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TÄNA MAAILMAS

1521: hispaanlased vallutasid asteekide pealinna

T äna 500 aastat tagasi, 13. au-
gustil 1521. aastal langes pä-
rast piiramist ja mitut rün-

nakut Hispaania konkistadooride 
kätte asteegi indiaanlaste pealinn 
Tenochtitlán, millega sai alguse as-
teekide impeeriumi allakäik ja his-
paanlaste ülemvõimu kindlustumi-
ne Ameerikas.

Asteegid olid sõjakas ja sügavalt 
usklik rahvas. Nad ehitasid  suuri 
monumentaalseid hooneid ja valit-
sesid Mehhiko lahest kuni Vaikse 
ookeanini ulatuvat impeeriumi. 

Asteekide vastu 
astusid ka indiaanlased
Hispaania konkistadooride juht 
Hernán Cortés otsustas rünnata 
asteekide pealinna mere poolt ja 
hakkas selleks ehitama laevastik-
ku. Ehitust juhendas Martín López, 
kes sai valmis 13 dessantbrigantiini, 
mis liikusid aerude jõul ja omasid 
vööris väikest suurtükki. Laevad 
ehitati Veracruzist saadetud mater-
jalidest (sealhulgas naelad ja köied) 
ning seejärel demonteeriti ja viidi 
indiaanlastest orjade õlul Tenoch-

titláni orgu. See töö kestis ligi kaks 
kuud: 1521. aasta märtsist aprillini.

Asteekidel oli vaenlasi ka teiste 
indiaanihõimude hulgas. Nii otsus-
tasid Tlaxcala riigi elanikud toetada 
eurooplasi, andes hispaanlaste käsu-
tusse 10 000 mehest koosnenud ar-
mee, mida juhtis Chichimecatecutli. 
Lisaks varustasid Tlaxcala indiaan-
lased Hispaania vallutajaid tuhan-
dete orjadega, keda kasutati laeva-
detailide, toiduvarude ja looma-
sööda vedamiseks.

Hernán Cortésil oli teinegi liit-
lane, kes hoidis oma kontrolli all 
hispaanlaste tagalat Tenochtitláni 
orus: Texcoco linnriik, kuhu rajati 
Hispaania brigantiinide jaoks kuiv-
dokk ja sadam. Nende ehitamise 
ajal vallutasid Cortési väed peaaegu 
kogu oru idaosa, kuid Askapozalco 
ja Tlacopani linnade pärast peeti 
äärmiselt ägedaid lahinguid.

Cortés oli püstitanud ookeani 
rannikule Veracruzi linna, kuhu 
tollal saabus esmakordselt laev otse 
Hispaaniast. Nii jõudis Mehhikosse 
kuninglik laekur Julián de Alderete, 
samuti frantsiskaani munk Pedro 

Melgarejo, kes tõi konkistadoo-
ridele indulgentse. Koos nendega 
tulid laevaga veel 200 sõdurit ja 80 
hobust.

28. aprillil 1521. aastal korraldas 
Cortés riviülevaatuse oma sõja-
väele, mis koosnes veidi enam kui 
700 Hispaania sõdurist 85 hobuse, 
110 arbaleti ja arkebuusiga, veel oli 
kolm raskesuurtükki ja 15 kergemat 
suurtükki. Kuid valdava osa Cortési 
vägedest moodustasid asteekidega 
sõjajalal olnud indiaanlased: ainuük-
si järveäärsed linnriigid käisid välja 
umbes 150 000 meest ja 6000 piroo-
gi nende kohaletoimetamiseks.

Aprilli keskel peeti asteekide va-
litsejaga ebaõnnestunud läbirääki-
misi linna loovutamise üle. Nii ei 
jäänudki hispaanlastel muud üle, kui 
asuda pealetungile. 

Linna ründamine algas 30. mail 
1521, kui Cortés paigutas oma väed 
kolme põhipunkti, kus tammid olid 
ühenduses mandriga. Lisaks hä-
vitati samal päeval Tenochtitláni 
elanikke joogiveega varustav akve-
dukt. Kuu aega kestnud lahingute 
ajal suutsid Cortési väed kolm korda 

tungida pealinna ja jõuda keskvälja-
kule, kord õnnestus neil isegi ronida 
peatempli tippu ja sealt alla visata 
iidolite kujud, kuid nad ei suutnud 
linnas end kindlustada ja aeti sealt 
välja.

Viimaseks abinõuks 
jäi piiramine
Mitme ebaõnnestumise järel otsus-
tas Cortés asteekide pealinna pii-
ramisega ära kurnata ja nälga jätta: 
juuli lõpus oli linn tammidest eral-
datud ja hispaanlaste brigantiinid 
hävitasid kanuudest koosnenud as-
teekide laevastiku.

Lõpuks tungisid hispaanlased 13. 
augustil 1521. aastal asteekide pea-
linna ja vallutasid selle. Erinevatel 
andmetel hukkus ja suri nälga või 
haigustesse 24 000 kuni 70 000 as-
teeki. Samuti pole kindlaks tehtud 
hispaanlaste täpne kaotuste arv. 
Vähemalt sada hispaanlast langes 
asteekide kätte vangi ja ohverdati 
paganajumalatele, umbes sama palju 
hukkus lahingutes. Hispaanlaste liit-
laste kaotused olid aga väga suured: 
vähemalt 10 000 ringis.

Tenochtitláni piiramine kestis 
ühtekokku 75 päeva. Asteekide va-
litseja Cuauhtémoc langes põgene-
mise ajal hispaanlaste kätte vangi 
ja toodi köidikutesse aheldatuna 
Cortési ette. Hispaanlased üritasid 
temalt välja pressida, kuhu on pei-
detud suured aarded (kuld ja hõbe), 
mille nimel tegelikult seda suure-
joonelist operatsiooni alustati. Kuid 
Cuauhtémoc ei öelnud isegi piina-
mise järel ühtki sõna. Tõenäoliselt 
uputasid indiaanlased osa oma va-
randusest järve või peitsid mõnda 
teise kohta. Cuauhtémocile anti 
armu ja ta võeti hispaanlaste teenis-
tusse, kuid mõned aastad hiljem siis-
ki hukati.

Kuni 1524. aastani asutasid His-
paania konkistadoorid Mehhikos 
mitu linna. Cortés jälgis Tenochtit-
láni taastamist ja ülesehitamist isik-
likult. Peagi kerkis indiaanlaste pea-
linna varemetele uus koloniaallinn, 
mis kannab praegu Mehhiko pea-
linnana Ciudad de México (Mexico 
City) nime. 

Allan Espenberg

Rakvere metodisti kogudus on saja-aastane

R akvere metodisti kogudusel 
täitus 100. aastaring õigupoo-
lest novembris 2020, kuid seo-

ses pandeemiaohuga lükati juubeli-
pidustused augusti. Üha suureneva 
koroonasse nakatunute arvu tõttu 
otsustati sellele nädalavahetusele pla-
neeritud suurejooneline tähistamine 
teha aga väiksemas mahus.

„Kogudus toimib nagu ühine pere,“ 
ütles Rakvere metodisti koguduse 
pastor Taavi Hollman. Hetkel kuulub 
nende kogudusse 29 inimest, neist 
üle poole 70+ vanuserühmas. 

„Meie koguduses ei ole noorte- ja 

lastetöö suurearvuline, sotsiaalses 
mõttes panustame väljapoole – vä-
hekindlustatud perede lastesse, kes 
pühapäevakoolis ei käi. Korralda-
me paar korda aastas neile väljasõi-
te, näiteks käisime tänavu kevadel 
Pirita seikluspargis,“ rääkis pastor 
Hollman.

Keerulisel pandeemiaajal kui kon-
taktjumalateenistused olid keelatud, 
hoiti koguduse inimeste vahel side-
meid veebiülekannete vahendusel. 
„Vanemad inimesed, kel ei olnud in-
ternetti, said tavatelefoniga helistada 
Zoomi keskkonda ja kuulda nõnda 

sõnumit. Tänavu kirjutasin kord nä-
dalas jutluse, saatsin e-mailile ja prin-
tisin välja ning saatsin postiga neile, 
kes internetti ei kasuta,“ rääkis Taavi 
Hollman. 

Selleks nädalavahetuseks etteval-
mistatud lasteprogramm, kontsert 
ja pidulik jumalateenistus toimuvad 
teisiti. „Kuna riigis tõuseb nakatu-
nute arv, otsustasime viimasel hetkel 
plaane muuta. Kogudus tähistab oma 
100. sünnipäeva, aga väiksemas rin-
gis,“ ütles pastor Hollman.

Katrin Uuspõld Rakvere metodisti kirik. Foto: Hollmani pere erakogu

Pilguheit ajalukku

J uba kümme aastat enne kogu-
duse sündi alustas Rakveres 
Malmi tänaval elav abielupaar 

Jaan ja Katariina Rajaste oma kor-
teris palvetundidega. Neid aitas 
Tapa metodisti koguduse rajaja Karl 
Kuum. Huviliste arv kasvas, koos 
käidi mitmetes korterites ja 1914. 
aastal moodustati Tapa metodisti 
koguduse Rakvere osakond. 

Septembris 1920 saatsid aga küm-

me Rakvere elanikku Kuressaarde 
Eestimaa Piiskopliku Methodis-
ti Koguduse peajuhatajale õpetaja 
Martin Prikask’ile kirja, milles pa-
lusid Rakverre metodisti kogudus 
asutada. Ametlikult sündiski kogu-
dus 11. novembril 1920, vanemaks 
sai Johannes Karlsson ja koos hakati 
käima Rakveres Pikk 7. 

