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OG Elektra omanik, ettevõtja 
Oleg Gross (pildil) tähistas sel 
nädalal 70. sünnipäeva. Ko-
roona tõttu suurt pidu korral-
dada ei saanud, ühtegi küla-
list ta ei kutsunud, kuid juba 
hommikul kell kaheksa tulid 
esimesed õnnitlejad Rakvere 
vallas Tobia külas asuvasse 
kontorisse ning neid jagus 
õhtuni.

Katrin Uuspõld

„Ma südamest tänan inimesi, kes 
mind märkasid, saatsid sõnumeid, 
helistasid. Hommikul kella viiest 
hakkasid tulema kõned, esimene oli 
Taist, helistas vana sõber, siis vend. 
Päev läks tihedaks, umbes viieküm-
nele jõudsin vastata, aga kõigile liht-
salt füüsiliselt ei suutnud. See teeb 
muidugi südame soojaks, et meeles 
peetakse,“ rääkis Oleg Gross. „Põh-
jus ilmselt selles, et sain 70 – ikkagi 
nii vana mees! Aga midagi hullu ei 
ole, tunnen ennast täie energia juu-
res. Olen väga tänulik.“

Kui juubilaril on kõik asjad 
olemas, siis inimesed on hädas – 
mida ometi kinkida? Mis teeb 
rõõmu?

Kõige parem kink on, kui ini-
mene tuleb ise kohale. Materiaalne 
pool on täiesti kõrvaline. Kutsungi 
üles, et võiks ühiskondlikult kokku 
leppida: vähem kinkida ja rohkem 
kohale tulla ning südamesoojust ja 
märkamist edasi anda. Asjade maa-
nia, et midagi peaks kindlasti vii-
ma… Minu juurde võib alati tulla 

tühjade kätega – see kõlab imelikult, 
aga põhiline, et hea tuju ja head soo-
vid on kaasas. Rõõm on muidugi 
kõigest, mida toodi, see teisipidi väl-
jendab inimeste austust.

Kuidas elada nii, et 70aastaselt 
olla hea tervise juures?

Mulle teeb rõõmu, et mu 94aasta-
ne ema on hea tervise juures. Me iga 
päev helistame kord või paar. „Tere, 
mamma, kuidas Sul on? – Kõik on 
hästi, pojake.“ Ema poolt peavad 
mul olema head geenid, 70 ei ole 
veel küll mingi vanus. Praegu tun-
nen, et pool elu on veel ees!

Kas teadlikult jälgite toitumist 
ja teete trenni?

Isa oli mul aus mees, töötas küll 
kõrgetel kohtadel, aga elasime üsna 
vaese perena. Isa oli lõpetanud 
Olustvere ja Tartu ülikoolis põllu-
majandusteaduskonnas agronoo-
mia, nii et toitumisest oli ta väga 
hästi aru saanud, vanemate kasvatus 
oli meil väga tugev. Mesi oli alati os-
tetud, suhkrut meil majas kunagi ei 
olnud. Valget jahu ei olnud, ainult 
täisterajahu. Meil oli ka lehm, kuigi 
ei oleks vaja olnud, sest isa oli sov-
hoosi direktor. Aga oli lehm ja hil-
jem ka kitsed. Nii et minu lapsed on 
väiksest peale kitsepiima saanud. 

Tervislik toitumine on kindlas-
ti väga oluline. Samuti tervislikud 
eluviisid. Olin noorena lõbus sell, 
aga ma ei ole alkoholiga liialdanud 
ega kunagi suitsetanud. Ja ma üri-
tan magada vähemalt kaheksa tun-
di. Kestev magamatus on kindlasti 
halb. Selles mõttes olen oma ema 
poeg, et teen isegi päeval paariküm-

neminutilise uinaku.
Spordiga peab aga ettevaatlik ole-

ma, minul on kurvad kogemused. 
Maadlusega. Surma ma päris ei saa-
nud, aga mul on sporditrauma, kae-
lalülid olid paigast ära ja viiekümne-
selt tehti mul keeruline operatsioon. 

Täitsin omal ajal meistersport-
lase normi klassikalises maadluses, 
aga olin ka väga heade füüsiliste 
eeldustega, tegin kõrgkoolis väga 
vähe trenni, ainult kaks korda nä-
dalas. Mida vanemaks olen saanud, 
seda vähem olen teinud jõuharju-
tusi ja rohkem sirutus-, venitus-, 
lõdvestusharjutusi. Need on oma-
aegsed maadluse soojendusharjutu-
sed, mida teen iga päev pool tundi, 
kokku paarkümmend harjutust, 
1200 liigutust. Ise teen endale kava 
ja mingeid vahendeid vaja ei ole, pii-
sab tekist põrandal, aga saan ka ilma 
selleta hakkama kui vaja. 

Mille üle tagasi vaadetes on eriti 
suur rõõm?

See, et minu jaoks ei ole raha eba-
jumal. Ma ei ole oma varanduslikku 
seisu üle kandnud üleolevusse. Tun-
nen end kõige paremini kõige liht-
samate inimeste seas. Võibolla on 
see sellepärast, et kujunesin lapsena 
rasketes tingimustes lõpuni välja. 
Ma ei tea kuidas järgmiste põlvkon-
dadega läheb. Kuigi poeg Georgi 
puhul ma näen selgelt, et ta on sõb-
ralik ja mõistlik. Mul on hea meel, et 
raha ei ole mind rikkunud ja kui mul 
on kõht täis ja tuba soe, siis piisab. 
Ma ei kuluta enda peale palju, sest 
mul lihtsalt pole vaja.

Kõiki asju ei saa rahasse arvesta-
da, tuleb arvestada näiteks kohaliku 

kogukonnaga. Püüan seda jälgida ja 
ka oma järglastele näidata. Kõik siin 
ilmas oleme võrdsed, keegi ei võta 
siit midagi kaasa. Sa pead elama oma 
elu nii, et su teod lähevad inimestele 
korda ja kui sa midagi ka varaliselt 
teenid, siis läbi selle, et oled midagi 
inimestele pakkunud. See on teisi-
pidi ka äriprintsiip vabas turuma-
janduses: saad müüa teenust, mida 
inimene tahab, ja kui seda hästi teed, 
siis on kõik hästi. Oled sina rahul ja 
on inimesed rahul.

Mis puutub näiteks kopterisse, 
siis see ei ole mingiks esinemiseks. 
Meil on väga spetsiifiline ettevõte, 
kauplused on üle Eesti laiali, krunti-
de otsimine on väga suur töö. Lõbu-
lende ma praktiliselt ei tee. Kui käin 
kuskil kopteriga söömas, siis on see 
alati seotud mõne kinnisvaraaren-
dusega. Kaardi ja ilusate kõnede 
järgi ma krundi üle ei otsusta, peab 
ise väga täpselt igast kandist uurima, 
arvestama inimeste liikumist, har-
jumusi, traditsioone. Täna on ühe 
kaupluse rajamine krundist välja-
ehituseni kaks miljonit, kui sellega 
eksid, siis pikalt vastu ei pea. 

Kas midagi on ka kahetseda?
Noorena lasti mind jahipüssist – 

oli öine pidu, kaalukust jäi tol hetkel 
puudu. Georgil on seda praegu roh-
kem kui minul, sest ta on väiksena 
saanud palju kõrvetada. Ta ütleb 
mulle tihti, et „Isa, mõtle!“, nii et 
vahel on küsimus kumb siin isa ja 
kumb poeg.

Noorena olin tormakas, juhtus 
asju, mis oleks võinud olemata olla, 
kasvõi vigastused maadluses.

Äris ma suuri prohmakaid ei ole 
teinud, tõsi, kõik ei ole õnnestunud. 
Aga suures pildis on hästi: ma ei ole 
kellelegi liiga teinud, ei ole varasta-
nud, mul ei ole hingel midagi sellist, 
mida peaksin suures plaanis kahet-
sema. Väikeseid asju on, aga eks 
see tagantjärgi tarkus on muidugi 
täppisteadus. 

Kas eduka äri eelduseks, on roh-
kem teatud iseloomuomadused 
või on see õpitav?

Iga inimene on mingis valdkon-
nas andekas. Kõige olulisem on 
ära jagada, mida sina jagad. Kui ma 
oleks hakanud tegema valet asja, 
näiteks käekellasid remontima, siis  
need vedrud lendaksid mul! 

