
Katrin Truupõld näitab värsket platsentapuud. Fotod: erakogu.

Jasper Aso platsentapuu, mida vanemad 
hakkavad hoidma ta mälestuste kastis.

Saskia Aso oma vastsündinud vend 

Jasperiga.
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Avatud kalasadamate päev tõi kalu ja sadamaid uudistama nii noori kui vanu
Päikseline ilm ja värske kala kutsu-
sid eelmisel laupäeval 24 sadamas-
se üle Eesti rohkelt külastajaid. Esin-
dusüritus toimus Võsu sadamas, 
kus rahvast tervitas maaeluminister 
Urmas Kruuse, kontserdi andis Sin-
ger Vinger ning tunnustuse aasta ka-
landusteo eest võttis vastu Vladislav 
Koržets.

Katrin Uuspõld

Kalamüük Võsu sadamas oli nii menukas, et 
nii mõnigi kaupmees müüs kõik oma kaasa 
võetud kalad ja kalatooted õige ruttu maha. 
Küll jagus Purtse kalasadama naistel ka hili-
sematele külastajatele värsket räime.

„Oma küla ootab kala, aga lihtsalt ei ole 
veel jõudnud, hooaeg alles hakkas ja see on 
meie sadama esimene kala, ise pole jõudnud 
veel praadidagi,“ rääkis räime müüv kaluri 
naine Reili Soppe. Et eelmisel õhtul oli Purt-
se kalasadam oma Facebooki küljel teavita-
nud, et kaubeldakse Võsul, tuldi isegi Purt-
sest Võsule räime ostma.

Purtse kalasadam pälvis ühtlasi eelmisel 
aastal kalandusteona rahva lemmiku tiitli ja 
pärast seda oli Soppe sõnul tunda huvi suu-
renemist –  Purtse kalasadamasse tuldi uu-
distama ümberkaudu nii Toilast, Kiviõlist 
kui kaugemaltki. „Osad Purtse inimesedki ei 
teadnud varem, et sadamas kala müüakse,“ 
ütles Reili Soppe, kes kuulub ühtlasi ka sa-
damat renoveerinud MTÜ-sse Viis Viimast 
Kalurit. Tema sõnul kümme-viisteist aastat 
tagasi ostsid vanemad inimesed kala lausa 
kastiga loomadele. „Vahepeal vajus selline 
suurem ostmine ära, nüüd hakkavad inime-
sed jälle rohkem kala ostma,“ märkis Soppe.

Võsul müüsid Purtse kalasadama naised 
avatud kalasadamate päeval üle 700 kilo räi-
me. „Parim räim on pannil praetult või hil-

jem marineeritult, aga ka suitsutatult,“ leidis 
Reili Soppe.

Kaks kalandustegu Koržetsile
Aasta kalandustegu valiti tänavu kolman-
dat korda. Eelmistel aastatel on olnud võit-
jate hulgas Sindi paisu kalateede avamine, 
kalakomponenditehase avamine Paldiskis, 
Osooni saade ja Purtse sadam. Tänavu kuu-
lus nii rahva kui žürii auhind Vladislav Kor-
žetsile kui märk elutööst kalanduse ja kala-
tarbimise edendamisel. 

„Tal on olnud oskus nii inimlikult ja mait-
sekalt, läbi luule, kokkamise ja kalapüüdmi-
se ning keskkonnahoiu siduda kõik üheks 
oluliseks teoks,“ märkis maaeluminister Ur-
mas Kruuse.

Küsimusele, kas see on Koržetsil esimene 
kord kaks auhinda korraga noppida, vastas 
vanameister: „Peaaegu esimene kord, kus 
kaks auhinda korraga saab, ühel üritusel 
sain ma kaks raamatumüügiauhinda: Apollo 
2017 nii luulekogu kui suure kalaraamatu* 

eest.“ 
Kolm põlvkonda Koržetseid – Vladislav, 

tema poeg Kaarel ja pojapojad Kaspar ja Jo-
hannes – toimetasid kohapeal ka räimedega, 
pakkudes rahvale rahvuskala nii marineeri-
tult kui otse pannil praetult. 

„Praegu, kevadel, on hea räimeaeg, kõige 
parem ongi värskelt süüa. Kõige lihtsam: 
pange pannile ja sööge! Kuumalt on nii 
hea, kui tahate, võtke majoneesi ka juur-
de. Kui rohkem on, tehke marinaad pea-
le, võtke hiljem külmkapist ja vitsutage, 
imehea!“ soovitas Vladislav Koržets. Ta 
täheldas, et soolasilku eesti rahvas eriti ei 
söö. „Vanasti oli põhiroog ja leivakõrvane 
soolasilk. Aga meil on külmkapid ja muud 
moodused, tuleb teistmoodi teha,“ rääkis 
Koržets.

Mida räimest teha?
Vladislav Koržets nendib, et räime mari-
neerimisõpetusi on kümneid. Koržetsite 
Võsul pakutavad räimed olid olnud kõige-

pealt äädikaräimed. „Paneme räimed äädi-
kavette, kus äädika ja soolaga toimub kee-
miline küpsemine ja siis saab panna juba 
marinaadi,“ õpetas Vladislav Koržets. 

Marinaadiks võib olla näiteks sinepi-ha-
pukooremarinaad või õli-sidruni mari-
naad. „Ööpäevakese seisab marinaadis ja 
ongi valmis,“ ütles Koržets.

Võsul pakkusid nad ka ooperikeldri 
räimi – retsept tuleb Stockholmi resto-
ranist Operakällaren. „Tiba vigurdame ja 
peenutseme, need räimed on laagerdu-
nud muna-vahukoore segus, paar-kolm 
tundi on küll. Paneerime rukkijahus, 
või ja õliga praeme. See on selline gur-
meevärk rohkem. Koores laagerdumi-
ne teeb ta väga õrnaks,“ rääkis Vladislav 
Koržets.

Lisaks kala maitsmisele ja kaasaostmisele 
sai Võsu sadamas ka uurida kalu ning mää-
rata nende liike. Lastele pakkus elevust, 
rõõmu ja uusi teadmisi Herbert oma tea-
dusteatriga, samuti meisterdasid mudilased 

hoolega purjepaate ja õngitsesid kalamän-
gus. Kel huvi, sai proovida ka päris õnge 
vette heita.

„Päeva mõte on laiem, et see piirduks 
ainult ühe päevaga aastas, mil ostame otse 
kalurilt kala, kiidame kui hea see on ja üle-
jäänud päevad aastas teeme näo, et burger 
on parem. Sööme kala tihemini. Hüüdlause 
„Sööge kala!“ võiks kõlada iga nädal vähe-
malt üks kord,“ ütles Toomas Armulik ka-
landuse teabekeskusest.

Avatud kalasadamate päeva korralda-
vad Maaeluministeerium ja Kalanduse 
Teabekeskus ning selle külastatavus on 
iga aastaga tõusnud: 2017. aastal külastas 
üritust 6000 inimest, 2018. aastal 25 000, 
2019. aastal 28 000 ning tänavu 35 000 
inimest. 

* Vladislav Koržetsi luulekogu „Laulud või nii“ 
ning Vladislav ja Kaarel Koržetsi „Koržetsi 
suur kalaraamat“

Kaspar ja Vladislav Koržets ooperikeldri räimi 
küpsetamas. 

Purtse kaluri naine Reili Soppe MTÜ-st Viis Viimast Kalurit (vasakul) ja sõbranna Liina Lipp kauplesid Võsul tä-
navuse esimese räimesaagiga. Hooaja vältel leiab neid laupäeviti Purtse kalasadamast. Fotod: Katrin Uuspõld

Nii suured kui väikesed said kindlaks määrata, 
milliste kaladega on tegu.
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1626: indiaanlased loovutasid 
Manhattani helmeste eest
Täna 396 aastat tagasi, 6. 
mail 1626. aastal ostis Hol-
landi päritolu kolonist Peter 
Minuit indiaanlastelt Manhat-
tani saare, andes põlisamee-
riklastele selle eest peotäie 
läikivaid ehteid.

