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I ga aasta septembrikuus 
saabub uusaasta Etioopias-
se. Kui näiteks 2019. aastal 

oli aastavahetuse kuupäevaks 
Gregoriuse kalendri järgi 12. 
september, siis tänavu toimu-
vad suured uusaastapidustu-
sed täna, 11. septembril.

Etioopia uusaasta nimetu-
seks on Enkutatash (Enkuta-
taš), mida võib tõlkida „vää-
risehete kinkimise päevaks“. 
Enkutatashi tähistatakse ka-
lendri järgi, mida kasutatakse 
Etioopia ja Eritrea õigeusu 
kirikutes ning mis baseerub 
kopti kalendril. Asi oli selles, 
et Etioopia õigeusu kirik oli 
kuni 1959. aastani kopti kiri-
ku osa ja Eritrea õigeusu kirik 
eraldus Etioopia kirikust alles 
1993. aastal.

Omapäraks on, et Etioopia 
kalender koosneb 13 kuust, 
kusjuures kaheteistkümnes 
kuus on igaühes 30 päeva ja 
viimases kuus kõigest viis või 
kuus päeva, olenevalt sellest, 
kas tegu on liigaastaga või 
mitte.

Etioopia uusaasta langeb 
tava-aastatel 11. septembrile 
ja liigaastatel 12. septembri-
le. Kuna tänasel päeval algav 
aasta pole liigaasta, siis ongi 
aastavahetuse ehk Enkutatas-
hi kuupäevaks 11. september 
ehk etiooplaste jaoks 1. mäs-
käräm. Lisaks on Etioopia 
kalender mõned aastad – täp-
semalt seitse aastat ja kaheksa 
kuud meie kalendrist maas. 
Kui meie elame praegu 2020. 
aastas, siis Etioopia kalender 
näitab 2013. aastat.

Septembri saabumisega lõ-
peb Etioopias umbes kolm 
kuud kestnud vihmaperiood 
ja saabub soodus aeg saagi 
koristamiseks. Just selle pe-
rioodi, kui Etioopia rohe-
lisi mägismaid valgustavad 
eredad päikesekiired, valisid 
Etioopia muistsed inimesed 
aastatuhandeid tagasi aasta-
vahetuse piiriks.

Kolmkümmend 
sajandit vana legend
Koristusaega tähistasid paljud 
muistsed rahvad uusaasta al-
gusena, näiteks Peetri-eelsel 
Venemaal oli selleks päevaks 
1. september. Kuid Etioopias 
tähistatakse uue aasta saa-
bumist 11. septembril. Võib 
tekkida õigustatud küsimus, 
et miks just sellel kuupäeval? 
Vastust tuleks otsida Etioopia 
riigi pikast ajaloost, mille sä-
ravaimaks ja kuulsaimaks ini-
meseks oli Seeba kuninganna 
ehk, nagu teda rahvuseeposes 
nimetatakse, Makeda.

Iidne legend räägib, et 11. 

septembril (umbes 10. sajan-
dil eKr) naasis Jeruusalemma 
reisilt kodumaale Seeba kau-
nitarist kuninganna Makeda, 
kes läks sinna kohtuma Iis-
raeli kõige targema kuninga 
Saalomoniga. Kuninganna 
alamad ja hõimujuhid võt-
sid tema tagasitulekut vastu 
suurte auavalduste ja rõõmu-
hõisetega, puistates tema jal-
ge ette lilli ning annetades 
valitsejannale kallihinnalisi 
kingitusi, ehteid ja vääriskive.

Kuningannale olevat selline 
vastuvõtt ja nähtud vaatepilt 
sedavõrd meeldinud, et ta 
käskis hakata sel päeval igal 
aastal tähistama Enkutatashi 
püha. Võimalik, et tänaseni 
tähistatav tähtpäev pärinebki 
tollest ammusest ajast.

Kuna Jeruusalemmast lah-
kudes oli Seeba kuninganna 
jäänud Saalomonist lapse-
ootele, siis pärast mõningast 
aega sünnitas ta poja, kellest 
sai Etioopia esimene kunin-
gas Menelik I. Viimane pani 
aluse Etioopia kuningate dü-
nastiale, Salomoniidide dü-
nastiale, mis oli võimul enam 
kui 30 sajandit ja lõppes alles 
20. sajandi lõpus.

Seetõttu ei peitu Enkuta-
tashi pidupäeva tähendus 
Etioopia riigi jaoks mitte ai-
nult aastaaegade vahetuses ja 
järgmise aasta alguse tähis-
tamises, vaid ka selles, et ku-
ninganna Makeda tagasitulek 
oli kogu Etioopia jaoks uue 
ajastu alguseks.

Tähistatakse 
suurte lõketega
Nagu kõigis teisteski riikides, 
hakatakse ka Etioopias pi-
dutsema juba eelmise päeva 
õhtul ehk 10. septembril. Igal 
pool ehitatakse eukalüpti-, 
palmi- või okaspuude (kuus-
kede) okstest suuri ja väik-
seid lõkkeid. Selliste lõkete 
traditsiooniliseks vormiks on 
viljavihk, mida kaunistatakse 
erekollaste lilledega. Nende 
hulka torgatakse tõrvikud, 
mis on valmistatud okas-
rohust, mida peetakse imette-
gevaks ravimiks mitmesugus-
te haiguste puhul.

Riigi peaväljakul Addis 
Abebas süüdatakse Etioopia 
kõige suurem lõke, mis pole 
küll valmistatud enam oks-
test, vaid suurtest puupal-
kidest, mis võivad olla kuni 
kuue meetri pikkused. See 
hiiglaslik lõke süttib Etioopia 
valitseja (presidendi, kuninga 
või kuberneri) tõrvikust, mil-
le ta toob väljakule sinna ko-
gunenud rahvamassi heaks-
kiiduhüüete ja aplausi saatel.