Lõpetasin kõrgkooli maakorral-
duse erialal, kus tuli ilukirja teha – 
tagantjärgi ütlen, et ega mul poleks 
tohtinud lõpetada lasta, sest ma ei 
osanud ilukirja, segas ka õlga tu-
listamine, nii et kui ma tušisulega 

vatmanpaberile vajutasin, 
läks sulg paberist läbi. 
Tüdrukud tegid 
need tööd minu 
eest ära, ma 
ise ei suut-
nud! Küllap 
õ p p e j õ u d 
seda aimas, 
minu lu-
gupidami-
ne talle. 
T e i s t e 
kooliasja-
dega sain 
aga väga 
hästi hakka-
ma ja planšette 
ei pidanud ma 
elus joonistama, 
läksin kolhoosi teise 
töö peale.

Asjad on saanud alguse unis-
tustest ja eesmärkidest.

Kindlasti! Mäletan, mul olid lap-
sena dressipüksid jalas, pesukum-
miga diagonaalis üle õla ja mängu-
asjaks oli puupulk, mille otsas oli 
kuullaager – sellega mängisin. Unis-
tused olid juba siis, lihtsalt need ajas 
muutusid. Minu esimene eesmärk ja 
unistus oli auto. Meie peres ei olnud 
autot, vaatasin taksosid ja teiste pe-
rede autosid, onul oli Pobeda. 

Ühel hetkel tahtsin minna Jäne-
dale õppima põllumajandust, aga 
ema ja isa ütlesid, et ära sa, poeg, 
seda küll tee, sest põllumajandusel 
ei lähe kunagi hästi. Lõpetasin kesk-
kooli, tahtsin väga taksojuhiks min-
na, onu töötas Tallinnas kaubandu-
ses kõrgel kohal ja tema käsi ulatas 
igale poole, ka Tallinna taksoparki 
uue takso peale, aga pärast keskkooli 
tuli suve jooksul mõistus pähe – läk-
sin Tallinna TPIsse, sel ajal lastigi 
peo käigus mulle õlga, mind eks-
matrikuleeriti tervislikel põhjustel 
ja läksin Tartusse põllumajandust 
õppima. 

Mis on praegune unistus?
Minu soov on, et meie kaup-

luskett ei ühineks mõne teisega, 
vaid kestaks edasi. Näen, et Georg 
on valmis seda koormat kandma, 
kuigi ta mõistab, mis jamad selle-
ga on. Aga kõik ei kuku kokku ka 
majanduskriisis, tugevamad jää-
vad. Olulised on juhtimisotsused, 
sa pead neid tegema paremini kui 
teised. 

Kui vaadata praegust olukorda 
Eestis – elektrihinnatõus ja tuu-
re koguv üleüldine hinnatõus – 

m i d a soovitada riigijuhti-
dele ettevõtjana?

Kui mu sünnipäeva puhul po-
liitikud helistasid, siis võtsin selle 
teema kohe jutuks. Minu sõnum on, 
et ärge jätke lihtsaid inimesi ja kesk-
klassi hätta. Ka sellest tuleb aru saa-
da, et kui ettevõtted hakkavad kuk-
kuma, siis on täiskatastroof. Riik ja 
töötukassa maksavad ju ainult neid 
rahasid, mis ettevõtlusest ja töötaja-
te poolt maksudena laekub. See raha 
ei tule ju taevast. Riik saab piiratud 
võimalustega aidata, aga riigi roll on 
täna see, et ei tohi hädas olevatelt 
inimestelt rohkem makse korjata. 
Minu üleskutse on võtta energia- ja 
soojatootmise maksud ja aktsiisid 
kõik maha. Ja siis kaaluda võima-
lusi hinnakompensatsiooni asjus. 
Täna ei ole Eesti riik nii kehvas 
seisus, täna on rahaliinid lahti. Ma 
olen kogu aeg olnud laenu vastu, 
aga täna peab riik tervet ühiskonda 
selles olukorras aitama. Korraldus, 
kus omavalitsuste kaudu toetust ja-
gatakse, on väga halb. 

Aga pärast halvemaid aegu tu-
levad paremad. Emotsionaalselt ei 
tohi mõelda: nüüd on kõik läbi! Ei! 
Päike tõuseb ikka iga päev uuesti. 
Kõigest saab üle. Ja muidugi kut-
suda üles kokkuhoiule, kus see või-
malik on. Mitte nii nagu poliitikud 
ütlevad, et ettevõtted, hoidke elekt-
rit kokku! Tootmisprotsesse ei saa 
ju peatada, palju ei ole teha, aga nii 
palju kui võimalik. Nutmine ja ha-
lisemine ei aita, tuleb ratsionaalselt 
mõelda ja arvestada, et pärast halva-
maid aegu tulevad paremad. Või siis 
veel halvemad, aga ükskord siiski 
tulevad ka paremad.
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Rakvere riigigümnaasiumi juhtkond 
kummutas kuulujutte ja avas plaane
Sügisel avatava Rakvere riigi-
gümnaasiumi juhid kutsusid 
eelmisel nädalal kohalikku ko-
gukonda raamatukogusse 
kohtumisõhtule. Mituküm-
mend piirkonna õpetajat-koo-
lijuhti ja õpilast-lapsevanemat 
olid sõbralikus õhkkonnas 
kuulamas, küsimas ja 
vastamas.

Katrin Uuspõld

Rakvere riigigümnaasiumi direk-
tor Liisa Puusepp ütles, et nendeni 
on jõudnud kaks kuulujuttu. Esi-
teks: Rakvere riigigümnaasium tu-
leb keskkonnakallakuga. Ja teiseks: 
õpetajate värbamisel on vanusepiir. 
Need jutud lükati ümber. Kuigi nii 
Liisa Puusepp kui õppejuht Mihkel 
Kangur on mõlemad ökoloogi taus-
taga, ei tule siiski looduskallakuga 
kooli. „Ükski kool ei saa kuhugi 
poole ju kaldu olla,“ ütles Puusepp. 
Mis puutub aga kuuldusesse, et koo-
li katusele tulevad mesitarud, siis 
see mõte on koolijuhi sõnul teataval 
määral omal kohal, aga sõltub tehni-
listest lahendustest. „Ja kui katusele 
ei saa, siis leiame muu viisi, kuidas 
mesilased mängu tuua,“ lubas Puu-
sepp.

Õppejuht Mihkel Kangur selgitas, 
et õpetajate vanusepiir kandideeri-
misel loomulikult puudub, sest see 
oleks juba seadusega vastuolus.

Uudsed lähenemised
Mihkel Kanguri sõnul näeb riiklik 
õppekava gümnaasiumiosas ette 
96 kursust, millest 69 on õppeka-
vas defineeritud ja neile lisanduvad 
kooli poolt kohustuslikud kursused, 
muuhulgas jätkusuutliku maailma 
alused, maailmaharidus, sotsiaalsed 
suhted. Ülejäänud on valikained. 
Kangur selgitas, et üks loodav õp-
peaine on hetkel töönimega „Viru 
vägi“ – kooli soov on anda noorte-
le kogemus, kuidas olla ettevõtlik 
siinses kogukonnas, et noor sooviks 
pärast maailmas õppimist ja ringi 
käimist oma kodukohta tagasi tulla.

Kooli juhtkond tõi välja, et muu-
hulgas peetakse oluliseks õpetada 
IT-d ja õpioskusi. „Õpioskuste aine 
sisaldab õppetöö korraldamise os-
kusi, kuidas vältida plagiaati, kuidas 
vormistada kirjalikke töid, kuidas 
olla õppimises efektiivne,“ kirjeldas 
Mihkel Kangur. 

Kanguri sõnul tegutseb praegu 
Tallinna Ülikoolis töörühm, kes 
püüab ühendada riiklikus õppekavas 
mitmeid ained nõnda, et õpilasel te-
kiks tervikpilt. Näiteks ajaloo, kuns-
ti, muusika ja kirjanduse tundides 
käsitletakse samal ajaperioodil aset 
leidnud sündmusi. „Ühendada saab 
ka bioloogiat ja eesti keelt, näidendi 
kirjutamine fotosünteesist võiks olla 
igati jõukohane,“ märkis Kangur. 
„Tahame siinsete õpetajatega seda 
katsetada, nii on võimalik kolme 
kursuse asjad omandada kahe kur-
susega,“ rääkis Mihkel Kangur koos-
tööst Tallinna Ülikooliga.

Valikained ja projektid
Valikaineteks on nii koolisisesed kui 
-välised moodulid. Tehakse koos-
tööd teiste haridusasutustega, näi-
teks Tallinna Ülikoolist on võimalik 
saada filmi-, meedia- ja kommuni-
katsioonialaseid kursuseid, Rakvere 
ametikoolist praktilisi kursuseid. 
Muuhulgas on plaanis  koostöö ka 
Rakveres asuva geoloogiateenistu-
sega. 