Allan Espenberg

Hollandi kuberner Peter Minuit istub 
Delaware’i hõimu sachemi (pealiku) 
Sagisgura vastas, keda ümbritsevad 
tema sõdalased. Vana indiaanla-
ne vaikib nagu kala vees. Ta vaikib 
kaua, väga kaua. Üks tema sõdalas-
test ulatab talle lõpuks pika piibu, 
mille Sagisgura majesteetlikult suu 
juurde tõstab. Ta hingab suitsu pik-
ka aega sisse, lastes selle siis väikeste 
rõngastena välja. Siis ulatab ta piibu 
võõrale sellise pilguga, et too saab 
aru, et keeldumine ei tule kõne allagi. 
Väikese Hollandi koloonia kuberner 
hakkab samuti piipu popsutama, kui-
gi vänge suits kõrvetab ta kopse. See 
on tõeline piin. Üliinimliku pingutu-
sega õnnestub tal suits välja hingata 
ilma köhimata. 

Sagisgura nõuab saare loovutamise 
eest 1200 kuldnat. Selle summa oli tal-
le lubanud Minuiti eelkäija. Probleem 
on aga selles, et Minuitil pole sellist 
summat. Nii hakkab ta kauplema in-
diaanipealikuga, kes lõpuks loobub 
Manhattanist, saades vastutasuks 
peotäie Hispaania kuldmünte, mõne 
mullaharimiskõpla, naaskli, kirveid, 
helmeid, kangast, rummi ja isegi muu-
sikariistu. Üleantud esemete kogu-
väärtus on 60 kuldnat. Mehed lähevad 
laiali, mõlemad on endaga väga rahul. 
Minuit seepärast, et ta arvab, et on 
naiivsel pealikul naha kõvasti üle kõr-
vade tõmmanud; ja indiaanlane rõõ-
mustab seetõttu, et müüs maha saare, 
mis ei kuulu üldse tema hõimule, vaid 
hoopis teistele indiaanlastele! 

Sellist imelist lugu jutustatakse 
Manhattani müügitehingu kohta, 
kuid arvatavasti ei vasta see sajaprot-
sendiliselt tõele. Sajandite jooksul 
on iga jutuvestja sellele loole midagi 
omalt poolt juurde lisanud ja põneva-
maks muutnud.

Kuidas jõuti 
müügitehinguni
Esimeseks eurooplaseks, kes 1524. 
aastal seda piirkonda uuris, oli Prant-
suse kuninga François I teenistuses 
olnud Firenze päritolu maadeuurija 
Giovanni da Verrazzano. Vaid sajand 

hiljem, aastal 1609 uuris Hollandi 
Vabariigi teenistuses olnud inglise 
kapten Henry Hudson piirkonda, 
otsides olematut Loodeväila. Naastes 
Amsterdami, teatas ta, et piirkonnas 
on palju kopraid, kelle karusnahk oli 
Euroopas väga nõutud. Nii saabusid 
Hudsoni lahte mitu Hollandi ekspe-
ditsiooni, et osta indiaanlastelt nah-
ku. Sellele Uus-Hollandiks nimetatud 
maatükile rajati tagasihoidlik pidevalt 
tegutsev pood ja 3. juunil 1621. aas-
tal asutasid mitu Hollandi kaupmeest 
Madalmaade Lääne-India kompanii. 

Ameerika mandril kanda kinnita-
nud ja tugevaks muutunud kompanii 
käskis kõigil välismaistel kaupmees-
tel kuradile käia ja tõi siia poolteist 
tuhat Hollandi kolonisti. See aga ei 
takistanud sadadel teistest rahvus-
test loomapüüdjatel ja kaupmeestel 
Ameerikasse tulemast, et siinsest 
rikkusest osa saada. Selle sissetungi 
vastu võitlemiseks kogus Hollandi 
ettevõte oma kolonistid Manhattani 
saarele, kuhu nad rajasid Amsterda-
mi fordi. Just sel ajal määrati siinseks 
kuberneriks Peter Minuit. Tema va-
nemad olid pärit Prantsusmaalt, kust 
nad, nagu ka sajad teised protestan-
did, pidid repressioonide hirmus lah-
kuma. 45aastasel Minuitil oli ausa ja 
kogenud diplomaadi maine. 

Pärast ametisse määramist lahkus 
Minuit Hollandist kahe laevaga, mis 
olid lastitud väljarändajate ja nende 
kariloomadega. Tema ülesandeks 
on parandada suhteid hollandlaste ja 
Ameerika indiaanlaste vahel, mis olid 
viimastel kuudel tõsiselt halvenenud. 
1626. aasta aprillis, pärast kolmekuu-
list meresõitu, heitis väike eskadrill 
New Yorgi sadamas ankrusse. Kohe, 
kui kolonistid olid maale jõudnud, 
saabus Minuiti juurde indiaanlaste 
delegatsioon, kes küsis temalt otse, 
kas ta kavatseb maa jõuga enda kätte 
võtta või maksab ta midagi selle eest.

Müügilepingu allkirjastamine ja 
summa tasumine kaupades toimus 
6. mail 1626. aastal. Mõned teised 
allikad viitavad küll ka juulikuu-
le. Nii või teisiti eksisteeris väike 
koloonia kõrvuti indiaanlastega 
enam-vähem rahumeelselt seitse 
aastat. Kuid järk-järgult hakkasid 
uued tulijad asuma kõikjale, hõivama 
uusi maa-alasid, ajama oma eraäri, 
mis oli vastuolus ettevõtte reeglite-
ga. 1632. aastal kutsuti Minuit tagasi 
Amsterdami ja tagandati ametiko-
halt. Pettununa läks Minuit lõpuks 
Rootsi teenistusse ja rajas Delaware’i 

jõe suudmesse koloonia, mida hakati 
nimetama Uus-Rootsiks. Kaheküm-
ne aasta pärast vallutas Inglismaa nii 
Uus-Amsterdami kui ka Uus-Rootsi. 

Maksti valele 
indiaanihõimule
Halenaljakas on selle loo juures see, 
et hollandlased ostsid Manhattani 
valedelt inimestelt. Indiaanlased, kes 
eurooplastele saare müüsid, tegeli-
kult ei elanud sellel saarel, vaid lihtsalt 
juhtusid seal kogemata olema, käies 
aeg-ajalt jahti pidamas. Aga kui neile 
pakuti helmeid, rummi ja muid asju, 
siis ei hakanud nad loomulikult vastu 
puiklema. Kui aga saarel tegelikult ela-
nud indiaanihõim sai teada, et nende 
saar on nende teadmata maha müü-
dud, oldi väga vihased ja asuti euroop-
lasi ründama. Nii tuli hollandlastel 
ka neile kui tegelikele maaomanikele 
maksta. Siiski ei hakanud nende oma-
vahelised suhted eriti toimima ja kui 
indiaanlasi oli jäänud järele juba väga 
vähe, siis löödi nad lihtsalt maha.

Väidetavalt pole USA ega Hollandi 
arhiivides dokumente, mis tõendak-
sid Manhattani müümist ja ostmist. 
Ainus säilinud originaaldokument, 
mis seda kinnisvaratehingut mainib, 
on kaupmees Pieter Schageni 5. no-
vembrist 1626. aastast pärit kiri, mis 
on adresseeritud Madalmaade Lää-
ne-India kompaniile ja asub praegu 
Haagi rahvusarhiivis. Schagen kirjel-
dab Hollandi kolonistide elu Amee-
rikas ja märgib möödaminnes: „Nad 
ostsid Manhattani saare indiaan-
lastelt 60 kuldna eest, kokku 22 000 
aakrit.“ Autor teatab veel, et laev tõi 
7246 kopranahka, 678 saarmanahka, 
48 naaritsat, aga ka tamme- ja amee-
rika pähklipuitu. 

Indiaanlastele tasuti kuldnates, 
sest dollarit polnud veel olemas: USA 
dollar ilmus alles poolteist sajandit 
hiljem. 60 kuldnat on tänapäevastes 
hindades umbes 24 dollarit, aga Man-
hattani saare praegune hind on ligi-
kaudu 50 miljardit dollarit. 