Paari aasta pärast osteti kogudu-
sele kahe vana puumajaga krunt ki-
riku praegusele asukohale Laada tä-
naval. Üks hoone lammutati ja teine 

remonditi koosolekuruumiks. Rah-
va osavõtt koosolekutest oli väga 
rohkearvuline, alustati pühapäeva-
kooliga, tekkis noortetöö, laulu- ja 
pillimängukoor.

Praegune kirikuhoone sai nurga-
kivi 17. mail 1928 ja aasta hiljem, 25. 
augustil 1929 õnnistati vastvalmi-
nud kirik superintendent Prikask’i 
ja õpetajate Voldemar Ojasson’i ja 
Martin Krüger’i poolt, saades endale 
nime Rakvere Lunastaja kirik. 

1944. aasta pommitamises said 

kuulide ning mürsukildude tõt-
tu kannatada kiriku katus ja ak-
nad, kogudus parandas need oma 
jõududega. Nõukogude võimu all 
piirati paljusid asju, kuid kogudus 
siiski jätkas oma elu. 1960 vähendas 
nõukogude võim koguduse krun-
ti puuviljaaia osas ja kogudus võis 
kasutada kirikuhoone seinast mõõ-
detuna üksnes 2 meetrit, ülejäänud 
maa kiriku ümber anti linnarahvale 
aiamaadeks. 

1971 liitus kogudusega rühm 

Volga-sakslasi, uued tööpunktid 
asutati Kiviõlisse ja Veneverre. 

Peale suhteliselt sagedasi pasto-
rite vahetusi oli koguduse vanem 
Uno Külviste Rakveres kogudust 
juhtimas pikalt: 1973- 2009. Peale 
pastor Uno Külviste emerituuri jää-
mist, teenis kogudust pastor Hans 
Lahi (2009–2018) ja alates 2019. 
aastast on koguduse pastoriks Taavi 
Hollman.

Taavi Hollman
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Kristjan Järvi: peame 
olema iseseisvad, 
loovad ja enesekindlad
Sel pühapäeval, 15. augustil 
on Kristjan Järvi oma 27 muu-
sikust koosneva orkestriga 
Rakvere Vallimäel, et anda 
kontsert, kus koos temaga 
astuvad üles ka NOËP, Anett, 
Angeelia ja Mick Pedaja. Järvi 
instrumentaallood on läbi põi-
mitud noorte muusikute 
orkestriseades lauludega. 
Kontsert kannab nime 
„Pühitsus” ja sellega tahab 
Järvi pühitseda iseseisvust 
ja loovust nii üksikisikute kui 
ühiskonnana.

Katrin Uuspõld

Mis on „Pühitsus”?
See on lugu, mis räägib 

Eestist viimase 30 aasta läbi-
lõikes. Selle aja jooksul on 
tulnud uus generatsioon ini-
mesi, kes on nii enesekind-
lad, nii valmis looma, tegema, 
olema, seisma suurema ees-
märgi eest. Mitte nii, et mina, 
NOËP, olen laiav tegelane. 
Ei! Ta teeb seda sellepärast, et 
teha teisi inimesi õnnelikuks 
läbi oma loomingu ja tekita-
da melu, mis annab teistele 
inimestele julgust olla nagu 
tema. Aga kust ta on võtnud 
selle võime ja julguse? Tal on 
olnud tuge teiste poolt.

Sellel kontserdil on laval 
punt inimesi, kellest igaüks 
teeb asju omal viisil, me tule-
me kokku ja näitame, kuidas 
me tegutseme ja kutsume ini-
mesi meiega liituma. Tegema 
nii nagu meie, ükskõik, mis 
valdkonnas ja mis viisil, aga 
sama mõtteviisiga. Me ole-
me siin samal põhjusel. Aga 
mitte selleks, et kade ja väik-
lane olla. Pühitseme ennast, 
me kõik oleme loojad. Kui 

tegutseme sellel tasandil, mis 
on suurem meist, siis saavu-
tame geniaalseid asju. Me ei 
paita oma ego, vaid julgusta-
me üksteist. Me pühitseme 
Eesti olemust, sest Eesti ei ole 
ainult üks riik, vaid üks or-
ganism. Üle meie piiride, kui 
ühendume teiste naabritega, 
läheme sümbioosi nendega. 
See, mida meie teeme, on 
suurem kui valitsus ja patrio-
tism, see on inimkond. Ühelt 
poolt filosoofia, teiselt poolt 
tõestus filosoofiast – oleme 
õnnelikud üksteise loovu-
se ja edu pärast. See on see 
pühitsus.

Mida kontserdilt oodata?
Lava meil ei tule – oleme all 

nagu liivakastis ja rahvas vaa-
tab meid ülevalt. See on väga 
teistmoodi lahendus. Rak-
vere Vallimäe kontserdipaik 
on nagu Akropolis Ateenas, 
see on geniaalne koht Eestis 
kontserdi tegemiseks. Miljöö 
on väga läbi mõeldud, ollakse 
osa loodusest. Tahame seda 
ära kasutada. Kõik need as-
jad on katsetused – aga kui sa 
ei katseta, siis sa ei saa teada. 
Kui sa ei eksperimenteeri ega 
võta kalkuleeritud riske, siis 
sa jäädki tegema seda, mis on 
kõige odavam, kõige muga-
vam, kõige tuntum.

Pärnus dirigeerimistun-
dides ütlesin õpilastele, et 
mul on tunne, et te ei taha 
vigu teha. Aga kui te vigu ei 
taha teha, miks te siin olete? 
See on teie šanss teha vigu. 
Tehke need ära, et saaksi-
te midagi õppida, et saaksite 
aru, mis töötab, mis mitte. 
Meil peaks olema vaim, mis 
on valmis oletama, et kõik 

läheb hästi. Aga kui ei lähe, 
siis on ka okei.

Praegu on maailmas per-
fektsuse püüdmine, ajad nagu 
Toots noaotsaga rosinaid 
saias taga. Meil on hullustus, 
et peame kõik olema perfekt-
sed. Aga mis teeb elu ja maa-
ilma kõige geniaalsemaks, 
on kõikide inimeste mitte-
perfektsus, sest see iseloo-
mustab sind, teeb sinu sinuks, 
minu minuks, muidu oleksi-
me kõik robotid. Korralikkus 
ja leppimine tekitab banaal-
suskihti, siis oleksime nagu 
Põhja-Koreas, kus kõik plak-
sutavad ja naeravad ja nuta-
vad samal ajal. Ei, me peame 
olema absoluutselt iseseisvad, 
loovad, enesekindlad väike-
sed universumid ja kui liitu-
me teiste samasuguste tüü-
pidega, siis saame suuri asju 
teha, isegi oma riigi tekitada.

Patriotism on poliitika, 
mina ei taha poliitikat teha. 
Tahan iseseisvat loovat fan-
tastilist sõpruskonda nagu 
mina Eestit näen. Ja kui see 
saaks olla suurem kui Eesti, 
on isegi parem.

Meil on lihtsalt nii palju 
tähistada. Ivo Linna ja Tõnis 
Mägi on sedasama teinud, ai-
nult teisel ajal. Nad inspiree-
risid Balti ketti. Sel kontserdil 
on noored inimesed, kes on 
Eesti ajal sündinud. Nüüd tu-
leb uus kett teha.

Päev enne kontserti ole-
te Paides arvamusfesti-
valil ja arutlemas teemal 
„Elu ilma aplausita”. Kui-
võrd oluline on kohal-
olekuefekt muusikule ja 
publikule, kas leiame uusi 
lahendusi?

Nüüd panevad piirangud 
meid midagi paremat taht-
ma. Me peame olukorrast 
välja tulema nii, et mitte saa-
vutada seda, mis varem, vaid 
midagi paremat ja suuremat, 
põnevamat. Aga kui me üle-
tame iseenda tahtmised ja 
barjäärid, siis tahaksime seda 
aplausi tagasi, suuremalt ja 
valjemalt. Kui lähed lavale, 
siis tahad publikut õnneli-
kuks teha. Miks ma tahan 
minna lavale – et lükata, haa-
rata, tõmmata energiat nii, et 
kõik saaksid üheks. Et olek-
sime nagu üks organism. See 
on see moment, kui inimese 
alateadvus võtab mõistuse üle 
ja oled momendis, oled nagu 
laps, kes ei mõtle, mis oli va-
rem või mis tuleb, lihtsalt 
oled momendis.

Aasta tagasi ütlesite ühes 
raadiointervjuus, et see 
on olnud teie parim suvi – 
esimene suvi pärast 7-aas-
tasena Eestist lahkumist, 
mille veetsite Eestis. Mil-
line on olnud tänavune 
suvi?

See suvi on olnud teistsu-
gune. Suve alguses oli palju 
sõite ja kontserte. Naisel oli 
samuti palju kontserte oma 
kvartetiga, siis tuli Pärnu fes-
tival ja nüüd on justkui väga 
palju asju ära tehtud, aga ei 
ole tunnet, et suve oleks ol-
nud. Kuigi ilma poolest on 
olnud fantastiline.

Praegu on laps vanem, te-
maga on palju tegemist, ta ei 
ole enam beebi, keda imetle-
da, vaid praegu hakkab peale 
tema kasvatamine, tõsisem 
tegelemine temaga. Võibolla 
kõik need asjad kokku tegid 
sellise tunde.