Lõkketuli esindab soojust. 
Inimesed vaatavad leeki loo-
tusega, rõõmustavad ja lõ-
butsevad. Kuna lõkke aluseks 
on võimas palk, siis jälgivad 
inimesed hoolega, kuhu põle-
nud puuots kukub. Eksistee-
rib uskumus, et puuots näitab 
sellesse suunda, kus järgmi-
sel aastal on oodata suurimat 
saaki.

Enkutatash on etiooplastele 
ka usupüha, sest mitte ilma-
asjata ei jutustata pühakirja-
des ümber Seeba kuninganna 
ja kuningas Saalomoni lugu. 
11. septembri varahommikul 
suunduvad paljud rahvariie-
tes etiooplased kirikutesse, 
kus uue aasta puhul peetakse 
värviküllaseid protsessioone.

Kõige kuulsam kirik, kus 
pidustused algavad juba kolm 
päeva enne uusaastat, on 
Püha Jaani ehk Johannese 
kirik, mis on ehitatud juba 
14. sajandil riigi põhjaosas 
asuvasse Gaynti linna. Aga 
Etioopia pealinna äärelinnas 
Entoto mäel asub Ragueli 
õigeusu kirik, mis on usklike 
seas samuti väga austusväär-
ne ehitis. Juba üle 150 aasta 
on seal peetud pidulikke ja 
igapäevaseid jumalateenistu-
si, millest ulatuselt suurim on 
jutlus- ja palvusteenistus En-
kutatashi ajal ja auks.

Selle päeva peolaudadel ei 
ole muidugi šampanjat, kar-
tulisalatit ja verivorsti, vaid 
Enkutatashi traditsioonilised 
toidud: kanalihahautis (doro 
wot) ja teffijahust valmista-
tud õhuke pannkoogitaoline 
kook (injera), mille kõrvale 
juuakse õlut või kohvi.

Pärastlõunal siirduvad he-
ledatesse pidulikesse rõivas-
tesse riietatud lapsed koos 
kollastest lilledest tehtud pär-
gade ja kimpudega sugulaste 
ja naabrite kodudesse, et neid 
õnnitleda traditsiooniliste 
lauludega väikese, kuid valju 
kabero-trummi helide saatel. 
Selliste ekspromptkontser-
tide eest antakse vastutasuks 
maiustusi või münte, mis 
teeb Enkutatashist laste lem-
mikpidupäeva. Kui täiskasva-
nud arutavad usinasti tuleva 
aasta lootusi, lähevad lapsed 
teenitud raha kulutama.

Viimasel ajal on jõukate 
inimeste juures muutunud 
tavaliseks, et traditsioonilise 
lillekimbu asemel saadavad 
nad üksteisele õnnitluskaarte. 
Siiski peetakse parimaks uus-
aastakingiks lillepärga ja En-
kutatashi peamiseks atribuu-
diks on kollased karikakrad.

Allan Espenberg

Täna võetakse vastu uut aastat... Etioopias

Nädal tagasi toimus 
Rakvere Kolmainu kiri-
kus traditsiooniline kul-
dpulmaliste austamis-
üritus, kuhu sel korral 
kogunes 33 tänavu 50., 
55. või 60. pulma-aasta-
päeva tähistavat paari.

Liisi Kanna

Piduliku vastuvõtu, mis jär-
jekorras juba üheksas, juhatas 
pulmamarsi kõlamise järel 
sisse Rakvere Karmeli kogu-
duse pastor Gunnar Kotiesen. 
Tervituskõne pidasid Rakve-
re Kolmainu koguduse õpe-
taja Tauno Toompuu ning 
Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liidu juhatuse esimees Einar 
Vallbaum.

Tauno Toompuu rääkis 
pikaealiste abielude tähtsast 
rollist ühiskonnas. „Kõige 
olulisem tarkus ja õpetus an-
takse edasi läbi eeskuju. Mit-
te ei räägita ega öelda, kuidas 
see peab olema, vaid näida-
takse ette, kuidas saab. Teie 
tähtpäev – 50, 55, 60 aastat – 
on just sellepärast oluline, et 
näidata ette, kuidas tegelikult 

on võimalik,“ sõnas Toom-
puu tänuüritusel.

„Noori abielupaare enne 
laulatust nõustades ja nen-
dega vesteldes ikka küsin va-
hest, kas neil on mõni eeskuju 
sellest, kuidas abielu siis välja 
näeb. Jumal tänatud, paljudel 
on – vanavanemad või vane-
mad-sugulased. Aga paljudel 
kahjuks ka ei ole,“ kõneles 
õpetaja.

„Ja tegelikult on seda näha. 
Kellel leidub see eeskuju, 
selle jaoks on abielu kuidagi 
selgem. Ja ta läheb julgemini 
ning teadlikumalt sellesse,“ 
jätkas Kolmainu koguduse 
vaimulik.

Tauno Toompuu avaldas 
lootust, et ka tänuüritus an-
naks julgust kaasa nii auväär-
sete paaride pereliikmetele ja 
sugulastele kui ka nende jaoks 
võõrastele inimestele, kes 
näevad, et nii kaua on võima-
lik oma armastatuga koos olla 
ja elu jagada.

Einar Vallbaum vaatas pee-
tud sõnavõtus tagasi kuldpul-
maliste vastuvõtu korralda-
mise idee algusesse. „Kui olin 
maavanem, siis tulid kaks eel-
kõnelejat (Kotiesen ja Toom-
puu – toim) minu juurde 

ning ütlesid, et kuigi teeme 
maakonnas igasuguseid tore-
daid asju, on üks oluline asi 
tegemata,“ meenutas tänane 
omavalitsusliidu juht. „Tänu 
nendele kahele mehele sai see 
teoks,“ lisas ta.