1. Rakvere-Tamsalu kell 10.00
2. Rakvere-Kadrina-Tapa-Tamsalu kell 9.30

kell 11.00 avakõned, tervitused
kell 11.30 Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja tervitusesinemine

kell 11.00 tervitused, avasõnad
kell 11.30-15.30 Puuetega Inimeste kollektiivide esinemine

Reede, 3. juuni

Bussile vajalik etteregistreerimine ja lisainfo tel +372 5342 9043

Bussid väljuvad 3.06 ja 4.06 Rakverest

(peatused Kadrina bussijaam, Tapa bussijaam, Tamsalu)
/ tagasi kohe kui esinemine lõpeb

(bussijaama tagumisest parklast)

/ tagasi kohe kui esinemine lõpeb

Tamsalu Rahvamajas
on avatud
kohvik

.

/ Päevajuht: Jakob Rosin, Eesti Pimedate Liidu esimees

- Klassikalise kitarri palad, esitab Aleksander Jairus
- MTÜ Hingerahu näiteringi etendus Eldur 19 ehk „Pea“
- Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi ansambel Aroonia
- Pärnu Pimedate ühingu näitering Vjuu
- Pärnu Pimedate ühingu lauluansambel Rannapiigad
- Solist Maarja Kaplinski
- AS Hoolekandeteenused Kehra Kodu kava
- Jõhvi erivajadustega inimeste näitering Tükike
- Allikabänd Tartust
- Saaremaa Puuetega Inimeste Koja ansambel VIU
- MTÜ Iseseisev Elu lauluansambel
- Seeniortantsurühm Hõbeking Tartu Tähtvere päevakeskusest
- Lõõtsamäng – Ants Habakukk ja Juhan Muruvee
- Tartumaa Puuetega Inimeste Koda
- Ukraina laule esitavad Tanja Lindperg ja Valeria Pidluznõi
- solist Maiu Maasi

kell 20-23 Tantsuõhtu Rakvere Rahvamaja suures saalis (kõik huvilised on oodatud)
Tantsule annab hoogu Aseri Kapell ja ühemehe-ansambel Anatoli Zamahhov.

Laupäev, 4. juuni

- solist Maiu Maasi, Lääne-Virumaa Sclerosis Multiplex ühingu juht
- Ukraina selts Barvinok
- Lõõtsamäng – Ants Habakukk ja Juhan Muruvee
- Vändra piirkonna erivajadustega inimeste seltsi kava
- Allikabänd Tartust
- AS Hoolekandeteenused Kehra Kodu kava
- Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi ansambel Aroonia
- Narva Invaühing Eenar grupp Narvskije Kazatski

kell 15.30 ürituse lõpetamine

NB! KAVAS VÕIB TULLA MUUDATUSI!

* tagatud viipekeele tõlge
/ Päevajuht: Jakob Rosin, Eesti Pimedate Liidu esimees

MTÜ Elu Dementsusega koostöös
Dementsuse Kompetentsikeskusega korraldavad

seminare ja tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele.

MTÜ Elu Dementsusega koostöös
Dementsuse Kompetentsikeskusega korraldavad

seminare ja tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele.

Tugigrupp tuleb kokku
12. mail kell 17.30 Vinnis.
Saame kokku lähedastega, et sõbralikus vestlusringis
jagada oma kogemusi ja üksteist toetada.

Palume oma osalusest teavitada telefonil 5226338
või e-kirjaga riina.sinisoo@mail.ee

Võimalus on osaleda ka veebi teel Zoomis,
selleks vajalik registreerimine!
Tugigrupp toimub aadressil:
Tiigi 1, Vinni Õendus- hoolduskeskus Loojang

Tugigrupp on kõigile tasuta. Olete südamest oodatud!
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MÕNE REAGA

Rakvere loodusõhtute 
sari on käima läinud
Aprilli lõpus algas ajaloolises Rak-
vere Elementaarkooli hoones, 
mida suurem osa linlastest tunneb 
Kunderi Seltsi majana, sari „Loo-
dusõhtud Rakveres“. Esimeseks 
esinejaks oli Mihkel Kangur – pi-
kaaegne Tallinna Ülikooli loo-
dus- ja terviseteaduste instituudi 
vanemteadur ning jätkusuutliku 
arengu kaasprofessor, praegu uue 
Rakvere riigigümnaasiumi õppe-
juht. Juttu oli elurikkusest,  miks 
on elurikkuse hoidmine meie 
jaoks oluline ja mida me selle 
kaitsmiseks ise teha saame. Selgus, 
et elurikkus aitab ka kliima sooje-
nemist vähendada ja kliimakriisist 
on veel ohtlikumaid kriise. Kuula-
jad said ka ise vestluses aktiivselt 
osaleda ja tekkis mõnus mõtteva-
hetus.

Järgmine loodusõhtu on sa-
mas paigas 12. mail kell 17, siis 
räägib Rakvere rohelisest aren-
gust ja võimalustest ÜRO säästva 
arengu töörühmade ja Euroopa 
Regioonide Komitee liige,  Eu-
roopa Linnapeade Pakti ja Eu-
roopa Kliimapakti saadik Andres 
Jaadla. 

Peale loodusõhtute teeme ka 
väljasõite loodusesse koos loodus-
giidiga. Käime Käsmus, Viru rabas 
ja Puhta vee teemapargis. Selle põ-
neva programmi eest tasub pooles 
ulatuses Keskkonnainvesteeringu-
te Keskus, seetõttu saame osale-
mist pakkuda soodsa hinnaga.

Lea Kivipõld

Vinnis alustab tegevust tugigrupp 
dementsusega inimeste lähedastele
MTÜ Elu Dementsusega koos-
töös Dementsuse Kompetent-
sikeskusega korraldavad se-
minare ja tugigruppe dement-
susega inimeste lähedastele. 
Viie aasta jooksul on üle Eesti 
loodud kümneid tugigruppe – 
12. mail alustab 32. tu-
gigrupp Lääne-Virumaal Vin-
nis.

Hanna-Stiina Heinmets 
MTÜ Elu Dementsusega

Riina Sinisoo 
MTÜ Õendus-hoolduskeskus 

Loojang

Dementse inimese lähedased on 
tihti silmitsi olukorraga, kus vaja-
takse asjakohast informatsiooni, 
tuge või nõuandeid, et mõista ja 
tulla toime dementsussündroomi 
põdeva pereliikmega. Tugigru-
pis saavad kokku inimesed, kes 
üksteist mõistavad, kellel on sar-
nased mured – seal jagatakse in-
formatsiooni, kogemusi ja nippe. 
Tugigrupi kõige olulisem roll on 
toetuse jagamine. Kohtumised on 
konfidentsiaalsed – kõik, mis räägi-
takse, jääb tugigruppi.

Tihti arvatakse, et kui oled juba 
eakas, siis mäluhäired kaasnevad 
vananemisega. Inimesed kurdavad, 
et nad unustavad poodi minnes 
ära, mida nad pidid ostma, või teise 
tuppa minnes ei meenu, miks sinna 
mindi. Seda juhtub ka noortel ini-
mestel, tihti on selle põhjuseks tähe-

lepanu kadumine, sest infot on meie 
ümber ülekülluses ja kõike ei suuda 
ja ei peagi meelde jätma. Tavaliselt 
aitab siis endale teadvustamine, et 
tuleb rahulikum olla ja tegevusi 
teostades tähelepanelikum, poodi 
minnes koostada ostunimekiri, et 
vältida tähelepanu kadumist, sest 
põnevat kaupa on nii palju.

Dementsusega on aga tei-
sed lood. Dementsus võib 
kujuneda välja mõne prog-
resseeruva kuluga ajuhai-
guse tagajärjel. 

Dementsuse kõige levinumateks 
vormideks on näiteks Alzheimeri 
tõbi, Parkonsoni tõbi, Lewy keha-
keste haigus, samuti vaskulaarne 
dementsus, mille taga peitub mõni 
raske krooniline haigus. Samuti 
võib dementsuse põhjustajaks olla 
ka trauma, insult, alkoholism vms. 
Inimesed võivad dementsuse all 
kannatada aastaid.