Kui hüppad lennukist välja, 
avad langevarju, on üks faas 
selline, et jääd justkui õhus 
seisma ja hakkad siis vaikselt 
hõljuma – umbes selline oli 
eelmine suvi. Aga see aasta 
oli täishooga. Peale seisu oli 
hoog palju tuntavam. Kõik 
sebivad praegu, teadmata, 
mis tulevikus tuleb. Kes tahab 
raha teenida, kes teeb plaane, 
kes puhkab – kõik sebivad, 
aga väga erinevates suunda-
des ja isiklikult. Selle ener-
gia peaks kokku panema, et 
midagi suurt teha. Arvan, et 
„Pühitsuse” kontsert on üks 
näide sellest.

Mida te ise taasiseseisvu-
mispäeval, 20. augustil, 
teete?

See on mul täiesti vaba 
päev. 21. augustil sõidan juba 
ära Viini, 22. august on mul 
seal kontsert ja tuleb suurem 
turnee orkestriga Bukarestis, 
Lubljanas, Berliinis ja mitmel 
pool mujal, kokku kolm nä-
dalat. Ei ole sellist suurt reisi 
orkestriga juba mitu aastat 
teinud.

Hiljuti tuli välja Max 
Richteri album „Exiles” 
teie dirigeerimisel ja Bal-
tic Sea Philharmonicu 
esituses. Ka te ise olete 
olnud eksiilis, lahkudes 

7-aastaselt Eestist.
Tegime salvestuse Tallin-

nas 2019. septembris ja alles 
nüüd tuli see album välja! 
Paljud ei tea mu tausta, et ma 
üldse Eestist olen ja ei ole pa-
remat projekti, kuidas seda 
paljudele selgitada. Sa läksid 
ära ja tulid tagasi ja elad nüüd 
siin, lindistad seda albumit 
Tallinnas samas stuudios, 
kus su isa sai Arvo Pärdiga 
sõbraks...

Aga miks me pidime üld-
se ära sõitma? Muidugi ei 
oleks ma kujunenud selliseks 
nagu ma olen, aga oleksin 
olnud siis teistsugune. Keegi 
ei suutnud isegi siis selgitada 
mulle, miks me sõidame. Va-
nemate plaan oli, et me Ees-
tisse tagasi ei tule. Aga kõik 
muutub. See on geniaalne. 
See on draama: uued keeled, 
uued keskkonnad, uued ini-
mesed, sa ei tea, kas raha on, 
kas tööd saad. See on õnne-
värk – ja samas ei ole ka. See 
on paradoks, nagu see, et ilma 
surmata ei ole elu, ilma ööta 
ei ole päeva. Aga me peame 
alati läbi armastuse ja posi-
tiivsuse kõike võtma, mitte 
nii et kõik on vilets. Kurtmi-
ne on jube mugav.

Tütar Elsa on ainus te las-
test, kes on sündinud Ees-
tis, kasvanud siinses kesk-
konnas.

Jaa, see on fantastiline! 
Ta ärkab üles ja ütleb „Issi! 
Issi!”…

Minu venna ja õe lapsed 
räägivad eesti keelt, aga ühed 
inglise ja teised prantsuse 
aktsendiga ja minu vanemad 
lapsed ei räägi peaaegu üldse, 
sest nad ei ole olnud kontak-
tis selle maaga.

Mida tahate Elsale edasi 
anda, kuidas teda kasvata-
da?

Näen, kuidas meie sotsiaal-

süsteemid on üles ehitatud 
karja põhimõttele. Mina 
õpetaks rohkem, et mõelda 
ise, iseenda eest, olla lahke 
ja teiste inimeste suhtes aru-
saaja. Mitte teistelt asju võt-
ta, vaid anda. Ta läheb varsti 
lasteaeda, kus võib õppida 
väga häid asju ja omandada ka 
halbu asju. Ma loodan, et ta 
ei ole kamandaja, vaid kesk-
konna looja heas mõttes. Mu 
teised lapsed on lasteaiast 
tulnud kurvalt koju, kui kee-
gi solvas või ütles halvasti. 
Mõtlen, kuidas nende asjade-
ga toime tulla. Mina ise olen 
tundlik ja tean, et tema on 
ka väga tundlik. Ta on nagu 
väike päike. Kõik lapsed vaja-
vad sama: soojust, armastust, 
tuge. Lasteaeda pannes ta 
justkui iseseisvub liiga vara, 
kaheaastaselt on liiga vara mu 
meelest. Mõtlen, et kas pean 
ringi sõitma nii palju kui va-
rem? Ja võibolla üldse poleks 
vaja? Kui saaksime rohkem 
Eestist asju teha, arvan, et 
võiksin väga õnnelikult siin 
elu lõpuni olla. Paljud ei saa 
sellest aru. Aga ma olen ter-
ve elu olnud kuskil ära, nüüd 
tahaks seda mitte teha. Kui 
ma saaks elada Eestis, aga sa-
mas globaalselt asju teha, siis 
oleks väga äge. Mul on selles 
suunas mõtteid, mis on vaja 
käiku panna.

Millist Eestit ja maailma 
tahaksite oma tütrele jät-
ta?

Maailm ja Eesti on minu 
jaoks üks ja seesama. Maailm 
algab Eestist. Kui sa armastad 
seda kohta, kui see on sinu 
kodumaa ja sa hoolid sel-
lest, siis see on osa sinust. Sa  
mitte ainult ei ela siin, vaid 
hoolitsed selle eest nagu oma 
kodu eest ja hoolid kõikidest 
teistest Eesti elanikest nagu 
oma perekonnast. Sellist Ees-
tit ma tahan.
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Kristjan Järvi leiab, et Rakvere Vallimägi on unikaalne kontserdipaik Eestis. Sel pühapäeval annab ta siin valgus- ja videolahendustega 
kontserdi koos noorte muusikutega. Foto: Eve Alte



Kuulutaja reede, 13. august 20214 TASUB TEADA/TÖÖ

www.kuulutaja.eewwww.ww

LOE 
KUULUTAJAT INTERNETISWWW.KUULUTAJA.EE

PAKUN TÖÖD

• RTR Teenused võtab tööle veo-
autojuhi. Tel 506 1861

• RTR Teenused võtab tööle veo-
autolukksepa. Tel 506 1861

• Vajatakse abitöölist, vajalik 
B-kategooria juhiluba (välimüük). 
Tel 528 5416 

• Küttepuude lõhkumine (7 ruu-
mi) ja ladumine. Tel 516 6570

• CarStyle otsib töömeest, vajalik 
B-kategooria juhiluba. Tel 5853 
4560

• Otsin bussile elektrik-mehaani-
kut. Tel 508 0364

• Pakun tööd üldehitajatele 
Soomes. Tel 5823 9983, +358 
449392862

• Kadrina Kommunaal OÜ otsib 
oma meeskonda traktorist-kom-
munaaltöötajat ja välikoristajat. 
Täpsem info telefonil 508 9634 või 
kommunaal@kadrina.ee

• Pakkuda aastaringset tööd 
kogemustega ehitajale, talu-
majade renoveerimine ja kor-
terite remont. Info tel 5458 0494

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

• Voyage OÜ võtab tööle bussijuhi 
(osalise tööajaga) Haljalasse. Info 
tel 509 2583

• Pakume tööd osalise tööaja-
ga CE-kategooria veokijuhile 
Kunda piirkonda. Lisaks vajame 
CE-kategooria veokijuhti puh-
kuseasendajaks alates 30.08, töö 
platvormpoolhaagisega enamasti 
Kunda-Tallinn-Kunda marsruudil. 
Tel 516 5212

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

• Ardor OÜ otsib operaatorit. 
Kandidaadilt ootame: teadmisi 
mehaanikast, algtasemel arvu-
tioskust, frontaallaaduri juhti-
mise oskust, valmidust töötada 
meeskonnas, kohusetundlik-
kust ja korrektsust. Pakume: 
nüüdisaegset töökeskkonda, 
tööd sõbralikus kollektiivis, 
motiveerivat töötulemustest 
sõltuvat tasu. Töö toimub kõi-
kidel nädalapäevadel kahes 
vahetustes (08.00-20.00/20.00-
08.00). Töökoht asub Sõmerul. 
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 hool-
dajat. Info tel 512 7828, Annika

• Route 22 Kohvik otsib tööta-
jaid. Pakume täiskohaga tööd 
kokale ja abikokale-klien-
diteenindajale. Vaheldusri-
kas töö, meeldiv seltskond, 
tulemusega seotud töötasu, 
kalendris punased riigipühad 
vabad. Kandidaadile tuleb 
kasuks eelnev töökogemus, ko-
husetundlikkus. Tööülesanded 
kokale: toitude valmistamine, 
töökoha korrashoid. Tööüles-
anded abikokale-klienditee-
nindajale: klientide tellimuste-
ga tegelemine, saali korrashoid, 
koka abistamine. Tel 5341 4410

• Otsime täistööajaga isiklikku 
abistajat Rakkes. 50aastane füü-
silise puudega mees otsib kohu-
setundlikku abistajat, kelle ülesan-
deks on abistamine igapäevastes 
tegevustes (v.a hooldustöö). Tasu 
3,48 €/h (kaasneb Haigekassa 
ravikindlustus) + igapäevane toit-
lustus ning majutuse võimalus. 
Asukoht: Väike-Maarja vald, Rak-
ke alevik. Kontakt: hannoatla@
gmail.com, tel 527 9507