Õpilane võib õppejuhi ja õppe-
korraldusjuhiga läbi rääkides vali-
da ka endale huvi pakkuva kursuse 
mõne ülikooli juures. Samuti on 
juunis Eesti riigigümnaasiumites 
nädal, mil võivad teiste riigigüm-
naasiumite õpilased läbida huvipak-
kuva kursuse.

Ühe majasisese moodulina pakub 
kool kindlasti ringmajandust. „Rak-
verel on potentsiaali kujuneda ring-
majanduse pealinnaks,“ leidis Mih-
kel Kangur. Enamik valikaineid on 
veel selgumas, sest sõltuvad õpetaja-
test, kes neid andma hakkavad. Igal 
juhul on kooli juhtkonna sõnum, et 
ollakse paindlikud ning avatud tee-
made osas.

„Moodul valitakse üheks aastaks 
ja on oluline, et see on tähenduslik 
tervik õpilase jaoks,“ rõhutas Kan-
gur.

Samuti on õppetöö osaks projek-
tid koostöös ettevõtjate, ametnike, 
MTÜdega – gümnaasiumiastme 
jooksul tuleb teha rühmaga kolm 
projekti, kus on vaja leida lahendus 
mõnele kogukonnas olevale välja-
kutsele ja see ellu viia. 

Kõik on graafi kus
Koolihoone ehitamine on graafikus. 
Et 1. septembril saaks õppetöö alata, 
hakatakse märtsis õpilaste avaldusi 
vastu võtma. Rakvere riigigümnaa-
sium on planeeritud 540le õpilasele, 
suure tõenäosusega on esimesel aas-
tal õpilasi umbes 450.

10. klassi astujad saavad teha ap-
rilli teises pooles eesti keele, mate-
maatika ja loodusainete testi ning 
mais-juunis toimuvad vestlused, et 
selgitada välja õpilaste pühendumi-
ne ja motivatsioon. Vestlused on  
plaanis ka 11.-12. klassi astujatele. 
Rakvere koolinoored võetakse nö 
üle kui nad on oma klassi lõpetanud, 
väljastpoolt tulijatega on koolijuhi 
sõnul vestlused veidi põhjalikumad. 

Puusepp selgitas, et õpilased jät-
kavad riigigümnaasiumisse üle tul-
les sama õppekavaga millele nad 
gümnaasiumisse astusid ning güm-
naasiumi lõpuks on vaja neil läbida 
vähemalt 96 kursust. 10. klassi astu-
jatel on gümnaasiumi jooksul läbita-
vaid kursuseid kokku 100. 

Riigigümnaasiumis ei ole klasse, 
vaid umbes 15st õpilasest koosnevad 
mentorgrupid. Õppekorraldusjuht 
Ele Sööl ütles, et ületulevate klasside 
puhul püütakse seniseid klassirüh-
masid säilitada ja arvestada õpilase 
enda valikuga, kui ta soovib minna 

mõnda teise rühma üle.
Koolipäev algab kell 8.30 või kell 

9 – selle otsuse juures mängivad rolli 
nii teised Rakvere koolid, linnava-
litsus, ühistranspordi ajad ja laiema 
kogukonna kaasarääkimine. Küll on 
koolimaja avatud juba varakult, nii 
et noored, kes saabuvad Rakverre 
varem, saavad koolis toimetada ja 
süüa hommikuputru. Tunni pikkus 
on 75 minutit, põhjenduseks, et lü-
hemate tundide puhul oleks ühe 
koolipäeva jooksul rohkem aineid 
ning noore jaoks nö ümberlülitusi, 
mis kuidagi õppimist ei soodusta. 
Reeded on iseseisva õppimise, valik-
õppeainete ja projektide jaoks. 

„Gümnaasiumihariduse eesmärk 
ei ole anda ametit, vaid luua eeldu-
sed hakkamasaamiseks ja õnneli-
kuks eluks,“ rääkis Mihkel Kangur, 
lisades mõtte, et gümnaasiumi lõpus 
ei ole noor ekspert, aga oskab mõel-
da nagu ekspert ning teab, kust otsi-
da infot. Pealegi tuleb praegu koolis 
käival põlvkonnal vastavalt vajadu-
sele ümber õppida ehk õppida tuleb 
aastakümneid.

Õpetajad ja toitlustaja
Koolijuht Liisa Puusepp tunnistas, 
et ametit vastu võttes oli ta kindel, 
et suurimaks väljakutseks saab õpe-
tajate värbamine. „Aga selgus, et 
kõige suurem väljakutse on ilmselt 
toiduhange,“ ütles ta.

Nimelt äsja lõppenud põhiõppe-
ainete õpetajate kandideerimistu-
lemused on tema sõnul head – iga 
vajatud aine taga on mitu kandidaa-
ti, välja arvatud füüsika, mille puhul 
tuleb ilmselt teha sihtotsing.

Juba sügisel käis koolijuht Liisa 
Puusepp kohtumas nii Rakvere kui 
ka ümbruskonna koolide õpilastega, 
et uue kooli lähtekohti tutvustada ja 
õpilaste mõtteid ning ka murekohti 
kuulata. 

„Kohtumistel õpilastega tuli välja, 
et see, mida kõige rohkem peljatakse 
uues koolis, on halb toit ja see, mida 
kõige enam oodatakse, on hea toit. 
Loomulikult panime ka kirja, millis-
test õpetajatest õpilased unistavad ja 
milliseid valikaineid soovivad,“ ütles 
Liisa Puusepp.

Toit, mida riigigümnaasiumi ko-
kad keetma hakkavad, peaks Mih-
kel Kanguri sõnul olema kohalikust 
mahedast toorainest ja võimali-
kult pakendivaba – toidu puhul on 
ringmajandus õpilastele hõlpsasti 
hoomatav. 

Riigigümnaasiumi juhtkond (vasakult) – Mihkel Kangur, Liisa Puusepp ja Ele Sööl – rääki-
sid innustunult loodavast koolist. Foto: Gunnar Kotiesen
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PAKUN TÖÖD 

• Kui Sul on eelnev töökogemus 
õena ning soov töötada toetavas 
meeskonnas, siis tule meile tööle. 
Kui Sa oled empaatiline, aus ja 
soovid inimesi aidata, siis võta 
meiega ühendust. TNP KON-
SULTATSIOONID PAKUB TÖÖD 
ÕELE üldhooldekodus: Imastu 
hooldekodu – Tapa vald (töötajal 

ööbimisvõimalus), Pruuna mõisa 
hooldekodu – Tapa vald, Pan-
divere pansion – Väike-Maarja 
vald. Tööle asumise aeg: kohe. 
Sõit tööle-koju kompenseeritak-
se. E-post:tnpkonsult.personal@
gmail.com, tel 634 5177, 55606268

• Ettevõtte pakub tööd liini-
tö ölistele ,  Rakverest  ca 65 
km. Transport meie poolt, va-
jadusel ka ööbimine. Tel 5614 
2347

• Otsin Rakverest või selle ümb-
rusest tellingutöödele paarilist, 
alameest. Töö üle Eesti, põhiliselt 
Tallinnas. Vajalik tugev tahe ja 
füüsiline vastupidavus. Töötulem 
tükitöö alusel. Töö ei ole keeruline 
ja töövõtted tulevad ajapikku koos 
tehes. Info korral võtta ühendust 
tel 5361 5043

• VMV Hulgi OÜ pakub tööd C- ja 
CE-kategooria autojuhile. Info 
tel 5615 2615

TÄNA MAAILMAS
1506: avastati skulptuur „Laokoon ja tema pojad“
Täna 516 aastat tagasi, 14. 
jaanuaril 1506. aastal leiti 
Itaaliast keiser Nero kunagise 
lossi lähistelt skulptuur „Lao-
koon ja tema pojad“, mis pole 
küll originaal, kuid sellele vaa-
tamata erakordselt oluline 
kunstiteos.

Allan Espenberg

Jaanuaris 1506 lendas üle maailma 
uudis, et Roomas leiti maa-alu-
sest koopast Esquilinuse künkal 
skulptuur, mida tuntakse nime all 
„Laokoon ja tema pojad“. See maa-
ilmakuulus kunstiteos kujutab troo-
jalaste ja kreeklaste vahel toimunud 
Trooja sõja üht peasündmust, kui 
Trooja linnamüüride lähedusse il-
mus ootamatult tohutu puuhobune. 
Linnakaitsjad arvasid, et kreeklased 
on põgenenud ja kinkisid hobuse 
Athenale. Et jumalannat mitte vi-
hastada, tuli hobune linna tirida.

Kuid siis ilmus jumal Apolloni 
preester Laokoon, kes teatas, et lin-
na ootab hukk, kui puithobune vee-
takse Troojasse. Preestri veendunud 
sõnavõtt jättis troojalastele tugeva 
mulje. Rahva hulgas hakkas levima 
arvamus, et kahtlane hobune on 
vaja ära põletada. 