„Kui kadus maavalitsus, 
tekkis mure, kes seda jätkab. 
Ja mul on väga hea meel, et 
meie omavalitsuste juhid on 
võtnud selle koos eelkõnele-
jatega kanda ning asi toimib,“ 
nentis Vallbaum.

Õnnitlustseremoonia eel 
andis endine maavalitsuse 
ja praegune Rakvere linna-
valitsuse perekonnaseisua-
metnik Anneli Riim väikese 
ajalooülevaate pulmatradit-
sioonidest ja statistikast aas-
tail, mil tänuüritusel osalenud 
paari läksid. Vahe-etteasteid 
tegid üritusel noored muusi-
kud Nova Randen ja Enriko 
Kadakas.

Auväärsetele paaridele kin-
giti sümboolse tähendusega 
kell ning anti üle raamitud 
abielutunnistuse koopia. 
Kokku osales vastuvõtul 33 
paari, neist neli tähistasid tä-
navu teemantpulma (60 aas-
tat) ja kuus paari smaragd-
pulma (55 aastat).

Tänati väärikaid abielupaare
Ühispilt Kolmainu kiriku hoovis. Allikas: VIROL
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MÕNE REAGA

Kadrinas saab nüüdsest 
tervisemurede korral 
abi uhiuuest esmata-
sandi tervisekeskusest, 
mis avati traditsioonili-
se lindilõikamisega.

Liisi Kanna

Möödunud nädala lõpul toi-
munud Kadrina terviskeskuse 
avamisel jätkus kiidusõnu nii 
uue hoone kui asjasse panus-
tanud inimeste teotahte koh-
ta. Korduvalt kerkisid esile 
väljendid koostöö ja kaasa-
mine, aga ka meditsiini jätku-
suutlikus vallas.

Kadrina vallavolikogu esi-
mees Madis Viise märkis, et 
vallal on oluliselt lihtsam ra-
jada hooneid, kui on olemas 
inimesed, kes neid sisuga 
täidavad. „Meie kogukonnal 
on vedanud – meil on olnud 
toimiv tervisekeskus. Selle 
personal saab täna kaasaegsed 
tööruumid. Loodan, et need 
tagavad meile esmatasandi 
arstiabi järjepidevuse,“ sõnas 
Viise.

Volikogu esimees nentis, et 
head asjad sünnivad koostöö 
tulemusena. „Uue tervise-
keskuse valmimise jaoks on 
tehtud koostööd igal tasan-
dil, alustades volikogu, valla-
valitsuse ja perearstidega ning 
lõpetades ehitajate ja haljasta-
jatega. Hea näide on ka kõrg-
haljastuse rajamine, mis sai 
teoks annetuste toel ja paljud 
vabatahtlikud olid ise puude 
istutajad,“ lausus Viise, lisa-
des, et hoone rajamine on 
nõudnud palju spetsialistide 
tähelepanu.

Paide MEK AS juhatuse lii-
ge Janek Lohu märkis, et kui 
valla poolt tuli ehitusfirma 
tööle väga positiivne tagasi-

Kadrina tervisekeskus kuulutati avatuks

side, siis sama saavad öelda 
nemad. „See ei ole ainult ehi-
taja teene, vaid meil vedas ka 
tellijaga, vedas järelvalvega, 
vedas alltöövõtjatega, kes sel-
le idee n-ö betooni valasid. 
Suur tänu kõikidele osapool-
tele,“ sõnas ehitajate esindaja.

Mõistagi rõõmustasid eriti 
suurelt perearstid, kelle töö- 
ning patsientide vastuvõtmi-
se tingimused muutusid mär-
kimisväärselt. „Kadrina valla 
meditsiinis ja kogu valla-
rahva elus on ajalooline 
päev,“ rõõmustas perearsti-
de nimel sõna võtnud doktor 
Laili Konist.

„Oleme perearstidena sü-
damest uhked, et Kadrina 
vald on üks nendest Lääne-
Virumaal, kes uue esma-
tasandi tervisekeskuse hoone 
sai. Meil on nüüd kaasaegsed 
ja avarad tööruumid ning ar-
vame, et parimad võimalused 
Kadrina valla elanike medit-
siiniliseks teenindamiseks,“ 
sõnas perearst.

„Kaasaegne ja perspek-

mise ideest valmimiseni oli 
pikk ja põhjalik. „Toimus 
rohkelt kohtumisi ja arut-
elusid. Kadrina tervisekeskus 
ja hambaravi on ühise asutu-
sena tegutsenud juba aastast 
1994 ja meil oli uue hoone 
valmimisega seoses üsna kin-
del visioon – soovisime näha 
uut maja valla meditsiinikes-
kusena, kus on koos pere-
arstid, hambaravi ja võimalu-
sel ka apteek,“ rääkis arst.

„Oli meeldiv, et vallavalit-
sus kaasas meid uue hoone 
loomise ja ehitamise prot-
sessi. Meil on olnud võima-
lus olla osalised ja otsusta-
jad hoone projekti ruumide 
kujundamise ja sisustamise 
osas,“ avaldas Konist koostöö 
üle heameelt.

Uues keskuses on ruumid 
kolmele perearstile ja nende 
pereõdedele ning tegutseb 
hambaravikabinet. Lisaks 
pakutakse edaspidi ruume 
füsioterapeudile, ämmaeman-
dale ja koduõele. Eraldi sisse-
käiguga hooneosas loodetak-
se tulevikus näha apteeki.

Uues keskuses on avarad kabinetid.

tiivikas keskus on kindlasti 
meditsiini jätkusuutlikkuse 
kindlustaja – on, kuhu kutsu-
da tööle uut õde või noor pe-
rearsti,“ tõi Laili Konist välja 
uue hoone olulist rolli valla 
elus.