• Veteran tule aita rohu niitmisel 
ja ehitada keldrit. Tel 5689 3372

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

• Veisefarm Pajustis võtab tööle 
lüpsja ja karjaku. Töö vahetuste-
ga. Tel 552 6723

• Tegevusjuhendaja Rakvere 
Lille koju. Tegevusjuhendaja-
na toetad autismispektrihäi-
rega laste (keskmine vanus 
15-aaastat) arengut, juhendad 
ja vajadusel abistad lapsi iga-
päevatoimingutes (hommiku-
söögi valmistamine, tubade 
koristamine, pesu pesemine, 
hügieenitoimingud jne) ja hu-
vitegevustes. Suhtled ka laste 
lähedastega. Hoiad korras tööd 
puudutava dokumentatsiooni. 
Tööd tehes tagad tegevusju-
hendajana sõbraliku, lugupi-
dava ja turvalise õhkkonna. Tel 
507 8951

• Mees, kui jõuad vahel: laduda 
puid riita, teha lihtsamaid remon-
ditöid, niita muru, kaevata maad, 
koristada lund, siis saad vastavalt 
hooajale ja vajadusele tööd Haljala 
alevis asuvas eramajas. Helista tel 
504 4344, Aivar

OTSIN TÖÖD 

• Ehitusmees otsib tööd. Võib olla 
ka lühiotsad. Tel 5810 9388 
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HÕFF tuleb koju kätte

H aapsalu õudusfilmide 
festival ehk HÕFF toi-
mub sel aastal 13-15. 

augustil. Neil, kes Haapsallu 
kohale minna ei saa, on või-
malik õudusfilme vaadata vee-
bikino kaudu 16 filmi nädala 
jooksul, 15.-22. augustini. 

Virtuaalse kino filmivalikus 
on nii uuemaid kui vanemaid 
filme, kergemaid ja keeru-
lisemaid, animafilme, lühi-
filme – valik on üsna korralik. 
Mina vaatasin enne festivali 
ära kolm filmi, mille valikuk-
riteeriumiks sai see, et need on 
uuema aja linateosed ja neid 
saab vaadata eestikeelsete sub-
tiitritega. 

Kõige kindlama peale mi-
nek nendest on „Surnuvalva-
ja“ (USA, 2019). Film on üsna 
kammerlik, tegelasi vähe, kõik 
toimub ühe öö jooksul pea-
miselt ühes kitsukeses majas. 
Klassikalises laadis jutustatud 
lugu on vormistatud ilma liig-
sete kenitluste ja eriefektideta. 
Pinget ja hirmu siiski jagub. 

Noor juudi mees palgatakse 
valvama surnut, üheks ööks. 
Tema ülesandeks peaks ole-
ma palvete lugemine koolnu 
juures, et sellest eemal hoida 
kurje vaime. Paraku on ka-
dunuke pea terve elu piinel-
nud deemon Mazziki küüsis 
ja see kurivaim hakkab ka 
surnuvalvaja peal oma trikke 

tegema. Mazzikimid on juu-
di mütoloogias nähtamatud 
deemonid, kes võivad erineval 
moel häirida inimeste argi-
elu. Alguses on surnuvalvaja 
Yakov üsna stoiline ning ei 
võta ka oma valvamise ülesan-
net kuigi tõsiselt, kuid tasapisi 
hakkab talle kohale jõudma, et 
asjalood on pahasti. 

Film on üsna aeglases tem-
pos, väheste vahenditega üles 
filmitud, kogu aeg on ka üsna 
pime, kuid arvestades seda, 
et tegemist on režisöör Keith 
Thomase debüüdiga, tema 
esimese täispika autorifilmiga, 
siis on tulemus igati kiiduväärt 
ja pakub vaatajale korralikku 
närvikõdi. Märul see ei ole, 
verd (eriti) ei pritsi, kuid paine 
ja äng on ehedalt edasi antud. 
Kõlbab vaadata nii üksi kui 
seltskonnaga. 

„Rüvetamine“ (Kanada, 
2020) on juba veidi kumma-
lisemas võtmes üles võetud 
lugu. Eelkõige võib see film 
huvi pakkuda neile, kes hinda-
vad filmides näitlejameister-
likkust ja ehedust. Siin on väga 
vahetult edasi antud tegelaste 
sisemised läbielamised, oksen-
damine, paanikahood, lämbu-
des rabelemine – väga jõuliselt 
esile toodud ja naturalistlikud 
stseenid. (Hoiatuseks peab 
vast mainima, et filmis on pal-
jas erutunud mees ja see stseen 

kestab päris pikalt.)
See ei ole kerge vaatamine, 

siin on aeglane paine, mida 
on vahest ehk liigagi ohtralt 
pikitud koorilaulu ja loodus-
kaadritega (et oleks ikka hästi 
kunstipärane). See punnita-
tud kunstipärasus pisut häi-
ris, kuid need vahepealsed 
mutukad ja ämblikud siiski ei 
lämmatanud filmi kui tervi-
kut. Peab tunnistama, et film 
on närvesööv, kuid samas 
on see siiski hea lugu, siin on 
oma atmosfäär ja autorite, 
Dusty Mancinelli ja Madeleine 
Sims-Feweri, ambitsioon on 
selgesti arusaadav, nad soo-
vivad näidata painet ja selle 
all murdumist. Kindlasti ei 
ole see film igale maitsele, kui 
eelistate märuleid ja karjeid, 
pöörast põgenemist või kum-
mitustehirmu, siis seda siit ei 
tasu otsida. 

Lugu portreteerib kaht õde, 
kes saavad kokku maamajake-
ses, ka elukaaslased on kaasas. 
Näib, et ühe õe abielu hakkab 
purunema, tema on depres-
siivne ja rabeda olekuga, kuid 
näib, et selline ongi tema loo-
mus, lapsest saati. Konflikt te-
kib õe ja õemehe vahel ja pää-
dib see asi piinarikka mõrva 
ning laibatükeldamisega. Film 
on jube aeglane, aga kui sa 
suudad selle sisse minna, siis 
nähtu käärib tasapisi. Ja pigem 
on tegemist naistele suunatud 
õudukaga.

„Mesineste“ (USA, 2020) on 

selline film, mida mina lõpu-
ni vaadata ei suutnudki. Juba 
algusest alates oli tegemist 
minu jaoks liiga veiderdava 
läila leemega, mille muutis 
eriti ärritavaks muusikaline 
kujundus, ka dialoogid ja vi-
suaalsed lahendused keerasid 
minus vastikusevärinatele 
vinti peale. Mitte, et seal esi-
mestest kaadritest alates min-
gi jälk räigus oleks ekraanile 
paisatud, aga see oli lihtsalt 
jube punnitatud jampsimine, 
kistult teatraalne, rõhutatult… 
boheemlaslik selle sõna kõige 
halvemas tähenduses. Üldse 
ei soovita! Aga muidugi kui 
te tahate end proovile panna, 
või kui teil on mingi vaenlane, 
keda soovite piinata, siis see 
film on ideaalne kannatuste 
rada. Väga, väga halb film, mis 
kuuldavasti lõpu poole ka väga 
räigeks läheb. Nõuab eriti sit-
ket vaatajat.

Lõpetuseks võiksin siiski 
veel ühe soovituse anda, film 
„Maga“ (Saksamaa, 2020) on 
korralik klassikaline õudus-
film, psühholoogiline draama, 
luupainajalik, kuid köitev. Pa-
raku seda filmi ei saa vaadata 
eestikeelsete tiitritega, sub-
tiitrite valikus on vaid inglise 
keel. Kui mõikate saksa või 
inglise keelt, siis igatahes vää-
rib vaatamist.

HÕFFi filme saab vaadata 
veebikinos: poff.elisastage.ee

Margit Adorf

Suvelõpu sumedaid reedeõhtuid sisustab Rakveres välikino

S umedate Suveõhtute 
filmifestival tuleb tä-
navu kolmandat kor-

da. Toimumispaigaks taas 
Rakvere linnavalitsuse väli-
terrass ja programmis on 
nii ajalooline, romantiline ja 
mõtlemapanev mängufilm 
kui kõnekas dokumentaal-
film Euroopa viimaste aastate 
filmivalikust.

„Tagasiside eelmiste festi-
valide kohta on olnud väga 
positiivne ning Rakvere 
linnavalitsuse hoov on sel-
liseks ürituseks väga sobilik 
keskkond ka dekoratsioonide, 
istumispaiga ja sisekujunduse 
poolest,“ rääkis filmifestivali 
korraldaja Karl Ander Pais, 
märkides, et üle Eesti kogu-
vad suvisel ajal välikinosean-
sid üha enam populaarsust.

Välikino muudab eriliseks 
just ümbritsev keskkond. „Is-
tud õues värskes õhus, sul on 
ümber veidi linnamelu, ro-
hutirtsude sirin, lindude hää-
led – see atmosfäär, mis tekib, 
on eriline ja annab hoopis 
teise emotsiooni filmi vaata-
misele kui kinoseinte vahel,“ 
leidis Pais.

Sumedate Suveõhtute filmi-
festivali põhiprogrammis on 
kokku neli linateost Ungarist, 
Taanist, Saksamaalt ja Prant-
susmaalt ning tänavu on kõik 
filmid varustatud ka eesti-
keelsete subtiitritega. 