Sel ajal ilmusid merest kaks hiig-
lasuurt madu, kes ründasid Laokoo-
ni ja tema kaksikpoegi Antiphantest 
ja Thymbraeust. Õudusest tardunud 
rahva ees kägistasid maod noorme-
hed ja neelasid alla, misjärel ründa-
sid ka nende isa ja tapsid ta. Trooja-
lased jõudsid järeldusele, et nad olid 
oma kahtlustega vihastanud võim-
said jumalaid. Aga tegelikult saatis 
Apollon mao, kuna oli rahulolema-
tu oma preestriga. Kuid inimesed 
ei teadnud sellest midagi ja vedasid 
seetõttu Troojasse tohutu hobuse, 
milles istusid relvastatud sõdurid. 
Sellega kirjutasid nad alla oma sur-
maotsusele. Öösel hiilisid Kreeka 
sõdurid hobusest välja ja Trooja linn 
langes nende kätte. 

Sellel müüdil on palju erinevaid 
variante. Mõnes neist saadab mao 
teele mitte Apollon, vaid Athena. 
Mõnikord tapavad maod ainult po-
jad ja Laokoon ise jääb ellu, kuid 
kurvastab laste kaotamise tõttu. 
Muutumatuks jääb ainult põhisüžee: 
troojalased ei pane hoiatust tähele ja 
hukkuvad.

Ootamatu leid 
rõõmustas paavsti
Selline suurepärane süžee inspiree-
ris iidseid kunstimeistreid sajandeid. 
Umbes 3. sajandil eKr valati Perga-
moni linnas pronkskuju, mis kujutas 
Laokooni ja tema poegade võitlust 
hiigelmadudega. 1. sajandil eKr 
valmistasid Rhodose saarelt pärit 
skulptorid Agesander, Athenodorus 
ja Polydorus pronksist iidse meist-
riteose marmorist koopia. Need 
kunstnikud täitsid roomlaste kor-
raldust, kes armastasid tellida Va-
na-Kreeka skulptuuride koopiaid.

Originaal, mis oli valatud pronk-
sist, pole säilinud. Sama arvati ka 
marmorkoopia kohta, mille ole-
masolust teati tänu Rooma ajaloo-
lase Plinius Vanema teostele. Kuid 
1506. aastal leiti just see marmorist 

koopia.
Niipea, kui paavst Julius II leiust 

teada sai, saatis ta oma usaldus-
isikud iidse meistriteosega tutvuma. 
Nendeks inimesteks olid lugupeetud 
itaallased, arhitekt Giuliano da San-
gallo ning skulptor ja maalikunstnik 
Michelangelo, kes uurisid üksik-
asjalikult avastatud kuju ja teatasid, 
et iidne kunstiteos ongi „Laokoon ja 
tema pojad“, kuid see on valmistatud 
kahest marmoritükist, kuigi Plinius 
Vanem väitis, et ühest. 

Unikaalne skulptuur transpor-
diti Vatikani Belvedere paleesse ja 
paigaldati spetsiaalsesse nišši. Kau-
nite kunstide huvilised kogu Eu-
roopast seisid pikas järjekorras, et 
seda meistriteost oma silmaga näha. 
Kõik need inimesed olid keerulisest 
mitmefiguurilisest kompositsioonist 
vaimustuses. Hiljem hakkasid paljud 
kunstnikud selle skulptuuri põhjal 
kujutama inimkehasid, mis keer-
levad liikumises. Kuid renessan-
siajastu kunstnikke ja skulptoreid 
ei võlunud mitte ainult skulptuuri 
keerukus ja täiuslikkus, vaid ka mar-
morkujus väljendunud emotsionaal-
ne pinge.

Tegelik autor on 
hoopis Michelangelo?
Skulptuur seisis rahulikult Vatikanis 
Pio-Clementino muuseumis ja ära-
tas ekspertide seas tõelist imetlust 
iidsete kreeklaste oskuste üle. Selli-
ne olukord kestis kuni 2005. aastani. 
Sel aastal esitas Columbia ülikooli 
kunstiteadlane Lynn Catterson aga 
versiooni, et suure tõenäosusega 
ei pruugi iidne meistriteos üldsegi 
olla originaal, vaid tegu on koopia-
ga, mille valmistas ei keegi muu kui 
Michelangelo ise.

Kunstiteadlane juhtis tähelepanu 
suurepäraselt säilinud marmorile, 
mis kõige konservatiivsemate hin-
nangute kohaselt oli poolteist tuhat 
aastat vana. Samuti jäi ebaselgeks, 
kuidas skulptuur maa-alusesse tun-
nelisse sattus ja miks seda varem ei 
leitud. Ja lõpuks, 1506. aastal avas-

tatud „Laokoon ja tema pojad“ ei 
vastanud osaliselt Plinius Vanema 
kirjeldusele, kuna seal oli räägitud 
ühest marmoritükist, aga tegelikult 
koosnes skulptuur kahest tükist. 

Aga miks kuulutas Catterson 
koopia autoriks just Michelange-
lo? Selleks olid omad põhjused. 
Näiteks see, et skulptor valmistas 
noorpõlves rahanappuses võltsin-
guid ja müüs neid lihtsameelsetele 
kollektsionääridele. Ta ostis üsna 
aktiivselt kokku ka marmorit ja 
pole päriselt selge, mida ta sellest 
valmistas.

Kuid 1506. aastal oli Michelan-
gelo juba kogenud ja tunnustatud 
kunstnik. Miks pidi lugupeetud ini-
mene riskima oma mainega ja val-
mistama võltsinguid? Eeldatakse, 
et sel ajal muutusid kunstniku suh-
ted paavst Julius II-ga keeruliseks, 
mistõttu skulptoril oli vaja mingit 
kõmulist sündmust, mis valmis-
taks kirikupeale rõõmu. Unikaalse 
skulptuuri „Laokoon ja tema po-
jad“ avastamine oligi just selliseks 
sündmuseks. 

Aga Michelangelol olid tagava-
raks varutud suured marmorivarud 
ning tal oli antiikse meistriteose 
täielik ja üksikasjalik kirjeldus. Nii 
valmistaski ta kuulsa skulptuuri 
koopia ja viis selle Esquilinuse kün-
ka keldrisse. Siis tuli ta sinna tagasi 
eksperdina, uuris kuju ja andis oma 
arvamuse. Pärast seda paranesid 
tema suhted paavstiga ning ta sai 
oma elu peamise ja kalleima tellimu-
se – Sixtuse kabeli lae maalimise.

Kuid kuulsat meistrit ei juhtinud 
mitte ainult rahanduslikud huvid. 
Ta tahtis rinda pista iidsete kunst-
nikega ja tal õnnestuski luua sama 
häid kunstiteoseid. Ja veel üks hu-
vitav nüanss: enne oma surma põ-
letas Michelangelo kõik oma arhii-
vid. Paljud eeldavad, et ta tegi seda 
selleks, et tema oskuste saladused 
läheksid temaga kaasa ega jõuaks 
kellegi kätte. Kuid ei saa välistada, et 
suur meister tahtis midagi oma järg-
laste eest varjata. 

Foto: www.hippopx.com

KUHU MINNA

Rakvere Teater
14.01 kell 19 “Lihtsalt, rõõmuks” s/s, kontsertlavastus

14.01 kell 19 „Ilma sinuta” v/s, lav. Peeter Raudsepp
20.01 kel l 19 „Oi, Johnny” s/s, lav. Peeter Raudsepp
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Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald

www.grossitoidukaubad.ee

TEENINDAJAIDTEENINDAJAID

TÖÖ/KOOLITUS
• SOL Baltics OÜ ootab oma 
kollektiivi puhastusteeninda-
jaid parvlaevadele. Tööaeg 2 
nädalat tööl, 2 kodus. Toitlus-
tus ja majutus tööandja poolt. 
Vajalik mereohutusalane väl-
jaõpe. Kandideerimiseks he-
lista meile 674 7399 või võta 
ühendust otse töödejuhatajaga 
Lea, tel 5344 2919. Kirjuta meile 
cv@sol.ee

• Põllumajandusettevõte Lää-
ne-Virumaal pakub tööd lüpsjale. 
Läheduses kauplus, apteek, laste-
aed, kool, spordikeskus. Elamiseks 
kahe- või kolmetoaline korter. Info 
tel 5304 1060

OTSIN TÖÖD

• Lumetöölised ootavad tööpak-
kumisi Rakveres ja selle lähiümb-
ruses. Tel 5740 9430

