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Võimalusi koroonaviiruse vastu vaktsineerimiseks jagub
Enamikes maakondades on 
vähemalt ühe COVID-19 vas-
tase doosiga vaktsineeritud 
üle 60% täiskasvanutest. 
Rakvere haigla vaktsineeri-
miskabineti üks vaktsineerija-
test, ämmaemand Piret Pärs 
tõdeb, et kui vaktsineerimis-
võimalus on inimesele mugav, 
tullakse hea meelega.

Katrin Uuspõld

Rakvere haigla poolt olite 
sel nädalal esimest korda 
ilma eelneva registree-
rimiseta vaktsineerimas 
soovijaid paari tunni jook-
sul Rakvere kesklinnas 
Tsentrumis. Kuidas huvi 
oli?

Paljud olid kohal juba enne 
õiget aega, kõik läks väga su-
juvalt ja kes tulid, olid rõõm-
sad selle võimaluse üle. Näe-
me kogu riigis, et inimesed 
on valmis tulema vaktsineeri-
ma, kui see võimalus on neile 
lähedal. Haigla linnaservas ei 
ole paljudele mugav koht.

Ometi on maakonna vakt-
sineerimiskeskus just 
haiglas ja siin usinalt ka 
vaktsineeritakse. 

Eelregistreerimisega oleme 
me vaktsineerinud kevadest 
saadik ja nüüd paar nädalat 
oleme teinud seda nii eel-
registreerimisega kui ilma. 
Nii et võib tulla kohale ja 
võib juhtuda, et saab kohe või 
tuleb viis minutit oodata. 

Lisaks on võimalik ette-
registreerimisel end vaktsi-
neerida näiteks Põhjakeskuse 
apteegis, jooksvalt on mit-
meid võimalusi etteregist-
reerimata vaktsineerimiseks 
mitmel pool. Mõistlik on kü-
sida täpset infot üle-eestiliselt 
infotelefonilt 1247.

Milline tagasiside on ol-
nud inimestelt, kes ei soo-
vi end koroonaviiruse 
vastu vaktsineerida?

Inimesed arvavad, et hai-
gused neid ei puuduta. Olles 
noor terve inimene, kipu-
me me unustama, milleks on 
vaktsineerimine loodud. See 
on loodud ennetamaks ras-
keid nakkushaigusi, raskeid 
haigusjuhte.

Vahel tuletan inimestele 
meelde, et me oleme lastena 
vaktsineeritud, enamik meist 
on lasknud oma lapsi vaktsi-
neerida, just selleks, et neid 
kaitsta. Praegu on COVID-19 
see uus raske nakkushaigus, 
mille vastu vaktsineerida.

Me juba enam ei mäle-
ta, mis on rasked haigused. 
Tuletan vahest inimestele 
meelde näidet, et kui „Tões 
ja õiguses“ viidi perede kaupa 
lapsi surnuaeda, siis see hai-
gus, millesse lapsed surid, oli 
difteeria. Meie emad ja vana-
emad ei ole sellesse surnud, 
sest nad olid vaktsineeritud. 

Mida ütlete inimesele, 
kes on hea tervise juu-
res ja arvab, et ta ei vaja 

kaitsepookimist?
Me elame ühiskonnas ja et 

ühiskond saaks toimida, tuleb 
raskete haiguste vastu vaktsi-
neerida. Kui me teoreetiliselt 
võime selle haiguse ise ker-
gesti läbi põdeda, siis ometi 
võime viiruse edasi anda nõr-
gema tervisega inimestele, kel 
ei pruugi nii hästi minna. 

Selgitage lihtsalt vaktsi-
neerimisprotsessi.

Vaktsiin hakkab tootma 
meie organismis antikehasid 
ja kokku puutudes haigus-
tekitajaga on valmis nendega 
võitlema, nii et haigust ei teki 
või tekib kerge haigusvorm.

Praegu on Eestis mitmeid 
vaktsiine, inimesel võib 
tekkida küsimus: milline 
neist just minule kõige pa-
rem on?

Kõik Eesti turul olevad 
vaktsiinid on tõhusad, en-
netamaks raskeid haigusjuh-
te. Kui inimene tahab saada 
kaitset ühe doosiga, saab ta 
valida Jansseni vaktsiini, mis 
on sobilik alates 18. eluaas-
tast. Kahe doosiga Pfizer-
BioNTechi vaktsiin Co-
mirnaty sobib kõikidele, nii 
noortele kui vanematele ja 
alates 12. eluaastast, sama-
moodi Moderna arendatud 
vaktsiin Spikevax. Nüüdseks 
on selgeks saanud, et Ast-
ra Zeneca vaktsiin Vaxzev-
ria sobib paremini üle 
60aastastele.

Toimemehhanism on vakt-
siinidel veidi erinev, kuid 
tavainimene ei pea seda peen-
susteni teadma – lendama 
minnes usaldan mina nii len-
nukit kui pilooti ja nii usal-

dan ka kõiki vaktsiinifirmasid 
ja teadlasi. 

Paljud pelgavad vaktsi-
neerimist kõrvalmõjude 
tõttu. Millised on neist 
levinumad?

Õnneks on nii, et leebemad 
kõrvalmõjud esinevad sage-
damini ja keerulisemad har-
vemini. Ootuspärane on see, 
et süstekoht on valulik, sageli 
ka kaenlaalused lümfisõlmed, 
samuti võib olla unisust ja 
uimasust, peavalu. Aga need 
kõrvaltoimed mööduvad 
ühe-kahe päevaga. Haigeks-
tegevat toimet on üliharva.

Infolehelt võib lugeda ka 
karmimaid asju, näiteks 
ühe näopoole halvatus. 
Inimene võib ju mõel-
da, et äkki olen mina see 
üks miljonist, kellega nii 
juhtub?

Kui tunnete, et midagi eri-
neb tavapärasest terviseolu-
korrast, siis tuleb alati võt-
ta ühendust perearstiga või 
EMOsse pöörduda.

Kas Teie praktikas on ol-
nud ka keerulisemaid 
juhtumeid?

Noorematel inimestel näi-
teks minestamine, mis on 
sageli psühhoemotsionaalne. 
Pärast vaktsineerimist pa-
lutakse inimestel 15 minutit 
istuda ja oodata, et kui kedagi 
peaks tabama äge allergiline 
reaktsioon, siis saaksime ai-
data. Need on üliharuldased 
juhtumid, üks miljonist, ja 
seda ei ole minul ette tulnud. 

Rakvere haiglas toimub 
vaktsineerimine erakorralise 
meditsiiniosakonna kõrval, 

et vajadusel saaks kohest abi. 
Kui keegi tuleb ja arvab, et on 
väga haige või mures vaktsi-
neerimise pärast, siis oleme 
teinud erandkorras ka EMOs 
vaktsineerimist, et seisund 
oleks jälgitud ja ta tunneks 
end turvaliselt. Kui käime 
väljas vaktsineerimas, on 
meil kaasas esmaabikohver. 
Vahest vajatakse rahustit, va-
hest kergemat allergiarohtu. 

Süst ei muuda inimest 
kohe haiguse vastu kaits-
tuks see võtab aega. 

Esmane haigusekaitse tekib 
kahe nädalaga, edasi anti-
kehade tootmine jätkub. 
Kahedoosilistel vaktsiinidel 
teine doos kinnitab, tugevdab 
ja pikendab haigusekaitset. 

Kas COVID-19 vastu vakt-
sineeritud inimene võib 
olla ise viiruse edasi-
kandja?

Jah, võib. Võib ka haiges-
tuda, aga kergemalt. Ja vakt-
sineeritute peal levib haigus 
kordi vähem, sest kui nad ei 
ole ise haigestunud, ei köhi, 
siis ei eritu ka viiruseosad, 
mis levivad piisknakkusega 
haigel ja köhival inimesel.

Ämmaemandana soovi-
tate vaktsineerida end ka 
rasedatel?

Koroonavaktsiini tüüp on 
selline, millega võib rasedat 
vaktsineerida ja see on soo-
vitatav. Aga ma mõistan, kui 
rase ei soovi end vaktsinee-
rida, aga seda enam peaksid 
tegema seda tema lähedased, 
et hoida rasedat. Paraku näen 
ülipalju noori mehi, kelle 
kaaslane on lapseootel ja kes 
end ei vaktsineeri. See on 
minu jaoks palju suurem ohu-
koht kui vaktsineerimata rase. 

Mida vaktsineerijana ole-
te kogenud?

Kui kevadel alustasime va-
nemate inimeste ja riskigrup-
pide vaktsineerimist, siis oli 
inimestel väga palju kergen-
dust ja tänutunnet, et saadak-
se end kaitsta ja oma lähedas-
tega kohtuda. 

Oleme kogenud ka seda, et 
noored inimesed kardavad 
süsti kui sellist, aga süstijärg-
selt on rõõm suur, et ei ol-
nudki valus. 

Ja kui kolleegid nägid 
COVID-19 osakonnas selle 
haiguse rasket poolt, siis ta-
haks väga, et saaksime seda 
vaktsineerimise abil vältida.

Rakvere haigla 
vaktsineerimiskabinet on 

avatud E-L kl 8-16

Üle-eestiline vaktsineeri-
mise infotelefon on 

1247, kus saab end ka
 registreerida. 

Infot leiab veebilehelt 
vaktsineeri.ee

Piret Pärs on kevadest saadik vaktsineerinud COVID-19 viiruse vastu inimesi Rakvere 
haiglas. Foto: Katrin Uuspõld
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Rakvere põhikoolide töö- ja 
tehnoloogiakeskus jõudis sarikapeoni
Sel nädalal peeti Rakvere gümnaasiumi 
endise tööõpetuse maja ja garaažide 
asukohale kerkiva uue töö- ja tehnoloo-
giakeskuse sarikapidu. Hoone peaks lõp-
likult valmima jaanuaris ning 1. septemb-
ril 2022, mil alustab tööd ka riigi-
gümnaasium, on uus keskus kõigi 
Rakvere põhikoolide õpilaste kasutuses.

Katrin Uuspõld

Rakvere linnapea Triin Varek rõõmus-
tas, et kauaoodatud linna põhikoolide 
töö- ja tehnoloogiakeskuse hoone ehitus 
on vaatamata COVID-19-le ja ehitus-
materjalide turul valitsevatele keerulis-
tele aegadele sujunud tõrgeteta.

Hoonet ehitava Revin Grupp OÜ ju-
hataja Kristjan Madisson tänas sarika-
peol oma kõnes linna usalduse eest. „Et 
uhke õppehoone saaks valmida, on vaja 
häid juhte: nii linnajuhte, arhitekti, ehi-
tusjuhte, järelvaatajat,“ ütles Madisson ja 
nimetas ka, et arhitektuuriliselt ei ole see 
ehitaja jaoks sugugi mitte lihtne hoone.

Ehitajad tõdesid, et rohkesti lisatööd 
teeb materjalide hankimine, sageli tuleb 
nende saamiseks suhelda otse tehastega 
ja rohkem näiteks Läti ja Poola poole 
vaadata. „Eks ka neil on tarneprobleeme, 
aga kuna riigid on suuremad, siis kuskil 
laos midagi ikka on,” märkis Kristjan 
Madisson.

Projektijuht Erkki Stepanov tõi välja, 
et näiteks soojustusmaterjali hankimi-
seks kulus kolm kuud ning selliseid asju 
tuleb osata ette näha, et ehitus seisma ei 
jääks.

„Mingitele asjadele maksame me ka 
peale, sest hange oli detsembris, kus ma-
terjalid olid odavamad, hetkel on puit 
vähemalt 50 protsenti tõusnud, aga le-
ping on sõlmitud ja sellest taganeda ei 
saa, peab võiduka lõpuni minema,“ ütles 
Erkki Stepanov.

Kõige keerulisem osa ehitajate sõnul 
alles algab: spetsiifilise kujuga katuse 
ehitamine. „Sinna tulevad ka päikese-
paneelid, mis on integreeritud katuse-
pleki sisse, siinkandis ei ole varem nii 
tehtud,“ lisas Erkki Stepanov.

„Tööpingid on Eestis üle keskmise 
taseme metalli- ja puidutööpingid, mõ-
nes töökojaski ei ole nii häid masinaid, 
kui lapsed saavad, nii et nad saavad siin 
kindlasti väga head algteadmised,“ nime-
tas Kristjan Madisson.