Doktor Konist nentis, et 
protsess tervisekeskuse loo-

Lindilõikamise tseremoonia. Fotod: Liisi Kanna

Hoiatatakse end politseinikena 
esitlevate kelmide eest

P olitsei sai teate ühest kelmusest, mille toimepanemi-
seks esitles kelm end telefonivestluses ohvrile po-
litseinikuna. Internetipõhisel kõnel kuvati number 

612 3000 ning väideti, et helistatakse politseist.
Septembri alguses teatati politseile, et Narva elanikuga 

võeti ühendust telefoni teel numbrilt +372 631 0310, kus 
vene keelt kõnelev helistaja tutvustas end Swedbanki töö-
tajana ja uuris, kas inimene on kuulnud pangaga seotud 
kelmustest. Helistaja üritas naist veenda sisenema oma 
e-panka veendumaks, et tema kontol on kõik korras.

Naine keeldus ja lõpetas kõne, kuid paarikümne minu-
ti möödudes helistati talle näiliselt politsei infotelefoni 
numbrilt 612 3000. Helistaja tutvustas end politseinikuna 
ning palus, et naine teeks pangast helistajaga koostööd. 
Samal päeval saigi naine uue kõne end panga töötajana 
esitlenud kelmilt, sisenes helistaja palvel e-panka ja kan-
natas enam kui 4800 eurot kahju.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse sel-
gitas, et numbri 612 3000 näol on tegemist politsei info-
telefoniga, millega võetakse klientide kõnesid vastu, kuid 
politsei inimestele sellelt numbrilt ei helista.

„Politsei ei helista kunagi inimesele palvega logida in-
ternetipanka ega küsi inimese andmeid, mis annavad ligi-
pääsu tema pangakontole. Võõralt inimeselt kõne saades, 
vaatamata sellele kas inimene väidab, et helistab politseist 
või pangast, tuleb seda infot alati kontrollida ja olla ette-
vaatlik. Kindlasti ei tohiks alluda telefoni teel antavatele 
korraldustele ja oma andmeid helistajale edastada,“ rää-
kis Juuse ning lisas, et kui inimene kahtleb, kas tõesti oli 
helistajaks politseinik, tuleks politseile sellest teada anda 
numbril 112.

„Me teeme pankadega koostööd selliste kelmuste en-
netamiseks ja avastamiseks, kuid selle koostöö raames ei 
jaga me teineteisega klientide isikuandmeid, need on mõ-
lemalt poolt kaitstud. Pank võib soovitada oma kliendil 
politseisse pöörduda ja vastupidi, kuid meie poole pöör-
dunud inimeste andmeid me ise pangale ei väljasta,“ sel-
gitas Juuse ning lisas, et olukord kus politsei võtab panga 
palvel inimesega ühendust, on välistatud.

Kelmid kasutavad helistamiseks internetipõhiseid 
numbreid, mida nad pidevalt muudavad. „Internetkõnede 
puhul on paraku võimalik genereerida erinevaid numb-
reid ja ka suunakoodi saab helistaja ise valida. Teadlikult 
valitakse Eesti numbreid, sest need tekitavad suuremat 
usaldust helistaja vastu ja inimesed võtavad kõne vastu 
julgemalt kui mõne välismaise numbri puhul. Interneti-
põhine kõne toimib sarnaselt tavalise telefonikõnega, väl-
ja arvatud, et tagasi helistades selgub, et numbrit ei ole 
olemas või vastab kõnele numbri tegelik omanik, kes eel-
nevast vestlusest teadlik ei ole. Tagasi helistamine on üks 
võimalus kontrollida, kas helistaja on ikka see, kelleks ta 
end väidab olema,“ selgitas Juuse.

„Mida teadlikumaks muutuvad inimesed erinevate kel-
muste skeemide osas, seda kavalamaks lähevad ka kurja-
tegijad, kes hakkavad otsima uusi võimalusi inimesi pet-
ta ja võtavad kasutusele uusi legende. Praegusel juhul on 
kelmidel õnnestunud tekitada usaldus end politseinikuna 
tutvustades ja raha välja petta, kuid selliselt võidakse ära 
kasutada ka erinevate ettevõtete ja teiste riigiasutuste 
numbreid, kelle suhtes inimestel on kõrge usaldus ja nii 
ka suurem oht petta saada,“ tõdes Juuse.

„Igal juhul peab sellise kõne saades olema äärmiselt krii-
tiline. Võõra helistaja palvel ei tohi logida oma interneti-
panka ega väljastada andmeid, mis annavad ligipääsu ar-
vutile või pangakontole. Kõne tuleks katkestada ja sellest 
politseile teada anda,“ lisas ta.

Viru Ringkonnaprokuratuuri prokurör Priit Heinsoo 
sõnas, et praegu menetletakse antud juhtumit sarnaselt 
nende juhtumitega, kui kõne on tulnud väidetavalt panga-
töötajalt ning kokku põrkuvad virtuaalsus ja reaalsus – 
toimingud tehakse virtuaalselt, aga tagajärjed on reaalsed.

„Küll aga on sellisel kujul petukõne äärmiselt küüniline 
ja alatu võte kasutada ära inimeste usaldust organisatsioo-
ni vastu, kellele on seadusega pandud ülesanne vastutada 
riigi inimeste turvalisuse eest ja kes selle usalduse igati ära 
teeninud on,“ ütles Heinsoo.

Praegu on politseile teada üks selline juhtum, kus 
näiliselt politsei infotelefonilt on kõne laekunud. Po-
litsei palub kõigil inimestel, kellele on numbrilt 612 
3000 helistatud, sellest teada anda, ka juhul kui kahju ei 
kannatatud.

Kuulutaja
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JURIST ANNAB NÕU

OTSIB KOPAJUHTI, 
VAJALIK C-KATEGOORIA

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

OTSIB KOPAJUHTI

Info ja kandideerimine

TEGUTSEME KA TAPAL.

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?