Tavaliselt tekivad dementsuse 
algfaasis lühimäluhäired, asjad hak-
kavad kaduma, ülesanded unune-
ma, igapäevase info meeldejätmine 
muutub võimatuks, võivad tekkida 
suhtlusprobleemid. Ümbritsevad 
inimesed võivad selliseid ilminguid 
tõlgendada väsimuse, vanuse või 
iseloomu muutusega. 

Kahjuks paljud inimesed ei julge 
arsti juurde minna isegi siis, kui 
märgatakse juba selgeid dementsu-
sele viitavaid sümptomeid. Varane 

diagnoosimine on aga väga oluli-
ne, sest 10% dementsuselaadsetest 
seisunditest on ravitavad. Kuid 
ravimit, mis pöördumatu dement-
sussündroomiga haigust raviks, ei 
ole veel leitud, küll aga on olemas 
ravimid, mis pidurdavad haiguse 
süvenemist.

Haiguse süvenedes ilmnevad 
dementsusega inimesel veelgi sel-
gemalt mälu-, toimetuleku- ja käi-
tumishäired. Õige diagnoosi puhul 
saab dementsusega inimest paremi-
ni aidata, temaga teadlikult suhelda, 
et ennetada konflikte, kohandada 
keskkonda, toetada toimetulekut 
ning nõustada tema lähedasi. (Lä-
hemalt saab lugeda www.elude-
mentsusega.ee)

Oluline on, et lähedased 
saavad aru, mida see hai-
gus tähendab, saavad in-
fomatsiooni, kust võib abi 
ja teenuseid ning toetust 
saada, et selles pikas 
protsessis ise vaimselt ja 
füüsiliselt vastu pidada.

Vinnis aadressi Tiigi 1 tuleb de-
mentsete lähedaste tugigrupp kok-
ku 12. mail kell 17.30, et sõbralikus 
vestlusringis jagada oma kogemusi 
ja üksteist toetada. Võimalus on osa-
leda ka veebi teel Zoomis.

Tugigrupis osalemine on ta-
suta, end registreerida saab te-
lefonil 5226338 või e-kirjaga 
riina.sinisoo@mail.ee
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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



TÖÖ/KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

• Vajatakse metsaistutajat. Tel 
5199 6563

• Otsin majapidamisse abitöölist
– aia korrashoid, väiksed remondi-
tööd ja muu korrashoid, töö sobib 
ka pensionärile. Tel 503 1849

• Vajatakse abilist eraaeda ja 
majapidamisse. Kaevamistööd, 
puude ja briketi ladustamine, 
pisiremondid, kivide tassimine. 
Suvel muru niitmine. Paar korda 
nädalas, mõni tund korraga vasta-
valt vajadusele. Rakveres. Tel 5561 
1125 (peale lõunat)

• Meie söögikoht Ararat Grill otsib 
enda meeskonda tublisid abilisi et-
tekandjat ja kokka. Pakume omalt 
poolt väljaõpet kohapeal. CV  saab 
saata meilile araratgrill@hot.ee või 
helistada tel +372 5331 0487

• Pakun tööd sümpaatsele uk-
raina naisele vanuses 40+. 
Tööiseloom: suvel laatadel 
kauba kokku- ja lahti pak-
kimine. 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

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

• Põllumajandusettevõte Lää-
ne-Virumaal Vinnis võtab tööle 
lüpsja, karjaku, farmitöötaja. 
Lähedal kauplus, spordikompleks, 
lasteaed, kool. Elamiseks pakkuda 
2toaline korter. Info tel +372 5304 
1060

• Katela saekaater otsib oma 
kollektiivi saeraami abitöölist/ 
järkamissael töötajat ning 
laoplatsil saematerjali staa-
beldajat. Tööaeg esmaspäe-
vast reedeni kell 8.00-16.30. 
Võimalusel saata CV katela-
puit@gmail.com või helistada 
tel 504 8960

• Otsime enda meeskonda 
C-kategooria autojuht-ope-
raatorit survepesuautole. Tel 
5194 4298

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

• Pakkuda tööd tõstukijuht/lao-
töötajale Haljalas. Pyynikin kä-
sityöläispanimo Oy Eesti fi liaali 
Haljala õlletehas on Soome õlle-
tootja Pyynikin Brewing Company 
Eestis asuv fi liaal, kus toodetakse 
õlut ja karastusjooke. CV ja kan-
dideerimissoov saata e-postile: 
personal@pyynikin.com, lisainfo 
tel 522 1065

• Pakume tööd taksojuhtide-
le. Tel 528 2659

OTSIN TÖÖD

•  Üldehitaja otsib tööd. Puitkar-
kass majade ehitus, kõik sisetööd, 
välja arvatud maalri – ja krohvi-
mistööd. Tel 505 6949
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Info ja registreerimine tel 32 25 060 (E-N k 11.00 - 15.45),
Rohuaia 6, Rakvere või info@noraxkoolitus.ee; www.noraxkoolitus.ee

AUTOKOOL NORAX

* Kursuste eest saab tasuda osadena.

Veoautojuhi „Täienduskoolitus”
14. - 22. mai 35 ak/t (L, P kell 9.00)

B- kat autokool
11. mai - 23. juuni (K, N kell 16.00)

Võtame tööle 

haljastus-
töölise. 

Tel 5333 7410

OÜ Häcke Paide 
eakatekodu 
pakub tööd 

HOOLDAJATELE

Info tel 5342 2248

OÜ Häcke Paide

OTSIB KOPAJUHTI

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

OTSIB KOPAJUHTI

Eisma Külalistemaja 
võtab tööle 

PERENAISE-ABI.

Töö vahetustega 
K-P ja K-K. 

Majutus kohapeal.

Tööle asumise 
koheselt.

Kontaktisik: 
Valdek Landmann, tel 

501 2 455

Info ja kandideerimine
TEGUTSEME KA TAPAL.
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SOODUSPAKKUMISED!
Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 6.05 - 12.05

4.98
5.88

2.38
11.90 €/kg

3.08

1.78
11.87 €/kg

2.68

2.18
7.27 €/kg

2.48

1.48
12.33 €/kg

1.78

2.04
6.18 €/kg

2.48

1.04
1.24

0.88
2.32 €/kg

1.18

0.84
4.20 €/kg

1.04

0.58
9.06 €/kg

0.68

1.68
4.80 €/kg

1.88

0.88
44.00 €/kg

1.18

1.08
0.72 €/l

1.58

Rosinaküpsised Tallinn
350 g
Marmiton

5-vilja mahl Pure
1 l

Õunaäädikas
(orgaaniline)
300 ml

Muu. alk jook Cooler
Golden Pear
4 25 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

5.48
6.68

3.08
8.80 €/kg

3.58

3.28
8.20 €/kg

3.98

1.78
5.93 €/kg

1.98

26.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

A+ A

Keeduvorst Lemmik
(viilutatud)
150 g

0.78
0.98

5.20 €/kg

Fitlap Kanasült
300 g
Nõo

Mee-tšilli minutipihv
350 g
Tallegg

Räimerullid juurviljadega
marinaadis
380 g / 200 g
Viru Rand

Haugifilee tomatimarinaadis
330 g / 150 g
Peipsi Kalatööstus

Puuviljakrõpsud Fruut
(kuivatatud)
20 g / 4 sorti

Pasta singi-koorekastmes
Mamma
300 g
Saarioinen

Hiirte Juustu
rebitavad juustupulgad
120 g
Estover

KGT vein J.P.Chenet
al 11,5 %, 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Sulatatud juust
Lõuna-Eesti riisikatega
330 g
E-piim

Piim Tere
D-vitamiinidega
laktoosivaba
2,5% 1 l
Tere

Proteiinikohupiimakreem
Profeel
(metsamarja) 200 g
Valio

Leivajogurt Baltais
380 g / 2 sorti

Jäätis Super Viva
Red Cookie
105 ml / 64 g

Karastusjook
Fanta & Sprite
1,5 l / 4 sorti

+0.10

06. mai - 12. mai

Geogr. tähisega vein
Old Gruzia Alaverdi
al 11%, 0,75 l
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Geogr. tähisega vein
Old Gruzia Alaverdi
al 11%, 0,75 l
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gin Saaremaa
37,5 %, 0,5 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

3.68
4.38

Kodune hakkliha
(pakendatud)
1 kg

Klassikaline grillribi
~ 1,3 kg
Maks & Moorits

Klassikaline grillribi
~ 1,3 kg
Maks & Moorits

1.48
4.93 €/l

1.94

2.68
3.28

5.28
5.98

Klassikaline grillribi
~ 1,3 kg
Maks & Moorits

Suvitaja Toorvorstid
400 g
Rannarootsi

Suvitaja Toorvorstid
400 g
Rannarootsi

Suvitaja Toorvorstid
400 g
Rannarootsi

Geogr. tähisega vein
Old Gruzia Alaverdi
al 11%, 0,75 l
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Sea seljatükk
1 kg

0.98
49.00 €/kg

1.28

Õllesnäkk
1 kg

+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

+0.10

A+

A+
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Tulbikimbud saadaval kauplustes!Tulbikimbud saadaval kauplustes!