Rakvere gümnaasiumi töö- ja tehno-
loogiaõpetuse õpetaja Martin Kink, kes 
andis omapoolsed soovitused masina-

pargi ja vahendite osas, avaldas lootust, 
et moodsad seadmed aitavad ka töö-
õpetuse õpetajatel Rakverre jõuda. 
„Töö- ja tehnoloogiaõpetuse valdkond 
on väga lai, on puitu, metalli, plasti, 
elektroonikat, arvutitöötlust – lastele 
tahaks pakkuda kõike maksimaalselt. 
Igal õpetajal on oma lemmikvaldkond 
ja nii oleks mõistlik ka spetsialiseeruda,“ 
rääkis Kink, kes uutest õpetamise lahen-
dustest on kirjutamas parajasti oma ma-
gistritööd, mida saaks loodavas keskuses 
praktikasse viia.

Hoone arhitektuuriprojekti autor Joel 
Kopli arhitektibüroost KUU arhitektid 
oli asjade käiguga rahul. „Protsess on läi-
nud väga kompaktse ajakuluga, töö käi-
gus on tulnud teha väga väikeseid muu-
datusi,“ nimetas ta.

Arhitekt juhtis tähelepanu, et hoone, 
kus hakatakse puidutööd õpetama, on ka 
ise läbinisti puithoone. „Siin ei kasutata 

plokkidest laotavaid kandekonstrukt-
sioone, nagu tavapäraselt, vaid ristkiht-
puidust kandekonstruktsioone,“ nimetas 
ta.

Lisaks puidutööruumile on hoones 
mõeldud ka metallitööle, multifunkst-
sionaalsele köögile ja robootikaruumile. 
„Robootikaruumile tuleb vitriinaken, 
mis on pimedal ajal valgustatud ning 
sinna saab välja panna valminud töid,“ 
rääkis arhitekt Joel Kopli. Ühtlasi läheb 
Vabaduse 1 kinnistule kerkiva hoone 
eest mööda jalutajatele avatud tee, mis 
ühendab Tuleviku ja Lembitu täna-
va, sinna on ette nähtud nii pingid kui 
pinksilauad.

Ehitise maksumus on suurusjärgus 
2 miljonit eurot, mida kaasrahastatakse 
Euroopa Regionaalarengu Fondist põhi-
koolivõrgu korrastamise meetmest ligi 
800 000 euroga. Ülejäänud osas rahastab 
ehitust Rakvere linn.

Vana tava kohaselt võttis töö tellija ehk Rakvere linn linnapea Triin Vareki ja abilinnapea Kert Karuse näol ehitajate pandud 
pärja sarikapeaol maha ning kostitas omalt poolt sooja supiga.  Foto: Katrin Uuspõld



Kuulutaja reede, 6. august 20214 TÖÖ/KOOLITUS

www.kuulutaja.ee

SISUTURUNDUS

Muutlikud ajad väärtustavad kindlat ja ausat töökohta

M eisterlik veokijuht 
on väärtus, räägib 
transpordiettevõtte 

StoneWolf tegevjuht ja au-
toettevõtete liidu juhatuse 
liige Andrus Laul. Töötajat 
väärtustav ettevõte võtab 
rooli autojuhi Lääne-Viru-
maal, mille konkurss parajasti 
käib. 

Andrus on transpordiet-
tevõtet StoneWolf ja Alo-
neWolf vedanud üle viieteist 
aasta ning on autojuhtide 
sõnul just seda tüüpi tegev-
juht, kes mitte ei räägi, vaid 
ise käed külge paneb. Ta teab 
hästi, et ehituskvaliteedi olu-
line osa on õigeaegselt ning 
kvaliteetselt objektile tar-
nitud materjal, mille tagab 
meisterlik veokijuht. 

Töökoha valiku juures on 
järjest olulisem tööandja usal-
dusväärsus, mis tagab töötaja 
ja tema pere kindlustatuse. 
Töö- ja puhkeaeg peab ole-

ma paigas, puhkus tasustatud, 
haigekassa ja tervisekind-
lustus korras ning võimalus 
vajadusel kodulaenu võtta – 
need on argumendid, mis on 
saanud iga töö valiku puhul 

oluliseks. „Koroonaviirusest 
tingitud muutlikud ajad meie 
ümber väärtustavad kindlat 
ja ausat töökohta. See annab 
kindluse ja kindlustatuse töö-
tajale endale kui tema perele,“ 

lisas Andrus. 
StoneWolfi uus masina-

park on detailideni läbi mõel-
dud ja veoautosid juhivad 
oma ala meistrid. “Täna ole-
me valmis tõstukiga auto pea-
le pakkuma tööd juhile, kes 
soovib töötada just Lääne-Vi-
rumaal, tööajaga esmaspäe-
vast reedeni,” räägib Andrus, 
kes ootab Lääne-Virumaa 
autojuhtide ühendusevõttu ja 
on omalt poolt valmis tööst 
ja ettevõttest lähemalt rääki-
ma oma otsenumbril +372 53 
400 065. Juurde saab uurida 
kodulehelt stonewolf.ee. 

StoneWolf on Eesti kapi-
talil põhinev transpordi- ja 
logistikaettevõte, mis rajati 
juba 2007. aastal ning tagab 
kaupade tarne Eesti siseselt. 
StoneWolf juurde kuulub 
ka Soome ja Rootsi vahel te-
gutsev logistikaettevõte Alo-
neWolf, mis tagab rahvusva-
helised kaubaveod.

PAKUN TÖÖD

• Kadrina Kommunaal OÜ 
otsib oma meeskonda trak-
torist-kommunaaltöötajat ja 
välikoristajat. Täpsem info 
telefonil 508 9634 või kommu-
naal@kadrina.ee

• Pakkuda aastaringset tööd 
kogemustega ehitajale, ta-
lumajade renoveerimine ja 
korterite remont. Info tel 
5458 0494

• Võhu juustuvabrik otsib oma 
meeskonda juustupakkijat ja 
juustu punutajat. Väljaõppe 
kohapeal: Lääne-Virumaa, 
Vinni Vald, Võhu küla. Info tel 
5349 9515

• Voyage OÜ võtab tööle bus-
sijuhi (osalise tööajaga) Hal-
jalasse. Info tel 509 2583

• Pakume tööd osalise tööajaga 
CE-kategooria veokijuhile 
Kunda piirkonda. Lisaks vaja-
me CE-kategooria veokijuhti 
puhkuseasendajaks alates 
30.08, töö platvormpoolhaa-
gisega enamasti Kunda-Tal-
linn-Kunda marsruudil. Tel 
516 5212

• Katela saekaater otsib: tõs-
tukijuhti (platsi peal mater-
jali ladustamine, tõstmine ja 
komplekteerimine), FH 16 
metsa-auto juhti (palgive-
du, platsi peal estakaadide 
täitmine, saepuru laadimi-
ne). Tööaeg E-R 8.00-16.30. 
Lisainfo: Toomas Hiielaid, 
tel 504 8960. CV palume 
saata aadressile katelapuit@
gmail.com

• Ardor OÜ otsib operaa-
torit. Kandidaadilt oota-
me: teadmisi mehaanikast, 
algtasemel arvutioskust, 
frontaallaaduri juhtimise 
oskust, valmidust töötada 
meeskonnas, kohusetund-
likkust ja korrektsust. Pa-
kume: nüüdisaegset töö-
keskkonda, tööd sõbralikus 
kollektiivis, motiveerivat 
töötulemustest sõltuvat 
tasu. Töö toimub kõikidel 
nädalapäevadel kahes vahe-
tustes (08.00-20.00/20.00-
08.00). Töökoht asub Sõme-
rul. Kandideerimiseks saada 
CV e-postil info@ardor.ee. 
Tähtaeg 06.08.2021. Lisainfo 
telefonil 509 2554, http://
www.ardor.ee

• Rakvere Hooldekodu, Aia 
15 otsib oma meeskonda 24h 
hooldajat. Info tel 512 7828, 
Annika

• Route 22 Kohvik otsib töö-
tajaid. Pakume täiskohaga 
tööd kokale ja abikoka-
le-klienditeenindajale. 
Vaheldusrikas töö, meel-
div seltskond, tulemusega 
seotud töötasu, kalendris 
punased riigipühad vabad. 
Kandidaadile tuleb kasuks 
eelnev töökogemus, kohu-
setundlikkus. Tööülesanded 
kokale: toitude valmista-
mine, töökoha korrashoid. 
Tööülesanded abikoka-
le-klienditeenindajale: 
klientide tellimustega te-
gelemine, saali korrashoid, 
koka abistamine. Tel 5341 
4410

• Otsime täistööajaga isiklikku 
abistajat Rakkes. 50aastane 
füüsilise puudega mees otsib 
kohusetundlikku abistajat, 
kelle ülesandeks on abista-
mine igapäevastes tegevustes 
(v.a hooldustöö). Tasu 3,48 €/h 
(kaasneb Haigekassa ravikind-
lustus) + igapäevane toitlustus 
ning majutuse võimalus. Asu-
koht: Väike-Maarja vald, Rakke 
alevik. Kontakt: hannoatla@
gmail.com, tel 527 9507

• Veteran tule aita rohu niit-
misel ja ehitada keldrit. Tel 
5689 3372

• Otsin Tapale rõõmsameel-
set lillemüüjat, kes tunneb 
ametit ja oskaks ka midagi 
teha. Tel 5333 0773

• Veisefarm Pajustis võtab töö-
le lüpsja ja karjaku. Töö vahe-
tustega. Tel 552 6723

• Tegevusjuhendaja Rakve-
re Lille koju. Tegevusjuhen-
dajana toetad autismispekt-
rihäirega laste (keskmine 
vanus 15-aaastat) aren-
gut, juhendad ja vajadusel 
abistad lapsi igapäevatoi-
mingutes (hommikusöögi 
valmistamine, tubade ko-
ristamine, pesu pesemine, 
hügieenitoimingud jne) ja 
huvitegevustes. Suhtled ka 
laste lähedastega. Hoiad 
korras tööd puudutava do-
kumentatsiooni. Tööd tehes 
tagad tegevusjuhendajana 
sõbraliku, lugupidava ja 
turvalise õhkkonna. Tel 507 
8951

• Mees, kui jõuad vahel: ladu-
da puid riita, teha lihtsamaid 
remonditöid, niita muru, kae-
vata maad, koristada lund, 
siis saad vastavalt hooajale ja 
vajadusele tööd Haljala alevis 
asuvas eramajas. Helista tel 
504 4344, Aivar
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Wähja Festival tuleb koos näkitriatloni ja õhtusöögiga
Väike-Maarja vallas Ao külas peetakse 
laupäeval, 7. augustil teistkordselt Wähja 
Festivali, kus aukohal on Eesti jõevähk ja 
puhas kodumaine toit. Täiesti esimest 
korda Eestis saab aga kaasa elada 
näkitriatlonile.

Katrin Uuspõld

Wähja Festival toimub Näkiuurimis-
keskuses ning näkifolkloor on osa vähi-
püügikultuurist, mida Wähja Festival 
tahab teadvustada. Tänavu on plaanis at-
raktiivne näkitriatlon ehk viguritega ta-
kistusrada, kus osalejal tuleb kanda näk-
ke, otsida Põltsamaa jõelt vähke ja teha 
muudki vigurit, mis endale põnevust 
ja pealtvaatajatele lõbusat kaasaelamist 
pakub.

„Võistlejatel tuleb arvestada, et ja-
lanõud peavad kannatama vett ning 
vahetusriided võiks olla kaasas, sest nä-
kil, teadagi, on omad krutskid ja ta võib 
vette kukutada. Aga auhinnaks on vähi-
püük kahele,“ rääkis festivali algata-
ja ja peakorraldaja Kaur Salus. „Näki-
uurimisajalugu Eestis ulatub juba üle-eel-
misse sajandisse. M. J. Eiseni „Näki-
raamat“ ilmus juba aastal 1897. Näkkidel 
on meie folklooris kõnekas ja iseloomu-
lik roll, mida tahtsime omal humoorikal 
moel rõhutada.“

Üritusel on kohal ka teadlased Mati 
Kivistik ja Margo Hurt, kes räägivad lä-
hemalt jõevähi populatsioonist Eestis, 
selle probleemidest ja vähipüügi eeti-
kast. „Kindlasti saab küsida endale huvi-
pakkuvaid küsimusi,“ rääkis Kaur Salus.