Sisesta kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Otsin rõõmsameelseid ja 
kogemustega 

lillemüüjaid Tapale. 
Tel 5333 0773

Võtame tööle 
BUSSIJUHI 

Tamsalu piirkonda.
Väikebuss, 

osaline tööaeg.
Lisainfo: 509 0574, 

info@reisija.ee

Pakume kohta
kahele 

küünetehnikule.
Lisainfo Kati 554 7151

PAKUN TÖÖD

• Soovin leida head hooldajat 
ning füsioterapeuti 83-aastasele 
ja gastrostoomiga naisterahvale 
Rakvere linnas, ööpäevaringselt 
ja vahetustega. Tel 553 5575 või 
528 8693

• Pakkuda aastaringset tööd raie-
töölistele. Tel 523 6524

• Otsin kohusetundlikku ja po-
sitiivset hoidjat 11-kuusele tüd-
rukule. Erinevad võimalused on 
kokkulepitavad, aga peamiselt 
sooviks 1-2 korda nädalas päevasel 
ajal (nt 10-15). Tel 5554 5501

• Rumner Grupp pakub tööd 
üldehitajatele. Tel 514 4940

• Pakume tööd maalritele. Kor-
terite viimistlemine Rakveres. Tel 
5665 8772

• Pakun tööd narva tuhaplokkide 
ladujale. Töö Rakveres. Tel 5394 
6666

•  K a r Fi n  O Ü  o t s i b  S o o m e 
kogemustega üldehitusmehi 
vanuses 25- 45. a. Kasuks tuleb 
soome keele oskus. Tel 5566 7339

OTSIN TÖÖD

• Ehitusmees (kogemustega) 
otsib tööd. Vahendid ja autoga. 
Tel 5390 3810

• Otsin tööd lapsehoidjana ala-
tes septembrist lapsele vanuses 
1-7 aastat, Rakveres. Läbitud 
lapsehoidja- ja esmaabikoolitus, 
olemas töökogemus. Tel 5199 
8222, Liivi

L ugeja küsib: Tööandja nõuab meilt, et kannaksime 
töökohal kogu aeg koroonavastaseid kaitsevahendeid 
(mask, kindad). Kas tööandjal on õigus meilt seda nõu-

da, kui meie arust ei ole nakkuseoht kuigi suur?

Vastab Piret Kaljula, 
Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

Otsusele isikukaitsevahendite kasutamise kohta eelneb riski-
analüüs. See tähendab, et tööandja viib läbi riskianalüüsi, 
mille käigus teeb ta kindlaks, millised ohutegurid töökesk-
konnas esinevad. Sealhulgas hinnatakse bioloogilisi ohute-
gureid ja nende hulgas võimalikku koroonaviirusesse na-
katumist. Seejärel saab otsustada, millised meetmed ohtude 
vältimiseks või vähendamiseks kasutusele võetakse. Töö-
tervishoiu ja tööohutuse seadus § 13 lõige 2 – Tööandjal on 
õigus kehtestada ettevõttes õigusaktides ettenähtust range-
maid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. 

Isikukaitsevahendeid tuleb kasutada, kui riskianalüüsi tule-
musel leitakse, et haigestumise ohtu ei saa vältida ega vähen-
dada ühiskaitsevahendite kasutamisega (näiteks paigaldada 
viiruse leviku tõkestamiseks kaitseklaasid) või töökorraldus-
like abinõudega (distantsi hoidmine, desinfitseerimisvahen-
dite kättesaadavus).

Tööandjal on kohustus töötajaid töökeskkonna riskide 
hindamise tulemustest teavitada, sealhulgas terviseriskidest 
ja tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavatest abinõudest. 
Tööandja selgitab töötajatele, millised on riskianalüüsiga 
tuvastatud võimalikud ohukohad (nakkusoht konkreetses 
ettevõttes, konkreetset tööd tehes) ning millised on meet-

med, mida rakendatakse. Kuna isikukaitsevahendite kasu-
tamisele tuleb eelistada ühiskaitsevahendeid või töökorral-
duslikke abinõusid, tuleb töötajatele selgitada, miks otsustati 
isikukaitsevahendite kasutamise kasuks.

Tööandja peab töötajale selgitama, miks on vajalik isiku-
kaitsevahendeid kasutada ning seejärel kasutamist ka nõud-
ma. Nõuete selgitamine töötajatele on oluline, et töötaja 
mõistaks, miks nõuded on kehtestud. Kui nõuete kehtesta-
mise tagamaid töötajale ei selgitata, võib olla vastusseis nõue-
te täitmisele suurem.

Kui töötaja ei allu tööandja korraldustele, saab tööandja 
töötajat hoiatada, et temaga lõpetatakse töösuhe, kui tööta-
ja ei järgi kehtestatud reegleid. Kui töötaja ka peale hoiata-
mist reeglitest kinni pidama ei hakka, on tööandjal võimalik 
töösuhe lõpetada.

Foto: pixabay
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Kutseõppeasutusi 
toetatakse 
1,7 miljoni euroga

A lates 1. septembrist 
saavad kutseõppe-
asutused taotleda 

toetust kutsevaliku õppe 
rakendamiseks, mille ees-
märk on luua võimalusi 
poolelijäänud haridustee 
jätkamiseks ning toetada 
noori karjäärivaliku tege-
misel. Taotlusvooru ko-
gumaht on 1,74 miljonit 
eurot.

„Kutsevaliku õpet on 
meie kutseõppeasutused 
juba mõned aastad pak-
kunud, kuid tänu rahvus-
vahelisele toetusele on või-
malik õppekavasid arenda-
da ja individuaalsetele va-
jadustele vastavaks kohan-
dada,“ kiitis taotlusvooru 
haridus- ja teadusminister 
Mailis Reps. „Loodan, et 
kutseõppeasutused haara-
vad sellest võimalusest kin-
ni, et saaksime noori eriala 
valimisel veelgi tõhusamalt 
toetada,“ lisas minister.

