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Tel 5562 0224

Caaro SK maadlusklubi ootab uusi liikmeid
liituma klubiga. Treeningutele on oodatud nii tüdrukud kui poisid.
Koht: Kadrina Spordikeskus, maadlussaal.

Caaro SK maadlusklubi treeningute ajad alates septembrist:
E, K, N 14.30-16.00 1.-5. klass
E,T, K, N, R 17.30-19.30 kõik huvilised
P 17.00-18.30 kõik huvilised

Treenerid: jaValeri Pormann mob. 5089922 Marger Pormann mob. 5189060

biokaminad
elektrikaminad
suitsutorud
korstnad
saunakerised

kaminad
ahjud
pliidid
kaminasüdamikud
pelletikaminad

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

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

www.autotehnika.ee

AS TOODE KATUSEABI:
KAUBA 6A (JAAMA 11 HOOVIS), RAKVERE 
TELEFON:  553 0004

www.toode.ee
e-kiri: tiina@toode.ee

Soovitame usaldada AS Toode katusemeistrite teadmisi ja kogemusi kodumaja katuse 
renoveerimisel. Aitame luua tervikliku, turvalise ja toimiva lahenduse aastakümneteks. 
Samaaegselt katusetöödega paigaldatud vihmaveesüsteemid, turvatarvikud ning 
lumetõkked on soodne ja tulus investeering oma kodusse. 
Teeme ära, meie jaoks on see  igapäevatöö!
2021. aasta jooksul AS Toode paigaldatud katustele TASUTA 1-aastane lisagarantii!
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91-aastase Elviine Rubeni mälestused

Eelnevas osas oli juttu sellest, kuidas Elviine oli läinud tööle trüki-
kotte „Kommunist“.

V anu pilte sirvides meenutas Elviine, et trüki-
koda „Kommunist“ oli eesrindlik „punane“ ettevõ-
te Nõukogude Liidus, mis otse loomulikult ideo-

loogilistel kaalutlustel sattus tihti ka ajakirjanduse huvi-
orbiiti. Ühel pildil on tolleaegne püstolreporter Valdo Pant 
trükikoja direktori Isaak Vsevioviga. Teisel pildil Elviine, 
kes loeb mingit käskkirja, kõrvuti Valdo Pandiga. Elviine 
on andnud ka Pandile väikese intervjuu tööst trükikojas.

„Kommunistis“ töötas ökonomistina ka tuntud laul-
ja Leida Sibul. Vanem põlvkond mäletab veel toredaid 
duette, mida laulsid Leida Sibul ja Hilda Koni: „Et saja aasta 
kestel kordub sama kevade, nii sama kaunis ta, kui see...“

Elviine pildialbumilt vaatab vastu ka Estonia priima-
baleriin Helmi Puur, kellega Elviine õppis koos õhtu-
koolis. Puur pidi enne Leningradi balletikooli minemist 
keskhariduse omandama.

Georg Otsa pilti vaadates meenutas Elviine Eesti läbi 
aegade parimat lüürilist baritoni, kelle sarnast teist pole 
ega tule.

Elviine: „Georg Otsa isa Karl Ots oli mulle justkui suur 
sõber. Kui Sakala keskuse suures saalis toimusid linna-
nõukogu istungid ja nõupidamised, millest kõik saadikud 
osa pidid võtma, hoidsid minule kohta Karl Ots ja Fried-
rich Leht, tollane ENSV Riikliku Kunstiinstituudi direk-
tor. Mäletan, et mul olid veel õhtukoolis tunnid, kui pidin 
sealt parteikoosolekule tormama. Kaks vanahärrat tead-
sid mind ja hoidsid mulle kohta, nõnda istusingi paari-
saja parteilase hulgas kahe hallipäise tähtsa papi vahel. 
Nende parteilistest asjadest ei teadnud ma midagi, küll 
aga oli Karl Otsa poeg Georg Ots tollal Estonia teatri par-
torg. Ega’s ta muidu poleks saanud esineda Soomes ja igal 
pool Venemaal.

Partei liinis kohtusin ka Georg Otsa endaga mitmel 
korral. Kord oli meid mõlemaid välja kutsutud partei-
komiteesse. Ootasime ukse taga, istusime kõrvuti ning 
rääkisime head juttu. Ots küsis minu käest, kes ma olen ja 
kuidas mul õhtukoolis läheb. Kooli ajal teatris ja kontser-
tidel käies sain loomulikult osa Georg Otsa suurepärasest 
lauljatalendist, mis äratas aukartust. Temaga juttu ajades 
polnud mees aga üldse uhke, vaid tundus lihtne inimene 
olevat.“

Elviine vaatas tööraamatust järele, et trükikotta „Kom-
munist“ läks ta tööle 1951. aasta 21. augustil. 1955 edutati 
ta kaadrite osakonna juhatajaks. 1957. aasta 7. novembril 
lahkus ta „Kommunistist“.

Elviine: „Sest mul ütles tervis jälle üles. Trükikojas hõl-
jusid igal pool tinatolmud. Minul aga olid nõrgad kopsud. 
Käisin ju mööda tsehhe ja põrandad olid õlitatud, mu 
riided olid pidevalt õli ja tolmuga koos. Sel ajal ju naised 
pükse ei kandnud, kombinee all ja kittel peal ning põll ees 
olid pidevalt tolmused. Sukkadesse kingade sees läks tol-
mu vähem, aga alumised riided olid kõik tolmused.

Mul hakkasid need vanad tervisehädad tagasi tulema. 
Lapsena Kiltsis elades põdesin ju kopsukelmepõletikku. 
Plekk kopsus paistis röntgenipildilt ja seetõttu olin pik-
ka aega tuberkuloosidispanseris valve all. Kardeti, et välja 
lööb tuberkuloos, aga õnneks mitte. Sellepärast pidin lõ-
puks töökohta vahetama ja minema maa õhku hingama.“

(Järgneb 17. septembril)

TÄNA MAAILMAS

1828: vene diplomaadi Gribojedovi 
abielu kestis vaid kuus kuud
Täna 193 aastat tagasi, 3. septembril 
1828. aastal toimus Tiflisi (praegu Thbili-
si) katedraalis suurejooneline abielutse-
remoonia, kus laulatati vene diplomaat 
Aleksandr Gribojedov ja gruusia neiu Ni-
na Tšavtšavadze. See abielu sai kesta 
vaid pool aastat. 

Allan Espenberg

Aleksandr Gribojedov (1795–1829) oli 
Vene kirjanik, helilooja ja diplomaat, 
kes sai tuntuks enda kirjutatud satiirili-
se värsskomöödiaga „Häda mõistuse pä-
rast“, mida lavastatakse Venemaa teatri-
tes tänini. Komöödiat on mitmel korral 
lavale toonud ka Eesti teatrid.

Nina Tšavtšavadze ehk vürstinna 
Nino (1812-1857) oli Gruusia luuletaja 
ja ühiskonnategelase, kindralmajori ja 
vürsti Aleksandr Tšavtšavadze noorim 
tütar. Ta oli imeilus, graatsiline, tume-
date silmadega. Kaasaegsed nimetasid 
teda ebamaiselt kauniks, hämmastavalt 
säravaks ja võluvaks neiuks. 

Nina tundis Gribojedovit juba lap-
sepõlvest, kuna härra Sandro oli tema 
isa lähedane sõber ja vestles tüdrukuga 
sageli kirjanduslikel teemadel. Enamas-
ti käis vestlus prantsuse keeles, et Nina 
hääldust lihvida. 

Enne taaskohtumist 16. juulil 1828. 
aastal polnud nad teineteist näinud üle 
kahe aasta: diplomaat Aleksandr oli väga 
hõivatud mees ja külastas neid Tiflisis 
harva. Aga kui ta määrati suursaadikuks 
Pärsiasse, siis saabus ta külla ka Tšavtša-
vadzede juurde. Korraldati uhke pidu, 
kuhu kutsuti grusiinide sugulased ja lä-
hemad sõbrad. Oodatud oli ka Sergei 
Jemeljanov – Nina tulihingeline austaja 
ja tõenäoline abikaasakandidaat. Aga 
millegipärast ta ei tulnud. Ja nii laskis ta 
oma võimaluse käest. 

Mis toimus 33aastase Gribojedovi sü-
dames, kui ta sattus taas vastamisi Nina-
ga? Neiu käis nagu keeristorm läbi toa, 
põletas pilguga, naeris kelmikalt. Ja mees 
muudkui vaatas ja vaatas teda ning siis 
ühel hetkel võttis neiul käest kinni ja ti-
ris ta endaga kaasa.