Lastele on müramiseks põhuala ja 
toimuvad nukuetendused. Päeva jook-
sul peetakse kohaliku toidu laata, kus 

pakutakse nii vähi- ja kalaroogasid kui 
ka muud eestimaist puhtast toorainest 
toidukaupa. „Elusat vähki kaasa ei müü-
da, küll saab osta elusat vähki ja lasta 
see kohapeal ära keeta,“ täpsustas Kaur 
Salus.

Huvitav ja hariv on ka vähitoitude 
õpituba, kus Maitseelamuse Koja meist-
rid Tauno Laasik ja Triinu Akkermann 
õpetavad vähiga ümber käima. „Vähis 
on liha suurusjärgus 18 protsenti, aga 
kui sööd oskamatult, sööd ainult 10,“ 
viitas Kaur Salus ja lisas, et vähki võib 
süüa väga targasti ning söögikõlbmatuid 
osi saab ometi kasutada mõne uue toidu 
valmistamiseks või kaunistamiseks.

„Näiteks vähi-klimbisupp kanaliha-
ga. Keedad vähi, saad vähikeeduleeme, 
leemest teed supi, kuhu paned kanaliha, 
juurvilju, klimbid, siis võtad vähi selja-

kooriku, paned sinnagi sisse klimbi ning 
asetad supi sisse – väga eksklusiivne 
taldrikutäis! Kusjuures neid koori saab 
supis ka mitu korda kasutada,“ kirjeldas 
ta.

Sootuks eriline võimalus elamuste 
saamiseks on aga festivalipäevale punkti 
panev suvine vähiõhtusöök vabas õhus 
koos kontserdiga. „Eelmisel aastal võeti 
see väga hästi vastu ning pooled tänavus-
test õhtusöögil osalejatest on korduskü-
lastajad,“ märkis Salus. Nimelt ette näh-
tud 150 õhtusöögikohta on välja müü-
dud, küll saab veel soetada kontserdi-
pileteid, mille juurde käib vähjasupp.

Menüü eest hoolitseb restorani Ratas-
kaevu 16 peakokk Veiko Ojala ja kont-
serdi annab duo Vaiko Eplik ja Priit Või-
gemast, kes esitavad palu oma sügisel 
ilmuvalt kauamängivalt. 

Vähi söömine 
ei ole igapäeva-
ne asi, Wähja 
Festivalil vähki 
aga pakutakse, 
lisaks ka teadmisi 
jõevähi kohta. 
Foto: Ülle Jukk
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91-aastase proua Elviine Ruubeni mälestused

Elviine suunati tööle 
trükikotta „Iluköide”

P artei Keskkomiteel oli oma trükikoda, kus praegu asub 
Tallinna linnavalitsus. Mõned tüdrukud läksid pärast 
kutsekooli lõpetamist sinna tööle, aga enamus leidsid 

rakendust „Iluköites“, nii ka 19-aastane Elviine.
Elviine: „Iluköite“ direktor oli härra Lepik, kes saatis mind 

õige pea 6-kuulistele täienduskursustele. Õige pea selgus, et 
tegemist oli kommunistliku partei marksismi-leninismi üli-
kooliga. Keskrajoonist käidi pinda, et parteis on suur puu-
dus noortest inimestest, kuni astusingi komsomoli ja seejärel 
Partei Ajaloo Instituuti.”

Elviinel polnud tollal teist valikut, kui võtta vastu pakku-
mine astuda algul kommunistliku noorsooühingu liikmeks 
ja hiljem parteisse. Komsomolikomitees vajati tollal hädasti 
vene keele oskajaid. Elviine valdas vabalt vene keelt, mis tuli 
tema karjäärile kasuks.

Elviine: „Samal ajal aga oli mul parajasti ka Töölisnoorte 
Õhtukeskkooli 7. klassi lõpetamine pooleli. Mõistsin, et viis 
klassi haridust ja tööstuskool pole minu lagi, tähtis on oman-
dada ka keskharidus. Juhtus nii, et parteikursuse lõpueksa-
mid ja 7. klassi lõpueksamid sattusid ühele ajale. Nii tegin 
vahel kaks eksamit päevas. Sel ajal oli 7. klassis 14 eksamit 
ja parteikursustel 6 eksamit. Tegin need kõik ära ja jänni ei 
jäänud.

Muide, olin ka Kiltsi koolis pioneer. Ma ise avaldust ei 
kirjutanud, mind lihtsalt pandi nimekirja ja olingi patrioot 
valmis. (Elviine naerab selle peale laginal.) Käisin ka esime-
sel pioneeride kokkutulekul Rakveres ja Teises maailmasõjas 
langenud kangelastele pühendatud ausamba avamisel, mida 
praegu punamonumendiks kutsutakse. Kõmpisime Väike-
Maarjast jalgsi Rakverre, pioneerijuht, õpetaja Jaagura ees ja 
lapsed riburada tema sabas.”

Tänu kommunistlikule parteile anti noorele neiule lõpuks 
ka 1950. aasta algul elamispind – üks tuba ühiskorterist Kadri-
orus. Siis tõi ta ka vana tädi Adeele enda juurde elama, sest 
varem ei olnud see võimalik. 

Elviine: „Mul polnud ju tollal ei korterit, raha ega riideid. 
Ainult sinel seljas. Vormisinel. Pühapäeval oli seljas puna-
ne seelik ja pluus. Alles siis, kui läksin tööle „Iluköitesse“ ja 
hakkasin palka saama, sain endale ühte-teist osta. Tädi elas 
sel ajal Kiltsis oma väikeses majas. Näljas ta polnud, sest kõik 
kasvatasid juurikaid ja kartuleid. Ametlikult oli ta küll töötu, 
mis Vene ajal tähendas ilma rahata elamist, aga tädi käis va-
hel küla peal arstiabi andmas ning taludest pandi talle alati 
midagi söödavat kaasa.”

Peale sõda võeti paljudelt inimestelt, teisisõnu kodanlikult 
elemendilt korterid ära ja nendesse pandi venelased elama.

Elviine: „Elasime tädiga ühes toas ja magasime ühes voo-
dis. Adeele toimetas kodus, tegi süüa, riidles minuga, miks 
ma hommikuti ei söönud. Tema oli medõde ja valvas mind. 
Kord oli justkui dieetsööklas, kus medõde kukla taga valvas.

Elasime Kadriorus, Voolu tänaval. Kolmetoalises ühis-
köögiga korteris elas peale meie ühes toas Vene mereväe oh-
vitser, teises perekond Kassikov. Kassikovidel ei jätkunud 
mitte kunagi raha ja nad imestasid, kuidas meil raha otsa ei 
lõppenud. Kord jättis Kostja Kassikov oma naise poodi pan-
diks, sest nad leidsid ilusa mantli, aga kui hakkasid maksma, 
selgus, et see maksis liiga palju. Kostja tuli meile ja palus, et 
anna laenu. No kui naine panti pandi, andsime raha. Ta oli 
aus mees ja maksis hiljem tagasi.”

Elviine: „Iluköites” töötades oli mu ametinimetus vanem-
meister, tegin tööd ka kaadrite osakonnas ja koostasin palga-
lehti. Kui õppisin 6-kuulistel parteikursustel, pandi mu ase-
täitjaks parim ingerisoomlasest sõbranna Aili.“

Kui tekkis kuuldus, et ingerisoomlasi hakatakse jälle Sibe-
risse küüditama, saatis Elviine, kes komsomolikomitee üle-
musi tundis, oma sõbranna Aili sinna ja jäeti mulje, justkui 
tahaks neiu komsomoli astuda ja trikk läks läbi.

Elviine: „Aga tõeks sai, et sõber koorib sõbra naha. Sõb-
ranna Aili jäigi „Iluköitesse” köitjaks minu asendajana ja mu 
kursuste lõppedes ütles, et „sinul ei olegi siin töökohta, sind 
ei oodata enam siin“. Mina ütlesin, et ega see esimene ja vii-
mane töökoht ole, küll saan mujalgi hakkama.”

Täna täitub Elviine Ruubenil 91. eluaasta – 
jõudu ja tervist vanaprouale!

(Jätkub 20. augustil)

Ülle Kask

TÄNA MAAILMAS

1221: suri dominiiklaste ordu rajaja Dominicus
Täna 800 aastat tagasi, 6. 
augustil 1221. aastal suri his-
paanlasest preester Domi-
nicus, kes asutas mõned aas-
tad enne oma surma domi-
niiklaste ordu, mis tegutseb 
edukalt tänase päevani.

Allan Espenberg

Infot Püha Dominicuse koh-
ta, kelle tegevus kulges sa-
mal perioodil frantsiskaanide 
ordu rajaja Assisi Franciscu-
sega, on äärmiselt vähe. Selle-
le suurmehele, kes oli vaimult 
Franciscusega nii sarnane ja 
samas nii erinev, saab hin-
nangu anda eeskätt tema loo-
mingu järgi, milleks oli domi-
niiklaste ordu. 

Dominiiklaste hulgas oli 
palju kuulsaid inimesi, nagu 
näiteks filosoof Albertus 
Magnus, vaimulik Aquino 
Thomas, pühak Siena Kata-
riina, poliitik Girolamo Sa-
vonarola, filosoof Meister 
Eckhart ja maalikunstnik Fra 
Angelico. 

Innukas ja 
vaga preester
Püha Dominicus ehk his-
paaniapäraselt Domingo de 
Guzmán sündis umbes 1170. 
aastal Kastiilias suursuguses 
perekonnas. 14aastaselt astus 
ta Palencia ülikooli, kus õp-
pis kauneid kunste, samuti 
filosoofiat ja teoloogiat. Pä-
rast ülikooli lõpetamist 1190. 
aastate alguses pühitseti Do-
minicus preestriks ja temast 
sai Osma linna augustiinlaste 
koguduse kanoonik. Osma 
piiskop Diego märkas pea-
gi Dominicuse innukust ja 
vagadust ning võttis ta oma 
lähikondsete hulka.

Aastal 1203 läks piiskop 
Diego Kastiilia kuninga Al-
fonso VIII korraldusel Taa-
ni, et pidada läbirääkimisi 
Alfonso kihlumisest Taa-
ni printsessiga. Sellel reisil 
käis kaasas ka Dominicus. 
Tagasiteel Hispaaniasse tegid 
piiskop Diego ja Dominicus 
peatuse Montpellier’ linnas, 
kus nad kohtusid paavsti 
saadetud kolme tsistertslas-
te ordu saadikuga, kes tõid 
Lõuna-Prantsusmaale paavsti 
käsu ketserlus sunniviisiliselt 
välja juurida. 

Dominicus oli vastu ket-
serite sunniviisilisele pööra-
misele õigesse usku, uskudes, 
et seda on võimalik saavu-
tada manitsuste ja pühakirja 
mõistliku tõlgendamisega. 

Šokeeritud ketserluse levi-
ku ulatusest Lõuna-Prant-
susmaal, otsustasid piiskop 
Diego ja Dominicus võidelda 
valeõpetuse vastu sõna ning 
evangeelse vaesuse ja ahnuse 
eeskujudega. Pärast piiskopi 
ootamatut surma käis Domi-
nicus kahe aasta jooksul ringi 
Languedoci piirkonnas, kuu-
lutades kõikjal jumalasõna 
ning saavutas, vaenulikkusele 
vaatamata, paljude inimeste 
naasmise tõelise usu rüppe.

Uus ordu loodi 1215
1206. aastal pani Dominicus 
tööle Toulouse’i linna lähe-
dal kloostri, kuhu võeti vastu 
pattu kahetsenud ketsereid. 
Kloostri ülemaks saanud 
Dominicus nõudis kindlalt 
traditsioonilisest askeetlu-
sest kinnipidamist ja füüsi-
lise töö vajadust. Samal ajal 
jätkas ta ka misjonitegevust, 
hoolimata sellest, et selleks 
ajaks oli ketserite vastu juba 
alanud ristisõda, mis lõppes 
aastal 1215 nende täieliku 
hävitamisega. 

1215. aastal asutas Domi-
nicus Toulouse’is esimese 
vendade-jutlustajate kloost-
ri. Alguses tekkisid uue ordu 
asutamisel, mida nimetati 
Jutlustajate Vendade Orduks, 
teatavad raskused, kuna sa-
mal aastal oli paavst keela-
nud uute mungaordude asu-
tamise. Siiski sündis pärast 
mõningast mahhineerimist 
dominiiklaste ordu, millele 
paavst Honorius III järgmisel 
aastal ka ametlikult eluõiguse 
andis.