Kutsevaliku õppe peami-
seks sihtrühmaks on noo-
red, kellel puuduvad osku-
sed või valmidus valida eri-
ala. Näiteks õpingud kat-
kestanud noored, mitte-
töötavad ja mitteõppivad 
noored, põhikooli lõpe-
tanud, kuid edasise elutee 
osas segaduses noored, tõ-
hustatud tuge vajavad õp-
pijad ning sisserännanud 
ja/või puuduliku eesti kee-
le oskusega noored.

Norra suursaadik Else 
Berit Eikelandil on hea 
meel, et Norra saab anda 
oma panuse kutsehari-
duse arendamisse Eestis. 
„Kutseharidus on igal ajal 
ja kõikides Euroopa riiki-
des suure väärtusega, kuna 
aitab tagada noortele tule-
vikus töökohti, kuid eriti 
väärtuslik on see aegadel, 
mil tööturg on lisasurve 
all. Üheskoos tuleme me ka 
praegusest kriisist välja ja 
ma loodan, et need projek-
tid teevad selle väljumise 
lihtsamaks.“

Toetatavad tegevused on 
kutsevaliku õppe rakenda-
misega seonduv arendus-
töö koolis ja õppe läbivii-
mine kutsevaliku õppeka-
val, sh kutsevaliku õppeka-
va sisu kohandamine vas-
tavalt sihtrühmale, muut-
mine ja täiendamine vas-
tavalt rakendamiskogemu-
sele ning partnerite ette-
panekutele. Toetuse vähim 
summa projekti kohta on 
100 000 eurot ja suurim 
summa 200 000 eurot.

Taotlusvooru rahasta-
takse Euroopa Majandus-
piirkonna ja Norra 2014–
2021 programmist „Koha-
lik areng ja vaesuse vähen-
damine“ ning seda viib läbi 
Riigi Tugiteenuste Kes-
kus. Taotlusi saab esitada 
1. novembrini.

Kuulutaja

RMK kutsub õpilasgruppe 
koos õpetajatega leidma en-
dale sobivat programmi või 
nutimängu, et põnevaid tead-
misi klassiruumi asemel hoo-
pis looduses ammutada.

Selleks, et looduse märka-
mine ning tundmaõppimine 
ladusamalt sujuks, pakuvad 
RMK külastuskeskused mit-
meid juhendatud loodusõp-
peprogramme, iseseisvalt lä-
bitavaid seljakotiprogramme 
ning ka nutimänge, mis suu-
navad märkama ning paku-
vad võimalust looduses liiku-
des oma teadmisi mänguliselt 
täiendada või proovile panna.

„Sügisene loodus oma vär-
vilise ilme ning värske õhuga 
on parim koht, kus viibida 
ning miks mitte seal ka kooli-
tunde läbi viia. Praegusel kee-
rulisel ajal on looduses viibi-
mine kindlasti ohutum kui 
siseruumides kogunemine. 
Metsa ootame terveid õpila-
si ning tuletame meelde, et 

Lahemaal asuval RMK Tsitre puude rajal toimuval loodusõppeprogrammil õpitakse puid 
tundma. Foto: Jaak Neljandik

Lapsed klassiruumist õue õppima!

ka välitingimustes on oluline 
hoida distantsi ning desinfit-
seerida käsi. Oleme ka ise sel-
leks valmistunud, pakkudes 
võimalust käte desinfitseeri-
miseks,“ lausus Liina Karro-
feldt, RMK külastuskorral-

dusosakonna loodusteadlik-
kuse spetsialist.

Alanud on registreerimi-
ne sügisestele soodushinna-
ga programmidele, kus hind 
osaleja kohta on vaid üks 
euro. Erandiks on Ristna kü-

lastuskeskuses, Vilsandi rah-
vuspargi külastuskeskuses 
ning Mändjala loodusmajas 
toimuvad programmid, mis 
on tänavu täiesti tasuta. Muu-
hulgas saab avastada sügise-
se looduse saladusi, õppida 
tundma metsaelustikku, met-
samehe elukutset ja metsade 
majandamist ning elurikkust 
nii rabas, veekogus kui met-
sas. Mõne programmi puhul 
saab ka teada, millest jutus-
tavad puude aastarõngad või 
kuidas teha seentest paberit.

Samuti pakutakse seljakoti-
programme, mis annavad 
täiskasvanud osalejaile või-
maluse läbida programm ise-
seisvalt, õpilasrühmade puhul 
saab juhendaja rolli õpetaja. 
Külastuskeskusest antakse 
osalejatele kaasa juhendid, 
töölehed ja õppevahendid, ra-
dade voldikud, kaardid ning 
muu vajalik.

Kõigi loodusõppe- ja selja-
kotiprogrammidega saab tut-

vuda veebilehel loodusega-
koos.ee/metsakool, kust on 
leitavad ka asukohtade täpsed 
kirjeldused. Transport toimu-
miskohta tuleb külastajatel 
ise korraldada. Veebilehelt 
leiab ka info eelregistreeri-
mise kohta, mis on vajalik 
kõigi, sealhulgas ka seljakoti-
programmide puhul.

Jätkuvalt on võimalik oma 
teadmisi täiendada ja veel-
gi sisukamalt looduses aega 
veeta ka nutimängude abil, 
mis on loodud osadele RMK 
õppe- või matkaradadele. 
Mängimiseks on vaja Play 
poest alla laadida Loquizi äpp 
ning sisestada kasutajanimi ja 
parool, mille leiab nutimän-
guga varustatud raja algusest. 
RMK nutimängud on kõigi-
le tasuta ning nende pidevalt 
täieneva nimekirja leiab sa-
muti Loodusega koos veebi-
lehelt.