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

SOODUSPAKKUMISED!

1.38
1.98

18.40 €/l

Hambapasta Blend-a-Med
3D White
75 ml / 4 sorti

Hambapasta Blend-a-Med
3D White
75 ml / 4 sorti

Hambapasta Blend-a-Med
3D White
75 ml / 4 sorti

Taldrik Go Green
(suhkruroost)
10 tk

Patareid Panasonic
4 tk
2 sorti

Deodorant Old Spice
150 ml / 2 sorti
Deodorant Old Spice
150 ml / 2 sorti

Šampoon ja palsam Gliss Kur
Aqva Reviev
al 200 ml

Šampoon ja palsam Gliss Kur
Aqva Reviev
al 200 ml

Plekieemaldaja Vanish Spray
(eelpesuks)
500 ml

Plekieemaldaja Vanish Spray
(eelpesuks)
500 ml

Pesukaitse Kotex Normal
56 tk
2 sorti

Niiske tualettpaber
Zewa Sensitive
42 tk

Niisked salvrätikud Pampers
Baby Sensitive Trio
156 tk

Difuuser Air Wick Reeds
Morning Dew & Blackberries
40 ml

Maitseviin Nipernaadi
37,5 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

4.98
6.98

0.42 €/tk
4.98

6.28

2.74
3.98

18.27 €/l

2.58
3.88

al 10.32 €/l

2.98
4.48

5.96 €/l

2.28
2.98

4.96 €/l

2.28
3.18

0.03 €/tk

4.18
5.18

0.03 €/tk

3.48
4.88

87.00 €/l

1.14
1.44

2.85 €/kg

1.88
2.88

0.47 €/tk

al 1.98
al 2.38

al 2.48 €/kg

1.18
1.68

2.36 €/kg

Kassitoit La Murr
800 g
2 sorti

Rumm Caribba
37,5% 0, / 2 sorti5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambahari Oral-B
Allrounder Black Medium
1 tk

Kondoomid Durex
invisible
3 tk

2.88
3.88

0.96 €/tk

Vahaplaaster Veet Cold Wax
Sensitive
12 tk

2.88
3.34

0.72 €/tk

Pesugeel Mini Risk
Color (42 pesukorda)
1,9 l

Tualettpaber Zewa
Exclusive Natural
(4- kihiline) 8-rulli

WC geel Duck Fresh Discs
Lime
36 ml

Üldpuhastusvahend Sanytol
(pihustiga) 0,5 l
3 sorti

Üldpuhastusvahend Sanytol
(pihustiga) 0,5 l
3 sorti

Põrandapesumatt
Vileda Active Max
1 tk

3.98
6.88

2.21 €/l

12.98
16.88

6.83 €/l

2.28
2.98

63.33 €/l

10.48
16.98

Puhastuslapid Sanytol
(niisutatud,
desinfitseerivad)
72 tk

34.98
57.80

Koeratoit Pedigree Junior
linnuliha & riis
500 g

Koeratoit Pedigree
kana-köögivilja
400 g

2.44
2.98

8.13 €/kg

Britta kook 300 g
Eesti Pagar

1.68
2.18

8.40 €/kg

Juust Bresto Light
200 g
E-piim

Kommikarp Kalev
120 g

1.98
2.48

16.50 €/kg

2.68
4.48

35.73 €/l

Kätekreem
Nature Box
75 ml / 2 sorti

12.98
14.98

3.28
5.88

6.56 €/l

3.68
4.98

49.07 €/l

0.99
1.48

1.58
1.98

0.04 €/tk

4.68
6.48

0.59 €/rull

1.38
2.78

0.02 €/tk

4.98
6.98

22.64 €/kg

Suuvesi Colgate Plax
Soft Mint
500 ml

Hambapasta Elmex
Sensitive
75 ml

Hambapasta Sensodyne
Anti Caries
75 ml

Raseerija Wilkinson
Extra 3
4 tk / 2 sorti

Raseerija Wilkinson
Extra 3
4 tk / 2 sorti

Pesuvahend
Woolite
1,8 l / 4 sorti

Pesugeel Mini Risk
Color
1,9 l

Lõhnaküünal Air Wick
220 g / 40 h
3 sorti

Triikimislaud Vileda
Smart Plus
(114 x 34 cm)
1 tk

Raseerija Wilkinson
Extra 3
4 tk / 2 sorti

Deodorant Old Spice
150 ml / 2 sorti

Šampoon ja palsam Gliss Kur
Aqva Reviev
al 200 ml

Plekieemaldaja Vanish Spray
(eelpesuks)
500 ml

Üldpuhastusvahend Sanytol
(pihustiga) 500 ml
2 sorti

3.18
3.98

42.40 €/l

49.80 €/l

5.98
7.98

al 0.23 €/tk

1.58
1.98

0.16 €/tk

2.38
2.94

29.75 €/kg

06. mai - 12. mai

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

26.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Laste püksmähkmed Pampers CP
al 19 tk
4 suurust

Laste püksmähkmed Pampers CP
al 19 tk
4 suurust

Laste püksmähkmed Pampers CP
al 19 tk
4 suurust

Kinkekomplekt L´Oreal Paris
(ripsmetušš, silmameigieemaldaja)
1 komplekt

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

KGT poolvahuvein
1900 Malvasia
al 6%, 0,75 l

KGT poolvahuvein
1900 Malvasia
al 6%, 0,75 l

KGT poolvahuvein
1900 Malvasia
al 6%, 0,75 l

Kommikarp Tulp
Raffaello
80 g
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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!!

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

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

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

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 4toaline korter Näpil. Tel 
5398 2904

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

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

OST

• Ostan 1  või  2toalis e  kõigi 
mugavustega korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 508 1311

• Ostan Rakvere 1toalis e  kõigi 
mugavustega korteri, hind kuni 38 000 
€. Tel 5599 5755

• 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-
Virumaal, 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 tuba ühele eramajas, 
hind 150 €. Tel 5662 1987

• Üürile anda 1toaline korter Rakvere 
kesklinnas, II korrus. Tel 5358 6829

• Üürile anda kõigi mugavustega 
1toaline osaliselt möbleeritud korter
Rakvere kesklinnas. Tel 5355 9602

• Anda üürile 1toaline korter reno-
veeritud majas Sõmerul. Üür 150 € + 
kommunaalkulud. Tel 529 8053

• Üürile anda või müüa 1toaline
keskküttega korter Tamsalus (elutuba, 
köök, esik, vannituba, pakettaknad, 
turvauks). Tel 5680 1956

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

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

SÕIDUKID

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

• Müüa Ford Focus 1.6, 2006. a, 
korralik masin, hind 1290 €. Tel 
5648 0448

• Müüa putitamist vajav hiina mopeed 
Spirit. Tel 5344 4532

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

• Müüa Toyota Corolla 2,0 D4D, 
66kW, vin JTDEX.... varuosad. Tel 
551 5480

OST
• 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 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 romu-
sid! Ostan ka neid mida lammutus 
ei soovi. Sularaha kohe kätte! Vaja-
dusel registrist maha! Võib pakkuda 
absoluutselt kõike, ka paberiteta 
utiili. Tel 5631 1001