Gribojedov kirjeldas seda päeva järg-
miselt: „Sel päeval ... istusin laua taga 
Nina Tšavtšavadze vastas... Kogu aeg 
vaatasin teda, mõtlesin, mu süda peksis... 
Miski andis mulle erakordse otsustavu-

se, kui astusin laua tagant välja, haarasin 
tal käest ja ütlesin talle prantsuse keeles: 
„Tule minuga, ma pean sulle midagi üt-
lema“. Ta kuuletus mulle nagu alati, ar-
vates ilmselt, et ma panen ta klaveri ette 
istuma... Me läksime tuppa, mu põsed 
õhetasid, mu hingamine muutus kat-
kendlikuks, ma ei mäleta, mida ma talle 
pomisema hakkasin... Ta nuttis, hakkas 
naerma, ma suudlesin teda...“

Nina ei suutnud samuti vastu panna 
tundele, mis teda valdas. „Nagu päikese-
kiir oleks mind põletanud!“ tunnistas ta 
hiljem oma sõbrannale. 

„Ta on väga armastusväärne, väga ilus 
ja hästi haritud,“ kirjutas 1828. aastal 
diplomaat ja Gribojedovi kolleeg Karl 
Adelung oma sõbra pruudi, 15aastase 
Nina kohta. 

Nii muutus lõunaeine ja kohvipau-
si vahele jäänud kahekümne minutiga 
härra Sandro endine õpilane Nina Alek-
sandr Gribojedovi pruudiks. 

Õnnetus tseremoonial
Enne Gribojedovit olid paljud väärikad 
härrad käinud Nina kätt noolimas. Näi-
teks ohvitser Nikolai Senjavin kannatas 
kohutavalt armastusest selle tagasihoid-
liku tüdruku vastu ja valas oma hingepii-
nad meeleheitlikesse kirjadesse sõbrale: 
„Kogu maailma lill vangistas mu ja mu 
tunnetes tärkas lõpuks kirg, mida ma va-
rem polnud kogenud. Sa ei tea, ma olen 
nii armunud, et olen valmis kogu maail-
ma loovutama, et Inglit omada!“ 

Ka keskealine kindralleitnant Vassili 
Ilovaiski soovis abielluda võluva print-
sessiga, kuid temalegi öeldi ära – Nina 
Tšavtšavadze ootas oma ainsamat. 

Abielu kinnitati Thbilisi Siioni ka-
tedraalis. Vaimulik kirjutas kirikuraa-
matusse: „Tema Keiserliku Majesteedi 
täievoliline minister Pärsias, riiginõunik 
Aleksandr Sergejevitš Gribojedov sõlmis 
seadusliku abielu neiu Ninaga, kindral-
major prints Aleksander Tšatšavadze 
tütrega.“ 

Pulmade ajal oli Gribojedov haige ja 
palavikus, tõbi raputas teda nii tugevalt, 
et ta pillas abielusõrmuse maha, misjärel 
ütles, et „see on halb märk“.

Juba nädal pärast pulmi pidi Gribo-
jedov naasma oma töökohale Pärsiasse 
ja Nina läks temaga kaasa. Reis oli raske 
ja keeruline: Gribojedovi habras nai-

ne pidi öid veetma telgis, kust tuul läbi 
puhus. Kuid armastajad ei märganud 
takistusi, nad rõõmustasid teineteise 
seltskonna üle, nagu oleksid nad ette 
teadnud midagi kiirest lahkuminekust. 
„Ninuša, mu naine, ei kurda, ta on kõi-
gega rahul... Armastage mu Ninotškat. 
Kas te tahate teda näha? Ermitaažis... 
on Murillo maalitud Jumalaema – see ta 
ongi,“ kirjutas Gribojedov oma sõbrale 
ja tuntud kirjanikule Varvara Miklaše-
vitšile. 

Hukk islamistide käe läbi
Selleks ajaks, kui paar jõudis Tabrizi lin-
na Iraanis, oli Nina juba rase. Muretse-
des oma naise ja tulevase lapse tervise 
pärast otsustas Gribojedov teekonda 
jätkata üksi. „Kirjuta mulle sagedamini, 
mu ingel Ninobi. Sinu A.G. 15. jaanuaril 
1829. Teheran,“ kõlas Gribojedovi üks 
viimastest kirjadest oma naisele. 

Kaks nädalat hiljem, 30. jaanuaril suri 
ta kohutavasse surma islamifanaatiku-
te rünnaku tagajärjel. Vene saatkonnas 
töötanud 38 inimesest jäi ellu vaid üks. 
Gribojedovi surnukeha oli nii moonu-
tatud, et ta tunti ära vaid duellist pärit 
haava järgi. Nina sai tõe teada alles kuu 
hiljem – keegi ei julgenud talle rääkida 
Teheranis toimunud tragöödiast. Ju-
huslikult pealt kuuldud vestlus kutsus 
esile enneaegse sünnituse, Gribojedovite 
poeg ei elanud ööpäevagi.

Nina Gribojedova ei abiellunud enam 
kunagi ega võtnud peaaegu 30 aastat 
leinarõivaid seljast. Teda kutsuti Tifli-
si mustaks roosiks, sest ta hoidis huk-
kunud abikaasa mälestust tallel kuni 
oma elu lõpuni. Nina suri 1857. aastal 
koolerasse ja tema viimased sõnad olid 
pühendatud tema ainsale armsamale: 
„Mida kõike pole vaene Nina pidanud 
pärast sinu lahkumist taluma. Me koh-
tume varsti, näeme teineteist... ja ma 
räägin sulle kõigest. Ja me jääme iga-
vesti kokku...“

Nii Aleksandr Gribojedov kui tema 
abikaasa Nina puhkavad üheskoos Thbi-
lisi panteonis Mtatsminda mäel. Mä-
lestusmärk kujutab nutvat leske ja kiri 
hauakivil on igavene tunnistus Nina 
suurest armastusest ja ustavusest: „Sinu 
mõistus ja teod on vene mälus surema-
tud, aga miks mu armastus elas sinust 
kauem?“
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Eesti järgmine president on teadlane Alar Karis
R iigikogu valis teises 

hääletamisvoorus sel 
teisipäeval Eesti järg-

miseks presidendiks Alar Ka-
rise, kes oli ka ainuke presi-
dendikandidaat.

Esmaspäevases esimeses 
voorus jäi Karisel puudu viis 
poolthäält, et saada kokku va-
jalikud 68 häält. Teises hää-
letusvoorus kogus ta 72 häält 
ja sai sellega presidendiks va-
litud. Karis asub ametisse 11. 
oktoobril.

Mida ootate 
Eesti presidendilt?

Sirje Nõmtak, Lääne-
Virumaa Pensionäride 
Liidu juhatuse liige:
Tean, et pensionärid elasid 
väga kaasa presidendi valimi-
sele ja on poliitikaga kursis. 
Valimisprotsess oli kahjuks 
nagu parteide võistlus. Par-
teid valivad endale presidenti, 
mitte rahvale, siin peab mida-
gi muutuma. Arvan, et see ei 
peaks olema rahvahääletus, 
vaid midagi muud, aga ei oska 
välja pakkuda.

Alar Karisel on palju juhti-
miskogemusi, ta teab seadusi, 
on väga kompetentne. Pre-
sidendil ei ole kahjuks eriti 
mõjuvõimu, aga ta saab olla 
tähelepanu juhtija. 

Uuelt presidendilt ootaks, 
et ta juhib tähelepanu ka 
pensionäride probleemidele. 
Soovin talle jõudu, kannatlik-
kust ja närvi ning probleemi-
desse süvenemist!

Aivi Must, Tamsalu 
gümnaasiumi direktor:
Elasin ka viis aastat tagasi 
kaasa presidendivalimistele, 
tol korral oli võimalus käia 
valimiskogus. Juba siis oli 

lootus, et ehk mõeldakse va-
limissüsteem ümber. Pooldan 
rahvahääletust, aga küsimus 
on, kas see toob kaasa ka pre-
sidendi institutsiooni teist-
suguse tähenduse. Tuleks 
leida lahendus, kuidas rah-
vas kaasata, sest poliitikute 
tegevust protsessis ei ole hea 

vaadata. 
Kõikide presidentide vali-

miste puhul on olnud mingi-
sugused erisused. Ka praegu-
se presidendi puhul – esimest 
korda valis riigikogu selle tei-
ses hääletusvoorus. Kõikide 
presidentidega on läinud meil 
siiski kenasti. Esimesed kolm 

valiti valimiskogus, Kaljulaid 
tuli hoopis omamoodi. Nii et 
riigikogu on saanud suhteli-
selt vähe valida päris uut pre-
sidenti, praegu oli esimene 
kord, sest varem valisid nad 
juba võimul olnud presidenti 
uuesti. 

Arvan, et saime Eestile jäl-

legi hea presidendi. Ootan, et 
ta otsiks tasakaalu ja seisaks 
vastu demagoogilisele polii-
tikale, inimeste solvamisele, 
väärtustaks kodanikujulgust. 