Kuulutaja
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20.SEPTEMBRIL 2020

Elmet Rakvere OÜ

Korraldab :

12:00     MINIJOOKSUD STAADIONIL
200m   3 aastased ja nooremad
200m   4 aastased

12.10 300m   5 aastased 
300m   6 aastased

600m   2012.-2013.a.sündinud  tüdrukud ja poisid (arvestus eraldi)12.25
600m   2010.-2011.a.sündinud  tüdrukud ja poisid (arvestus eraldi)

12.35 600m   2008.-2009.a.sündinud  tüdrukud ja poisid (arvestus eraldi)

12.45 1000m  2006.-2007.a.sündinud  tüdrukud ja poisid (arvestus eraldi)
1000m  2004.-2005.a.sündinud  tüdrukud ja poisid (arvestus eraldi)

13.00 10km  Kõik soovijad
   2,6km  Kõik soovijad13.05

10km distantsil selgitatakse ka Lääne-Virumaa meistrid maanteejooksus.

FINISH STAADIONIL!

MINIJOOKSUD
JOOKSUDE STARDID 

STAADIONIL
   KASTANI PST 

Registreerimine jooksupäeval alates 11:00 staadioni kergejõustikuruumis.
Registreerimine lõpetatakse 40 min.enne vastava jooksudistantsi algust.

  Osaleja kaardile märkida -nimi,sünniaasta ja elukoht/klubi.
     Minijooksud registreeritakse stardipaigas.

STARDIMAKS 10€ VAID 10KM JOOKSJAILE,ÕPILASED,TUDENGID JA PENSIONÄRID TASUTA!

Alates 600m distantsi lõpetanuile järjekorranumbriga diplom.Jooksudistantside võitjad,
600m autasustatakse karikaga.

alates
4-liikmelistele osalevatele peredele magus auhind.

IGA VÕISTLEJA VASTUTAB OMA TERVISLIKU SEISUNDI EEST ISE .

ja pesemisvõimalused staadionil.Parkimine spordikeskuse parklas.
Riietumis-

KOLME PARIMAT 10KM DISTANTSI NAIS-JA MEESJOOKSJAT AUTASUSTATAKSE
MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSTE MEDALIGA. 

10km vanuseklassid: Absoluutklass(N+M); 

N35  1981-1985
N/M  1976-1980

N/M50  1966-1970
N/M55  1961-1965

N60  1960 ja vanemad 
M60  1956-1960

M65  1951-1955
M70  1950 ja vanemad 

A ndekas saksa raske-
rokikitarrist Axel 
Rudi Pell toimetab 

koos omanimelise bändiga 
viimasel ajal päris usinas-
ti. Kahe aasta eest tulid nad 
välja ülitugeva stuudioalbu-
miga „Knights Call“, eelmisel 
aastal samuti muljetavalda-
va juubelihõngulise kont-
sert- (duubel)plaadiga „XXX 
Anniversary Live“.

Nüüd siis on loogiline järg 
jälle stuudioalbumi näol, 
„Sign Of The Times“ ilmuta-
ti selle aasta mais. Kuigi Pelli 
kritiseerijad leiavad, et mees 
kipub ennast liigselt korda-
ma, liialt sarnaste albumite-
ga välja tulema, jääb ometi 
faktiks, et valminud tööd on 
sellegipoolest head või väga 
head. Kõrgem kvaliteet! 
Ning vähemalt antud plaadi 
kohta võib öelda, et muusi-
kaline pool siin on piisavalt 

varieeruv, küllaltki avar. 
Seda on rahvusvaheliseltki 
märgatud ja album figureerib 
paljude Euroopa riikide ede-
tabelites kõrgetel kohtadel.

Plaati sissejuhatav intro, 
„The Black Serenade“, jääb 
ainsaks instrumentaallooks, 
kuid Pelli iseenesest võim-
sate kitarrisoolode ladusaks 
lahtimängimiseks jäetak-
se lugudes üldjuhul piisa-
valt ruumi. Kiiretempoline 
„Gunfire“, siit esimesena 
avalikkuse ette „lekitatud“ 
lugu, on märkimisväärselt 
tugeva sotsiaalse sõnumi-
ga – teemaks tänavatulis-
tamiste kasvutendents n-ö 
heaoluühiskonnas.

Riukalikest naistest rää-
kiv pala „Bad Reputation“ 
kujutab endast aga väga õn-
nestunud kooslust – ekstra-
klassi mahlakat meloodiat lä-
bib aeg-ajalt tõhus kitarririff. 

Nüüdseks on loole juurde 
tehtud videoklipp, mis sisal-
dab lõbusaid momente, kui-
das bändiliikmed koroona-
karantiini ajal igaüks kodus-
tes oludes eraldi toimetavad.

Kõige kandvamaks looks 
võib seekord siiski pidada 
tõeliselt massiivset nimilugu 
ning taaskord tuleb Pell väl-
ja ühe vingemat sorti rokk-
ballaadiga „As Blind As A 
Fool Can Be“. Otseselt see ei 
üllata – kõigi nende tegutse-
misaastate jooksul on ARP 
oluliseks kaubamärgiks ol-
nudki superballaadid.

Eraldi saab ära märkida 
sedagi, et bändi isikkoos-
seis on nüüd juba küllaltki 
pikka aega täiesti stabiilne 
püsinud.

Hinne: 10/10

Ülo Külm

Axel Rudi Pell, 
„Sign Of The Times“

R akvere Teatri suu-
res saalis esietendus 
möödunud laupäeval 

Selma Lagerlöfi romaanil 
põhinev lavastus „Charlotte 
Löwensköld“.

Põhjamaises armastusloos 
avaneb müstiline Skandinaa-
via kõigi oma kaduma kippu-
vate väärtustega: au, uhkus, 
väärikus, eneseohverdus ning 
õilsameelsus. Charlotte on 
pühendanud oma armastuse 
pastor Karlile. Kirglik noor-
mees otsib aga Jumala tõde. 
Segastel asjaoludel lähevad 
noored tülli ning Karl lubab 
kihluda esimese vastutulijaga, 
mida ta ka teeb. Kuigi Char-
lotte leiab elus oma õnne, 
jääb teda igavesti kummitama 
noorpõlvearmastuse pööra-
ne saatus. Pastor Karli vaim-
ne allakäik paneb lisaks ini-
mestele imestama ka Jumala 
enda, kes ei tea, kas selle peale 
nutta või naerda.