Uue usuliidu põhieesmär-
giks kuulutati hingede eest 
hoolitsemine, milleks kasu-
tatakse jutlustamist ja ket-
serluse vastu võitlemist. See 

eesmärk määras ka uue ordu 
olemuse: range vaesus (apost-
lite eeskujul) ja jumalasõna 
jutlustamiseks vajalik hari-
dus. Dominicus saatis oma 
usuvennad teoloogiat õppima 
ja julgustas teaduslikku te-
gevust. See omakorda piiras 
mõnevõrra vaesuse tõotust, 
kuna eeldas teatavat paik-
sust ja kindlustatust. Seetõttu 
kehtis vaesuse põhimõte ai-
nult iga dominiiklase kohta, 
kuid mitte kogu ordu koh-
ta, millel lubati vastu võtta 
annetusi. 

Juba 1217. aastal siirdusid 
esimesed dominiiklased Pa-
riisi, Rooma, Madridi ja teis-
tesse linnadesse, kuhu mit-
messe rajati ka oma kloostrid. 
Kolm aastat hiljem kutsus 
Dominicus Itaalias Bolog-
na linnas kokku oma ordu 
esimese üldkogu. Samal ajal 
keelati ordus füüsiline töö, 
mis segab teadus-, õpeta-
mis- ja jutlustamistegevust. 
Franciscusest praktilisem 
Dominicus ei langenud vae-
suse toonitamises ka äärmus-
tesse. Ta ei loobunud kirikute 
ja kloostrite omamisest, vaid 
astus vastu vaid luksusele ja 
liialdustele. 

Dominiiklaste 
mõju kiire kasv
Pärast Dominicuse surma 
1221. aastal kasvas dominiik-
laste ordu mõju kiiresti. Kes-
kenduti akadeemilistele tea-
duslikele õpingutele ja õpe-
tamisele. Igas dominiiklaste 
kloostris oli oma uurimis-
keskus, mis meenutas teadus-
konda. Selle lõpetamisel võis 
haridusteed jätkata dominiik-
laste õppeasutustes Mont-
pellier’s, Bolognas, Kölnis ja 
Oxfordis. Sealne õpetamis-

süsteem pandi paika Pariisi 
ülikooli eeskujul, kusjuures 
uuriti mitte ainult teoloogiat, 
vaid ka õigusteadust ja vabu 
kunste. Õppetöö kestis reeg-
lina 6–8 aastat. Peagi hakka-
sid dominiiklased hõivama 
ülikoolide kateedreid Parii-
sis, Padovas, Kölnis, Prahas, 
Oxfordis ja mujal. 

Peaaegu kohe pärast ordu 
asutamist hakkasid dominiik-
lased etendama kirikus silma-
paistvat rolli. See oli just do-
miniiklaste ordu, mis varus-
tas kirikut inimestega püha 
inkvisitsiooni jaoks. Alates 
1233. aastast antigi inkvisit-
sioon tegelikult dominiiklaste 
kätte. Dominiiklased hakka-
sid hõivama piiskopikohti ja 
tõusid isegi paavstitroonile. 

Seejuures toimus dominiik-
laste esiletõus ägedas võitlu-
ses, sest suurem osa vaimuli-
kest olid neile vastu. 

Püha Dominicus suri 1221 
Bolognas ja juba 13 aasta 
pärast, 1234. aastal kuulu-
tati ta pühakuks. Sealsamas, 
Bolognas, Püha Dominicu-
se kirikus on ka tema viim-
ne puhkepaik. Dominicuse 
hauakivi kallal töötasid mit-
med Itaalia renessansi silma-
paistvad meistrid, sealhulgas 
Michelangelo. 

Keskaegses maalikunstis on 
Dominicust sageli kujutatud 
tõrvikuga koera saatel. See 
on seotud legendiga, et enne 
Dominicuse sündimist olevat 
tema ema näinud unes, et sün-
nib koer, kes hakkab maailma 
valgustama oma hammaste 
vahel hoidva tõrvikuga. Nii 
said orduliikmed endile hüüd-
nimeks Issanda koerad, mis la-
dina keeles kõlab domini canes 
(dominikaanid).

Dominicus saatis oma usuvennad teoloogiat õppima ja julgustas teaduslikku tegevust. 
Foto: Pixabay
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Biore Tervisestuudio
Rakveres Laada 5
11. august tervendaja Volli 
vastuvõtt.
12. august trihholoogi vas-
tuvõtt, juuksejuurte, juus-
te väljalangemise ja kasvu 
uuring.
12. august tervisliku seisun-
di testimine – Eve Hein-
mets.
17. august dr.Olena Andre-
jeva vastuvõtt.
18. ja 23. august seljateraa-
pia – Artur Grigorjani vas-
tuvõtt.
17. ja 24. august nõelravi – 
Arina Grigorjani vastuvõtt
Info ja reg tel 501 7960.
Oleme avatud E-R kell 10-
18 ja L 14.august kell 10-14. 

ARVUSTUS

Ulmeline kratt ja veel ulmelisem teadus
Selle suve hittfilmiks on kaht-
lemata kauaoodatud „Kratt“, 
mis küll valmis juba eelmisel 
aastal ja mida sai esmakord-
selt näha PÖFFi ajal lastefilmi-
de programmis. Kinodes laie-
malt jookseb see aga nüüd, 
ma soovitan mitte võimalust 
maha magada ja kinno 
minna.

Margit Adorf

Kratiga on selline lugu, et 
see kas meeldib väga või pi-
gem üldse mitte. Nii et sel-
line oma-silm-on-kuningas 
tüüpi film. Kinodes on see 
juba jõudnud Kuulutaja puh-
kuse ajal joosta ka, nii et väga 
pikalt ma sellel ei peatu, kül-
lap juba olete jõudnud vaa-
datagi või kuulnud-lugenud 
arvamusi-arvustusi.

Ütlen küll mõne sõna auto-
ri kohta – režissöör Rasmus 
Merivoo on see mees, kes 
tuli filmindusse otsejoones 
kultusfilmi tiitli saanud fil-
miga „Tulnukas ehk Valdise 
pääsemine 11 osas“ (2006). 
Tegemist oli bakatöö filmiga 
ja seda sai vadata veebis. Film 
oli nii jabur, et seda on raske 
sõnadesse ümber panna, see 
on midagi sellist, mida peab 
omal nahal kogema. 

Vahepeal tegi Merivoo ta-

valisemaid asju, näiteks võis 
teile ehk meeldida mängufilm 
„Buratino“ (2009) või tele-
seriaal „Süvahavva“ (2012). 
Kratt on nüüd uus ja pöö-
rane, tulnuka-kvaliteediga 
kraam, aga muidugi suur 
samm YouTube-filmist edasi. 
Tegemist on õuduskomöö-
diaga, mille tegevus toimub 
suvel maal vanaema juures. 

Nagu filmi pealkirigi ütleb, 
siis tuleb mängu Kratt, mil-
le vanaema meisterdab kõiki 
esivanemate reegleid silmas 
pidades… Kuid muidugi ei 
lähe kõik nii nagu vanasti, 
sest maailm on muutunud. 
Muutub ka Kratt… Lugu on 
samuti Rasmus Merivoo su-
lest ja igati klassikalise muin-
asjutu vääriline. Kui armasta-
te eesti folkloori, minge kind-

lasti vaatama!
Kui aga on selline tunne, et 

ei taha kinno minna, samas 
midagi põnevat võiks filmi-
dest vaadata, siis käimas on 
Tartuff ehk Tartu filmifes-
tival, mis seni on olnud küll 
peamiselt armastusfilmidele 
keskendunud, kuid sel aastal 
on fookus teadusel. Ühe sel-
lise filmi noppisin soovitami-
seks välja Tartuffi veebikinos 
vaadatavate filmide seast. 

Kes viitsib Tartusse kohal 
sõita – seal saab filme näha 
tasuta, kes eelistab kodus vaa-
data, siis selleks minge PÖFFi 
veebikino lingile poff.elisa-
stage.ee. 4-11. augustini on 
seal vaadatav Tartuffi prog-
rammi kuuluv dokumentaal-
film „Viga maatriksis“, mis on 
sedasorti film, et võib rahuli-

kult kasvõi nutitelefonist vaa-
data, siin on olulisemaks sisu 
ja kinosaali see film kindlasti 
ei nõua.

Küll aga soovitaksin seda 
vaadata seltskondlikult, et 
hiljem teemat omavahel aru-
tada. „„Viga maatriksis“ tut-
vustab simulatsiooniteooriat 
ehk filosoofilist suunda, mille 
puhul on välja käidud mõte, 
et meie maailm ei olegi “pä-
ris”, vaid et me elame arvu-
tiprogrammis. Umbes mida-
gi sellist, mida oleme näinud 
ulmefilmis „Maatriks“ (1999). 

2003. aastal ilmus Nick 
Bostromi teadustöö simulat-
sioonreaalsusest, see on kerge 
vaevaga internetist leitav ja 
seda saab pdf-formaadis tasu-
ta lugeda. Bostromi uuringu 
detailsest raportist tuli välja, 

et kõige tõenäolisemalt kasu-
tavad arenenud tsivilisatsioo-
nid tehnoloogiat erinevate 
simulatsioonide loomiseks, 
mis omakorda tähendab tõe-
näoliselt seda, et meid ümb-
ritsevas kõiksuses on palju 
rohkem simuleeritut kui päris 
reaalsust. Bostrom ise saab ka 
filmis sõna.

Simulatsiooniteooria ei ole 
siiski mingi uus leiutis, juba 
antiikfilosoofid arutasid selle 
võimaluse üle, ka sellest tuleb 
filmis juttu. „Viga maatriksis“ 
käsitleb simulatsiooniteooriat 
päris põhjalikult ja arutletakse 
ka selle varjukülgede üle, ehk 
mis saab siis, kui keegi hak-
kabki ümbritsevatesse suh-
tuma nii nagu teised ei oleks 
„päris“. Intervjueeritakse oma 
vanemad tapnud noormeest…

Suhtuge filmi selles suhtes 
ettevaatusega ja teismeliste 
vaatajatega arutage teemat. 
Kohati on see lugu nii pööra-
ne, et võib jääda mulje nagu 
oleks üles otsitud kamp mõne 
ususekti skisofreenikuid. Siis-
ki, see on puhas teadus. Film 
on veider, aga see ei ole kind-
lasti ajupesu. Jällegi, ümber 
jutustada on seda võimatu, 
peate omal nahal proovima. 
„Viga maatriksis“ esilinastus 
sel aastal Sundance’i filmifes-
tivalil. 

Kaader fi lmist Kratt, kus ka virtuaalreaalsusel on oma koht. Foto: Pressimaterjalid



6. august - 12. august
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

Jogurtikook
kg

Keeduvorst
Lemmik
kg

5.98
6.84

5.88
8.98

3.68
4.18

NÄDALAPAKKUMISED
6. august - 12 august

3.84
6.40 €/kg

4.64

6.98
7.98

2.78
7.62 €/kg

2.88

2.34
11.70 €/kg

3.08

2.18
4.36 €/kg

2.48

1.94
9.70 €/kg

2.28

2.98
3.68

0.78
0.98

5.87 €/kg

3.98
4.98

3.98
4.68

3.28
3.98

2.58
9.51 €/kg

3.38

0.78
5.20 €/kg

0.94

Proteiinipuding Profeel
150g / 3 sorti
Valio

0.99
5.50 €/kg

1.38

0.88
2.93 €/kg

1.04

0.78
0.88

3.88
al 12.81 €/kg

al 5.68

0.68
1.70 €/kg

0.84

0.78
2.79 €/kg

0.94

0.48
16.00 €/kg

0.58

Joogijogurt Activia
(mustika-chia) 280g

1.48
9.87 €/kg

1.78

0.98
2.45 €/kg

1.14

2.64
18.33 €/kg

3.38

Õllepunnid juustuga
500g
Rannarootsi

Juustupulk Pik-Nik
40%, 280g

Räimerullid juurviljadega
marinaadis
380g / 200g

Jogurtikreem Saare
5%, 400g / 2 sorti
Saaremaa
Delifood

Jogurtikreem Saare
5%, 400g / 2 sorti
Saaremaa
Delifood

Jogurtikreem Saare
5%, 400g / 2 sorti
Saaremaa
Delifood

Heeringasalat
murulauguga
360g / 144g

Hapukoor Tere laktoosivaba
300g

Piimatäidisega biskviitkook
Kinder Pingui
30g

Mustika grillribi kg / ~1,2kg
Rakvere
Mustika grillribi kg / ~1,2kg
Rakvere
Mustika grillribi kg / ~1,2kg
Rakvere

Plov
kg

Singi-ananassi-
juustustritsel
kg

Saaremaa või
(küüslaugu ja soolakristallidega)
150g

Topsijäätis Magnum
Almond 440ml / al 297g

26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Porgand ja hernes Felco
400g

Pett Farmi
0,3%,
1kg

Värska šašlõkk kaela-
karbonaadist Maks&Moorits
600g

Värska šašlõkk kaela-
karbonaadist Maks&Moorits
600g

Värska šašlõkk kaela-
karbonaadist Maks&Moorits
600g

Jäägri
grillvorstid
365g / Nõo

Grillburger Mamma
200g / Saarionen

Street Food Lapi leib kaeraga
180g / Fazer

Sibula grillvorst
kg

Praekala
kg

Seahakkliha
kg

Poolsuitsuvorst
Küüslaugu
(viilutatud)
150g

A+ A

A+ A

A+ A
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6. august - 12. august

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

SOODUSPAKKUMISED!