• 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 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 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, ro-
mud jne. Huvi pakuvad ka vene autod. 
Sobiva pakkumise puhul kiire tehing. 
Romud kustutan arvelt. Maksan head 
hinda! Tel 5357 7108

• Ostan auto igapäevaseks liikumiseks! 
Hind vastavalt margile ja tehnilisele 
seisukorrale! Hind kuni 1500 €. Tel 
5682 2544

• 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 seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Mak-
san õiglast hinda. Sobiva pakkumise 
korral tulen kohe järgi. Arveldamine ja 
dokumentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 5558 
5956

Suurem valik autosid:
www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 

Nissan Pulsar Acenta Connect, 
06/2015a. 1.2 (85kw), bensiin, ma-
nuaal, sinine met. Sn: 140000km. 
Hind: 6990.-
Peugeot 208 Active, 07/2016a. 
1.2 (60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 46905km. 
Hind: 8490.-
Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, sini-
ne met. Sn: 88 200km. 
Hind: 8990.-
Honda Jazz, 10/2015a. 1.3 
(75kw), bensiin, manuaal, valge 
met. Sn: 87900km. 
Hind: 9990.-
Peugeot 2008 Active, 08/2018a. 
1.2 (61kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 50100km. 
Hind: 11 390.-
Nissan Qashqai N-Tec, 06/2016a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, val-
ge met. Sn: 83 825km. 
Hind: 13 790.-
Dacia Sandero Stepway Essen-
tial, 02/2022a. 1.0 (74kw), bensiin/
LPG, manuaal, Must met. Sn: 5km. 
Hind: 14 450.-
Nissan Qashqai Tekna, 12/2016a. 
1.2 (85kw), bensiin, automaat, 
pruun met. Sn: 83 700km. 
Hind: 14 990.-
Nissan Qashqai Tekna, 06/2017a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, lilla 
met. Sn: 59770km. 
Hind: 15 490.-
Nissan NV300, 11/2017a. 1.6 
(107kw), diisel, manuaal, beež, 
Sn: 172 385km. 
Hind: 15 490.-
Nissan Qashqai Tekna, 09/2018a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, 
pruun met. Sn: 44915km. 
Hind: 17 490.-
Nissan Qashqai N-Connecta, 
01/2019a. 1.3 (117kw), bensiin, 
automaat, must met. Sn: 52320km. 
Hind: 20 990.-
Peugeot 2008 Active Puretech 
100, 2022 a, 1.2 (74kW), bensiin, 
manuaal, oranž met. Sn: 5 km.
Hind 19 900.-
Peugeot 508 Allure, 04/2019a. 
2.0 (120kw), diisel, automaat, hall 
met. Sn: 42 890km. 
Hind: 25 990.-
Renault Kadjar Intens, 02/2022a. 
1.3 (103kw), bensiin, automaat, 
hõbedane met. Sn: 5km. 
Hind: 26 880.-
Renault Captur Intens 1,6 
E-TECH 160hj PLUG-IN hübriid, 
10/2020a. 1.6 (68kw), hübriid 
(bensiin / elekter), automaat, valge 
met. Sn: 9800km. 
Hind: 27 990.-
Peugeot 3008 GT, 05/2021a. 1.5 
(96kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 3850km. 
Hind: 34 790.-
Nissan X-Trail Tekna ProPilot 
4x4, 12/2020a. 1.7(110kw), diisel, 
automaat, nelikvedu, hõbedane 
met. Sn: 25700km. 
Hind: 31 990.-

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

• 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

• Ve o- ja kolimiste enus ,  ka 
kolu vedu prügimäele. Tel 506 
1547
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

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

* 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

KAEVETEENUSED

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

• Kaevetööd laadurekskavaatoriga
Rakvere ja Vinni vallas. Tel 5609 9390

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

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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

EHITUSTEENUS

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

• Müüme ja paigaldame soo-
juspumpasid & konditsioneere.
Soojuspumba siseosa keemiline 
puhastus. Õhk-vesi ja maaküte soo-
juspumapde müük ning paigaldus. 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. http://
www.virusoojuspumbad.ee. Tel 
5656 4857

• 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

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

• 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-
Virumaal. Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide rajamine. Tel 
5693 8220. E-mail: Initex@hotmail.
com

• Biopuhastite, septikute pai-
galdus. Tel 5757 0202, erlend@
eestiseptik.ee. Helista või kirjuta ja 
küsi pakkumist!

• Teostame kõiki lammutustöid
koos prahi äraveoga. Tel 5308 1705  

• Teen kõiki sisetöid: parketi paigal-
dus, liistude panek, uued vaheseinad, 
ripplaed, plaatimine. Vanade majade 
restaureerimine, laagide vahetus, 
uued aamtalad, välis palkide vahetus. 
Terrasside tegemine, korstnapitside 
ladumine. Tel 505 6949

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

• Teostame erinevaid ehitustöid: 
katusetööd, plekk katus, kivikatus, 
vihmavee süsteemid; puitfassaadid, 
plaatfassaadid; puit konstruktsioonid, 
kuurid, terrassid, keldrid; uste vahetus, 
akende vahetus; kipsitööd jpm. Helis-
tage tel 5668 4415 - tuleme 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

• Ehitusteenus Custom Ehitus. Ta-
lude renoveerimine, juurde ehitised, 
katusetööd, vannitoad. Vaata lisa FB 
Custom Ehitus. Tel 5558 8601

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

• 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 

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Sood-
sa hinnaga immutatud puidust 
piirded. Tehtud töödele arve ja ga-
rantii. 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

• Tänavakivide paigaldus, aedade- ja 
terrasside ehitus, lammutustööd. Tel 
5454 0286, Unikivi24@mail.ee

• 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

• Maalritööd. Tel 503 0406

• 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

• P o t t s e p a t ö ö d :  a h j u d ,  p l i i -
did, kaminad, korstnad, korstna-
pühkija 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 ja pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

• 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

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

• 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
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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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

www.kuulutaja.ee
LOE

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €Kortermaja trepi-

kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770

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

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

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

Pakun kruntide 
puhastust võsast 

ja rohust. 
Tel 5690 5215

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

Terrasside, puukuuride 
ja muude varjualuste 

ehitamine. 

Tel 5553 0770

MUUD TEENUSED

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

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

• 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

• Kogemustega kõrgharidusega raa-
matupidaja osutab fi rmadele raama-
tupidamisteenust. Tel 55686 385, 5688 
7448; e-mail: benedicion2@gmail.
com 

• 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

• 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  KODU

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

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

• Viin ära tasuta teie üleliigsed raa-
matud Lääne-Virumaal. Tel 503 9650

• Kooritud kuuselatid ja aiapostid. 
Tel 5662 5497

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

• Müüa uued mesilastarud 27 raami, 
vahasulatus aparaat (saab mett kuu-
mutada), uus meevurr 2 raami elektri 
, ovaas reguleeritav reostaadiga. Tel 
5386 6881

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

• Müüa uus pakendis kohviaparaat. 
Hind 100 €, poes 217 €. Tel 5371 5220

• Müüa korralik mullivann (70 €). Tel 
5660 3463

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

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

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, 
mopeedi. Pakkuda võib kõike, ka va-
ruosi. Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan majapidamise likvideerimi-
sel teie küttepuud ja briketti ning 
vanaraua 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. Pakku-
da võib kõike vanametalli. Tel 517 
4143

• Ostan NSVL, Saksamaa, Jaapani 
vanu fotoaparaate, objektiive
ja NSVL vahvliküpsetajaid. Tel 
5607 6805

• Kollektsionäär ostab kuld- ja hõbe 
mündi, tsaariaegse. Maksan parimat 
hinda. Tel 5639 9683

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

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

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere Kliima OÜ. Kui otsid 
õhksoojuspumpa või konditso-
neeri küsi meilt pakkumist! Tasu-
ta 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. 
Lehtpuu ja toored, transport, koo-
rem 5-10 m3. Tel 505 1528

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553       

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, 
sanglepp. Tel 5192 4320

• 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 kõrge kütteväärtusega ümarat 
briketti, transport hinnas. Tel 5390 0545