Soovin uuele presidendile 
julgust jääda iseendaks, au-
sust ja kindlameelsust.

Oleg Gross, ettevõtja, 
OG Elektra omanik:
Alar Karis on jätnud mul-
le igati positiivse mulje, ta 
on suurte kogemustega juht. 
Praeguse seisu järgi arvan, et 
Karis oli parim variant. 

Olen seda meelt, et rahva-
hääletusel ei peaks presidenti 

valima, selleks on riigikogu 
ja valijamehed. Paraku ei ole 
presidendil eriti võimu ja 
minu seisukoht on, et Eestil 
ei ole presidenti vaja. 

Presidendilt ootan, et ta 
oleks kogu rahva president, 
Alar Karist toetasid neli era-
konda, see on suur pluss. 
Oma tööga saab ta kindlas-
ti hakkama, soovin tugevat 
tervist, kannatlikkust ja tasa-
kaalu hoidmist, et ta ei läheks 
poliitiliste tuultega kaasa ja 
jääks enda seisukohtadele 
kindlaks. 

Kuulutaja

Alar Karis
• Alar Karis lõpetas 1976. aastal Tartu 2. Keskkooli ja 
1981. aastal Eesti Põllumajandusakadeemia veterinaa-
riateaduskonna. Hiljem täiendas ta end mitme ülikooli 
juures Saksamaal, Suurbritannias ja Hollandis. Akadee-
miliselt on ta alates 2010. aastast Eesti Üliõpilaste 
Seltsi koopteeritud vilistlane.
• Alates 1999 on ta Tartu Ülikooli professor. Tema tea-
dustööd on Eesti teadlastest kõige tsiteeritumate hul-
gas.
• Aastatel 2003–2007 oli ta Eesti Maaülikooli rektor. 
• Aastatel 2007–2012 oli ta Tartu Ülikooli rektor.
• 2010. aastal nimetati Alar Karis Tšiili Vabariigi aukon-
suliks.

• 26. märtsil 2013 nimetas Riigikogu Karise riigikont-
rolöriks.
• 2017. aasta oktoobris valiti ta Eesti Rahva Muuseumi 
direktoriks.
• 6. veebruaril 2021 valiti Karis Eesti Maaülikooli nõu-
kogu esimeheks.
• 31. augustil 2021 valiti Karis Eesti Vabariigi presiden-
diks. Ametisse astub ta 11. oktoobril.
• Tema abikaasa Sirje Karis on olnud Eesti Ajaloomuu-
seumi direktor ja on alates 2018. aastast Tartu Linna-
muuseumi direktor. Neil on kaks täiskasvanud poega ja 
üks tütar ning viis lapselast.

Allikas: Wikipedia

Praegune president Kersti Kaljulaid ja järgmine riigipea Alar Karis kohtusid pärast valimisi Kadriorus. Praegune Eesti Rahva Muuseumi 
direktor Alar Karis asub ametit täitma 11. oktoobril. Foto: Mattias Tammet / Vabariigi Presidendi Kantselei
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Info ja kandideerimine

TEGUTSEME KA TAPAL.

PAKUN TÖÖD

• Eswire OÜ pakub tööd elektroo-
nikatoodete - ning juhtmeköidiste 
koostajatele, väljaõpe kohapeal. 
Töökoht asub Vergi külas, Lää-
ne-Virumaal. CV saata meiliaadres-
sile marko.vilu@eswire.ee, www.
ounevagroup.fi 

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

• Pakun tööd võsalõikajale. Tel 5199 
6563

• Pakun tööd santehnikule/ehitajale. 
Ei pea olema suurte oskustega. Pigem 
otsin meest, kelle ise välja õpetan ja 
juhendan töö juures kui vaja. Töö-
mehel peab olema töötahe ja valmis 
väljaõppeks. Töö üle Eesti vastavalt 
vajadusele. Tel 5340 8550

• Pakun hooajalist tööd kartuli kom-
baini peal. Info tel 514 1338 

• Rumner Grupp OÜ võtab tööle ül-
dehitajaid. Tel 514 4940

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

• Pakume tööd keevitajale ja plasma-
pingi operaatorile Uhtnas. Lisainfo 
tel 5331 5398

• Pakume tööd automehhaanikule. 
Kandidaadilt ootame varasemat töö-
kogemust ja teadmisi autode valdkon-
nas. Omalt poolt pakume konkurentsi-
võimelist palka, korralikku tehnikat ja 
meeldivat kollektiivi. Tööaeg on E-R 
9.00-18.00. Tel 5567 3320

OTSIN TÖÖD 

• Ehitusmees otsib tööd. Võib olla ka 
lühiotsad. Tel 5810 9388

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

• M.K. Reis-X OÜ pakub tööd bus-
sijuhtidele Rakvere, Tapa ja Kiviõli 
piirkonda. Lisainfo telefonil 510 1872

• Pakume tööd CE-kategooria autoju-
hile (poolhaagis). Tööaeg E-R. Täpsem 
info tel 5599 2804

• Soovin endale keldri ehitajaks vete-
rani. Tel 5689 3372
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Info ja registreerimine tasuta koolitustele
(+372) 329 5035, e-post: koolitus@rak.ee

Lisainfo www.rak.ee

Teenindusalane inglise keel
13.09 - 26.10.2021 / 60 t, E;T; N kell 16.00 - 18.15
Peolaua katmine selvelauast banketini, lihtsam
alkoholivaba kokteiliõpe
05.10 - 28.10.2021 / 40 t,T ja N kell 16.00 - 20.00
Omahinna arvutamine MS Exceli abil transpordi,
laonduse ja tootmise hinnakujundamisel
13.09 - 18.10.2021 / 30 t, E  kell 16.00-20.00
Logistikateenuste ostmine
05.10 - 26.10.2021 / 28 t,T ja N kell 16.00 - 19.00
Digioskuste algtaseme koolitus
13.09 - 06.12.2021 / 50 t, E ja N kell 18.30 - 20.00
Suhtlemis-ja  koostööoskused
15.09 - 04.11.2021 / 40 t, 1 kord nädalas kell 15.30 - 19.15
Karjääripööre-teadlik enesejuhtimine
08.11 - 13.12.2021 / 30 t, 1 kord nädalas kell 15.30 - 19.15
Koka kutseeksamiks dokumentide ettevalmistus
(Word, Excel Wix)
07.09 - 27.10.2021 / 80 t,T ja K kell 16.00 - 20.00

Tööalased koolitused täiskasvanutele 2021

CV palume saata
kaido@reinpaul.ee,
info tel 5593 3899.

Pakume tööd
PUIDUHAKKURI
OPERAATORILE

Vajalik C-kat juhiluba.
Kasuks tuleb töökogemus

metsatõstukiga.
Väljaõpe kohapeal.

Töö vahetustega:
6 tööl, 6 vaba.

www.reinpaul.ee

Tootmis- ja
eluhoonete

ehitus

Võtab tööle oskustega

EHITUSTÖÖLISI

Helistada 5091 299, 5788 0780
või tulla Rakvere, Narva tn 42

Konkurentsivõimeline palk!

Võtame oma meeskonda tööle

ANDMESISESTAJA-
VAAKUMPAKENDAJA

Tööaeg: Täistööaeg, graafiku alusel

Eelduseks on hea arvu� kasutamise ja

ees� keele oskus

Saada oma CV assistent2.personal@ogelektra.ee

või läbi CV keskuse.

www.grossitoidukaubad.ee

Töökoht: Tobia külas, Rakvere vald,

Lääne-Virumaa

OTSIME

KOHILA

TRANSPORTTÖÖLIST
TEENINDAJAT

Liitu meie meeskonnaga kui oled:
- abivalmis ja täpne
- kohusetundlik
- hea suhtleja.

Pakume kindlat töötasu, boonussüsteemi
ja väljaõpet ning vahetustega tööd.

Saada oma CV assistent.personal@ogelektra.ee
või kandideeri läbi CV keskuse.

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee, www.grossitoidukaubad.ee

kauplusesse

Lisainfo telefonil: +372 5329 2522

Töökoht asub: Viljandi mnt 13a, Kohila

Tööle asumise aeg: koheselt

särasilmset ja kohusetundlikku

(kassapidaja, saalitöötaja)

OTSIME

JÄRVA-JAANI

Liitu meie meeskonnaga kui oled:
- abivalmis ja täpne
- kohusetundlik
- hea suhtleja.

Pakume kindlat töötasu, boonussüsteemi
ja väljaõpet ning vahetustega tööd.

Saada oma CV assistent2.personal@ogelektra.ee
või kandideeri läbi CV keskuse.