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 1b, . 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 Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: 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, TilaJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:
küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: 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.

2.34
3 1.  4

3.12 €/kg

3.08
3 88.

7.25 €/kg

Hommikusöök Nestle
Lion (karamelli-šokolaadi-
425g

Hommikusöök Nestle
Lion (karamelli-šokolaadi-
425g

Hommikusöök Nestle
Lion (karamelli-šokolaadi-
425g

1.64
2 38.

2.19 €/l

1.08
1.78

9.82 €/kg

0.78
0   8.9

1.95 €/kg

Makaron Torino
(sarveke)
400g

4.98
6   8.9

19.92 €/l

3.68
5   8.4

12.27 €/kg

Eksklusiivne segu
Premium
300g

0.54
al 0 6.  4

alates

+0.10

1.48
2 38.

1.28
1.98

4.27 €/kg

Päevalilleseemned
Bazarnye (röstitud)
300g

0.48
0 68.

0.02 €/tk

Joogitopsid Smile
(valged) 200ml
25tk

0.84
1.  40

1.68 €/kg

26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

4.18
5 98.

41.80 €/ö

Habemeajamisjärgne vedelik
Denim 100ml
2 sorti

4.68
6 78.

1.80 €/kg

1.04
1.28

al 10.83 €/kg

0.84
1.  41

1.68 €/kg

Kvaliteetvahuvein Prosecco
Spumante Maschio

11%, 0,75LExtra Dry
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kvaliteetvahuvein Prosecco
Spumante Maschio

11%, 0,75LExtra Dry
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kvaliteetvahuvein Prosecco
Spumante Maschio
Extra Dry 11%, 0,75L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

al 0.84 €/l

26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Gin Hogarth
37,5%, 0,7L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

2.08
3 08.

8.32 €/l

Dušigeel Nivea
250ml
3 sorti

26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Whisky Tullamore
Dew Irish
40%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.98
2 88.

13.20 €/l

26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Deodorant Fa
150ml
2 sorti

4.88
5 98.

65.07 €/l

Hambapasta Parodontax
Complete Protection
75ml

9.98
al 12 80.

al 0.13 €/tk 26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Laste mähkmed
Helen Harper
al 54tk / 4 sorti

8-viljahelbed
kliidega 500g
Veski Mati

26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Maits. Viin Finlandia
Redberry 37,5%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

2.68
3 68.

0.04 €/tk

Pesukaitse Always Normal
60tk

26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Brandy Ararat 3a
40%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Pähklikreem Nusica Duo
750g

26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.98
2   8.4

0.02 €/tk

Niisked salvrätikud Pampers
Baby Fresh Clean 80tk

2.68
3 28.

0.89 €/tk

Kondoom Durex
Performax Intense
3tk

12.28
1  .96   8

al 0.24 €/tk

Laste püksmähkmed
Pampers JP al 44tk
3 sorti

1.18
1.64

0.02 €/tk

Niisked salvrätikud Huggies
All Over Clean
56tk

3.18
3   8.9

42.40 €/l

Hambapasta Elmex
75ml

2.88
3 68.

0.36 €/kg 26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Tualettpaber Zewa Deluxe
Pure White 3-kihiline / 8 rulli

Tualettpaber Zewa Deluxe
Pure White 3-kihiline / 8 rulli

Tualettpaber Zewa Deluxe
Pure White 3-kihiline / 8 rulli

1.48
1.98

4.93 €/l

Vedelseep
Palmolive
300ml / 3 sorti

Koeratoit Pedigree
looma- ja linnuliha
2,6kg

26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Koeratoit Darling
kuiv 500g

1.28
1.88

0.26 €/tk

Raseerija Bic
5tk / 2 sorti

Kiirnuudliroog Oyakata
al 93g
2 sorti

Dražee ploomid tumedas
šokolaadis
110g

Dražee ploomid tumedas
šokolaadis
110g

Dražee ploomid tumedas
šokolaadis
110g

2.58
3 68.

64.50 €/l

Kreemdeodorant Secret AP Stick
40ml / 3 sorti

Gaseeritud puuviljavein
Grantini Sweet Spakling
10%, 0,75L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

5.18
7 98.

0.15 €/tk

Nõudepesumasina
kapslid Finish
al 30tab / 3 sorti

Nõudepesumasina
kapslid Finish
al 30tab / 3 sorti

Nõudepesumasina
kapslid Finish
34 tabletti

3.58
5 68.

0.28 €/tk

Geelkapslid
Ariel 13tk
2 sorti

Pesuloputus-
vahend Lenor
750ml / 3 sorti

Õhuvärskendaja Air Wick
Freshmatic Pure täide
Spring Delight 250ml

4.28
5.98

1.28
1.78

al 0.11 €/tk

26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

KGT vein Dreamer
Late Harvest
12%, 3L   2 sorti/
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

KGT vein Franz
Hoffner Riesling

%, 3L8,5
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

4.28
5 98.

12.23 €/l
26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Šampoon ja palsam
Fructis Hair Food
350ml / 2 erinevat

Šampoon ja palsam
Fructis Hair Food
350ml / 2 erinevat

Šampoon ja palsam
Fructis Hair Food
350ml / 2 erinevat

2.18
2   8.9

al 0.11 €/tk

Hügieeniside
Always Duopack
al 10tk / 5 sorti

Hügieeniside
Always Duopack
al 10tk / 5 sorti

Hügieeniside
Always Duopack
al 10tk / 5 sorti

1.18
1.68

0.03 €/tk

Niiske tualettpaber lastele Smile
44tk

8.18
11 48.

Raseerija Gillette
Fusion5
1tk

1.18
1.98

0.04 €/tk

Pesukaitse Libresse
Light String
30tk

26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Asume uuel aadressil

Asume uuel aadressilGardi Elektroonika OÜ
Narva 49, Rakvere, 
tel 5052 065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 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

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

www.kuulutaja.ee

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter, 3/3, Kundas, 
otse omanikult. Uued aknad, maja 
soojustatud, uus katus, fonolukk. Hind 
6300 €. Lisainfo tel 513 1272

• Müüa 2toaline (41 m2) suurune kor-
ter, Pikk 37 Rakvere. II korrus, aknad 
hoovi poole. Hind 26 650 €. Tel 503 
4972, info@ko.ee

• Müüa hubane 2toaline (47,7 m2), 
I korrusel asuv kapitaalremonditud 
ahjuküttega korter Rakkes, Lää-
ne-Virumaal. Ülalpidamiskulud 
madalad. Võimalus enda aia-
maa pidamiseks. Korteril on uued 
aknad, elektri- ja torusüsteem, 
uus ahi tubade vahel ja väikeahi 
köögis. Uued seinakatted, põ-
rand, lagi. Vannitoas on plaaditud 
dušinurk, boiler ja tualett. Lähedal 
kauplused, raudteejaam. Võib 
pakkuda vahetusvariante (korter, 
maja, maa, mets). Hind 15 900 €. 
Müüja: Kätri Kaik, tel 522 9397, 
katri@fi ibi.ee

• Müüa Viitnal kaks 2toalist korterit 
(kokku ehitatud läbi kahe korruse). 
Info telefonil 552 8534

• Müüa 2toaline keskküttega möblee-
ritud korter Kundas. Info tel 5342 7845

• Müüa Rummu alevis 2toaline reno-
veerimist vajav korter. Tel 5624 4605

• Müüa Kundas 3toaline remonditud 
korter, osalise uue mööbli ja koduteh-
nikaga. Tel 5894 2895

• Müüa Siimustis (Jõgevamaal) 3toa-
line renoveerimist vajav korter, III 
korrus. Tel 5624 4605

• Müüa Pärnus Mere tänaval 3toaline 
renoveerimist vajav korter. Tulevikus 
võimalus välja ehitada ka teine korrus. 
Tel 5624 4605

• Müüa Tõrma külas 2korruseline 
renoveerimist vajav maja otse oma-
nikult. Järelmaksu võimalusega. Tel 
5624 4605

• Müüa heas korras suurem maja, 
2korruseline, Rakvere linnas, kasutus-
luba olemas. Info tel 5347 7882

• Müüa renoveerimist vajav maja 
Aseriaru külas (Aseri lähistel). Tel 
5624 4605

• Müüa Võõpsu külas, renoveerimist 
vajav suvila + kõrvalhooned. Räpinast 
10 km, krunt 3600 m2. Tel 5624 4605

• Müüa Vändras renoveerimist vajav 
2korruseline korterelamu. Järelmak-
su võimalus. Tel 5624 4605

• Müüa Rummu alevis renoveerimist 
vajav 2korruseline maja. Krunt 4600 
m2 + kõrvalhooned. Tel 5624 4605

• Müüa maamaja suvekoduks või ka 
aastaringseks elamiseks Lääne-Viru-
maal. Vesi salvkaevust tuppa toodud, 
lokaalne kanalisatsioon, põrandaküt-
tega WC ja duširuum. Tel 5813 4676

• Müüa Tõrma külas 1 hektar elamu-
maad. Tel 5624 4605

• Müüa garaaž Rakveres Mulla täna-
val. Uus katus, elekter olemas. Vajab 
remonti ja koristust. Hind 4500 €. Tel 
5562 2919

OST

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

• Ostan remonti vajava korteri Kunda 
linna, hinnaga kuni 6000 €. Tel 5562 
2919

• Ostan korteri Lääne-Virumaale, kuni 
3000 €. Tel 5674 6767

• Ostan 1- või 2toalise korteri Rak-
verre linna või lähiümbrusesse. Korter 
võiks asuda I korrusel ja olla keskküt-
tega. Tel 5301 2566

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

• Soovin osta 3toalise korteri või maja 
Tapa linnas. Seisukord ei ole oluline. 
Hind korteril kuni 35 000 € ning majal 
45  000 €. Pakkumise korral helistada 
numbril 5837 2939

• Ostan maja Tartus. Soovi korral 
vastu pakkuda 2toaline mugavustega 
korter Tartus, II korrus, juurdemaksu 
võimalus.  Tel 553 9557

• Ostan talumaja koos metsa või 
põllumaaga. Hooned võivad vajada 
kapitaalremonti. Pakkumisi ootan üle 
Eesti. Tel 501 9917

• Ostan maja Rakveres või kuni 10 km 
eemal, kuni 120 000 € (võimalus vahe-
tada ahiküttega renoveeritud madalate 
kommunaalkuludega korteri vastu 
Rakveres + kompensatsioon. Korter I 
korrus, 3 tuba, oma aed ja sissekäik. 
Tel 5819 1258

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

• Soovin osta korteri või maja Rakvere 
linnas või lähiümbruses. Võib pakkuda 
ka maatükki. Tel 5300 9000

• Ostan maja, krundi või ridaelamu-
boksi (äärmine) Sõmerul või Näpil, 
võib pakkuda ka Rakveres. Pakkumised 
tel 553 2743 (ka sms)

• 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 garaaži Sõmerul. Tel 5592 
9942