KOOLITUSED

• ALUSTAME KURSUSTE-
GA Rakveres, Niine 4. AKVA-
RELLIKURSUS teisipäeval, 
18.01.2022 kell 18.00. Kursust 
juhendab Tiiu Veersalu. Kursu-
se kogumaht on 30 akad tundi 
ja maksumus 120 €. Kohtade 
arv on piiratud! AIAKUJUN-
DUS neljapäeval, 3.02.2022 kell 
18.00. Kursust juhendab Maia 
Simkin. Kursuse kogumaht on 
44 akad tundi ja maksumus 105 
€. Info ja registreerimine 5667 
7471 või kunderi.rahvakool@
mail.ee
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED
14. - 20. jaanuar

1.48
7.40 €/kg

1.84

1.58
7.90 €/kg

2.18

1.18
5.90 €/kg

1.38

1.08
8.64 €/kg

1.44

1.28
3.37 €/kg

1.58

1.58
3.29 €/kg

1.98

0.98
2.45 €/kg

1.24

0.28
1.87€/kg

0.38

3.98
4.98 €/kg

4.78

0.44
0.04 €/tk

0.48

1.08
2.16 €/kg

1.18

0.18
3.00 €/kg

0.24

1.58
7.90 €/kg

2.38

1.38
11.50 €/kg

1.78

1.28
1.58

2.08
2.68

6.88
7.48

0.98
1.18

2.18
2.98

6.53 €/kg

1.98
4.95 €/kg

2.18

2.24
4.48 €/kg

2.48

4.28
10.70 €/kg

4.88

1.38
3.94 €/kg

1.58

SOODUSPAKKUMISED!
14. - 20. jaanuar

SOODUSPAKKUMISED!
Õllepunnid
juustuga
500 g
Rannarootsi

Jogurt Activia
4 x 120 g / 2 sorti

Broilerifileerullid juustuga
Fitlap
400 g / Nõo
Lihavürst

Poolsuitsuvorst
Tõmmu Wõro
350 g
Atria

Kanalihasalat
Mamma
800 g

Mozzarella kirsid Otto
245 g / 125 g
Estover

Tarretis Jänks
150 g / 3 sorti
Farmi

Kodujuust
Alma Valio
5%, 380 g

Või Žemaitijos
82%, 200 g

Nuudliroog Anacom
60 g / 2 sorti

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

Kaerapudrutopsid Semper
2 x 130 g
(8 kuud)
2 sorti

Kuivatatud aprikoos Germund
200 g

Kohvikoor Zott
10%, 10 g
10 tk

Piimašokolaad Karl Fazer
(rosin+pähkel)
200 g

Närimiskumm
Juicy Fruit
56 g / 2 sorti

Pizzariiv Synnove
200 g

Makaron Reggia Spaghetti
Niitnuudel
500 g

Liköör Vana Tallinn
16%, 0,5 l / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT vein Cono Sur
Bicicleta
al 13%, 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

2.08
10.40 €/kg

2.68

Rakvere pihvid
400 g
HK Scan

Juust Bresto
200 g

03.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.98
11.46 €/kg

3.78

Oliivid Bonduelle
314 ml / 300 g / 120 g
4 sorti

22.86 €/kg

Vitamiinisalat
1 kg

Keeduvorst
Latsekese
1 kg

Kala punases
kastmes
1 kg

Poolsuitsuvorst
Küüslaugu
(viilutatud)
150 g

03.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

A+ A

A+ A
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SOODUSPAKKUMISED!
14. - 20. jaanuar

SOODUSPAKKUMISED!

5.48
7.88

109.60 €/l

3.38
4.98

16.90 €/l

2.58
3.68

17.20 €/l

2.58
3.48

al 17.20 €/l

1.68
2.54

37.33 €/kg

4.98
6.78

124.50 €/kg

0.94
1.18

0.47 €/tk

2.08
al 2.68

20.80 €/l

0.48
0.58

5.33 €/kg

0.99
1.34

9.90 €/l

1.48
1.98

14.80 €/l

2.28
2.78

3.80 €/l

3.68
5.78

al 3.35 €/l
1.98

2.28

1.78
2.88

2.37 €/l

2.08
3.34

4.16 €/l

1.88
2.38

1.28
al 1.88

23.27 €/kg

0.78
0.98

0.08 €/m

1.68
2.28

1.87 €/l
2.38

3.48

1.18
al 1.64

al 0.02 €/tk

0.99
1.28

0.17 €/pk

0.84
1.28

1.18
1.48

al 0.12 €/tk

1.08
1.64

0.11 €/tk

0.64
1.08

al 0.11 €/tk

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

Brandy Aroma Floris
Belii Aist
Black Label
36%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Alumiiniumfoolium Elise
29 cm x 10 m

Viin Hõbe Mahe
39,2%, 0,7 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Seep Palmolive
Hygiene Plus Aloe
90 g

Deodorant Old Spice
Whitewater
150 ml

Pesugeel Ariel
al 0,9 l
5 sorti

Nõudepesuvahend
Fairy
900 ml
5 sorti

Deodorant Nivea
al 50 ml / 2 sorti

Püksmähkmed Pampers Night  VP
al 19 tk / erinevad

Hambapasta Blend-a-Med
Anti Cavity
100 ml / 2 sorti

Hügieeniside Naturella Ultra
al 8 tk
3 sorti

WC-värskendaja
Domestos Power 5
55 g / 3 sorti

Hambapasta Colgate MaxFresh
100 ml
2 sorti

Vannitoapuhastusvahend
Cif Ultrafast
500 ml

Ülduhastusvahend
Ajax Pure Home
Apple
1 l

Niisked lapid ja niiske tualettpaber
al 44 tk
2 sorti

Nõudepesumasinakapslid ja geel
Finish
900 ml
40 tk

Pesuloputusvahend
Silan Supreme
600 ml
2 sorti

WC puhastusvahend
Harpic
750 ml
2 sorti

Proteesiliim Corega
(eriti tugev, mündi maitse)
40 g

Pabertaskurätik Zewa Softis
Soft & Sensitive
6 pakki

Hambapasta Splat Professional
100 ml / 2 sorti

Torudepuhastus-
vahend
Mr.Muscle
1 l

Paberkäterätt Grite
Blossom
120 tk

Gin Beefeater Pink
3     %, 0,   l7,5 7
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Maits.viin Zelenaja
Marka Kedrovaja
40 0,5 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kreem Mixa Hyalurogel
(niisutav)
50 ml

Hambahari Oral-B 3
Effect Maxi Clean
medium
2 tk

Näopesugeel Garnier
roosiveega
200 ml

Põrandalapp Vileda
mikrofiiber
(48 x 60 cm)
1 tk

Hügieeniside Kotex Ultra
al 6 tk

Hügieeniside Libresse
Ultra Thin Normal
10 tk

7.98
14.68

8.87/l 0.20 € /tk

03.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Näovesi Old Spice Whitewater
100 ml

03.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

4.78
6.18

47.80 €/l03.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A
1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:
4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+
Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:
Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1, .Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A
Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila küla,Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A
A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: Y. Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.Viljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.
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• Ostan vana mootorratta, võrri, mopeedi. 
Pakkuda võib kõike, ka varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüü-
gihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, 
riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja 
tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.
com või tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha 
võtan ise. Vaata lisaks: www.seisevauto.ee

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga uusi varu-
osasid, samas ostan uusi veneaegseid rehve. 
Tel 515 7395

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

• Ostan Ford Transiti kastiga kuni aastani 
2000. Tel 528 5762

• Ostan igasuguses seisukorras sõidukeid. 
Võivad vajada remonti, olla seisnud, avarii-
lised, heas korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise puhul kiire 
tehing. Romud kustutan arvelt. Maksan head 
hinda! Tel 5357 7108

• Ostan auto, võib pakkuda igas seisukorras! 
Hind kuni 2000 €. Tel 5682 2544

• Ostan seisnud, remontivajavaid, avarii-
lisi, heas korras jne sõidukeid. Maksan 
õiglast hinda. Sobiva pakkumise korral 
tulen kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. Tel 5438 
0594

• Ostan igasuguses seisukorras vanu sõi-
dukeid, vanaaegseid sääreväristajaid, 
tsikleid. (VAZ, GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, 
Riga, delta) jne. Maksan head hinda!  Tel 5388 
4499

OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• 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  AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899
TALVEREHVE

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!!