„Saatkonnad andsid meile 

nimekirja oma maade paku-
tavatest filmidest ja valisime 
välja need, mis meid, festivali 
korraldajaid, kõnetasid ja mis 
võiksid ka Rakvere elanike-
le korda minna,“ rääkis Karl 
Ander Pais. „Püüame olla ka 
žanrite mõttes varieeruvad 
nii on seekord näiteks Unga-

ri film „Vanaemade projekt“ 
hoopis dokumentaalfilm.“ 

Karl Ander Pais on koos 
sõprade Kristo Ambose ja 
Karl Andreas Sprengiga eest 
vedanud ka Rakvere güm-
naasiumi filmifestivali, idee 
suvise välikinofestivali kor-
raldamiseks tekkis noortel 

ühel talvel. „Noorte filmitegi-
jate linn me ju oleme ja filmi-
kultuur võiks siin ka lisaks 
teatrikinole olla. Hästi suju-
valt jõudsime filmifestivali-
ni,“ rääkis Pais. „Oleme vaa-
danud seda siiski aastakaupa. 
Igal suvel mõtleme, et kas ja 
kuidas järgmisel aastal see 

teoks võiks saada. Võlu on 
selles, et saame midagi kodu-
linnas ära teha, anda oma põ-
lisele elukohale midagi tagasi. 
See on meile südameläheda-
ne, teeme suure rõõmuga.“

Linastused toimuvad Rak-
vere linnavalitsuse hoovis 
neljal järjestikusel reede õhtul 

alates 13. augustist algusega 
kell 20 ja sissepääs on tasuta. 

Lisaks põhiprogrammile on 
eriseanss 4. septembril, kus 
Chillilaada raames linastub 
üks Eesti film.

Katrin Uuspõld

Festivali programm
„Vanaemade projekt“ R 13.august 
kl 20:30 (Ungari, 2017, režissöör Bá-
lint Révész)

Kolm vanaema – endine Inglise 
spioon, Natsi-Saksamaalt pärit tant-
sija ning koonduslaagris ellu jäänud 
Ungari kommunist – võtavad koos 
lapselastega ette teekonna minevik-
ku. Seitsme aasta jooksul valminud 
keerukas rännakufilmis sünnib põlv-
kondadevaheline dialoog, mis suunab 
nooremat põlvkonda heitma elule 
täiskasvanulikumat pilku, võimalda-
des vanaemadel tunda end taas noo-
rena, mõtestada ja leppida oma trau-
maatilise minevikuga.

„See on linateos, mis kõnetab nii 
nooremat kui vanemat põlvkonda, 
aidates läbi filmi süžee ja loo jutustu-
se mõlemal poolel üksteist paremini 
mõista. On lõbusaid hetki, kuid auto-
rid pole peljanud ka raskete teemade 
ekraanile toomist,“ iseloomustas festi-
vali korraldaja Karl Ander Pais.

„Meie mees Ameerikas“ R 20. au-
gust kl 20 (Taani, 2020, režissöör 
Christina Rosendahl)

9. aprillil 1940 ründas Natsi-Saksa-
maa Taanit, nõudes viivitamatut ka-
pituleerumist. Taani valitsus alistus 
mõne tunniga ja alustas seejärel koos-
tööd natsidega. Henrik Kauffmann, 
Taani suursaadik Ameerika Ühend-
riikides, otsustab kuulutada ennast 
vaba Taani esindajaks, keeldudes 
täitmast Saksamaa nõudmisi. Tõsi-
elusündmustele tuginev ajaloodraa-
ma jälgib Kaufmanni pereelu kõrvuti 
pingelise sõjaaja diplomaatiaga. 

„Film põhineb ajaloolistel sünd-
mustel, kuid selles on tugevaid holly-
woodilikke jooni. Filmi peategelane 
Henrik Kauffmann on oluline isik-
sus Taani ajaloos Teise Maailmasõja 
ajal. Tema suurimaks saavutuseks jäi 
omavoliline lubamine ameeriklastel 
luua Gröönimaa pinnale sõjaväebaas, 
mis omakorda kaitses Taani sealseid 
valdusi natside eest ja kindlasti andis 
oma panuse ka kogu sõja kulgemisele. 
„Meie mees Ameerikas“ linastub Ees-
ti Vabariigi taasiseseisvumispäeval ja 
on sümboolselt ka Eesti looga seotud. 
Taani okupeeriti võõrvägede poolt 
samamoodi nagu Eesti, ainult Taanil 

õnnestus vabaneda oluliselt kiiremini 
ehk sõja lõpuga,“ rääkis Karl Ander 
Pais.

„Elavhõbe“ R 27. august kl 20 
(Prantsusmaa, 2019, režissöör 
Stéphane Batut)

Juste eksleb Pariisi tänavatel, ot-
sides inimesi, keda üksnes tema on 
võimeline nägema. Ta korjab kokku 
nende viimased mälestused, enne kui 
nad teise ilma juhatab. Ühel päeval 
tunneb Juste’i ära Agathe, kellega nad 
olid minevikus kohtunud. Noor nai-
ne on elus, mees aga fantoom. Mida 
nad ette võtavad, et neile antud teisest 
võimalusest haarata ning teineteist 
armastada?

„Prantsuse filmidele omaselt suure-
pärase loojutustuse ja romantilise kul-
gemisega teos. Kindlasti selle festivali 
üks kergemini vaadatavaid teoseid, 
mis lubab ennast vabaks lasta, puhata 
ja nautida imelist lugu suurelt ekraa-
nilt. Film suudab vaataja tegelastele 
kaasa elama panna ja tunda seda ro-
mantikat, mida režissöör Stéphane 
Batut on läbi kaamerasilma soovinud 

õhata,“ kommenteeris Karl Ander 
Pais.

„Süsteemi error“ R 3.september kl 
20 (Saksamaa, 2019, režissöör Nora 
Fingscheidt)

Benni on 9-aastane taltsutama-
tu jõnglane. Käitumishäirete pärast 
ei saa ta kodus elada, ema kardab 
teda. Mida teha lapsega, kes on täies-
ti kontrollimatu? Ükski turvakodu 
ei taha Bennit oma hoole alla võtta. 
Benni lootuseks saab Micha, kel-
lel on kogemusi viharavi ja noorte 
kriminaalidega.

„Tegemist on üdini hinge mineva 
filmiga, mis suudab vaatajad šokee-
rida. Mõtlemapanev ja liigutav teos. 
Aitab näha, mis toimub keerulise hin-
geeluga lapse mõttemaailmas, kuidas 
sellele reageerivad täiskasvanud ning 
kuidas kõik üritavad anda endast pa-
rima, et väike maailmakodanik saaks 
oma raskustest üle. Rahvusvaheliselt 
mitmekümnete auhindadega teos on 
kindel “must-see“ tänavuse program-
mi raames,“ leidis Karl Ander Pais.
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13. august - 26. august
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

OSTAME KOKKU:
VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.
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NÄDALAPAKKUMISED
13. august - 19 august

2.68
5.96 €/kg

3.28

3.44
4.91 €/kg

4.28

2.04
6.80 €/kg

2.28

1.74
5.80 €/kg

1.88

2.48
13.87 €/kg

2.98

1.48
7.40 €/kg

1.94

0.98
7.84 €/kg

1.38

1.48
7.40 €/kg

1.98

0.68
4.53 €/kg

0.78

0.74
4.48 €/kg

0.88

1.94
6.47 €/kg

2.38

1.14
1.78

0.98
6.53 €/kg

1.28

1.08
2.84 €/kg

1.28

0.78
1.73 €/l

0.98

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

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

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

Delikatess sült
300g / Nõo

Saaremaa või
(rasva 82%) 200g
Mo Saaremaa

Värska šašlõkk kaela-
karbonaadist Maks&Moorits
600g

Värska šašlõkk kaela-
karbonaadist Maks&Moorits
600g

Värska šašlõkk kaela-
karbonaadist Maks&Moorits
600g

Värska šašlõkk kaela-
karbonaadist Maks&Moorits
600g

Suitsuvorst juustuga
77,7% 300g
Maks & Moorits

Sea supiliha
kg

Laste toorvorstikesed
450g / Rannarootsi

Friikartul Sunny Fries
(sirge)
1kg

Kohupiimakreem Farmi
150g / 3 sorti

Piimajook Aasa
2,3%, 450ml
2 sorti

Šašlõkk tomatimarinaadis
700g / Tallegg

Koorejogurt
Muah Valio
380g / 3 sorti
Valio

Suitsujuust
18%, 200g
Tere

Mozzarella kirsid Otto
245g / 125g
Estover

Sulatatud lepasuitsu viilujuust
150g / Epiim

Koorene kanapasta
300g / Mamma

Sipsiku jäätisemaitseline
AB-jogurt 165g / 2 sorti

Saaremaa Delifood

Juust Džiugas Bronze
(12 kuud laagerdust)
180g

7.98
8.88

3.78
4.38

2.58
3.48

1.48
1.98

0.78
0.94

5.20 €/kg

0.54
0.68

2.57 €/kg

3.18
4.48

Pikk sai
(juustuga)
210g

Brownie
kg

Kanafilee šnitsel
kg

Soodne grillvorst
juustuga
kg

Poolsuitsuvorst
Küüslaugu
kg

Keeduvorst
Lemmik
(viilutatud)
150g

Kartuli-köögivilja
salat
kg

Kodune hakkliha
kg

A+ A

A+ A

A+ A
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13. august - 26. 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.

0.920.92
1 28.1 28.

al 10.22 €/kgal 10.22 €/kg

7.98
14 68.

8.87 €/l

0.98
1.28

13.80 €/kg

0.62
0 78.

1.24 €/kg

2.44
2 88.