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida elamispinna Kundas. 
Pakkuda ainult renoveeritud elamis-
pindasid, 2-3toalised vähemalt. Ei 
suitseta. Ei ole alkohoolikud. Tel 5340 
8550. Email: ktalis2@gmail.com

• Soovin üürida garaaži Rakveres. Tel 
5740 7733

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile 1toaline mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 
6829

• Anda üürile Vinnis 1toaline korter 
(möbleeritud), õhksoojuspump, II 
korrus, lift. Tel 5624 4605

• Omanik annab üürile Rakvere va-
nalinnas 2toalise (60 m2) ahjuküttega 
värskelt renoveeritud korteri. Korteris 
soe vesi boileriga, sooja annavad ahi ja 
soemüüriga pliit, vajadusel vannitoas 
põrandaküte. Hoovis võimalik grillida. 
Hind kuus: 300 € (võimalik tingida 
augustiks) + kommunaalkulud ja 
elekter vastavalt tarbimisele. Lepingu 
sõlmimisel vajalik 1 kuu ettemaks + 1 
kuu tagatisraha. Tel 5664 9966

• Üürile anda 2toaline mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 
6829

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres Tööstuse 
tn, vesi õues. Üüri hind 110 € + maksud. 
Info tel 527 0058

• Üürida Rakveres 2toaline osaliselt 
möbleeritud korter, üür 270 € + KÜ 
arve. Tel 557 3108

• Üürile anda 2toaline korter Rakve-
res. Tel 503 9451

• Anda üürile Kundas 2toaline möb-
leeritud korter otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Vinnis 2toaline korter 
III korrusel, möbleeritud. Tel 5624 4605

• Anda üürile Paides 2toaline korter. 
Osaliselt möbleeritud, I korrusel. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Ubja külas 3toaline 
elektriküttega korter, II korrus. Osali-
selt möbleeritud. Tel 5624 4605

• Üürile anda 3toaline korter Rakve-
res, renoveeritud majas. Tel 5656 4904

• Anda üürile korter Tapa linnas. 
Paide tänaval, V korrus  Tel 512 2025

• Üürile anda garaažiboksid suuru-
sega 21-42 rm, Rakvere kesklinnas, 
Võidu tn 40. Mõõtmed: kõrgus 2,7 m, 
pikkus 7,3 m ja laius 2,75 m. Tel 5344 
0585

• Anda rendile kanaliga garaaž Rak-
veres turvalises piirkonnas. Suurus ca 
20 m2 ( sisemõõdud ca 3,4 x 5,9 m) ja 
kõrgus ca 2,5 m. Garaažil on uus katus 
ja elekter. Lisainfo tel 528 8250

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Citroen Crosser, diisel, 7 
kohta, 10. a. Hind 5750 €, kauplemise 
võimalus. Tel 5569 2057

• Müüa GAZ 53 (vana kabiiniga, kõrge 
kastiga, kaasa varuosad), ÜV puudub, 
dokumendid olemas. Tel 5622 4605

• Müüa Suzuki GSX 1100 G. Hind 
kokkuleppel. Tel 5649 1828

• Müüa Škoda Yeti 4x4, 2011. Liht-
ne ja töökindel nelikveoline auto, 
mis saab hakkama kõikide oludega. 
Dokumenteeritud hooldusajalugu 
ametlikus esinduses. Väike läbisõit. 
Veermik ei kolise, mootor ei leki. 
Ülevaatus kuni 2022 mai. Hind 5800 
€. Tel 5333 7069

• Müüa Volkswagen Carawelle 
2,5TDI, 75kW, nov. 1999. Rikkalik 
lisavarustus, väga heas korras. Hind 
kokkuleppel. Tel 502 8156

VARUOSAD
• Ostan RS-09 kõiki osi. Tel 5558 5956

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

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

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid üle Eesti. Võib pakkuda nii 
kaubikuid, maastureid ja sõiduau-
tosi. Lääne-Virumaal tulen kohale 
30 min jooksul. Raha kohe kätte. 
Tel 5309 2650

• 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 autosid, seisukord ei ole olu-
line. Sobib ka seisma jäänud, remonti 
vajavad autod. Tel 553 1989

• Ostan hea hinnaga auto! Võib olla 
seisnud, ilma ülevaatuseta või vajada 
väiksemat remonti! Hind kuni 1500 €. 
Tel 5682 2544

• Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Võib pakkuda absoluutselt igas 
seisukorras ning hinnaklassis. Tel 
5896 1576

• Ostan vene sõiduauto ja nende 
varuosad. Hind kuni 2000 €. Võib olla 
kaua seisnud. Tel 5346 6841

• 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 5376 2575

• Ostan vene sõiduauto aastast 1950-
1988. Hind kuni 2000 €. Tel 5346 6841

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 

Peugeot 508 SW, 10/2011a. 
1 . 6  ( 1 1 5 kw ) ,  b e n s i i n , 
manuaal, valge met. Sn: 
159 890km. 
Hind: 5990.-

Nissan Pulsar, 04/2016a. 
1.2 (85kw), bensiin, ma-
nuaal, sinine met. Sn: 71 
000km. 
Hind: 7990.-

N i s s a n  P u l s a r  V i s i a , 
12/2016a. 1.2 (85kw), ben-
siin, manuaal, sinine met. 
Sn: 49 285km. 
Hind: 8490.-

Nissan Pulsar Acenta , 
06/2015a. 1.2 (85kw), ben-
siin, manuaal, sinine met. 
Sn: 80 080km. 
Hind: 8990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 
01/2015a. 1.2 (85kw), ben-
siin, automaat, pruun met. 
Sn. 110 825km. 
Hind: 11 490.-

Nissan Qashqai Tekna, 
11/2015a. 1.2 (85kw), ben-
siin, automaat, punane met. 
Sn: 115 400km. 
Hind: 11 490.-

P e u g e o t  3 0 8  A c t i v e , 
08/2019a. 1.2 (81kw), ben-
siin, manuaal, hall met. Sn: 
19 000km. 
Hind: 13 990.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 
(80kw), diisel, automaat, 
must met. Sn: 115 120km. 
Hind: 15 490.-

Nissan X-Trail Acenta Xtro-
nic, 02/216a. 1.6 (96kw), 
diisel, automaat, must met. 
Sn: 120 125km. 
Hind: 15 690.-

Nissan Qashqai Tekna, 
10/2018a. 1.2 (85kw), ben-
siin, manuaal, lilla met. Sn: 
24 340km. 
Hind: 16 490.-

Kia Sportage GT-Line Plus 
4WD, 01.2018a. 2.0 (136kw), 
diisel, automaat, hall met. 
Sn: 54 440km. 
Hind: 25 790.-

Nissan Qashqai Tekna, 
01/2021a. 1.3 (116kw), ben-
siin, automaat, hall met. Sn: 
4000km. 
Hind: 26 260.-

Renault Captur Intens 
1,6 E-TECH 160hj PLUG-
IN hübriid, 10/2020a. 1.6 
(68kw), hübriid (bensiin / 
elekter), automaat, valge 
met. Sn: 2800km. 
Hind: 27 990.-

N i s s a n  L e a f  Te k n a , 
07/2019a. elekter, automaat, 
valge met. Sn: 5000km. 
Hind: 31 990.-
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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 kuulutused.kuulutaja.ee

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

Info tel 504 0118

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

SUVEREHVE

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

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!!

Anda rendile uus 
autoveo konn vintsiga.
Hind 5 €/h (miinimum 

tasu 15 €) või 25 €/24h.

Tel 509 4959

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima hinna ja 
kvaliteedi suhtega Lääne-Virumaal 
endiselt. Tel 508 6455

• Autoremont Pajustis, Naaritsa 
3. Varuosade tellimine ja paigal-
damine. Hinnad soodsad. Info tel 
5627 3336

• Teostame erinevaid teemantpuuri-
mistöid. Kontakt tel 517 4192, info@
kckteemant.eu

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

• 19 t ekskavaator  ja 8 t laa-
dur-ekskavaator otsivad tööd. 
Giljotiin, planeer- ja kaevekopad, 
Engcon pöördpea. Tel 504 1534, 
e-post: raviltos@gmail.com

• Kallurautoteenus (karjääri kallur 
ja 13 tonni kandejõud). Tel 503 2269

• Veoteenus: mööblivedu, väikses ma-
hus kolimine jne. Kauba ruumi maht 
3x1,5 m. Tel 503 2269

• Metsaveoautoteenus. Tel 503 2269

 

• Miniekskavaator JCB kaevab ja 
puurib kus vaja. On ka materjali 
veo võimalus Mitsubishi kalluriga. 
Tel 529 9356, Jaanus

  Veoteenus kandevõime 13,8 t, mudel 
(2,45x9,0 m), kraana. Tel 5682 7009

• Ve o t e e n u s  ( k raa naga  mu d e l , 
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021

KAEVETEENUSED

• Kaevetööd laadurekskavaatoriga 
Rakvere ja Vinni vallas. Tel 5609 9390

• Kaeve- ja pinnase aukude puu-
rimistööd miniekskavaatoriga. Tel 
5558 3686

• Mini-ekskavaator. Kaevetööd 1,6 t 
room ekskavaatoriga. Hind 25 €/h. 
Tel 5836 9120

Kaeve ja 
pinnasetööd, 
roksoni tööd
Tel 524 6521

* 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

FEKAALIVEDU JA VESI

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

• Reoveevedu Lääne-Virumaal. 
Teenindame iga päev. Tel 5656 1515

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Biopuhastite, septikute paigal-
dus ja müük. Tel 575 0202, erlend@
eestiseptik.ee

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

• Talumajade renoveerimine. Info 
tel 5633 1530

• Lammutustööd koos prahi ära-
veoga. Tel 5553 0770

• Terrasside-, varjualuste- ja kuu-
ride ehitus. Tel 5553 0770

• Korterite, vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

• Vannitubade remont, ehitus, toru-
tööd ja elekter. Info tel 5458 0494

• Ottsepad OÜ tegeleb erinevate 
üldehitustöödega, katusetööde-
ga, siseviimistlusega, pottsepa-
tööd, vannitoad, fassaadid. Kevin 
Otti, tel 5907 4076, kevinotti0@
gmail.com
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• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

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

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

• 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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

• 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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• Korterite ja vannitubade remont. 
Info tel 5458 0494

• Teostame erinevaid ehitustöid Rak-
veres ja Lääne-Virumaal. Tel 516 8670

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

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

• Ehitustööd, torutööd, põrandaküt-
te paigaldus, korterite renoveerimi-
ne, katusetööd. Tel 5628 4142. nfo.
veebel@mail.ee

• Teostame täiemahulisi katusetöid 
kui ka turvatoodete paigaldamist. 
Pakkumist võib küsida kõigele katu-
sega seonduvale. Rggrupp@mail.ee, 
tel 5875 5454

• Kui soovite oma elamutesse korra-
likku elektrisüsteemi siis helistage ja 
lepime aja kokku. Tel 5689 4149

• Teostame ehitus- ja remonttöid nii 
eramutes kui korterites, vannitoad, si-
seviimistlus, soojustamine, fassaadid, 
vundamendid, katused, terrassid jne. 
Santehnilised tööd. Hinnad mõistli-
kud. Info tel 5808 5965

• Vee- ja kanalisatsioonitrassi-
de ehitus (sise, välis). Septikute ja 
mahutite paigaldus, santehnilised 
tööd. Hinnad head. Info tel 5808 
5965

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult. Boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Salvkaevude kaevamine, puhas-
tamine, remont ja rõngaste vahe-
tamine. Kaevuümbriste ehitus. Tel 
5840 0240

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

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

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

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Sood-
sa hinnaga immutatud puidust 
piirded. Tehtud töödele arve ja ga-
rantii. www.kodupuit.ee Tel 5888 
9999

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

• Teostan santehnilisitöid  Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, siseviimist-
lus, hoone vundamentide rajami-
ne. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• Teostan maalri ja siseviimist-
lustöid,  vannitubade remont ja 
plaatimine. Tel 5684 3839, https://
www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

• 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

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. 
info@estpur.ee, tel 5347 6567

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, korstnapühkija teenus. 
Tel 5552 8487, Vaiko

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

• Korstnapühkija puhastab ja hool-
dab küttesüsteeme. Viru Küttesüstee-
mid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• 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