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee, www.grossitoidukaubad.ee

kauplusesse

Lisainfo telefonil: +372 5919 8142

Töökoht asub: Lai 23, Järva-Jaani, Järvamaa

Tööle asumise aeg: koheselt

särasilmset ja kohusetundlikku

TRANSPORTTÖÖLIST

OTSIME

EVE

VAHETUSVANEMAT
TEENINDAJAT

Liitu meie meeskonnaga kui oled:
- abivalmis ja täpne
- kohusetundlik
- hea suhtleja.

Pakume kindlat töötasu, boonussüsteemi
ja väljaõpet ning vahetustega tööd.

Saada oma CV assistent2.personal@ogelektra.ee
või kandideeri läbi CV keskuse.

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee, www.grossitoidukaubad.ee

kauplusesse

Lisainfo telefonil: +372 5911 6474

Töökoht asub: Sõpruse 5, Vinni alevik, Lääne-Virumaa

Tööle asumise aeg: koheselt

särasilmset ja kohusetundlikku

(Vinni alevikus)
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KUHU MINNA

Rakvere Teater
3. ja 4. septembril kell 19 „Oi, Johnny” s/s, lav. Peeter Raud-
sepp
4. septembril kell 19 „Kõike head, vana toriseja” v/s, lav. 
Eili Neuhaus

Lääne-Viru Pensionäride Liit
Oleme avatud alates 8. septembrist sotsiaalkeskuses kolma-
päeviti kell 10-13.
5. oktoobrist algab spordikeskuses teisi- ja neljapäeviti kell 
10 tervisevõimlemine Maie Tamme juhendamisel. Oo-
tame registreerima ja tasuma ka liikmemaksu. Kontaktid 
5855 1886 Sirje, 5343 8408 Maret 

Biore Tervisestuudio (Rakvere, Laada 5)
11. septembril tervendaja Volli vastuvõtt 
16. septembril trihholoogi vastuvõtt: juuksejuure uuring
9. ja 23. septembril tervisliku seisundi testimine E. Hein-
metsa vastuvõtt
Seljaabi-kiropraktika: Artur Grigorjani vastuvõtt esmas-
päeviti
Nõelravi: Arina Grigorjani vastuvõtt teisipäeviti
Info ja reg 501 7960
www.biore.ee

ARVUSTUS

Südametuksed traumaosakonnas
Teisipäeva õhtuti saab kaasa 
elada Soome haigladraama 
„Pulss“ tegelastele, kelle kok-
kupuuted inimkeha ravitsemi-
se ja sellega kaasnevate kõik-
võimalike tunnetega on väga 
mitmekesised.

Tõnu Lilleorg

Ilmselt on paljud selle teleloo-
ga tuttavad, sest „Pulss“ (soo-
me keeles „Syke“) jõudis ETV 
ekraanile juba nelja aasta eest. 
Nüüdseks on sarja näitamis-
järg jõudnud seitsmendasse 
hooaega ja lõppu veel ei pais-
ta, kuna praeguse seisuga on 
sarja toodetud kümne hooaja 
jagu.

„Pulss“ viib meid ühe Hel-
singi haigla Eesti mõistes 
erakorralise meditsiini osa-
konda, kuhu patsiendid saa-
buvad nii kiirabiga kui omal 
jalal. Näeme väga erinevaid 
kiiret sekkumist vajavaid hai-
gusjuhtumeid ja omanäolisi 
patsiente. Ja muidugi seda, 
kuidas haigete ravimine mõ-
jutab arste-õdesid ja kuidas 
nad ühitavad oma töö- ja 
eraelu. „Pulsi“ ühe varasema 
reklaamplakati sõnad: „Elu. 
Surm. Draama“ iseloomusta-
vad lugu hästi.

Üheks peategelaseks, kes 
on rivis algusest saati, on Le-

nita (mängib Lena Meriläi-
nen). Algselt töötas ta õena 
koos oma kolme lähedase 
sõbrannaga, kes moodustasid 
loo keskse tegelaste neliku. 
Nüüdseks on Lenita saanud 
õdede juhiks, kes traumaosa-
konna keskel asuvast ringiku-
juliselt „juhtimissaarekeselt“ 
kogu patsientide eest hoolit-
semist koordineerib.

Õdede algnelikust näeme 
tegevuses ka Johannat (Lee-
na Pöysti), kes on vahepeal 
arstiks õppinud. Praegustest 
õdedest on suuremas fooku-
ses linalakk Aino ja meesõ-
de Leevi, kes mõlemad on 
omal moel õrnatundelised 
ja teevad oma tööd südame-

ga. Arstidest saavad rohkem 
ekraaniaega südamekirurg 
Max, anestesioloog Ilmari ja 
numbriusku peaarst Marjut.

Max (Antti Luusuaniemi), 
kes on Lenita sõnul „kirurg 
jumala armust“, on kollektiivi 
staar, sest on oma töös suure-
pärane. Mehe isikuomaduste 
sekka kuulub lisaks ladusale 
suhtlemisoskusele ka kerge 
kõrkuse noot ning mängu-
risoon. Maxil ja Johannal oli 
varem kirglik armulugu, mis 
aga jahenes, kuid praegus-
tes osades näib, et kolleegid 
on taas teineteist leidmas. 
Maxi mõjutab tema isa hilju-
tine surm, mis näib panevat 
meest väärtusi elus ümber 
hindama.

„Pulssi“ võib nimetada õi-
gustatult menusarjaks, sest 
selle vaatajanumbrid on Soo-
mes muljetavaldavad – senine 
rekord, 1,2 miljonit vaatajat 
ühel osal, saavutati 2014. aas-
tal kohe kõige esimese osaga. 
Lausa kamaluga on sari no-
ppinud Soome teleauhindu. 
Silmnähtavalt hea on teleloo 

stsenaarium, mis ühendab 
võluval moel igapäevase ja 
erilise. Tegelased on sitked ja 
pühendunud ning samas haa-
vatavad ja kohati põikpäised, 
kuid alati valmis kaaslast või 
patsienti aitama.

Sarja idee autori ja algse 
stsenaristi Petja Peltomaa 
sõnul põhineb teleloo menu 
vaatajate janul suurte tunne-
te järele. Ja tõesti, nii mõnes-
ki osas leidub momente, kus 
silm võib kergesti märjaks 
minna. Lisaks tunnetele võib 
sarja abil laiendada ka silma-
ringi tervise küsimustes, siin 
on mul endal kogemus ole-
mas, nagu ka silmanurka tul-
nud pisara osas.

Petja Peltomaa, kes on nai-
ne vaatamata oma mehelikule 
eesnimele, on olnud lapse-
na ise palju haiglas ja tunneb 
see-tõttu sellise maja hingee-
lu hästi. Sarja populaarsusest 
põhjanaabrite seas annab 
tunnistust ka tõsiasi, et loo 
ainetel on valminud mängu-
film, mis jõuab Soome kino-
desse järgmisel nädalal.

Max (maskiga) ja Ilmari operatsioonisaalis. Foto: pressimaterjalid
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Peidus pärand tuleb esile mitmel moel

M uinsuskaitsepäevad motoga „Peidus pärand“ toimu-
vad üle Eesti 9.-12. septembrini, et tutvustada meid 
igapäevaselt ümbritsevat kultuuripärandit. Ühe 

nädalavahetuse jooksul on avatud majad ja mälupaigad, toi-
muvad ekskursioonid ja töötoad, neist enamik tasuta, mõned 
ka piletiga. 

Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa nõunik Mirjam Abel 
nentis, et nende päevade jooksul toovad muuseumid, aga ka 
mõned eraisikud, välja kultuurilooliselt olulisi asju, mis on 
seni olnud peidus. Teda rõõmustas väga, et pärast kümne 
aasta tagust katusevahetust varjusurma jäänud Andja tuu-
lik on sel suvel saanud uued omanikud, kes on asunud seda 
muinsuskaitsealust hoonet usinalt taastama ning ka kogu-
konda kaasanud.

„Samuti tuleb kiidusõnu öelda Kulina mõisa omanikele, 
kes on seda tasa ja targu ning südamega taastanud. Kulina 
mõis ei ole küll muinsuskaitse all, aga seda on oskuslikult 
restaureeritud,“ lisas Abel.

Mõlemat paika on võimalik huvilistel külastada 11. sep-
tembril. Kulinal kuuleb Poolametsa perele kuuluva mõisa re-
noveerimise käigus tehtud avastustest, Andjal saab käed kül-
ge panna Talunike korraldatud talgutel ning kuulda lugusid 
tuuleveski ajaloolisest taustast.

Rakveres on järgmise nädala lõpus mitmeid võimalusi 
peidus oleva pärandi avastamiseks. Jalakäijate promenaa-
dil Tsentrumi kõrval on juba mõnda aega olnud huvilistele 
uudistada välinäitus „Rakvere uks – linnaruumis nähtav või 
nähtamatu pärand?“. Kes ei ole jõudnud seni käia kuraato-
rituuril, saab seda koos Kaja Visnapuuga teha 10. septemb-
ril kell 17 ning saada teadmisi Rakveres leiduva ainulaadse 
uksetüübi kohta, mida paigaldati majade välisusteks aastail 
1924–1953. 