1.98
2 68.

13.20 €/kg

Martsipan šokolaadis
150g / 2 sorti

0.98
1 28.

0.07 €/tk

Prügikott McLean LD
(nööritav) 35L
15tk rullis

0.78
al 0 98.

5.20 €/kg

1.08
1 64.

al 2.70 €/kg

2.28
3.28

2.40 €/kg

Kaste Uncle Ben’s
400g / 2 sorti

7.87 €/kg

0.48
0 72.

Hambahari Colgate
Extra Clean Medium
1tk

0.74
0.98

4.93 €/kg

Apelsinimahl Pure
Harboe
0,25L

+0.10

5.48
7 98.

54.80 €/l

Raseerimisjärgne kreem
Men Expert Hydra
Energetic 100ml

9.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

9.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

5.58
7 68.

74.40 €/l

26.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.38
3   8.4

7.93 €/l

Šampoon Denim
300ml / 2 sorti

1.98
al 3 18.

al 7.92 €/l

2.28
3 18.

al 9.12 €/l

1.98
2 58.

0.50 €/rl

Majapidamispaber Zewa Nature
Lover 2-kihiline / 4 rulli

2.48
3 08.

0.16 €/tk

4.78
6.28

6.37 €/l

0.78
1.04

3.12 €/l

Niisekd salvrätikud Smile Baby
(kummel ja aaloe) 72tk

Maisikrõpsud
185g / 3 sorti
Santa Maria

Maisikrõpsud
185g / 3 sorti
Santa Maria

Maisikrõpsud
185g / 3 sorti
Santa Maria

Dražee ploomid tumedas
šokolaadis
110g

Dražee ploomid tumedas
šokolaadis
110g

Pulgajäätis Daim
110g / 71g

Salvrätikud Zewa Family
3-kihiline / 90tk

7.48
10 98.

2.77 €/kg

1.14
1 54.

0.01 €/tk

1.58
2 16.

6.32 €/l

1.68
2 48.

22.40 €/l

1.68
2 54.

37.33 €/kg

KPN vein FReixenet
al 11,5%, 0,75L / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT vein Le Val
Sauvignon Blanc
12,5%, 1,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Šampoon ja palsam
Fructis Color Resist
al 200ml / L´Oreal

Rapsiõli
Olivia
1L

Viin Remedia Crystal
40%, 0,7L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Marmelaad
Marmiton
150g
2 sorti

Šampoon ja palsam
Gliss Kur Bui-Tech
Restore al 200ml

Kiisueine Whiskas
4-pakk / al 340g
3 sorti

Kiisueine Whiskas
4-pakk / al 340g
3 sorti

Kiisueine Whiskas
4-pakk / al 340g
5 sorti

Deodorant Adidas
150ml / 5 sorti

Puhastusvahend
Cillit Bang
al 600ml / 3 sorti

2.98
al 4 98.

al 3.97 €/l

1.28
1.68

0.02 €/tk

Kohv Jacobs
Selection
500g

Vaniljejäätis Magnum
al 72g
7 sorti

Vaniljejäätis Magnum
al 72g
7 sorti

Vaniljejäätis Magnum
al 72g
7 sorti

Gin Beefeater L.D.
40%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Dušigeel Palmolive
(meestele) 250ml
3 sorti

Dušigeel Palmolive
(meestele) 250ml
3 sorti

Dušigeel Palmolive
(meestele) 250ml
3 sorti

Nõudepesusvamm McLean XL
10tk

1.14
1 48.

0.11 €/tk

Habemeajamisvahendid
Nivea Men al 100ml
2 erinevat

3.48
al 4 84.

al 17.40 €/l

Hambapasta Colgate Total
75ml
3 sorti

Tampoonid Tampax
Compak
16tk / 2 sorti

Hommikusöök
Nestle Nesquik
310g

Kuivatatud marjade ja papaia segu
Premium Germund
300g

Kuivatatud marjade ja papaia segu
Premium Germund
300g

Kuivatatud marjade ja papaia segu
Premium Germund
300g

Kanapuljong
Gallina Blanca
80g

1.981.98
2 78.2 78.

6.60 €/kg6.60 €/kg

0.48
0 64.

6.00 €/kg

1.98
2 08.

3.96 €/kg

3.58
4 98.

7.16 €/kg

14.18
al 21 88.

Kohv
Araabika
500g

Fazeri Suur Kodusai
500g

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Riis Bosto
4x125g

1.08
1.44

2.16 €/kg

Gaseeritud puuviljavein
Wõlu 6%, 0,75L / 3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gaseeritud puuviljavein
Wõlu 6%, 0,75L / 3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gaseeritud puuviljavein
Wõlu 6%, 0,75L / 3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Päevalilleseemned  Y.E.S.
150g

Alkoholivaba vahuvein
Blue Nun Silver
0,0% 0,75L

Tooniv sprei Magic Retouch
erinevad toonid

Rumm Bacardi
al 37,5%, 0,5L 2 sorti/
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Marquis
De Leon Cherry 30%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kohviuba Lavazza
Qualita Oro
1kg / 2 sorti

Kohviuba Lavazza
Qualita Oro
1kg / 2 sorti

Kohviuba Lavazza
Qualita Oro
1kg / 2 sorti

Laste püksmähkmed
Pampers CP
al 19tk / 4 suurust

Laste püksmähkmed
Pampers CP
al 19tk / 4 suurust

Laste püksmähkmed
Pampers CP
al 19tk / 4 suurust

5.98
7 98.

al 0.23 €/tk

2.18
3 28.

14.53 €/l

Pesupulber Ariel
(36 pesukorda)
2,7kg / 2 sorti

Pesupulber Ariel
(36 pesukorda)
2,7kg / 2 sorti

Pesupulber Ariel
(36 pesukorda)
2,7kg / 2 sorti

Nõudepesumasina
geel Finish All-in-1
900ml / 2 sorti

Kassitoit
Whiskas
950g
3 sorti

1.34
1 78.

7.24 €/kg

1.48
1 94.

3.70 €/kg

1.88
1.98

A+ A
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• Ostan vene sõiduautode ja moo-
torrataste uusi varuosi. Tel 524 0996

• Ostan Volga 3102 tõrvikkamber 
mootori. Tel 524 0996

• Soovin osta VW Golf 2 kärukonksu. 
Tel 5649 1828

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

• Ostan korraliku kaubiku alates 2014. 
a ja läbisõiduga alla 200 000 km. Ber-
lingo, Partner või Caddy. Tel 527 2564, 
heino1972@gmail.com

• 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, 
romud jne. Huvi pakuvad ka vene 
autod, sobiva pakkumise puhul 
kiire tehing. Romud kustutan ar-
velt. Maksan head hinda! Tel 5357 
7108

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

• Ostan igasuguseid sõidukeid, 
kaubikud ja maastureid igas sei-
sukorras. Võib pakkuda absoluut-
selt kõike! Raha kohe kätte! Puksiiri 
võimalus. Tel 5309 2650

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

• 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

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 Rakvere linnas 1toaline 
kõigi mugavustega möbleeritud kor-
ter. Üür 200 € + kommunaalmaksud. 
Tel 502 9052

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

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

• Üürida Rakveres 2toaline kõigi 
mugavustega osaliselt möbleeritud 
korter. Tel 5806 1017

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

• 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 suuruse-
ga 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 Audi A4, universaal, 2000. a. 
1,6 bensiin, auto punast värvi. Käru-
konks, auto on korralik, kõik töötab 
nagu peab. Hind 1200 €. Tel 5809 6086

• Müüa Citroen Crosser, diisel, 7 
kohta, 10. a, hind kokkuleppel. Tel 
5569 2057

• Müüa Ford Focus 1,6. 83kW, 2006. 
a. Ülevaatus 2022/06. Hind 1500 €. Tel 
5635 5054

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

• Müüa 2002. a Mercedes-Benz 
210. Hõbedane, diisel, 100kW. 
Hind 800 €. ülevaatus kuni august 
2022. a. Tel 5824 4057

• Müüa tumepunane Opel Astra 
(2006. a, 1796 cm3, 92kW, bensiin, 
manuaalkast). Läbis äsja ülevaatuse, 
kehtiv kuni 09.2022. a. Helista tel 
5334 1427

• 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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

tel 326 1463, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• 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

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!! Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 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

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 aiamaa 
pidamiseks. Korteril on uued ak-
nad, elektri- ja torusüsteem, uus 
ahi tubade vahel ja väikeahi köögis. 
Uued seinakatted, põrand, lagi. 
Vannitoas on plaaditud dušinurk, 
boiler ja tualett. Lähedal kauplu-
sed, 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 korter. 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

• Lepnal müüa 4toaline ahjuküttega 
korter koos mööbliga või vahetada 
maja vastu. Tel 5590 2846

• Müüa Tõrma külas 2korruseline re-
noveerimist vajav maja otse omanikult. 
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

OST

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

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

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

• Võtan üürile (sobivatel tingimus-
tel hilisema väljaostu võimalusega) 
viimase korruse 1-2toalise korteri 
väheasustatud vaikses maapiirkonnas 
Lääne Virumaal, soovitavalt max ca 
30-40 km kaugusel Rakverest. Tel 503 
7780

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

• Ostan maja  Tartus. Soovi kor-
ral vastu pakkuda 2toaline muga-
vustega korter Tartus, II korrus, 
juurdemaksu võimalus.  Tel 553 
9557

• Ostan Rakveres või selle lähiümb-
ruses renoveeritud maja, elamispind 
peab vähemalt olema 130 m2. Tel 
5813 4684

• 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 Rak-
vere 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 Rakvere linna 
piires. Tel 580 55211

• 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

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

• 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
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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

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

Info tel 504 0118

* 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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

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

tasu 15 €) või 25 €/24h.