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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

• • DiagnostikaDiagnostika
• • AutovalveseadmedAutovalveseadmed
• • Webasto ning Eber- späsher Webasto ning Eber- späsher 

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

KINNISVARA

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

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

• Müüa 2toaline korter Väike-Kamari külas, 
Põltsama vallas, möbleeritud, hind 18 500 €. 
Tel 5624 4605

• Müüa Vägari külas, Põltsamaal 2toaline
korter (möbleerimata). Hind 15 500 €. Tel 
5624 4605

• Müüa 3toaline korter Pajustis, Linnu tä-
naval. Korter kokku 59 m2 ja asub I korrusel. 
Täiendav info ja objektiga tutvumine telefonil 
5155 249

• Müüa 3toaline keskküttega korter Haljalas. 
III korrus, 58m2, toad eraldi. Tel 5199 1609

• Müüa Ulvi külas, Vinni vallas 3toaline kor-
ter hinnaga 10 500 €. Tel 5624 4605

• Müüa Tapa linnas, Paide tänaval, remonti 
vajav korter soodushinnaga 10 800 €. Tel 
5624 4605

• Müüa Siimustis, Jõgevamaal 3toaline
remonti vajav korter, hind 16 500 €. Tel 
5624 4605

• Müüa Pärnu linnas Mere 3, renoveerimist 
vajav 3toaline korter (65 m2), tulevikus või-
malus ehitada välja teine korrus 30-40 m2, 
hind 75 000 €. Tel 5624 4605

• Müüa Tõrma külas remonti vajav maja, 
2-korruseline, hind 43 000 €. Tel 5624 4605

• Müüa maja Kalana külas, Põltsamaa vallas. 
Remonti vajav, hind 11 900 €. Tel 5624 4605

• Müüa Aseri lähistel renoveerimist vajav 
talukoht, kinnsitu pind 1,4 ha, hind 34 000 
€. Tel 5624 4605

• Müüa Vändras 2-korruseline renoveerimist 
vajav kortermaja, hind 55 000 €. Tel 5624 4605

• Müüa Unikülas, Tartumaal renoveerimist 
vajav suvila, hind 35 000 €. Tel 5624 4605

• Müüa Rummu alevis renoveerimist vajav 
maja, krunt 4500 m2, hind 35 000 €. Tel 
5624 4605

• Müüa Rae vallas, Vaidasoo külas, Harju-
maal 3 ha põllumajandusmaa, hind 17 500 
€. Tel 5624 4605

OST

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

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

• Ostan maja Tamsalu linnas. Tel 5364 6359

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisukord 
pole oluline ja samuti võib sisse jääda kogu 
teie vana prügi või mittevajaminevad asjad. 
Hind kokkuleppel. Tel 522 6500

• Soovin osta maakodu Lääne-Virumaal, 
Rakverest max 25 km. Eelistame palkmaja, 
kuid oleme avatud ka teistele pakkumistele. 
Maja suurus alates 90 m2 ja krunt alates 
7000-8000 m2. Hind max 95 000 €. Kontaktid: 
tel 5630 7082 ja 5341 3042 või jannevalem@
gmail.com

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida ühte tuba või 1toalist kor-
terit mõned korrad nädalas ööbimiseks. Info 
palun telefonil 517 5546

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda 1toaline möbleeritud kõigi 
mugavustega korter Rakveres, II korrus. Hind 
220 + maksud. Tel 520 6145

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

• Üürile anda 1toaline korter Rakveres, 
elektriküte, vesi on olemas, otse omanikult. 
Tel 5679 4783

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

• Anda üürile Tapa linnas Eha 12, 1toaline
möbleeritud korter, üür 120 €. Tel 5624 4605

• Anda üürile Näpil 2toaline möbleeritud 
korter. Hind 180 €. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline renoveeritud ahjuküt-
tega korter Haljalas. Üür 195 € + kommunaa-
lid. Info tel 5667 0958

• Anda üürile Koigis külas, Järvamaal 2toa-
line möbleeritud korter. Hind 130 €. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Jõgeval Kivi tänaval möbleeri-
tud korter, üür 170 €. Tel 5624 4605

• Äripinnad

• Anda üürile äripind, 110 m2 hinnaks 219 
€. Rägavere tee 35a, Rakvere. Tel 522 4953

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Suzuki Baleno ja garaaži ukse lukk. 
Tel 5660 3463

• Müüa Volkswagen Touran, diisel, 2003. a, 
hind kokkuleppel. Tel 5569 2057

OST

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

• Ostan seisvaid autosid ja romusid! 
Ostan ka neid mida lammutus ei soovi. 
Sularaha kohe kätte! Vajadusel regist-
rist maha! Võib pakkuda absoluutselt 
kõike, ka paberiteta utiili. Tel 5631 
1001

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 
Kontakt: tel 5888 4488

tanel.raudla@wiruauto.ee
www.wiruauto.ee 

Nissan Juke Acenta, 08/2013a. 1.6 (86kw), 
bensiin, manuaal, pruun met. Sn: 89 450km. 
Hind: 7290.-
Nissan Pulsar, 04/2016a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 78 100km. 
Hind: 7990.-
Peugeot 208 Active, 07/2016a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 46905km. 
Hind: 8490.-
Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 
82 650km. 
Hind: 8990.-
Peugeot 2008 Active, 08/2018a. 1.2 (61kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 41 100km. 
Hind: 11 390.-
Nissan Qashqai N-Tec, 05/2016a. 1.2 (85kw), 
bensiin, automaat, hall met. Sn: 141 195km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai Tekna, 12/2016a. 1.2 
(85kw), bensiin, automaat, pruun met. Sn: 
83 700km. 
Hind: 15 290.-
Nissan NV300, 11/2017a. 1.6 (107kw), diisel, 
manuaal, beež, Sn: 172 385km. 
Hind: 15 490.-
Nissan Qashqai Tekna, 01/2019a. 1.3 
(117kw), bensiin, automaat, valge met. Sn: 
50475km. 
Hind: 21 990.-
Peugeot 508 Allure, 04/2019a. 2.0 (120kw), 
diisel, automaat, hall met. Sn: 42 890km. 
Hind: 26 990.-
Renault Captur Intens 1,6 E-TECH 160hj 
PLUG-IN hübriid, 10/2020a. 1.6 (68kw), 
hübriid (bensiin / elekter), automaat, valge 
met. Sn: 7100km. 
Hind: 27 990.-
Nissan Leaf Tekna, 07/2019a. elekter, 
automaat, valge met. Sn: 6650km. 
Hind: 27 990.-

OSTAME SINU
KASUTATUD

AUTO!

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

• Auto remont ja varuosade müük 
ning paigaldus, hinnad soodsad ja 
tarne kiire. Pajustis, Naaritsa 3. Info 
tel 5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

• Puksiirteenus. Kandevõime 4 tonni. 
RIXMA VEOD OÜ. Tel 526 4376

• Osutan teenust kaubaveobussiga.
Tel 554 6353

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, mudel (2,45 
x 9,0 m), kraana. Tel 5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2 x 2.35 KJ 
7200). Tel 513 2021

• Veo- ja kolimisteenus ka kolu vedu prügi-
mäele. Tel 506 1547

• Veoteenus kaubikuga, võimalikud ka Eesti 
sisesed kullerveod. Tel 5333 4774
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* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine 
ja transport. Sulatame jäätunud 
kanalisatsioonitrasse.

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

FEKAALIVEDU

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• 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

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

• 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

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

Terrasside, puukuuride 
ja muude varjualuste 

ehitamine. 

Tel 5553 0770

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

• Teostame fekaaliveoteenust ja kanalisat-
sioonikaevude tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 
4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS

• Ventilatsioonisüsteemide ehitus ja hool-
dus. Ventilatsiooniseadmete müük. Parim 
Õhk OÜ. parimohk@gmail.com. Tel 5348 
1874

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
remont ja rõngaste vahetamine. Tel 5840 
0240

• Teeme kõiki ehitus- ja remonttöid nii era-
mutes kui korterites: vannitoad, siseviimist-
lus, soojustamine, fassaadid, vundamendid, 
terrassid, katused jne. Samuti santehnilised 
tööd. Hinnad taskukohased. Küsi julgelt. Tel 
5808 5965

• Üldehitus, katusetööd, siseviimist-
lus, vannitubade ehitus. Pottsepatööd, 
fassaadid (puit), plekikantimisetööd, 
korstnamütsid jms. Torutööd. kevinot-
ti0@gmail.com. Tel 5907 4076

• Teostame erinevaid ehitustöid: vahesein-
te ehitus, küprokist vaheseinad, sisevii-
mistlus, lagede ehitus, parketti paigaldus. 
Muud ehitusalased tööd. Tel 5673 4632

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

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

• Ehitus, viimistlus ja remonttööd (plaati-
mine, pahteldus, parkettitööd). Tel 504 5560

• Teostame ehitus- ja remonditöid, teeme 
kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Teeme korteritele ja vannitubadele re-
monti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Teeme sisetöid ja vannitubade remonti. 
Tel 5678 0773