9.–10. septembril kell 11 on võimalik Rakveres Rehbinderi 
majas tutvuda seal sajandeid varjus olnud seinamaalingutega 
ja saada teada, kuidas sünnib uus muuseum. Renessansi- ja 
barokiaja õukonnatantse tantse saab näha aga 12. septembri 
keskpäeval Rakvere linnuses. 

Rakveres Pikk tänav 29 / Spordi 14 asub ajalooline kooli-
maja, kus on tegutsenud Rakvere elementaarkool, Rakvere 
Poeglaste Gümnaasium ja Rakvere Ühisgümnaasium, Rak-
vere Linna Kaubanduskool ja kaubanduskeskkool, Rakve-
re Vene Keskkool, Rakvere Kohaliku Tööstuse Tehnikum, 
Rakvere Majandustehnikum, Rakvere Pedagoogikakool 
ning Rakvere Õhtukeskkool. Muinsuskaitsepäevade raames 
avatakse seal 9. septembril kell 12 näitus „Koolimajad Eestis“. 
Näitusele valitud hooned on jagatud kolme ajajärku: tsaari-
aeg, sõjaeelse Eesti Vabariigi aeg ja nõukogude aeg. 

„Hoone teine korrus on avatud, seal saab näha klassiruu-
me, originaaluksi ning kes kunagi seal õppinud, saavad kind-
lasti nostalgitseda,“ märkis Mirjam Abel.

Selles koolihoones õppis omal ajal ka Alar Kotli, kellest 
sai Eesti tipparhitekt. Muinsuskaitsepäevade raames avatak-
se 10. septembril Väike-Maarjas Pikk tn 20 ehk Kotli majas 
tema elu ja loomingut tutvustava püsiekspositsiooni esimene 
osa. Näituse orgaaniline osa on elamu, mille Alar Kotli pro-
jekteeris oma vanematele, Johan ja Elsa Kotlile, kes olid eel-
mise sajandi alguses Väike-Maarja kogukonna eestvedajad 
ning mitmekülgsed aktiivsed arendajad. 

Väike-Maarja kirikusse on põhjust minna aga 9. septemb-
ril kell 14, sest muinsuskaitseameti spetsialist Kadri Tael 
tutvustab seal ning ka pastoraadis nii alati nähtaval olevaid 
kunstimälestisi kui esemeid, mida igapäevaselt näha ei saa. 
Lisaks jagab ta ka oma teadmisi nende varade hoidmise ja 
hooldamise kohta. „Testisime sel suvel mitmete külastajate 
peal, kas nad märkavad seda, et kiriku lühtritele on gravee-
ritud nende annetajate nimed. Need on väikesed detailid, 
mis on peidus, seni, kuni neile tähelepanu juhitakse,“ märkis 
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa nõunik Kadri Lepik. 

Lisaks on Muinsuskaitsepäevadega liitunud ka Politsei-
muuseum, Kalame talu Karepal, Palmse mõis, Rakvere Valli-
mäe veski, Rakvere linnus. Täpsema info sündmuste ja aja-
kava kohta leiab veebist aadressil muinsuskaitsepaevad.ee. 

Katrin Uuspõld

SA Virumaa Muuseumide juhatuse liige Viljar Vissel tutvustab Rehbinderi majas 
sajandeid varjus olnud seinamaalinguid. Nendest saab lähemalt kuulda ka Muinsus-
kaitsepäevade ajal. Foto: Andrus Eesmaa

Rakvere Chill(i) perepäev toob laada, kino ja kohvikud 
Sel laupäeval, 4. septembril toimub Rak-
veres juba traditsiooniks saanud Chill(i) 
perepäev. Päeva mahub populaarne laat 
Kastani puiesteel, Rammumehe võistlus, 
giidituur, kodukohvikud ja filmiõhtu. 

Katrin Uuspõld

„Väga hea meel on, et saame Kastani 
puiesteel letid lahti lüüa ja külalisi vastu 
võtta. Ostjad ei pea muretsema tervise-
tõendite esitamise pärast, sest laadaala 
ei ole piiratud, vaid on osa avatud linna-
ruumist. Kõigil on ruumi jalutada ja uu-
distada ning loodetavasti head laadakau-
pa teha,“ rääkis Rakvere Chill(i) pere-
päeva projektijuht Katrin Põllu.

Sügislaada kauplejate seas on tema sõ-
nul vanu häid tuttavaid eelmistest laata-
dest, jagub nii toidu- kui tööstuskaupa. 
„Tullakse nii Virust, Võrust kui Saare-
maalt oma käsitöö ja talutoodetega. Saab 
sinki, kalja, suitsukala, tšillikurki, Saare-
maa leiba, naturaalseid mahlu, mett, 
Peipsi sibulaid-küüslauke,“ nimetas Põl-
lu. Kõige kaugem kaupleja tuleb Leedust 
ja pakub orgaanilisi maiustusi pähklitest, 
aga ka moose-siirupeid.

Põllu ütles, et esimesel sügislaada-

aastal oli põhirõhk tšillil, nüüd on kutsu-
tud ka teiste kaupade müüjaid, kuid endi-
selt on tšilli au sees ning sellest särtsakast 
viljast valmistatud tooteid ka mitmed 
pakuvad. Teiste seas on tulemas Jõgeva-
maalt Raudale talu oma tšillimooside ja 
mustsõstraglögiga, millele lisatud tšillit.

„Meie tšillimoosidest on „Kolm kan-
get“ väga suure tšillisisaldusega, suisa 60 
protsenti, lisaks on ingver ja küüslauk. 
Olen küsinud meie tšillimoosi tarbijate 
käest, kuidas nad seda kasutavad. Üks 
vanem vene proua ütles, et paneb seda 
igale poole. Mina isa teen hakklihakas-
tet ja panen natuke sisse. Üks härras-
mees soovitas panna mulgi kapsa sisse, 
hollandlane jälle ütles, et sobib kenasti 
riisiroogadesse ja juustu peale. See on 
selline universaalne moos kui õigesti ka-
sutada,“ selgitas Raudale talu peremees 
Antti Hunt. 

Nende talu glögijook võitis kuu aja 
eest Tartus toidu- ja veinifestivalil „Tar-
tu maitse“ tiitli. „Mustsõstraglögi saab 
juua nii külmalt kui kuumalt, äi armas-
tab aga mineraalveega pooleks juua,“ 
täpsustas Hunt.

Lisaks laadale saab osaleda SA Virumaa 
Muuseumide välinäituse „Rakvere uks 

Rakveres“ kuraatorituuril Need algavad 
kell 9 ja kell 14 näitusepaigast jalakäijate 
promenaadil. Kuraator Kaja Visnapuu 
tutvustab näitust tervikuna ning ka kesk-
linna piirkonnas asuvaid Rakvere uksi. 

Kirikupargis on lasteala, kus on ba-
tuut ja karussell. „Koroona-ajal me suurt 
kontserti ilma tõendite kontrollimise ja 
teiste piiranguteta korraldada ei saa. Küll 
on Araabia Bazaari tantsijad Pika tänava 
porganditrepi juures esinemas,“ märkis 
Katrin Põllu. Pikal tänaval on muudki 
tegevust: avatud on Viru Maleva mili-
taarne kodukohvik, Athena Maja Huvi-
kool on lahti tegevusteks.

Õuekohvikut peab sel päeval ka linna 
Rakvere ametikool, pakkudes kringleid, 
grilltooteid, maaturismi õppejõud ja 
õpilased on ette valmistanud mänge ja 
tegevusi. 

Spordihoone parklas võisteldakse 
keskpäeval kolmandat korda Rakvere 
Rammumehe tiitlile, võistlust viib läbi 
Ott Kiivikas, kohtunikuks on Baruto.

Sumedate Suveõhtute Filmifestivali-
ga koostöös on linnavalitsuse terrassil 
päevale punkti panemas filmiõhtu „Eesti 
matusega“. Sissepääs on tasuta, kuid va-
jalik on COVIDi tõend.