Tel 509 4959

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

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

• 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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

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

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

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

VEOTEENUS JA RENT

• Rendin järelelamu haagist, hind 40 
€/ööpäev, täisvarustus. Tel 508 0364

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

 

• 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 ote enus (kraanaga mudel , 
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021

KAEVETEENUSED

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

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

• Kaevetööd laadurekskavaatoriga 
Rakvere ja Vinni vallas. Tel 5609 9390

ANVORA OÜ TEGELEB 
PINNASE- JA KAEVATÖÖDEGA.

(20 T)
TEL 524 6521

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

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

• Korterite ja vannitubade remont. 
www.mlcp.eu. Tel 5667 7273

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

• Korterite ja vannitubade remont. 
Info tel 5458 0494

• Vahel juhtub, et mõned väiksemad 
remondi- ja ehitustööd jäävad oma 
järge ootama aastaid või hoopis vaja-
vad koheselt tegemist. Pole problee-
mi – meie kogenud brigaadid teevad 
pisitöid heameelega – paigaldame 
liiste, parandame katuse, tapeedime, 
paneme mööbli kokku, riputame teie 
televiisori seinale, ühendame kodu-
masinaid jne. Peale pisitööde pakume 
ka täielikku korteri, maja või kontori 
remont- ja ehitustöid. www.mlcp.eu. 
Tel 5667 7273

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

• Värvimine, plaatimine, krohvimi-
ne, tapeetimine. www.mlcp.eu Tel 
5667 7273

• 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 kanalisatsioonitrasside ehi-
tus (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. Soodsa 
hinnaga immutatud puidust piirded. 
Tehtud töödele arve ja garantii. www.
kodupuit.ee Tel 5888 9999

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

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

• Teostan maalri ja siseviimistlustöid, 
vannitubade remont ja plaatimine. Tel 
5684 3839, https://www.facebook.
com/Siseviimistlus-481333308740539/

• Pleki kantimine: valmistame plekke 
vastavalt kliendi soovile. Automaat-
pink - 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

• Korstnapühkija ja pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

• 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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352
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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

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

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

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

• 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

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   

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

MUUD TEENUSED

• Pakume oma klientidele ohtlike 
jäätmete ja elektroonika väljavedu 
kodudest (boilerid, elektripliidid, 
külmkapid, värvid, aerosoolid, õlid 
jne) Lääne-Virumaa piires. Hinnad 
alates 15 €. Tel 5803 8559

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

• 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

• 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 konsultatsiooni tel 
5662 2050 või www.rakverekliima.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 küttela-
hendus. Tasuta konsultatsiooni tel 
5662 2050 või http://www.rakvereklii-
ma.ee Standard paigaldus 250 €, hool-
dus 50 €. MEIL ON LÜHIKE OOTEAEG! 

• 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, pai-
galdus, hooldus, remont. Õhk-
soojuspumba 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 õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. 
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 väi-
keettevõtetele päris algusest kuni 
majandusaasta aruandeni. Huvi korral 
kirjuta raamatupidamine@avitex.ee 
või helista tel 5301 6084

• Pakkuda raamatupidamisteenust 
ettevõtetele. Huvi korral 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

• 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. Utilisee-
rime vana elektroonikat. Helista juba 
täna tel 551 2053. Vaata ka www.hss.ee

Laua-sülearvu  te 
remont, hooldus, 

uuendus, diagnos  ka.
Auto GPS remont, 
hooldus, uuendus.
Auto diagnos  ka.

E-R 10-20, 
L-P kokkuleppel

Kuulutus ei aegu!
Tel 523 2277

KODU

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

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

• Müüa jänese puur. Esineb ka-
sutamise jälgi, kuid igati terve. 
Sügavus 58 cm, laius 94 cm, kõr-
gus 45 cm. Hind 35 €. Tel 5780 
1098
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*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

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

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

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

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!

rakvere@starmoto.ee   
56374243

• Veel on järgi punasõstraid oma aiast, 
2 €/kg. Tel 508 0364

• Müüa murutraktor „Stiga“, 2010. a, 
heas korras. Hind 550 €. Tel 508 0364

• 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 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 vanametallis 
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 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 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 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 kuiva okaspuu küttepuud, 37 
cm. Hind 37 €/ruum. Tel 507 7961

• Müüa kuiv 30 cm lepp võrgus, 40 l, 
hind 2.50 €; kask, hind 3.00 €. Tur-
babrikett 850 kg alusel alates 145 €. 
Premium pellet - 8 mm, 975 kg, hind 
180 €. 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 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 soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa kodukana munad 2 € karp 
(10 tk). Vutimunad 0,10 €/tk. Asume 
Raudlepa külas, sõidan ka linnaringe. 
Soove võtan vastu telefonil 5757 0907

• 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

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

OST
• 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 1-aastane väike emane koer. 
Tel 5836 1490

• 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

VANAVARA

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

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

• Ostan NSVL  fotoaparaate, objek-
tiive, 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
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• 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 raamatu „Oikumeeni ää-
rel“ 30 €/tk. Samuti ostan enne 
1940. aastat trükitud nahkköites 
vanu raamatuid (raamatu selg või 
kaaned on nahaga kaetud), ilusas 
köites raamatuid, aabitsaid, piib-
leid, teatmeteoseid, kokaraama-
tuid, maakaarte, linnaplaane, vanu 
dokumente, diplomeid, tunnistusi, 
plakateid, reklaame, silte, kommi-
pabereid, 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 ehteid, sõlgi, sõr-
museid, käevõrusid, merevaigust 
ehteid ja kaelakeesid, müntidest 
tehtud ehteid, setu ehteid (suur 
sõlg kuni 1000 €), vanu münte, 
hõberublasid, paberrahasid, hõ-
beuure, kellasid, hõbedast tehtud 
esemeid (pitsid, lusikad, portsi-
garid jne). Huvitavad ka vanad 
rinnamärgid, medalid, ordenid, 
koolimärgid, spordimärgid põllu-
majandusseltside medalid, mär-
gikarbid ja märgivaibad. Pakkuda 
võib igasuguseid esivanematest 
jäänud asju! Tulen ise kohale - 
raha kohe kätte! Tel 5649 5292

• Ostan nõukogudeaegseid ja ka 
vanemaid raamitud seinapilte, 
graafi lisi lehti, õlimaale, akvarel-
le, kujusid ja skulptuure. Samuti 
ostan igasuguseid nõukogudeaeg-
seid keraamilisi kujusid, kujukesi, 
skulptuure ja keraamilisi seina-
plaate - naisefi guurid, naise pea, 
memm, taat, lind, Kalevipoeg jne. 
Võib pakkuda ka pilte mis vajavad 
raamimist ja korrastamist. Muuda 
kasutuna seisev kunst rahaks! 
Kõik pakkumised oodatud! Tulen 
ise kohale - raha kohe kätte! Tel 
5649 5292

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

www.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

kuulutused.kuulutaja.ee
Kuuluta

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

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

• Tulen teie aeda rohima, korjan 
marju, teen mahla. Tel 515 7161

• Arli Puukool müüb viljapuid,- põõ-
said, maasika-, mustika-, vaarika, 
viinapuutaimi ja muid istikuid L 
14.08: Tapa turg 9.00, Rakvere turg 
10.30, Väike-Maarja Coop parkla 12.30, 
Laekvere 13.30. Info 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

MUU

• Ostan enda tarbeks teie seisma 
jäänud sõiduki, universaali või bussi. 
Soovitavalt diisel, kuhu mahuks peale 
kaabu ja koti veel midagi. Tel 5801 9086 

• 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

Kas kuuled kui nutab su kodu, 
su puudust leinates sääl. 

Talle kaaslaseks vihmade sadu, 
kus piiskadel pisara hääl. 

Teatame kurbusega, 
et on lahkunud 

meie armas abikaasa, isa, 
vanaisa, vanavanaisa 

ALEKSEI STOGOV 
10.03.1942-08.2021 

PUUKOOL müüb turul viljapuude  ja marjapõõsaste istikuid, 
maasika- ja vaarikataimi,  ilupõõsaid ning püsililli 

laupäeval, 14. augustil, kella 10.30 – 12.00

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul, E. kg 1,00 2,00

Maitseroheline (r.sibul, till, petersell) kg 7,00 10,00

Küüslauk , E kg 10,00 12,00

Kurk, E. kg 1,80 2,00

Tomat, E. kg 3,50 4,00

Mugulsibul, E kg 2,50

Peakapsas, E kg 2,00

Lillkapsas, E kg 3,50

Suvikõrvits, E. kg 1,00

Porgand, E kg 2,50

Kaalikas, E kg 2,00

Aeduba, E kg 7,00

Põlduba, kaunaga, E kg 7,00

Paprika, imp. kg 2,50

Baklazaan, imp kg 2,50

Kibepipar, imp kg 10,00

Vaarikad, E. kg 15,00

Kultuurmustikad, E ja imp. kg 10,00

Metsamustikad, E liiter 5,00

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 3,5o

Värske hapukurk kg 6,00

Kukeseened kg 15,00

Mesi kg 7,00

HINNAD RAKVERE TURUL 12. AUGUST 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Tapa jaamahoone saab 
lähiaastatel renoveeritud
Eesti Raudtee ja Tapa vallava-
litsus allkirjastasid äsja ühise 
koostöö kokkuleppe. Leppe 
kohaselt jääb Eesti Raudtee 
ülesandeks rekonstrueeri-
da kolme aasta jooksul Tapa 
jaamahoone ja veetorni ka-
tus, fassaad ja avatäited ning 
välja ehitada jaamahoone ka-
sutusele võtmiseks vajalikud 
kommunikatsioonid.