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Tel 5890 2983

• Teostan Lääne-Virumaal ventilatsiooni ja 
torutöid. Tel 5192 0913

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Virumaal. 
Üldehitus, siseviimistlus, hoone vundamen-
tide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• Pleki kantimine: valmistame plekke vas-
tavalt kliendi soovile. Automaatpink - kõik 
detailid õige kraadi ja mõõduga. Vajadusel 
mõõdame ja paigaldame. Tel 5340 8041

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

• Teostame avatud ja suletud pooriga 
pur vahuga soojustamist. Vundamen-
did, seinad, katused ja sõidukid. Vähen-
da oma küttekulusid juba nüüd, võta 
ühendust ja küsi pakkumist! e-mail: 
ykspur@gmail.com. Tel 516 4647

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. 
Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste likvideerimi-
ne. Tel 5552 8487

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

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, kaminad 
ehitus ja remont. Tel 5647 2716, email: viru-
ahjud@gmail.com

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust
(pottsepp, korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspetsialist). kyt-
tesalong@gmail.com, 558 6786, Jaama 
pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

• 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

MUUD TEENUSED

• Massaažiteraapia 100 minutit. Po-
pulaarsust koguv Booster Teraapia 
100 minutiline massaaž kõigest 49 €. 
Hinnavõit 26 € kehtib kuni 30.03.2022. 
Broneeri aeg: 5813 2913. http://www.
boosterbotanics.ee
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SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

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

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

www.kuulutaja.eeLOE

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

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
(suure 8-tollise rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 
CC (1600 €), 200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D 
lastele 60CC (400-425 €).
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega; 
140CC (1200 €); 150CC (1200 €) - õliradiaator. 
KROSSIKAD lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €)
250CC 19-21 tolli (1950 €)
• Elektristarter
• Spido
• Tuled, suunatuled
• Peeglid
• 5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (Hind 375 €) ATVle (300 €), krossikale 
125CC (260 €). 4T, 2T 50CC (425 €)

•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 165 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

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

Katuste lumekoristus ja 
jääpurikate eemaldus. 

Tel 5553 0770

Pööningute, keldrite ja 
muude ruumide 

puhastamine prahist koos 
äraveoga. 

Tel 5553 0770

• Müün,  paigaldan  ja remondin
õhksoojuspumpasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Lumelükkamis teenus. Tänavad, 
hoovid, parklad Rakveres. Tel 5569 5292

• Pehme mööbli remont, veo võimalus. 
Tel 506 1547

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. Meilt 
ostetud soojuspumpadel hooldus soodus-
hinnaga. TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

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

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

KODU

• Kui mõni korvipunuja on huvitatud vit-
spaju (kultuurpaju) vitstest, siis võib võtta 
ühendust. Tel 524 7736

• Rakveres seoses kolimisega sümboolse 
tasu eest ära anda kõrgendusega riidekapp, 
nurga arvutilaud, diivanilaud, kirjutus-
laud. Näha saab 15. jaanuaril. Tel 5552 6609

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5672 7175

• Müüa sõjaaegsed ajalehed (Oma rada 
ringleht) 1943-44. a. Tsaariaegseid ajaloo-
liseid raamatuid; nõukaaegset tehn. kir-
jandust ja lasteraamatuid, kalendrid, marke, 
märke ja muud kila-kola. Tel 508 6959

• Müüa väga heas korras tööstusõmblus-
masin Minerva sik-sak suure pooliga ja väike 
maailma parim saksa TEXTIMA „Veritas“, 
õmbleb hästi paksu kui õhukest. Vajadusel 
toon kohale. Tel 517 4186

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

• Ostan Tarbeklaasi tooteid: vaasid, klaa-
sid, pitsid jne. Pakkuda võib kõike. Tel 507 
9984

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

• Ostan värvilisi tarbeklaasi vaase, maksan 
kuni 160 € vaasist. Paku julgesti. Tel 5672 7175

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

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mopeedi. 
Pakkuda võib kõike, ka varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 7175

• Ostan pliidi plaadi, ahjuukse, resti, pra-
eahju, ahju- ja pliiditarvikuid. Võivad olla 
kasutatud. Tel 503 1849

• Ostan alasi, kruustangid, töölaua, võrri, 
motika nende osi, vahvliküpsetaja ja muud 
nõukaaegset kila-kola. Tel 503 1849

• Ostan Norma ja Tarbekaasi tooteid
ning vene 1/43 mudeleid. Tel 529 1288

• Ostan teie seisma jäänud korraliku vä-
lisukse, puidust või metallist; akna; kuiva 
põranda-, voodrilauda. Tel 5801 9086 

• Ostan vanarauda. Koristan kuuri, garaaži 
ja aia nurgast vana ja vedelema jäänud me-
tallihunniku. Tasuta ei taha, maksan raha. 
Tel 5342 6287

• Ostan pildil olevad esemed. Tel 
529 1288

• Ostan majapidamise likvideerimisel iga-
sugust vanakraami ja kila-kola, viina ära 
teie mittevajalikud asjad jäätmekeskusesse. 
Tel 503 1849

• Ostan ENSV ja NLIIDU aegseid autasusid
ja märke. Tel 510 7541

• Ostan pildil olevad esemed. Tel 
529 1288

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

•  Ostan kasutatud mootorsae, võib vajada 
remonti. Tel 503 9650

• Ostan pildil olevad esemed. Tel 
529 1288

• Soovin osta lauapealse kasutatud  nõu-
depesumasina, võib vajada remonti. Tel 
557 0179

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigaldab ja 
hooldab! Kui otsid õhksoojuspumpa või 
konditsioneeri, siis küsi meilt pakkumist! 
Õhksoojuspump on väga mugav ja säästlik 
küttelahendus. Tasuta konsultatsiooni tel 
5662 2050 või http://www.rakverekliima.ee. 
Meil on lühike ooteaeg!

• Ettevõte JLV Trading OÜ ostab 3 m kütte-
puud (lepp, sanglepp, saar). Asume Rakvere 
lähedal, Paatna külas. Tel 518 4333

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 
55 €/rm, saadaval ka sangleppa ja 
kaske. Puud on laotud 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 lõhutud küttepuud: sanglepp, lepp, 
metsakuivkuusk (mänd) ja kütteklotsid 40 L 
võrk 2 €. Tel 5192 4320

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

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40 liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.80 €/kott ja 
kasel 3.50 €/kott. Tel 505 1528

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

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

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

• Müüa 30cm kase küttepuud võrkkotis, kott 
50 l. Koti hind 3.50 €. Info tel 5349 5103

• Müüa erinevaid puitbriketti, Premium 
pelletit 6/8mm, kivisüsi 25/1000 kg, transport 
hinnas. Tel 5390 0545

EHITUS

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa kodukana mune, 2 € karp. Tel 
5656 1475

• Müüa sõelutud musta mulda, asu-
koht Rakveres, lisainfo telefonil 526 
1408

OST
• Ostan mootorsae, võib vajada ka suuremat 
remonti. Tel 503 9650

• Ostan traktori LTZ-55A, T-40AM, T-40M. 
Tel 5687 5845

• Ostan traktorid T-16, T-25, T-40, MTZ 
82, JUMZ, DT74-75, E-302, kombain Niva, 
Jenissei, veokad ZIL, MAZ, GAZ, 6t kal-
lutav haagis, T-150 haagised jne. Tel 5835 
4991

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pak-
kuda võib kõike. Tel 5616 5761
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

• Ostan majapidamise likvideerimisel iga-
sugust vanakraami ja kila-kola, viina ära 
teie mittevajalikud asjad jäätmekeskusesse. 
Tel 503 1849

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

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

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

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

TEATED

• Juuksuriäri Sik-Sak Ilusaks võtab kliente 
vastu uuel aadressil - Laada 37, Rakvere 
II korrusel Olete oodatud! Juuksurid Riina, 
Niina ja Heli ootavad teid! Tel 322 3978, 
5592 1911

• Kas sinu riidekappi on jäänud seisma 
asju, mida kandsid ehk aastaid tagasi? Või 
ei mahu uued asjad kappi ära, sest vanad 
ja seisma jäänud riided võtavad liiga palju 
ruumi? Meil on sulle lahendus- tule rendi 
Riideboxis endale boks ning too kõik seisma 
jäänud asjad uut omanikku otsima. Rentides 
boksi jaanuari kuus on KAKS nädalat ÜHE 
nädala hinnaga. Aga kui sulle tundub, et kapis 
on veel piisavalt ruumi uutele asjadele, siis 
tule ja soeta need endale Riideboxist Võidu 
tänav 5, Rakvere

• Rakvere siseturul (Tsentrumi I korrusel) 
müügil villased sokid ja kindad
• Taaskasutuskauplus Maara Rakveres, 
Laada 14- (vana Turuhoone, Turukaubamaja 
ja Keskväljaku vahel) - müügil soojad joped, 
mantlid, kasukad lastele, naistele, meestele

TUTVUS

• 50-aastane mees Tapalt sooviks tutvuda
rahuliku ja toreda naisterahvaga. Tel 5452 
0549

• 66-aastane rahulik ja heasüdamlik 
meesterahvas tutvub prouaga. So-
bivuse korral kooselu. Võin abistada 
majapidamis- ja aiatöödel. Tervitab, 
Ervin (tel 5829 1362)

MUU

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

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

Avaldame kaastunnet 
Nina Batinale, Olegile perega 
abikaasa, isa, äia ja vanaisa 

GENNADY BATINI 
surma puhul. 