Kastani puiesteel Chill(i) laadale tulijad ei pea muretsema vaktsineerimistõendite esitamise pärast – ettevõtmine on avatud linnaruumis, kõigile peaks piisavalt ruumi turvaliseks jaluta-
miseks ja ostlemiseks jaguma. Foto on tehtud eelmisel aastal. Foto: Rakvere Kultuurikeskus
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3. september - 9. september
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

5.88
7.48

NÄDALAPAKKUMISED
3. september - 9 september

1.04
3.47 €/kg

1.28

1.04
3.47 €/kg

1.24

2.28
10.36 €/kg

2.68

1.18
5.90 €/kg

1.68

1.78
5.93 €/kg

1.98

0.98
6.53 €/kg

1.48

1.48
7.40 €/kg

2.18

1.14
3.80 €/kg

al 1.38

0.98
28.00 €/kg

1.24

0.54
3.60 €/kg

0.68

1.58
3.95 €/kg

1.88

1.64
3.28 €/kg

2.44

1.98
9.90 €/kg

2.38

0.84
2.21 €/kg

1.04

1.78
7.12 €/l

1.98

2.98
3.68

4.88
5.88

Kanalihapallid porgandiga
300g / Maks & Moorits

2.98
3.98

3.98
4.48

0.58
0.78

0.29 €/tk

Juust Atleet Originaal
(viilutatud) 26% 150g
Valio

Juust Atleet Originaal
(viilutatud) 26% 150g
Valio

Juust Atleet Originaal
(viilutatud) 26% 150g
Valio

Jogurtijook Actimel
(kirsi) 4x100g

Maksarõngas
300g / Rakvere

Või Žemaitijos
82%, 200g

Petimaius Farmi
150g / 2 sorti

Kodujuust Tere
300g / 2 sorti

Juust Bresto
200g / E-Piim

Fitlap Kanasült
300g / Nõo

Leivajogurt Baltais
380g / 2 sorti

Grill- ja praejuust (laktoosivaba)
200g / Mo Saaremaa

Suitsutatud juustukrõps
Hrumm Hrumm
35g / 2 sorti

Sifoonvahukoor
Hochwald
250ml

Rukkiburger kolme juustuga
Mamma 220g

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Juustvorst Gost 500g
Rannarootsi Lihatööstus

Poolsuitsuvorst Lahe
kg

Jaanisink
(viilutatud)
150g

Lehe-singipirukas
2tk / 140g

Kook Agnes
kg

Kala punases
kastmes
kg

Sea küljeliha
kg

Sibula grillvorst
kg

Juustu-küüslauguvõie
kg

1.08
1.48

6.48
7.48

7.20 €/kg

A+ A

A+

A+ A
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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.

0.79
al 7.75 €/kg

al 0.98

0.34
8.50 €/kg

0.48

3.98
7.96 €/l

al 5.18

3.38
16.90 €/kg

3.98

1.98
al 14.53 €/l

al 3.18
alates

1.28
2.56 €/kg

1.58

5.58
6.68

3.38
16.90 €/l

4.88

1.58
56.43 €/kg

Kangamask
Garnier 28g
3 erinevat

Kangamask
Garnier 28g
3 erinevat

Kangamask
Garnier 28g
3 erinevat

2.28

2.18
al 8.72 €/l

3.28

0.44
al 7.10 €/kg

al 0.58

8.38

Kohvioad
Jacobs
1kg
2 sorti

Kohvioad
Jacobs
1kg
2 sorti

Kohvioad
Jacobs
1kg
2 sorti

al 12.48

1.98
19.80 €/l

2.48

11.98
0.24 €/tk

Nõudepesumasina tabletid
Finish Quantum
Ultimate Lemon
50tk

Nõudepesumasina tabletid
Finish Quantum
Ultimate Lemon
50tk

Nõudepesumasina tabletid
Finish Quantum
Ultimate Lemon
50tk

21.88

1.04
al 23.11 €/kg

Koeramaius Dog Fest
al 45g / 4 sorti

al 1.38
alates

2.28
63.33 €/l

2.58

WC geel Duck
Fresh Discs
Lime
36ml

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Patarei Panasonic
6+2tk
AA / AAA 21.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

0.74
0.37 €/rl

0.98

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Paberkäterätik
Grite Family
2 rulli

Paberkäterätik
Grite Family
2 rulli

Paberkäterätik
Grite Family
2 rulli

Liköör Malibu
Caribbean Rum
With Coconut Flavour
Original 21%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Suuvesi
Listerine
500ml
2 sorti

Makaronid Panzani
sarveke Chifferini
500g

Habemeajamisgeel
Gillette 200ml
2 sorti

Hambapasta Biomed
100g / 2 sorti

Supp Podravka
al 52g
3 sorti

Vein Giacondi Vino
al 11,5% 0,75L
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook
Aramis V
36%, 0,2L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Piiritusjook
Arsenitch

% 0,5L10
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Müslibatoon Sante
40g / 2 sorti

Koonusjäätis Super Viva
al 100g
4 sorti

Koonusjäätis Super Viva
al 100g
4 sorti

Koonusjäätis Super Viva
al 100g
4 sorti

2.88
0.36 €/rl

3.98

23.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Tualettpaber Zewa Soft Embo
8 rulli
Tualettpaber Zewa Soft Embo
8 rulli
Tualettpaber Zewa Soft Embo
8 rulli

Elektriline
hambahari
Colgate lastele
1tk / 2 sorti

Šampoon ja palsam Nivea
Hairmilk (hooldav)
al 200ml

2.78
0.56 €/l

3.78

Kassiliiv
LaMurr
5L

Pistaatsiapähkel röstitud
ja soolatud 200g
Germund

Viin Nemiroff
40%, 0,5L
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Deodorant Garnier
al 50ml
2 sorti

1.44
0.03 €/tk

al 1.78

Niisked salvrätikud Pampers
52tk / 2 sorti

1.94
al 0.10 €/tk

2.28

Hügieeniside Naturella Ultra
al 14tk / 3 sorti

12.48
al 0.21 €/tk

15.98

Laste mähkmed Pampers
Premium Care
(3, 4, 5) al 44tk
3 sorti

Laste mähkmed Pampers
Premium Care
(3, 4, 5) al 44tk
3 sorti

Laste mähkmed Pampers
Premium Care
(3, 4, 5) al 44tk
3 sorti

Liköör Liviko
Kännu Kukk
45%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Konjak
Hennessy VS
40%, 0,2L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

KPN kvaliteet-
vahuvein Chic
Barcelona 11,5%
0,75L / 2 sorti

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

1.68
1.87 €/l

2.28

Nõudepesuvahend Fairy
900ml
5 sorti

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

5.68
0.20 €/tk

7.98

Nõudepesumasina
kapslid Fairy
28tk

3.98

HEA

HIND!
HEA

HIND!
HEA

HIND!
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• O s t a n  i g a s  s e i s u k o r r a s 
sõidukeid/maastureid/kaubi-
kuid! Huvi pakuvad ka vanad autod 
ja uunikumid! Vajadusel puksiir! 
Arvelt kustutamine! Virumaal 
tulen kohe kohale, paku julgesti! 
Tel 5565 9595

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

• Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Võib pakkuda absoluutselt igas 
seisukorras ning hinnaklassis. Raha 
kohe kätte! Arvelt võtan koheselt 
maha!  Tel 5896 1576

• Müüa sõiduauto Dodge Avenger, 
väga heas korras, ülevaatus kehtiv. 
Hind 1800 €. Tingi! Heleny, tel 
5336 4403

• Müüa Ford Transit Scab  85 
kW, 115HJ, diisel, tagavedu, 2+1 
istekohta, 6 käiguline. Müüb ain-
uomanik, esmaregistreerimine 
Eesti 2007. a, läbisõit 26 000 km. 
Kaasa uued talverehvid. Hind 10 
000 €. Tel 5378 3540

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

• Müüa korralik MB A-160 1,6. 74kW, 
ülevaatus 08.2022. a. Tel 5342 5932

• Müüa mootorratas Suzuki 1100 
GSX. Hind 1200 €. Tel 5649 1828

• Müüa 2002. a sõiduauto Suzuki 
„Baleno“. Tel 5660 3463

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

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

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

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

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

• Ostan seisnud, remontivajavaid, 
avariilisi, heas korras jne sõidukeid. 
Maksan õiglast hinda. Sobiva pakku-
mise korral tulen kohe järgi. Arvelda-
mine ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5376 2575

OST

• O s t a n  1  v õ i  2 t o a l i s e  k õ i -
gi mugavustega korteri  Rak-
veres otse omanikult. Tel 508 
1311

• 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

• Ostan Tapa vallas maamaja või vana 
talukoha. Tel 511 0478

• Ostan maja Lääne-Virumaal. Ideaalis 
võiks saada kohe sees elada kasvõi 1 
toaski. Hinnaks kas 15 000 € või vahe-
tada 3toalise korteri vastu Laekveres ja 
meie poolne kompensatsioon peale. 
Pakkumisi ootan meilile: Kinnisvara-
meil@gmail.com või telefoni numbril 
5383 1085

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

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

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

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

• Soovin osta garaaži 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

KINNISVARA

• 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 Väike-Maarjas kõigi mu-
gavustega 2toaline korter. Hind 
k o k k u l e p p e l .  I n f o  t e l  5 6 6 7 
1297