• Soovin ahjupuid osta – 12 m2. Tel 
5656 3069

EHITUS

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

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

•  Müüa soodsalt saematerjali. Tel 
501 2905   

METS

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

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa kohaliku Eesti päritolu mett, 
hind 7 €/kg. Tel 5452 2922

• Müüa maal vabalt peetavate kanade 
mune. Tel 5395 4059

• Müüa Kungla Talu söögikartulit
„Gala“. Müüa ka seemne suurust kar-
tulit „Gala „ ja „Laura“. Info tel 5141 
338, vedu

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5196 2628 
või  5354 3002

• 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

• Odav kodusõnnik. Tel 5371 5220

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

• Müüa väiketraktor Avant. Trak-
tor on töötanud 450 töötundi, kaasa 
tulevad seadmed, kergkopp mini-
kaevur, muruniiduk, lumepuhur 
lumesahk puulõhkuja, kultivaator. 
Tel 5898 1166

• Müüa traktor BELARUS, 2-teljeline 
haagis, metall mahuti 5 m3. Tel 5358 
6829

OST
• Ostan haakeriistad traktorile T-25. 
Tel 5687 5845

• Ostan kasutatud mootorsae, võib va-
jada ka suuremat remonti. Tel 503 9650

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

• Müüa mesilaspered. Pered on 10-el 
ja 6-el langstroth raamil, Buckfast F1 
mesilasemad. Hind on vastavalt 200 € 
ja 150 €. Asuvad Väike-Maarja kandis. 
Tel 508 3318 

• Müüa Halli Norra põdrakoera kut-
sikad, sünd14.04.2022. a. Vanemad on 
aktiivselt jahis osalevad ja väga sõbra-
likud koerad. Saadaval neli isast kutsi-
kat, loovutamine alates 14.06.2022. a. 
Tel 5649 8180

• Kodu otsib väga ilus kassitüdruk
(3-kuune). Tel 5370 1178

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 looreha ja ratastega adra. 
Võib pakkuda igas seisukorras ja ka 
ainult rattaid. Soovitavalt Lääne-Viru-
maa piires. Tel 520 9779
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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

kuulutused.kuulutaja.ee
Kuuluta

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

Küüslauk kg 10.00

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

Mugulsibul kg 2.50

Porgand kg 1.50

Herned, imp. kg 8.00

Maasikad, imp. kg 4.00 4.50

Vaarikad, imp. 125g karp 3.50

Kultuurmustikad, imp. kg 10.00

Arbuus, imp. kg 2.50

Mesi kg 7.00

Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5.00

Värsked räimed ja kilud kg 1.50

HINNAD RAKVERE TURUL 5. MAIL.
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Turul suur valik suvelilli, tomati-, kurgi-, 
paprika-, maasika- ja maitsetaimi!

* 
Kevadised lõikelilled ja kaunid lilleamplid 

emadepäevaks leiate turult!
*

 Info tel.3223877; turg@ogelektra.ee

ANNEMÄE AIAND 
MÜÜB:

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

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

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, 
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

• 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

TUTVUS

• 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

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

• Mees 70-aastane, pikkus 167 cm, 
Tallinnast - soovib tutvuda naiste-
rahvaga, võib olla meeldivalt täidlane, 
palun ainult helistada tel 5681 1037

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres, Laada 14- (vana Turu-
hoone, Turukaubamaja ja Keskväl-
jaku vahel) - müügil uus suur kogus 
dressipükse, leidub ka suuremaid 
numbreid

Klubi „Hämarik“ 
hooaja lõpupidu 
toimub 8. mail 

algusega kell 11. 
Kohtumiseni!

Juhatus 

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

Teatame sügava kurbusega, 
et on lahkunud 

kallis abikaasa ja isa. 
HARRY OKS

26 IX 1955 - 2 V 2022
Leinavad lähedased. 

Ärasaatmine laupäeval 
7. mail kell 10:30 

Rakvere tavandimajast 
Kunderi 6a.

Palume pärgi ja kimpe mitte tuua.
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Aeg külastada PÖFFi veebikino
Eeloleval nädalavahetusel tasub väi-
sata PÖFFi veebikino, sest seal näi-
datakse kuni pühapäeva õhtuni vali-
kut Haapsalu õudusfilmifestivali filmi-
dest. Lisaks sellele on seal maikuu 
lõpuni valik Ukraina filme.

Margit Adorf

HÕFFi festivali menüüst saab vaadata näiteks 
Mart Sanderi värsket õudukat „Kuues saladus“, 
mis pälvis HÕFFi festivali publikupreemia. Lisaks 
on neli erinevat lühifilmide buketti ja üks briti 
õudukas.

Parimaks lühifilmiks valiti HÕFFil sel aastal sa-
muti Eesti film, preemia pälvis „(Ära) vaata“. See 
on veebikinos Eesti lühifilmide seansi all. Must-
valges 15-minutilises õudusfilmis hakkab üksi 
elavale eakale naisele tunduma, et teda jälgitakse. 
Isegi tema lihane poeg ei suuda teda ümber veenda. 
Stsenaristiks Sven-Sander Paas, režissöör Kaspar 
Kosk. Midagi rohkemat ei pruugi kinopublik nen-
de kohta veel teada, sest nad on alles filmitudengid. 
Igal juhul tasub need nimed meeles pidada ja või-
dupääsuke ära vaadata. Näitlejateks on filmis Laine 
Mägi, Ott Aardam ja Peep Kirsima.

Kui teid küll huvitab parim lühifilm, te tahak-
site näha ka festivali peapreemia saanud filmi, aga 
ei raatsi raha mitme erineva buketi peale raisata, 
siis valige komplekt: „Méliès D’Argent lühifil-
mide võistlusprogramm“. Selles programmis on 
esimesena kohe eestlaste võidutöö ja teise filmi-
na „Sõlm“, Hispaania režissööri Pablo Polledri 
düstoopiline lühianimafilm, mis pälvis festivali 
parima ulmefilmi auhinna Navigaator Pirx. Tege-
mist on ühiskonnakriitilise filmiga, mis kuulutab, 
et meie maailmas iga inimene aina kordab sama 
tegevust. Keda hakkab huvitama, see võib You-
tubest ära vaadata ka Polledri esimese animafilmi 
„Corp“ (9 minutit). See on üleval režissööri enda 
kanalil, nii et pole vaja muretseda, et ma min-
git piraatlust siin soovitaks. „Loop“ on sarnase 
käekirjaga film, aga kuna see veel sõidab mööda 
festivale ja on seega niiöelda levis, siis autor seda 
uuemat veel vabalt ei jaga. Aga igal juhul saate 
„Corp“i vaadates parema aimduse võidutööst kui 
„Loopi“ 28-sekundilisest treilerist. 

Mart Sander on täielik õudusfilmifänn, ta on 
innukalt igal aastal HÕFFi publiku seas olnud 
juba aastaid ja väga võimalik, et sealt ta saigi ka 
tahtmise ise režissööriks hakata. Jah, ma räägin 
sellestsamast blondist edevast lokilambast – laul-
jast, muusikust ja saatejuhist. Filmitegijana ei ole 

ta tegelikult mingi amatöör, ta on lõpetanud Balti 
Filmi- ja Meediakooli, ja seda mitte niisama, vaid 
tal on sealt doktorikraad. Sellest ei tasu muidugi 
ära ehmuda, et tema õudukad mingid akadee-
milised kuivad painajad oleksid – tema õudus-
filmiloomingus on hoogu ja lohakat elegantsi ja 
eelistatud ajaperiood on muidugi endiselt midagi 
sinna 1920-1940ndate vahemikku. „Kuues sala-
dus“ on Sanderi neljas film, tegemist ei ole lühifil-
miga, see on 90 minutit pikk lugu, mis on kergelt 
koomiline ja natuke hirmus krimi-jubelugu, mis 
on inspiratsiooni saanud Agatha Christie loomin-
gust, aga ei ole kindlasti mingi odav koopia. On 
sarnasusi, aga siiski omanäoline lugu. Tutvustu-
seks kasutan PÖFFi ametlikku kirjeldust: süngel 
ööl kohtuvad selgeltnägija juures kaksteist näili-
selt võõrast inimest, kellele hiromant lubab veel 
enne keskööd paljastada kolm sünget saladust. 
Publikupreemia on kvaliteedimärk omaette, ta-
sub vaadata kindlasti. Kinodesse peaks see film 
jõudma sügisel, aga kes Haapsalus ei käinud ja sü-
giseni oodata ei malda, siis kuni 8. maini on see 
nähtaval PÖFFi veebikinos. 