• Riidebox. Praegu on just sobivad 
ilmad, et teha kodus üks korralik 
suurpuhastus. Pane kõik oma seisma 
jäänud asjad kokku (riided, jalanõud, 
kotid, mänguasjad, nõud, kosmeetika 
jne), tule rendi Riideboxist endale 
sobiva suurusega boks ja too asjad 
meile müüki. Anname Sinu asjadele 
võimaluse leida endale uus omanik. 
Lisainfo saamiseks kirjuta meile Face-
booki või helista tel 5645 4294. Asume 
Rakveres, Võidu tn 5

• Küttepuude lõhkumine ja ladumi-
ne kuuri, Rakveres. Tel 516 6570

• Janmarx OÜ teostab liivapritsi ja 
kõrgsurve värvimise teenust. Ole-
me ka mobiilsed ning teostame töid 
ka väljas pool maja. Kokkuleppel ka 
muud piirkonnad. Rohkem infot saab 
Facebookist: Janmarx OÜ. Telefonidel 
5323 8183/5614 5668. Asume Koha-
la-Eeskülas, Lääne-Virumaal 

• Traktor-niiduk, rohu-purustaja - 
võta ühendus. Tel 5689 3372

• Pööningute ja keldrite puhas-
tus, samas ka prahi äravedu. Tel 
5553 0770

• VPT puhastusteenused. Meie 
abiga hoiate enda töö- või elukesk-
konda puhtana ja säästate ka aega. 
Tel 5355 2004

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigaldab 
ja hooldab! Kui otsid õhksoojuspumpa 
või konditsioneeri, mis täidab täpselt 
sinu vajadusi siis küsi meilt pakkumist! 
Õhksoojuspump on väga mugav, 
lihtne ja säästlik küttelahendus koju, 
garaaži või suvila. Tasuta konsultat-
siooni tel 5662 2050 või www.rakve-
rekliima.ee. Standard paigaldus 250 €. 
Hooldus 50 €

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigal-
dab ja hooldab! Kui otsid õhksoo-
juspumpa või konditsioneer, siis küsi 
meilt pakkumist! Õhksoojuspump 
on väga mugav, lihtne Ja säästlik küt-
telahendus. Tasuta konsultatsiooni 
tel 5662 2050 või http://www.rakve-
rekliima.ee Standard paigaldus 250 
€, hooldus 50 €. MEIL ON LÜHIKE 
OOTEAEG! 

• Suurem traktor tõstukiga - haagis 
pinnasevedu ja ka turba, saepuru 
vedu. Ise laadib, kallab ja ajab laiali. On 
võimalus ka võsa ja metsa saagimine 
ning vedu. Tel 503 2269

• Elektrigeneraatori teenus (20kW). 
Tel 503 2269

• Vee vedu: haljasalade kastmine, 
tolmuteede kastmine jne. Tel 503 2269

• Muruniitmine: muruniitjaga , mu-
rutraktoriga, trimmeriga. Tel 503 2269

• Hauaplatside korrastamine, piirete 
ja hauakivide käsi- ja survepesu, 
liiva ja kruusa vahetamine platsidel, 
hauapiirete ehitamine paekivist, tä-
nava äärekivist ja puidust ning muud 
kalmistutööd. Töötame üle Eesti. 
Tel 5592 3491, hauaplatsihooldus@
muhkel.ee

• Hauaplatside ehitus ja hooldus. 
Betoonääred. Graniidist ääred ja haua-
tähised. Haljastus. Veoteenus. Planee-
rime töid juba järgmisse aastasse. OÜ 
Raneim, tel 526 0804

• Pakume halumasina teenust, vajalik 
380 V, max läbimõõt 38 cm. Hind 12 €/
tihumeeter. Info tel 5390 0545

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. 
Meilt ostetud soojuspumpadel hool-
dus soodushinnaga. TASUTA konsul-
tatsioon. Calidum OÜ. Tel 5818 0046

• Soojuspumpade müük, paigal-
dus, hooldus, remont. Õhksoojus-
pumba siseosa keemiline puhastus. 
Uued õhksoojuspumbad al 395 €. 
Õhk-vesi soojuspumpade müük, 
paigaldus (Daikin, Th ermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. Tel 
5656 4857

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

• www.arbotec.ee pakutavad tee-
nused: ohtlike puude raie, kän-
dude freesimine, võsalõikus, 
trimmerdamine, hekkide lõika-
mine. Võtke meiega ühendust, tel 
528 6976; e-mail: info@arbotec.ee

• Ohtlike puude likvideerimine. 
Tel 554 9113

• Raamatupidamine mikro- ja 
väikeettevõtetele  päris algusest 
kuni majandusaasta aruandeni. 
Huvi korral kirjuta raamatupida-
mine@avitex.ee või helista tel 5301 
6084

• Kogemustega kõrgharidusega raa-
matupidaja pakub teenust igat liiki 
fi rmadele ja FIE-dele. Aastaaruanded 
soodsalt. Tel 5568 6385

• P a k k u d a  r a a m a t u p i d a m i s -
teenust ettevõtetele .  Huvi kor-
ral ühendust võtta numbril 5824 
1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

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

• Klassikaline massaaž. Tel 5353 1163

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Printerite müük, 
hooldus ja rent. Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa hinnaga ana-
loogtoonereid. Aadress E. Vilde 14/1, 
telefon 553 5475, meiliaadress info@
itsalong.ee

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179, 
OÜ Mart Tali Kaubandus

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- 
ja sülearvutite ost ja müük. Utili-
seerime vana elektroonikat. He-
lista juba täna tel 551 2053. Vaata ka 
www.hss.ee
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

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

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!

rakvere@starmoto.ee   
56374243

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
Avatud E-R 9-19

    L 9-15

KODU

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

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

• Ära anda kõigile riided. Tel 5594 7776 

• Müüa uus robottolmuimeja, laste 
pikendatav voodi madratsiga, laste 
reisivoodi madratsiga kušett, madrats 
80x200 cm, tumba. Tel 5699 6594

• Müüa 2 ühesugust riidekappi, 
lükanduksed 215x210, sobib väikeet-
tevõttele. Tel 5675 7696

• Müüa uus Dormeo madrats, hind 30 
€. Tel 5913 7349

• Müüa uus pakendis kohviaparaat, 
hind 120 €. (Poes 240 €, ei tarbi kohvi). 
Tel 5685 8009

• Müüa puulõhkumisemasin BILKE 
S3 (giljotiin tüüpi) traktori külge (jõu-
võtuvõlli ülekandega). Tel 5624 4605

• Alumiiniumkatus eredelid . 
www.katuseredelid.ee. Tel 515 9155

• Müüa uus Makita kettsaag (EA-
7300P50E) [4,1KW] – 250 € (uue hind 
680 €). Uus Boxer Mini- 300 keevitus-
seade – 100 € (uue hind 315 €). Tel nr 
5639 6489

• Müüa kasevihad kohaletoomisega 
1,20 €/tk. Kuulutus ei aegu! Tel 5452 
0971

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda 
erinevaid täitematerjale (killustik, 
liiv, muld) võimalus tasuda ka va-
nametallis ja autoromudes. Tel 5627 
2666 

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. Raha kohe, kojukutsed 
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 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 Tarbeklaasi vaase, karah-
vine ja pitse. Samuti ostan Norma/
Salvo  mänguauto, rongi, trammi 
ja 1970–90. a cccp 1/43 mudelau-
tosid. Tel 529 1288

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid ese-
meid, ka vanametalli, kila-kola, enne 
müüki võta ka minu pakkumine. Tel 
503 1849

• Ostan ENSV miilitsa ja kolhooside-
ga seotud ja kunsti. Tel 510 7541

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel seisma jäänuid esemeid: 
raamatust mööblini ja viin ära 
pesumasinad, pliidid jne kila-kola. 
Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju, vana-
vara, vanakraami, kila-kola. Tel 
5555 5527

• Ostan vanarauda. Koristan aia, kuu-
ri, või garaažinurgast vanaraua. Tasuta 
ei taha, maksan raha. Tel 517 4143

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa katel ja akumulatsioo-
nipaagid. Müüa täiesti töökorras 
tahkekütte katel TERMONA (malm 
5 ribiga) Hind 450 €; akumulat-
soonipaak 450L VERT, hind 250 €; 
akumulatsioonipaak 250L VERT, 
hind 200 €. Asuvad Rakveres. Tel 
503 1058

• Müüa küttepuid. Toores lepp 
- hind alates 40 €/rm, kuiv lepp - 
hind alates 55 €/rm, saadaval ka 
sangleppa ja kaske. Puud on lao-
tud 5 m3 alustele, hind alates: hall 
lepp 280 €, sanglepp 300 €, kask 330 
€. Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport hinnas. 
Tel 5347 7664, Erko, Kohala küla, 
Lääne-Virumaa

• Müüa soodsalt lõhutud kütte-
puud (ka kuiva). Pakkuda ka 30 
cm 40 L võrgus kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa saetud, lõhutud küttepuud. 
Metsakuiv kuusk, kask, lepp. Tel 5192 
4320

• Müüa saetuid ja lõhutuid küttepuid 
koos transpordiga. Pikkused vastavalt 
tellija soovile. Tel 5615 2941

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Müüa erinevaid puitbrikette, 
Premium pelletit 6/8 mm, kivisüsi 
ja küttepuid. Transport hinnas. Tel 
5390 0545, soojus24@online.ee

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind lepal 
2.60 €/kott ja kasel 3.00 €/kott. Tel 
505 1528

• Müüa kuiv 30 cm lepp võrgus, 40 l, 
hind 2.50 €; kask, hind 3.00 €. Puitb-
rikett 960 kg alusel alates 140 €. Pre-
mium pellet - 8 mm, 975 kg, hind 180 
€. VEDU TAUTA. Tel 5373 3626

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

• Müüme  3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Halu pik-
kus vastavalt kliendi soovile. Saadaval: 
hall lepp, must lepp, kask. Hinnad. 
Alates 37 €/ruum. Lääne-Virumaa, 
Väike-Maarja vald. Tel 5559 0853

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

Müüa Rakveres 
kuiva kü  epuud 

40 l võrgus! 
(lepp 30 cm)

KOTI HIND 2.50 €. 
Tel 5567 5755

EHITUS

• Müüa kasutamata hüdroisolat-
sioon 15 l. Kokku on 2x15 l, ühe 
hind 55 €, kaks korraga ostes 100 
€. Tel 5326 7156

• Müüa killustiku erinevad frakt-
sioonid, graniitsõelmeid, ehi-
tusliiva, täiteliiva, haljastusmul-
da. Suuremate koguste tellimisel 
koostame hinnapakkumise. Asume 
Rakveres. Tel 5463 8919

• Katuse- ja fassaadi tööd, ma-
terjalid otse tootjalt. Tel 5553 0770

• Müüa ehitusprusse Rakvere vallas 
(Kohala) – 50 x 150 x 6 ja 50 x 100 x 
6 mõõtudes. Huvi korral helista tel 
513 7659

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud 
ja kasvavat võsa, tel 511 6174. Samas 
müüa 3 m ja lõhutud küttepuud, tel 
504 3326
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• 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 vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, 
sõled, prossid, rinnaehted, man-
setid). Huvitavad ka lauanõud, 
vaasid, karpidega lusikad, raama-
tud, seinamaalid, ehete karbid, 
kujukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

• Ostan igasuguseid nõukogude-
aegseid keraamilisi kujusid, ku-
jukesi, skulptuure ja seinaplaate 
kuni 50 €/tk. Naisefi guurid, memm, 
taat, Kalevipoeg jne. Paku julgelt! 
Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

• Ostan nõukogudeaegseid raa-
mitud seinapilte, graafilisi lehti, 
maale, kujusid ja skulptuure. Muuda 
kasutuna seisev kunst rahaks! Kõik 
pakkumised oodatud! Tulen ise ko-
hale - raha kohe kätte! Tel 5649 5292

• Ostan vanu ehteid, sõlgi, sõrmu-
seid, käevõrusid, kette, merevaigust 
ehteid ja kaelakeesid, müntidest 
tehtud ehteid, setu ehteid (suur 
sõlg kuni 1000 €), vanu mün-
te, hõberublasid, paberrahasid, 
hõbeuure ja kellasid, hõbedast 
tehtud esemeid - portsigareid, 
teeklaasihoidjaid, kannusid, kar-
pe-toose-topse, peekreid, pitse, 
lusikaid jne. Pakkuda võib igasu-
guseid esivanematest jäänud asju! 
Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa mett, Mõdriku küla. Tel 5346 
9159, Andres 