• Müüa Kundas 3toaline korter. Tel 
5894 2895

• L e p na l  mü ü a  4 t o a l i n e  a hju -
kütte ga korter  koos  mööbliga 
või vahetada maja vastu. Tel 5590 
2846

• Müüa suurem 2korruseline maja 
Rakvere linnas. Tel 5347 7882

• Müüa maja Rakveres, 4 tuba 80 ruutu 
+ hoovimaja, 2 tuba 40 ruutu, garaaž 
3-le autole, kinnistu 917 kesklinnas, 
privaatne. Hind 170 000 €. Tel 5342 
5932

• Müüa maja Lääne-Virumaal, 
Tapa linnas. Kiirelt arenev väike-
linn. Maja asub jõe lähedal, väga 
hea raudteeühendus, kaugus Tal-
linnast 85 km. Majal on palkseinad. 
Elektriliitumine 3x20A, ühendatud 
linna vee- ja kanalisatsioonitrassi-
ga. Hind 79 000 €. Täpsem info tel 
511 0478

• Müüa suur kinnistu (1892 m2) 
koos renoveerimist vajavate hoo-
netega, Tapa vallas, Lehtse alevikus, 
hea raudteeühendus, Tallinnast 
75 km, rajatud on uus puurkaev. 
Võimalik on vahetus korteri või 
põllu- ja metsamaa vastu. Hind 19 
000 €. Tel 511 0478

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

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

ANNAN ÜÜRILE

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

• Üürile anda 1toaline mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 
6829

• Üürile anda tuba Järvekülas Tallinna 
piiril, eramaja II korrusel. Tel 5811 6238

• Anda üürile 2toaline mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Üür 160 € 
+ kommunaalmaksud, III korrus. Tel 
5347 3267

• Omanikult anda üürile 1toaline (32,9 
m2) mugavustega korter renoveeritud 
majas Rakveres, Kungla tn. Möblee-
ritud, sisse ehitatud koridorikapid. 
Kulud: suvel  60 €, talvel ca 110 €.  
Üür 220 € + KÜ poolt esitatud arve ja 
elekter. Lepingu sõlmimisel vajalik 1 
kuu ettemaks + 1 kuu tagatisraha. Tel 
5664 9966

• Üürida Rakveres 2toaline osaliselt 
möbleeritud, korralik korter. Tel 557 
3108

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

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

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

• 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

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

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

• Metsaveoautoteenus. Tel 503 2269

• 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
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, 

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

kuulutused.kuulutaja.ee

* 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

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

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

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

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

KAEVETEENUSED

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

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

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

• 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

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

• 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 ehitus- ja remonttöid 
nii eramutes kui korterites: vanni-
toad, siseviimistlus, soojustamine, 
fassaadid, vundamendid, katused, 
terrassid jne. Santehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Info tel 5808 
5965

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

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

• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame 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  Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, siseviimist-
lus, hoone vundamentide rajami-
ne. 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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• 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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

Anvora OÜ
PINNASE- JA
KAEVETÖÖD
22T
3D
5246521
info@anvora.ee
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• Muruniitmine: muruniitjaga , mu-
rutraktoriga, trimmeriga. Tel 503 2269

• Korteriühistud, kontoriruumid, ol-
meruumid Rakvere/Lääne-Virumaa. 
Normkoristus OÜ. Tel 5391 0536

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigaldab 
ja hooldab! Kui otsid õhksoojuspum-
pa või konditsioneer siis küsi meilt 
pakkumist! Õhksoojuspump on väga 
mugav, lihtne ja säästlik küttelahendus. 
Tasuta konsultatsioon tel 5662 2050 
või www.rakverekliima.ee. Standard 
paigaldus 295 €. Hooldus 50 €. MEIL 
ON LÜHIKE OOTEAEG!

• Avatud auto käsipesula Rohuaia 6. 
E-R 9-17.00, L 9-14.00. Tel 5816 4441

• 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

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

• Soojuspumbad, müük ja paigal-
dus. Meilt ostetud soojuspumpadel 
hooldus soodushinnaga. TASUTA 
konsultatsioon. Calidum OÜ. Tel 5818 
0046

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

•  Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Ohtlike puude likvideerimine. 
Tel 554 9113

• 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. Utili-
seerime vana elektroonikat. He-
lista juba täna tel 551 2053. Vaata ka 
www.hss.ee

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

ARBORIST.EE
OHTLIKE JA PROBLEEMSESTE 

PUUDE LÕIKUS 
VÄÄRTUSLIKE PUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
VILJAPUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
HEKILÕIKUS

AIA VÕI KINNISTU 
HOOLDUS

25 aastat töökogemust 
TEL 5302 3518

www.arborist.ee

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

• 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

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

• 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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

MUUD TEENUSED

• Hauaplatside korrastamine, piirete 
ja hauakivide käsi- ja survepesu, liiva 
ja kruusa vahetamine platsidel, haua-
piirete ehitamine paekivist, tänava 
äärekivist ja puidust ning muud kal-
mistutööd. Töötame üle Eesti. Tel 5592 
3491, hauaplatsihooldus@muhkel.ee

• Pesen teie pesu (tekid, padjad, 
madratsikatted, joped, kaltsuvaibad, 
tööriided jne.) Transport uksest ukseni 
Rakvere linnas 3 €. Tel 5300 562

• Isiklik abistaja ehk hooldustee-
nus. Tel 5347 5132

• Puulehtede koristus puhuriga ja 
vajadusel ka äravedu. Tel 503 2269

• Elektrigeneraatori teenus (20kW). 
Tel 503 2269

KODU

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

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

• Soodsalt müüa uusi ja kasutatuid 
õmblusmasinaid. Tagavaraosad kõi-
kidele masinatele. Kääride teritus, 
tarvikud. Tel 558 8429

• Soodsalt müüa lahtikäiv diivan, 
mahutab kolm inimest ka magades. 
Kõrge seljatugi pluss tugitool, tume-
rohelised. Tel 558 8429

• Müüa meeste riideid nr 56-58 ja 
jalatseid ning ära anda kušett ja sekt-
sioon kapp. Tel 553 4244

• Müüa sügavkülmakirst. Tel 524 7836

• Müüa garantiiline s.o. aku ja käsi 
bensiinipump. Tel 5660 3463

• Müüa kasutatud prügikonteiner 
ratastel, maht 600 L, värv roheline, 
tugevdatud ehitus, metallserv üle-
val. Info tel 5569 1556. Hind 70 € 
(tingi)

• Ära anda mööblit: magamis kušett 
(1,20 m), riidekapp, roostevaba kraani-
kauss, meeste riided. Asukoht Salatse 
küla. Tel 5620 8037

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

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

• Ostan tarbeklaasi tooteid: vaasid, 
klaasid, pitsid jne. Pakkuda võib 
kõike. 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 vana malmpada alates 60 cm 
jne. Tel 504 1886

• Ostan üleliigseid asju: tööriistad, 
raamatud, lauanõud, mööbel. Tel 
503 9650

• Ostan pildil oleva vaasi. Pakkuge 
ka õhumullidega lillevaase. Tel 
5677 0569

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

Viiruseohu tõttu
palume 

Kuulutaja 
toimetusse 

tulek
eelnevalt 

kokku leppida.
Tel 322 5093.
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• Ostan enne 1961. a vene kopikaid, 
tsaari jm. vanu münte. Tel 5606 
8763, Arvo

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

• Ostan NSVL  fotoaparaate, objek-
tiive, vahvliküpsetajaid. Tel 5853 
2215  

• 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 esivanema-
test jäänud asju! Tulen ise ko-
hale - 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 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

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Ostan 30 cm kuiva lepaküttepuid 15 
ruumi.  Tel 503 5726

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

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

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

• Müüa lõhutud metsakuiv mänd, 
sanglepp. Kütteklotsid võrgus 2 €. Tel 
5192 4320

• Müüa kaminapuud lepp 40 L võrk-
kotis, 30 cm, kuivad. Koti hind 2.60 €. 
Tel 5353 5344, Haljala vald

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

*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

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

• Müüa kuivad pliidipuud 27 cm ja 
kuivad ahjupuud pikkusega 45 ja 50 
cm. Ostja transport. Tel 513 5442, Enn

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

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

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

• Müüa: kuiv 30 cm lepp võrgus 40 
L, hin 2.50 €, kask 3.00 €. Puitbrikett 
960 kg - 160 €. Turbabrikett 850 kg 
alusel - 145 €. Premium pellet 8 mm 
975 kg - 200 €. Tel 5373 3626

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

• Müüme  3 m küttepuud.  Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

EHITUS

• Müüa kasutamata hüdroisolat-
sioon 15 l, hind 50 €. Tel 5326 7156

• Müüa kuiva saematerjali, erinevad 
mõõdud ja pikkused. Hind kokkulep-
pel. Tel 513 5442, Enn