Kuni 9. mai keskööni on aga võimalik vaada-
ta Briti kättemaksupõnevikku „Härg“, režissöö-
riks-stsenaristiks Paul Andrew Williams, kes on 
olnud üsna edukas telerežissöör, kuid kuna tema 
kireks on luua madalaeelarvelisi B-kategooria õu-
dukaid, siis laiema publiku ees ta vast väga tuntud 
ei ole. Küll aga on ta oma töödega noppinud eri-
nevatel festivalidel nii nominatsioone kui pree-

miaid. 
Näitlejate ansambel on „Bullis“ väga head, näi-

teks David Hayman teeb Normi osas väga hea 
rolli, peategelase Bulli rollis on Neil Maskell, kes 
on samuti vägagi veenev ja võiks vabalt mõne 
näitlejapreemiagi noppida, kui õudukafestivali-
del selliseid jagataks. Filmi eelarveks on pisut üle 
poole miljoni euro, mis on üsna napp raha, prae-
guste eesti filmide eelarved on kõvasti suuremad, 
no näiteks „Tõde ja õigus“ vändati 2,5 miljoni eu-
roga. Pool miljonit on filmi tegemiseks säästueel-
arve. 

„Bull“ on väga jõhker film, ma alguses isegi 
kahtlesin, kas ma tahan seda näha, aga olles ära 
vaadanud, ei kahetse. Hirmsaks muudab filmi as-
jaolu, et see on väga eluline, niisugused asjad või-
vad vabalt juhtuda, see pole mingi utoopiline või 
muinasjutu valda kuuluv teema. 

Norm on maffiamees, Bull tema väimees, kes 
Normile tüliks ja niisiis otsustab Norm ta kõrval-
dada. Muidugi Bull ei sure, vaid ilmub lagedale 
ja hakkab kättemaksuks surma külvama. Verd 
pritsib, kannatust ja piina on kuhjaga, adrenaliin 
kerkib lakke. Kui soovite saada elamust kogu raha 
eest, siis valige just see film. Lastele see kindlasti 
vaatamiseks ei sobi! Filmil on eestikeelsed subtiit-
rid.

Pöffi veebikino leiate aadressilt: https://poff.
elisastage.ee/poff

Kellel kodus Elisa teleteenus, siis sealtkaudu on 
HÕFFi filme samuti võimalik vaadata. 

Bull on tõsine kurjam, kuid välja näeb selline pehmeke, et kohe ei kahtlustagi, et tegemist on jõhkra mõrtsukaga. Päris 
elus on ju tihti samamoodi. Rolli teeb Neil Maskell. Foto: Pressimaterjalid

KUHU MINNA

Rakvere Teater
6.05 kell 19 “Lihtsalt, rõõmuks” s/s, kontsertlavastus
12.05 kell 19 “Rosmersholm” s/s, lav Peeter Raudsepp
12.05 kell 19 “Algus” v/s, lav Tiina Mälberg

Biore Tervisestuudio 
(Laada 5, Rakveres)
13.05 Tervendaja Volli vastuvõtt, registreerimine  tel. 501 7960

Rakveres tantsitakse renessansiaegseid tantse

Rakvere Renessansi tantsu-
päev toimub sel laupäeval, 7. 
mail Rakvere kultuurikesku-
ses, kus üles astuvad kaks va-
natantsuansamblit – Tartu Sal-
tatriculi ja Rakvere Fioretto, 
mõlema juhendajaks on Külli 
Kressa. Tantsupäev kannab 
nime „Kultuuride kohtumine 
renessansiaja Euroopas“ ning 
elava muusika saatel saab näha 
16.-17. sajandi vahetusel Lää-
ne-Euroopas rännanud tant-
sutrende.

Muusika- ja kunstikooli 
Kaur juht Anne Nõgu, kes ka 
ise tantsib Fiorettos, ütles, et kui panna selga ajastu kostüüm, saab ka pa-
remini aru selle ajastu tantsuliigutustest. „Kui paned korseti selga, siis saad 
aru, et ilus on vaadata, aga tunned kaasa renessansiaja naistele, sest sul pidi 
olema teenija, kes aitas tualetis, sa pidid enne kingad jalga panema, sest 
hiljem ei saanud kummardada, olulised on nüansid, mis järjekorras end 
riidesse panna. Tantsuliigutused sõltusid riietusest. Ja pidi väga tugev ole-
ma – tol ajal kõik ratsutasid, rüht oli hea, jalad tugevad. Tolle aja tantsud ei 
ole kerged, need nõudsid tugevust. Huvitav on ajalugu õppida ja tunneta-
da läbi tantsu,“ rääkis Anne Nõgu. 

Külli Kressa seab tantsud nende originaalkirjeldusi lugedes ja on Nõgu 
sõnul ka väga nõudlik kostüümide suhtes. „Seekord on meie renessansi-
kostüümidel valged kraed, mis näitab ajastut – hakkas „pehmemaks“ mine-
ma, ei olnud enam krook-kraesid,“ rääkis Nõgu.

Fioretto tegutseb Rakveres juba rohkem kui kümme aastat ning igal 
aastal on tehtud publikule ka „aruandekontsert“. „Meie juhendaja Külli 
Kressa on iga kontserdiga meie püsipublikut ka kultuuriliselt veidi harida 
püüdnud. Iga kontsert on seotud teatud ajastuga, seekord on kultuuride 
kohtumine. Tantsusammud levisid ju Itaaliast Prantsusmaale, Prantsus-
maalt Inglismaale, Inglismaalt Hispaaniasse. Seekord näitamegi, kuidas 
ühte ja sama tantsu erinevates maades tantsiti,“ rääkis Anne Nõgu ja viitas, 
et kava on ühtlasi pühendatud ka 720 aastaseks saavale Rakvere linnale. 
„Ajastu, mida tantsime, on 16.-17. sajandi vahetus ehk aeg, mil Rakverel 
veel viimased linna õiguse aastad olid enne kui ta mõisavalduseks sai,“ 
märkis Nõgu.  

Katrin Uuspõld

Vanatantsuansamblit Fioretto saab peagi 
näha Rakvere kultuurikeskuses. Foto: Fioretto 
kogu, Janno Loide

kell 17.00
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• PARIMA HINNAGA
,FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID

KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS

I I

Telli Helksiine lilleäridest
või saada meie e-poest helksiinelilled.eu
Telli Helksiine lilleäridest
või saada meie e-poest helksiinelilled.eu

EMADEPÄEV juba pühapäev,

ära unusta oma ema.

EMADEPÄEV juba pühapäev,

ära unusta oma ema.
EMADEPÄEV juba pühapäev,

ära unusta oma ema.
Telli Helksiine lilleäridest
või saada meie e-poest helksiinelilled.eu

Helksiine lilleäri Laada 4a
Kroonikeskus

Lilleoru lilleäri

Helksiine lilleäri Laada 4a
Kroonikeskus

Lilleoru lilleäri

322 3055
322 3355
322 3065

322 3055
322 3355
322 3065

Helksiine lilleäri Laada 4a
Kroonikeskus

Lilleoru lilleäri

322 3055
322 3355
322 3065

Ootame külastama!

TALLINNA 15, RAKVERE

(Parkla maja taga)

E-R 10-14

L-P suletud

SAABUNUD

ON UUED

KAUBAD

kuni

-70%

KÕIK eelmise hooaja kaubad
ALLAHINNATUD

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.-

Rakvere
Lääne 36
Tel 511 0286

LAOMÜÜK

Lepapuidust mööbel
sauna ja suvilasse,

voodrilauad, lavalauad,
põrandarestid

REISKA PA OÜ

PARIMAD HINNAD
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