Larissa perega, 
Niina Tõeväli

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,68 0,80

Roheline sibul kg 7,00

Küüslauk kg 10,00

Mugulsibul kg 2,50

Hapukapsas kg 2,50

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,50

Peet kg 1,50

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad kg 2,50

Mesi kg 7,00

Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5,00

Värske räim ja kilu kg 1,50

HINNAD RAKVERE TURUL 13. JAANUAR 2022 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Reedel, 14. jaanuaril turul Peipsi kala müük!

*

Laupäeval, 15. jaanuaril turul Saaremaa lõnga müük!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

„Tondipüüdjad“ täis nostalgiat ja mängulusti
Jälle jõuab kinodesse film, mida 
paljud lapsevanemad on vaadanud 
oma lapsepõlves ja saavad nüüd 
oma võsukestega taas vaadata. 
„Tondipüüdjate“ uus osa on hoog-
ne ja lustakas ega jää oma eelkäi-
jale sugugi alla. 

Margit Adorf

Juhul, kui te mingil põhjusel ei ole näinud 
„Tondipüüdjate“ esimest osa, siis soovitan 
enne kinoskäiku ära vaadata vähemalt 1984. 
aasta filmi. Teist osa (1989) vaadata pole enam 
nii oluline, see ei jõudnud esimesele lähedale 
ja oli pigem paljudele pettumuseks. Üldse ei 
soovita 2016. aasta „Tondipüüdjate“ uusver-
siooni, mis võiks lihtsalt olemata olla. 

„Tondipüüdjad“, mis reedest alates kino-
des jooksma hakkab, on lõpuks jälle see õige 
kraam ja vääriline järglane esimesele osale. 
Ühtlasi ütlen etteruttavalt, et uue filmi lõpu-
osas astuvad vaataja ette ka esimesest filmist 
tuttavaks saanud tondipüüdjad, Sigourney 
Weawerit aga näevad need, kes kohe esimeste 
tiitrite saabudes kinosaalist välja ei torma. 

„Tondipüüdjate“ esimeses osas, 1984. aas-
tal, toimus tegevus New Yorgis, kus läks valla 
tõeline kummitustemöll. „Tondipüüdjad“ ei 
ole mingi verdtarretav õudusfilm, vaid pigem 
lastekas, fantaasiakomöödia, samas on selles 
mingi selline sarm, et kes kunagi lapsena filmi 
nägi, see tõenäoliselt ootab suure õhinaga ka 
praegust osa. Väga võimalik, et paljud on seda 
filmi vaadanud mitmeidki kordi. Mina lapse-
na esmakordselt nähes küll kartsin neid koh-
ti, kus deemon oli Weaweri tegelaskuju sisse 

pugenud ja põrgukoerad külmkapis lõrisesid. 
Aga samas oli natuke naljakas ka. 

Uus film on „Tondipüüdjate“ esimese osaga 
samas meelelahutuslikus võtmes, väga pal-
ju on viiteid esimesele filmile. Saab vaadatud 
ka nii, et ei ole esimest osa üldse näinud, aga 
mul on tunne, et siis jääb midagi nagu puu-
du. Tondipüüdjate esimest osa saab laenutada 
näiteks Apple TV kaudu või vaadata TV1000 
East kanalilt. See on perefilm, sobilik lastele 
alates umbes 12. eluaastast, sama käib ka uue 
filmi „Tondipüüdjad: Pärand“ kohta.

Film algab salapäraselt ja ehk isegi kergelt 
õõvastavalt, vanamees püüab pimedas öös 
kummitust, kuid… leiab ise oma õnnetu otsa. 

Samal ajal on teises Ameerikamaa otsas ük-
sikema kahe lapsega rahalistes raskustes, ta 
visatakse üüripinnalt välja. Ja kui selgub, et 
pikki aastaid erakuna elanud isa/vanaisa on 
surnud ning temast on maha jäänud maja, 
siis polegi muud, kui minna seda paika üle 
vaatama.

Maja on tõeline tondiloss ja muidugi hak-
kab seal kohe ka igasugu hirmsaid asju juhtu-
ma, aga… need hirmsad asjad on vormistatud 
armsas lapselikus kastmes. Natukene on ko-
hati küll hirmus ka, aga mitte nii hirmus, et 
ööune rööviks või päriselt hirmust värisema 
paneks, pigem on selles seikluslikkust ka põ-
nevust, mis tekitab tunde, et tahaks veel. Nagu 

lõbustuspargis. 
Peaosades on uues filmis põhilisteks te-

gelasteks lapsed. Põhitegija on kuulsa ton-
dipüüdjast vanaisa Egon Sprengleri tütretü-
tar Phoebe (Mckenna Grace) ja tema sõber 
Podcast (Logan Kim), lisaks tütrepoeg Trevor 
(Finn Wolfhard). Just lapsed on need, kes esi-
mesena avastavad, et asjad ei ole päris nii nagu 
peaks, leiavad üles vanaisa varustuse ja asuvad 
kartmatult esimesel võimalusel kummitusi 
püüdma.

Laste kõrval on peaosaliseks veidrikust õpe-
taja Mr Grooberson (Paul Rudd) ja ema Callie 
(Carrie Coon). Ma ütleks, et kõik nad sobivad 
oma rollidesse nagu valatult, kuigi Coon ei ole 
nii mõjus deemon kui oli Weawer omal ajal. 
Aga no ajab asja ära ja ei häiri. 

Need vaatajad, kes igatsevad filmist kätte 
saada õiget nostalgialaksu, peavad varuma vei-
dike kannatust. Jah, juba filmi esimeses pooles 
on eelmisele osale palju vihjeid ja stiililiselt on 
tondidki samasugused, nalja saab ja kohal on 
nii Michelini mehikesed kui ka põrgukoerad, 
aga tõeline nostalgiapidu läheb lahti ikkagi 
siis, kui Phoebe helistab vanale tondipüüdjale 
Peter Venkmanile (Bill Murray) ja kui lõpuks 
need õiged ka ikka kohale saabuvad. Siis võib 
küll korra vanal filmipeerul pisike nostalgiapi-
sar silmanurka veereda ja seda ikka heas mõt-
tes. 

Sprengleri osatäitja Harold Ramis suri aas-
tal 2014 ja tänavu linastunud film ongi pühen-
datud talle. Arvan, et talle meeldiks see film 
küll ja teist külge ta hauas ei pööra. 

Kui teist on „Tondipüüdjad“ seni täielikult 
mööda läinud, aga te olete näinud telesarja 
Stranger Things, siis võiks teile meeldida ka 
„Tondipüüdjate“ film. 

Põhitegija on kuulsa tondipüüdjast vanaisa Egon Sprengleri tütretütar Phoebe (Mckenna Grace). Foto: Pressima-
terjalid
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• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

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

Sealiha
al veerand seast

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Müügil ka süldi ja pasteedi materjal, subproduktid,

sealihakonservid.

Müügil ka süldi ja pasteedi materjal, subproduktid,

sealihakonservid.

vajanguperefarm@gmail.com

perefarm

Müügil ka süldi ja pasteedi materjal, subproduktid,

sealihakonservid.

Müügil ka süldi ja pasteedi materjal, subproduktid,

sealihakonservid.

2.60 €/kg2.60 €/kg2.60 €/kg

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

KARDINA- ja RÕIVAKANGAD 1 - 4 €/m
puuvilltrikotaazkangad 6 €/m

MÖÖBLIRIIDED 5 €/m
220-240 cm laiad VOODIPESUKANGAD 3,50 - 4,00 €/m

220-240 cm laiad puuvilisa�inkangad 5 - 6,00 €/m
VOODIPESU laadahindadega

Rakveres Lai 22

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

14.-15. jaanuar
17.-18. jaanuar

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
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