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

• Müüa roostevaba lehti paksusega 
0,75 mm, mõõduga 1 x 2 m. Ühe lehe 
hind 35 €. Tel 513 5442, Enn

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

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 puhastatud arooniat, 1 ämber 
20 €. Tel 515 7161

• Ostan või viin ära tasuta õunu. Tel 
528 8693 

• Müüa Kungla Talu kartulit „Gala“ ja 
„Laura“. Info tel 514 1338, vedu

• Müüa hobusesõnnikut. Peenestatud 
ja pakendatud (60 L). Kohaletoomise-
ga. Tel 520 1570

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

• Soovin niiduk-traktorit, rohupee-
nestajat või rootorniidukit. Tel 5689 
3372

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

OST
• Ostan koorma sõnnikut, looma. Tel 
503 5726

• Ostan haakeriistad traktorile T-25, 
T-40. Tel 5687 5845

• Ostan T-40 klaasidega parempoolse 
ukse. Tel 550 3408

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

VANAVARA

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

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
teie küttepuu ja briketi ning vanaraua 
ja muu kila-kola järgi. Tel 503 1849

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

• Ostan 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
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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 kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Reedel, 3.septembril kella 10.30 – 12.00  müüb
puukool turul viljapuude ja marjapõõsaste 

istikuid, vaarika- ja maasikataimi ning ilupõõsaid

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul, E. kg 1,00 1,70

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

Küüslauk , E kg 10,00 12,00

Kurk, E. kg 1,50 1,80

Tomat, E. kg 2,50 3,50

Mugulsibul, E kg 2,50

Peakapsas, E kg 1,50 2,00

Suvikõrvits, E. kg 1,00

Kõrvits kg 1,00

Porgand, E kg 2,00

Kaalikas, E kg 2,00

Peet, E kg 2,00

Aeduba, E kg 5,00 6,00

Kibepipar, imp kg 10,00

Vaarikad, E. kg 15,00

Kultuurmustikad,  imp. kg 8,00

Metsamustikad, E liiter 5,00

Pohlad, E liiter 5,00

Arooniad kg 2,00 3,00

Karusmari, E liiter 2,00

Ploomid, imp. kg 3,00 3,50

Ploomid, E kg 5,00

Õunad, E kg 1,50 2,00

Kukeseened kg 10,00

Männi- ja kaseriisikad kg 8,00

Mesi kg 7,00

HINNAD RAKVERE TURUL 2. SEPTEMBRIL 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

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

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

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

TEATED

• Otsime peagi avatavasse huba-
sesse Rakvere kesklinnas asuvasse 
salongi kahte küünetehnikut ja 
meikarit. Kokkuleppeliselt on 
ruume võimalik üürida ka teisteks 
iluprotseduurideks. Tel 5885 4740

• Arli Puukool müüb viljapuid,- põõ-
said, maasika-, vaarika-, mustika-, 
viinapuutaimi ja muid istikuid R, 
03.09: Tapa turg 9.00, Rakvere turg 
10.30, Väike-Maarja Coop parkla 12.30, 
Simuna 13.15, Laekvere 14.00. Info 518 
8465, www.arlipuukool.ee

Kasutatud riiete äri Vilde 6A
UUS KAUP!

Avatud: E-R 9.00-15.00

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: E-R 9.00-15.00 

Tel 551 5680

Võsu turuplatsil 
kirbukas 

4, 5, 6. september 
kell 11.00-15.00

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

 Avaldame kaastunnet 
lastele ja lastelastele 

vanaema ja vanavanaema  
AILI JOOSTI
kaotuse puhul. 
Maja elanikud

Elu on laul, on habras ta viis, 
heliseb hetk… ja katkeb siis. 

Mälestame kauaaegset ja alati 
aktiivset korteriühistu liiget

LEILI PAFIK. 
Avaldame südamlikku 
kaastunnet lähedastele. 

Lennuki 1 
majarahvas

Tuul nii tasa puude ladvus liigub, 
linnud unelaulu laulavad… 

VELLO KARJA 
mälestame pikaajalist 

naabrit. 
Avaldame kaastunnet 

lähedastele. 

Aseri Kooli 1 
majaelanikud

Avaldame kaastunnet 
Lea Karjale lastega

VELLO 
surma puhul. 

Kaastunnet avaldavad 
Aino, Aivar koos 

laste peredega

Viiruseohu tõttu
palume 

Kuulutaja 
toimetusse 

tulek
eelnevalt 

kokku leppida.
Tel 322 5093.
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Raamatukogudes saab tasuta 
nõu ja õpetust e-teenuste kohta
R aamatukogudes on 

võimalik pöörduda 
raamatukogutöötaja-

te poole, et saada abi mõne 
dokumendi digiallkirjasta-
miseks, välja printimiseks, 
fotode allalaadimiseks, meili-
konto avamiseks või hoopis 
nutitelefoni seadistamiseks. 
Lääne-Virumaa keskraama-
tukogu peaspetsialist Lea 
Lehtmets kinnitas, et kõik see 
on raamatukoguhoidja töö 
osa ning inimese jaoks tasuta. 

„Vaja on ainult aeg kokku 

leppida ja raamatukoguhoid-
ja tegeleb personaalselt vas-
tavalt sellele, mida teada või 
õppida soovitakse,“ rääkis 
Lehtmets. Ta nimetas, et on 
vajadusel on õpetatud isegi 
Zoomi-keskkonnas koosole-
kuid pidama ja videokõnesid 
tegema. 

Lääne-Viru Keskraamatu-
kogu internetitoa raamatu-
koguhoidja Leelo Tamm rää-
kis, et nad on sellist abista-
misteenust pakkunud juba 
aastaid. „Vahepeal oli suh-

teliselt vähe abiküsijaid, aga 
see vaikus oli petlik, kuni oli 
vaja välja printida vaktsinee-
rimistõendeid. Siis oli igal 
hommikul paarkümmend 
inimest ootamas,“ kirjeldas 
Leelo Tamm. „Vanemad ini-
mesed on hädas ja ei oska 
arvutit kasutada. Kindlasti ei 
tohiks seda häbeneda, vaid 
julgesti tulla, aitame väga hea 
meelega.“

Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus on teisel korrusel 
kolm arvutit ning kolmandal 

korrusel terve internetipunkt 
kümne arvutiga. Aga ka teis-
te linnade ja asulate raama-
tukogude töötajad on valmis 
e-teenuste ning nutiseadmete 
kasutamisel abistama, kinni-
tas Lea Lehtmets.

Rohkem infot ja aega kokku 
leppida saab Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu telefonidel: 
3225971 ja 322 5969, aga võib 
ka lihtsalt kohale tulla ja oma 
küsimusi esitada raamatukogu 
lahtiolekuaegadel. 

Katrin Uuspõld



Kuulutaja reede, 3. september 202116 REKLAAM

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

• puidust siseuksed al 90.-

• valged sileuksed al 65.-

• valged profiiluksed al 75.-

• Basic välisuksed al 260.-

• Nordic välisuksed al 320.-

• laudisega välisuksed al 180.-

• korteri välisuksed al 170.-

• tulekindlad EI30 uksed al 250.-

• tulekindlad EI30 tammespoon uksed al 390.-

Aadress: Jahvataja, Tõrma küla,

Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44406

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

2. 05 €/kg

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu
TASUTA

LIHAPOOD RATASTEL

Lisatasu eest tükeldamise võimalus

Müügil ka subproduktid

Müügil ka subproduktid

vajanguperefarm@gmail.com

perefarm

LIHAPOOD RATASTEL

Müügil ka subproduktid

VÄRSKE JA EESTIMAINE

MAMORTÜÜPI SEALIHA PEREFARMIST

VÄRSKE JA EESTIMAINE

MAMORTÜÜPI SEALIHA PEREFARMIST

Sealiha

al 2,65 €/kg

Sealiha

al 2,65 €/kg

VÄRSKE JA EESTIMAINE

MAMORTÜÜPI SEALIHA PEREFARMIST

Sealiha

al 2,65 €/kg

www.omaporsas.ee

Ootame sind meie lihapoodides
Vaala keskuses Rakveres
Klooga mnt 5a Tabasalus

Balti Jaama ja Mustamäe turul

Ootame sind meie lihapoodides
Vaala keskuses Rakveres
Klooga mnt 5a Tabasalus

Balti Jaama ja Mustamäe turul

Ootame sind meie lihapoodides
Vaala keskuses Rakveres
Klooga mnt 5a Tabasalus

Balti Jaama ja Mustamäe turul

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK
•UUS VALIK mööblit

•Kaup kohe kätte

•Transpordiv imalusõ

Tel 32 71 533

•Hind sisaldab soovi korral

montaaži kaupluses
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