• Arkna Aiand müüb värskelt korjatud 
mahemustsõstraid. Hind 4 €/kg. 5 
kasti puhul -10%. Miinimum kogus 
kastis 10 kg. Saadaval ka sügavkülmu-
tatud mari. Info ja kättesaamine Arkna 
mõisa Jääkeldrist, tel 5557 8751, e-post: 
info@arkna.ee

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

• Pakkuda sõnnikut Rakvere lähistel, 
kojuvedu tasuta! Hind odav! Tel 5895 
5967

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

OST
• Soovin osta paki heina. Tel 5430 0482

• Ostan korraliku T-40-ne. Hea, kui 
rohelise. Pakkumised 527 2564, või 
529 2173 või pildiga: heino1972@
gmail.com

• Ostan kasutatud mootorsae, ka 
suuremat remonti vajava. Tel 503 9650

LOOMAD

• Müüa puhtad isased saksalamba-
koera kutsikad. Sündinud 28.06.21. 
Loovutame pooles augustis. Tehtud 
ussikuurid, vaktsineeritud, kiibitud ja 
omavad VET passi. Vanemad kohapeal 
näha. Asume Harjumaal, Kuusalu val-
las. Hind 400 €. Tel 5667 3749

• Müüa mesilased. Tel 5647 2605

• Anda sümboolse summa eest 5-kuu-
ne siiami kassi segavereline kassipoeg. 
Tel 5913 7349

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 
teie küttepuu ja briketi ning vanaraua 
ja muu kila-kola järgi. Tel 503 1849

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid ese-
meid, ka vanametalli, kila-kola, enne 
müüki võta ka minu pakkumine. Tel 
503 1849

• Ostan NSVL  fotoaparaate, objektii-
ve, vahvliküpsetajaid. Tel 5853 2215  

• Ostan enne 1961. a vene kopikaid, 
tsaari jm. vanu münte. Tel 5606 
8763, Arvo

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase kuni 100 €/tk, õhu-
mullidega klaasist vaase, nõukogu-
deaegseid ehteid, sõlgi, käevõrusid, 
merevaiku, karpides lusikaid, EW 
aegseid kohvikanne, piimakanne, 
serviise, Langebrauni ja Lorupi 
toodangut, Eesti linnapiltidega tu-
hatoose, vaase, topse, Eesti vapiga 
või lipuga esemeid, fotoaparaate, 
fotosid, fotoalbumeid, postkaarte 
jne. Igasuguse huvitava vanavara, 
raamatute ja kunsti ost! Tulen ise 
kohale - raha kohe kätte!  Tel 5649 
5292

• 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 raamatu  „Oikumeeni 
äärel“ 30 €/tk. Samuti ostan vanu 
aabitsaid, piibleid, enne 1940. aas-
tat trükitud nahkköites vanu raa-
matuid (raamatu selg või kaaned 
on nahaga kaetud), ilusas köites 
raamatuid, teatmeteoseid, käsi-
raamatuid, maakaarte, linnaplaa-
ne, vanu dokumente, diplomeid, 
tunnistusi, plakateid, reklaame, 
silte, kommipabereid, tikutoose, 
õllepudeleid jne. Said päranduseks 
korteri või plaanid kolida? Ostan 
üleliigse vanakraami ja raamatud! 
Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

• Ostan vanu rinnamärke ja ri-
patseid kuni 200 €/tk. Huvitavad 
erinevad vanad medalid, ordenid, 
Kaitseliidu või sõjaväega seotud 
märgid, autasud, põllumajandus-
seltside medalid, koolimärgid, 
spordimärgid jne. Pakkuda võib 
ka nõukogude  ajast pärinevaid 
ordeneid, saadiku märke, erinevaid 
eesrindlase märke, koolimärke, 
märgivaipasid ja märgikarpe. Paku 
julgelt! Tulen ise kohale - raha kohe 
kätte! Tel 5649 5292

TEATED

• Kodune käsitööpood „REBASTE 
PESA“ avatud Piiral, Metsaveere tä-
naval. Kui tahad saada head kingitust, 
teeme sulle poe uksed lahti kell 8-22 
iga päev. Salvesta see telefoninumber 
5332 5213

• Arli Puukool müüb viljapuid,- põõ-
said, maasika-, mustika-, vaarika, 
viinapuutaimi ja muid istikuid L, 
07.08: Haljala Grossi poe vastas 9.00, 
Rakvere turg 10.30, Väike-Maarja Coop 
parkla 12.30, Simuna 13.15, Laekvere 
13.45, Roela 14.30. Info tel 518 8465, 
www.arlipuukool.ee

• Kasutatud riiete lõpumüük Kei-
las, Keldripood Keila, Paldiski mnt 
46 (7-kordse maja all) T, K, N, R kell 
11.00-17.00

TUTVUS

• Romantiline odav öömaja Tallinnas. 
Tel 5590 7326, Viive

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

Päike paitagu su kalmu, 
kuu ja tähed valvaku.

Siiras kaastunne Merlinile 
kalli elukaaslase ja perele 

poja ja venna 
KRISTJAN KESKKÜLA

kaotuse puhul. 
Karmel pisipoeg 
Christopheriga, 
Klaarika, Marju

Avaldame kaastunnet 
Tatjana Krõlova

 koos perega 
SERGEI

lahkumise puhul. 
KÜ Aseri kooli 1 

majaelanikud
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PUUKOOL müüb 
turul viljapuude  

ja marjapõõsaste 
istikuid, maasika- 

ja vaarikataimi,  
ilupõõsaid ning 

püsililli 
laupäeval, 

7. augustil, kella 
10.30 – 12.00.

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul, E. kg 2,00
Maitseroheline (r.sibul, till, petersell) kg 7,00 10,00
Küüslauk , E kg 10,00
Kurk, E. kg 1,50 2,00
Tomat, E. kg 3,50 5,00
Mugulsibul, E kg 2,50 3,00
Peakapsas, E kg 2,00
Lillkapsas, E kg 3,50
Suvikõrvits, E. kg 1,00 1,20
Porgand, E kg 2,50 3,00
Kaalikad, E kg 2,00 2,50
Aeduba, E kg 7,00
Põlduba, kaunaga, E kg 7,00
Paprika, imp. kg 2,50
Baklazaan, imp kg 2,50

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kibepipar, imp kg 10,00
Vaarikad, E. kg 14,00 15,00
Kultuurmustikad, E ja imp. kg 10,00
Metsamustikad, E liiter 5,00 10,00
Must sõstar, E kg 5,00
Punane sõstar, E kg 3,00
Karusmari, E liiter 2,00
Murelid, imp. kg 6,00
Kirsid, imp. kg 4,00
Ploomid, imp. kg 3,00 3,50
Arbuus, imp. kg 2,00
Värske hapukurk kg 6,00
Kukeseened kg 15,00 16,00
Mesi kg 7,00

HINNAD RAKVERE TURUL 5. AUGUSTIL 2021. RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Tapa tähistab 95. sünnipäeva pidulikult, lõbusalt ja sportlikult
Sellel nädalavahetusel, 
6.-8. augustil tähistab Tapa 
linn oma 95. sünnipäeva 
linnapäevadega. Esinevad 
armastatud muusikud 
Tõnis Mägi, Ivo Linna, Mari 
Jürjens. Ajale iseloomuli-
kult on kohapeal võimalik 
vaktsineerida end koroona-
viiruse vastu ja tänava-
toitlustuses saavad soo-
dustust need, kes tulevad 
oma nõuga.

Katrin Uuspõld

Korraldajad märgivad, et kol-
me päeva jooksul leiab aset 
ligi 40 sündmust ning esine-
jaid on üle 140. Linnapäevade 
peakorraldaja, Tapa valla kul-
tuurikeskuse direktor Edmar 
Tuul kinnitab, et ettevõtmise 
raamistik on traditsiooniline: 
kestab reedest pühapäevani, 
laupäeval on laat ja pidu hea 
bändiga, põnevad spordi-
sündmused. „Aga oleme värs-
kendanud linnapäevade ilmet 
ja juubeliga seoses on sisu 

palju mahukam,“ lubas Tuul.
Avakontsert on reedel 

Tapa Kultuurikoja pargis 
koos Alo Kurvitsa ja Tapa 
Linna Orkestriga, kes aasta 
orkestri tiitliga pärjatud Eesti 
Kooriühingu poolt.

„Püüdsime muusikute kut-
sumisel katta võimalikult laia 
demograafiat, et kõigile oleks 
midagi. Avaõhtul annab ki-
rikus kontserdi Tõnis Mägi 
koos Kärt Johansoniga. Usun, 
et Tõnis Mägi kõnetab kõiki 
kuulajaid. Supernova ja Ivo 
Linna peaksid igale eale peale 
minema ning lõpukontser-
dil esineb Mari Jürjens, keda 
noored armastavad,“ rääkis 
Edmar Tuul. 

Plaanis on ka traditsioonili-
ne laupäevahommikune ära-
tuskontsert Tapa Linna Or-
kestrilt, keda kaitsevägi oma 
kastiautos mööda linna sõi-
dutab. „See on päev, kus ei saa 
sisse magada – linnaorkester 
äratab muusikaga ja päev tu-
leb tegus,“ ütles Tuul.

Laupäevasele laadale ooda-
takse ligemale sada müügi-

punkti, mis tänavu tõstetakse 
üksteisest veidi kaugemale, et 
müüjaid ja ostjaid hajutada. 
„Kuna rangemad reeglid hak-
kavad kehtima esmaspäevast, 
9. augustist, siis saame linna-
päevad ära pidada, enamik 
üritusi on vabas õhus, olemas 
on kätepesu- ja desinfitseeri-
mispunktid,“ nimetas Tuul.

Linnapäevade programm 
pakub mitmeid võimalu-
si sportimiseks – Steel Race 
Tapa, sup-lauaga sõitmine, 
tänavakorvpall ja disc golf'i 
võistlused, võimalik on uu-
distada ka BMXi sõitjate trik-
ke ja MMA maadlust. 

„Kuna Tapa linn on sõja-
väelinn, siis liitlasväed on 
Briti sõjaväelaste näol esin-
datud oma tehnikaga laadal 
ja Prantsusmaalt pärit liitla-
sed võtavad osa tänavakorv-
pallist,“ tõi Tuul veel välja.

Samuti on esmakordselt 
kavas ka püstijalakomöö-
dia, laupäeva õhtul esinevad 
Comedy Estonia koomikud 
Tapa Kultuurikoja pargis. 
„Nii et saab kõike: muusikat, 

tantsu, nalja, sporti,“ ütles 
Tuul.

Tänavu pööratakse linna-
päevadel ka rohkem tähele-
panu keskkonnasäästlikku-
sele. „Oleme palunud kõigil 
laadamüüjatel jälgida prügi 
tekitamise rohkust, et seda 
oleks võimalikult vähe ja et 
prügi sorteeritaks. Toitlus-
tusettevõtetelt ja tänavatoidu 
pakkujatelt ootame biolagu-
nevaid nõusid ja võimalust 
külastajatel, kel oma nõud 
kaasas, saada soodustust. Ta-
hame julgustada rohelisema 
mõtlemise poole liikumist,“ 
selgitas Tuul. 

Koostöös Viljandi haiglaga 
pakutakse linnapäevalistele 
ka võimalust end COVID-19 
viiruse vastu vaktsineerida: 
reede õhtul on võimalik seda 
teha kultuurikojas ja lau-
päeval raamatukogu ees 
telgis.

„Meie kui kultuurikeskuse 
jaoks on äärmiselt oluline, et 
inimesed oleksid vaktsinee-
ritud, sest tahaks tööd teha 
edasi!“ märkis Tuul.
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• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK
•UUS VALIK mööblit

•Kaup kohe kätte

•Transpordiv imalusõ

Tel 32 71 533

•Hind sisaldab soovi korral

montaaži kaupluses

RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

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

6., 27. märts

Silmanägemise kontroll

TASUTA!

Eelregistreerimine telefonil:
322 3354

T-R 9-18, L 9-14

Tallinna tn 16, Rakvere

7., 13., 19. ja 27. august

27. august

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

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.-

Aadress: Jahvataja, Tõrma küla,

Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44406
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