Tapa vallavalitsus peab leidma hoonetele avaliku kasutuse ja 
korraldama vajalike siseruumide ja tehnosüsteemide väljaehi-
tuse.

Raudteejaama hoone on kasutuseta seisnud juba viimased 
17 aastat. Aastal 2004 lõpetati selle kasutamine jaamahoonena, 
pärast seda on hoones toimunud teatrietendusi ja kontserte. 
Aastal 2017 tunnistati AS Eesti Raudteele kuuluv Tapa jaama-
hoone kultuuriministri käskkirjaga kultuurimälestiseks.

Koostöölepingu allkirjastasid 7. juulil jaamahoones Tapa 
vallavanem Riho Tell, Eesti Raudtee nõukogu juhatuse esi-
mees Kaido Zimmermann ja Tapa vallavolikogu esimees Mak-
sim Butšenkov, kohal oli ka  majandus- ja taristuminister Ta-
avi Aas.

Kuulutaja

MÕNE REAGA

TTJA kutsub jätkuvalt teavitama ohtlikest ehitistest

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) suvise 
ohtlike ehitiste kampaania raames laekus ligikaudu 150 teadet, 
milles on peamiselt teavitatud hoonetest, kus keegi sees ei ela 
ja mis pole kasutuses. Vähesemal määral on teavitatud ka lah-
tistest kaevuluukidest ning hooldamata mänguväljakutest.

„Kuigi juba praegu oleme saanud väga asjakohaseid teateid 
ning kõik hooned, mille kohta meile pilte on saadetud, on ol-
nud reaalse ohukahtlusega, siis tõenäoliselt on ohtlikke ehiti-
si Eestimaal tegelikult veel tunduvalt enam. Seetõttu palume 
jätkuvalt inimestel tähelepanelikult enda kodukohas ja Eestis 
ringi reisides vaadelda ümbrust ja ehitisi ning selgelt ohtlikku 
ehitist nähes sellest paar fotot teha ning meile saata,“ rääkis 
TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik.

Ohtlikust ehitisest saab teavitada meilil ohtlikehitis@ttja.ee 
või läbi TTJA kodulehe ttja.ee/marka-ohtlikku-ehitist. Tea-
vituse juurde tuleb lisada info ehitise asukohast, ohu kirjeldus 
ning foto ehitisest.

Kuulutaja

Tapa jaamahoone. Foto: Tiiu Heinsoo
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Kauaaegne operetiartist ja näitleja Tõnu Kilgas, kes lahkus tänavu kevadel, 25. mail, saanuks täna, 13. augustil, 67-aastaseks. 
Tõnu Kilgase sünniaastapäeva puhul jagab artistist meenutusi tema kolleeg Estonia teatrist, Marvi Taggo.

Tõnu Kilgas – elegantne ja värvikas nii artisti kui inimesena
Tõnu Kilgas oli värvikas lavakuju. Ka 
inimesena seltskondlik, vaimukas ja 
mõnus vestluspartner. Mis minu 
jaoks väga oluline – hea kuulaja. Me 
rääkisime paljust. Vestluse sisu võis 
olla erinev, aga „refrään“ jäi 
alati samaks – teater.

Marvi Taggo

Viimane juhuslik kohtumine esimesel 
koroonasuvel Mustamäel Magistrali 
keskuse kohvikus jäigi minul temaga vii-
maseks. Tõnu ei võtnud tol korral istet 
ega rääkinud teatrist, vaid viirusest, mis 
ta südame murelikuks tegi. Rääkis, et 
üks ta tütardest õpib meditsiini ja teab 
rääkida, et see viirus ei kao kuhugi…

Teatrielus valgete kinnastega krahvi 
või mõne sohipoja rollis oli ta ka päris-
elus endaga vahel opositsioonis ja süü-
distas end selles, et kõik on kuidagi liiga 
kergesti kätte tulnud. „Etenduste salves-
tusi hiljem vaadates tundus mulle mõni 
asi pealiskaudselt tehtud olevat,“ tunnis-
tas Tõnu. 

Tõnu Kilgas küsinud kord Heino 
Mandri käest, kes on hea näitleja. Mand-
ri öelnud, et „see, kes mõtleb, et ta on 
hea näitleja“. Ilmselt ei mõelnud kumb-
ki mees seda, et näitleja enesekriitikat 
kaotama peaks. Tõnu oli oma ütlemistes 
aus, avatud ja vaimukas. „Operetti tuleb 
mängida kaks tundi enne und, sest kui 
siis pea padjale paned, pole see tähtis, kas 
rahakott padja all tühi on,” ütles ta.

Mäletan, et kunagi oli teatri vahe-

koridoris üks pink, kus suitsetati. Minu-
le teadaolevalt Tõnu seal ei istunud. Ta 
ei suitsetanud. Seda enam oli üllatav, et 
üksvahe hakkas ta piipu tõmbama. 

„See, kuidas piip põleb, sõltub tuba-
kast, aga mis publikule meeldib, sõltub 
ikka näitlejast endast laval, ja on hoopis 
„teine tubakas“,“ arutles ta. Tõnu män-
gis sageli laval üle, aga publikule see 
meeldis.

„Tead, mis on õnn?” küsis Tõnu kord 
piibutamise jutu sekka: „See on siis, kui 

tahad hommikul tööle minna ja õhtul 
rõõmuga koju tulla.”

Valgete kinnastega frakikandjana pi-
das Tõnu Kilgas lugu oma kostüümidest. 
Ta ei lubanud endale kunagi etenduse 
vaheajal teatri puhvetis frakis või teises 
kostüümis istuda ja kohvitada. Tegi seda 
vajadusel püsti seistes. 

Tema eeskuju oli endine Estonia teatri 
operetinestor Endel Pärn. Ükskord kur-
tis Kilgas, et „teater karjub Pärna järgi“, 
pidades silmas vanameistri nõudlikkust 
ja häid kombeid lavalolijate suhtes.

Kui Ita Ever vaatas Vanalinnastuu-
dio etendust „Saame kokku veebrua-
ris“, tulnud Tõnu Kilgas talle üllatuseks: 
„Mis mind üllatas Tõnus: olen näinud 
teda operetis ja muudes osades, aga siin 
on dramaatilised stseenid, ja sa naerad 
ometi. Koomiline eeldabki traagilise 
lähedust.”

Tõnu Kilgase ema Ellen Kaarma oli 
tuntud oma draamatiliste näitlejavõime-
te ja ilu poolest. Ta suri, kui Tõnu oli 19 
aastane – liiga noor, et hinnata tol ajal 
ema osade suurusjärku. Aga tal oli plaa-
nis teha emast ta 70. sünniaastaks mäles-
tusfilm, kus rääkida ka ema kaasaegse-
tega. Tõnu isa, Lembit Mägedi, endine 
Endla teatri näitleja, oli ka Kaitseliidu 
maleva ülem. Pärnu on puhkelinn, kuhu 
Tõnul oli põhjust igal suvel minna isa 
vaatama ja teatris käia. „Pärnus on hea 
teater, kus poole etenduse pealt ei pea 
lahkuma,“ leidis Tõnu. Ja Pärnus ulatati 
talle üle aia roose tänusõnadega „härra 
Kilgas, käisin teie etendusel...“

Tõnu Kilgas aastal 1992 Estonia Talveaias Imre Kàlmàni 
opereti „Silva“ kammerlavastuses. Foto: Henno Saarne 
Teatri- ja muusikamuuseum, Rahvusooper Estonia arhiiv
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Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

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

Aadress: Jahvataja, Tõrma küla,

Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44406

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,
mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R 9 17- -

L 9 12  P- suletud

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

13. - 14. august13. - 14. august
16. - 17. august16. - 17. august

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

AKNAD • RÕDUDE KLAASIMINE

Allahindlus paigaldusele

ja viimistlusele kuni -15%

Soodustus kuni -60%

Järelmaksu võimalus

Pakkumine kehtib kuni .202131.08

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

13., 19. ja 27. august

27. august

A-Ülevaatus on Eesti suurim tehnoülevaatuse ettevõte.  
Eestis tegutseme alatest 2008. aastast ja meie esindused asuvad Tallinnas,  
Maardus, Rae vallas, Kiius, Rakveres, Räpinas, Tartus, Viljandis, Keilas ja Otepääl.

24.90€

Sõiduauto
tehnoülevaatus

alates

S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 16.08 ja 10.09
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 19.08 ja 09.09
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 19.08
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Rakvere, V idu 27.õ Info ja registreerimine
tel. 5152340 v i tarmo@e-autokool.eeõ

www.e-autokool.ee

• Veoauto- ja bussijuhi (140h) kiirendatud ametikoolitus
algab 07.10.2021 kell 10.00

• Veoauto- ja bussijuhi (35h) täienduskoolitus
algab 18.09.2021 kell 10.00

• algab 13.09.2021 kell 18.00C- ja CE-kategooria koolitus
• algab 07.09.2021 kell 18.00T-kategooria (traktor) koolitus
• algab 06.10.2021 kell 18.00D-kategooria (buss) koolitus
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