Urmas Lennuki sõnul on 
Löwensköldide saaga teda 
võlunud juba 20 aastat, aga 
hirm hoidis seni tagasi: „Väga 
raske oli seda teksti drama-
tiseerida. Lagerlöf on nii tu-
geva loo komponeerinud, et 
väga rumal oleks seda jõuga 
tõlgendama minna. Ja siis 
rändasingi jutuvestjaga kaa-
sa. Olen juba nii vana küll, et 
mõningaid asju teha lihtsalt 
nii nagu süda ütleb. Need on 
üle hulga aja proovid, kus ma 
püüdsin taandada end lavas-
tajast rohkem näitejuhiks ja 
näitlejad on osanud seda po-
sitiivselt ära kasutada. Kõik 

lavastused ei pea olema lavas-
tajanägemused – Lagerlöf on 
loonud võimsa galerii tege-
lasi. Hakata siia jõuga lavas-
tajanägemust kuduma oleks 
olnud rumalus.“

Peategelast kehastav Natali 
Väli on proovidest, lavast ja 
etendustest eemal olnud täp-
selt kaks aastat. „Võtsin selle 
loo vastu tundmata romaani, 
mida siis peagi peale jah-sõna 
lugema tõttasin. Juba romaa-
ni lugedes tundsin mitmeid 
tuttavaid teemasid. Ja nüüd 
need proovid, lavastaja, part-
nerid, tekstide mõtted ja all-
tekstid – see kõik on toonud 
üles paljusid erinevaid mõt-
teid ja emotsioone, mida on 
vaja olnud läbi mõelda või 
tunda. Mulle tundub, et see 
on väikest viisi minu teraa-
piline lugu. Veidi tervendava 
mõjuga. Lavaga taaskohtu-
miseks ei oskaks ma valida 
paremat teemat, lavastajat ja 
truppi,“ kirjeldas Natali Väli.

Lavastuse kunstniku Liina 
Undi sõnul hakkasid nad Ur-
mas Lennukiga sellest lavas-
tusest rääkima umbes aasta 
tagasi: „Ühe esimese asjana 
ütles ta veidi eneseirooniliselt 
muiates, et see lugu puudutab 
vanamoodsaid teemasid nagu 
inimese sisemine au ja vääri-
kus. Sedamööda, kuidas aeg 
muutus tänavu hapraks, said 
need järjest suurema kõla. 
Au ja väärikus on need, mida 
mitte keegi teine ei saa ära 
võtta – mis on täiesti inimese 
enda kontrolli all. Tõsi, neist 
on väga raske pateetikasse või 

sentimenti langemata rääki-
da, küll aga saab neid õnneks 
näidata, nii laval kui elus.“

Liina Undile on see teist-
kordne koostöö Rakvere 
Teatriga. „Mulle väga meel-
dib Rakvere Teatri inimeste 
julgus katsetada. Ma imetlen 
seda esimesest proovist ala-
tes näitlejate juures, kes on 
valmis iga mõtte või naeru-
pahvakuga kaasa minema 
ning esimesest kavandite tut-
vustamisest tehnilisele mees-
konnale, kes noogutasid vai-
kides ja ütlesid, et „saab küll“,“ 
rääkis ta.

„Ehkki lava- ja kostüümi-
kujundus on näiliselt lihtsad, 
on siin küllalt detaile, mis 
nõuavad nuputamist, olgu 
selleks maalingute tehnika, 
uste mehhanism või ajalooli-
sed lõiked. Ning eriti äge on 
nende inimeste vajadus min-
na detailides lõpuni. Ka siis, 
kui kõik juba näiliselt töötab, 
leida veel see õige mitteveniv 
nöör või kostüümis õige ras-
kusega narmatups,“ selgitas 
Liina Unt.

Lavastustrupp kuuluvad 
dramaturg ja lavastaja Urmas 
Lennuk, kunstnik Liina Unt 
(Endla), muusikaline kujun-
daja Peeter Konovalov (Uga-
la), valgustaja Roomet Villau, 
tõlkija August Hanko. Osa-
des astuvad üles Grete Jür-
genson, Ülle Lichtfeldt, Silja 
Miks, Madis Mäeorg, Eduard 
Salmistu, Natali Väli ja Imre 
Õunapuu.

Kuulutaja

Teatripubliku ette jõudis 
põhjamaine armastuslugu

Charlotte Löwensköldi kehastab Natali Väli. Foto: Peeter Rästas
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KUHU MINNA

Rakvere Teater
11.09 kell 19 „Hullemast hullem“ s/s, lav. Elina Purde
15.09 kell 19 „Kõike head, vana toriseja“ v/s, lav. Eili Neu-
haus
16.09 kell 15 „Verikambi“ s/s, lav. Jaanika Juhanson
17.09 kell 19 „Kaks tosinat tulipunast roosi“ s/s, lav. Giorgio 
Bongiovanni

Gustavi Maja
16. september alustab laste kokaring
16. september kell 18.30 Hatha jooga algajad/edasijõudnud
28. september kell 18.30 Lille Lindmäe loeng „Tervendavad 
koodid“
3. oktoober alustab Hatha joogaõpetaja 200 h kursus
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Rakveres toimuvad 
taas Pärdi muusikapäevad
Täna tähistab Rakvere aukodanik Arvo Pärt oma 85. sünni-
päeva. Sel puhul toimuvad taaskord Pärdi muusikapäevad, mis 
leiavad aset maestro kunagise kooli (Rakvere gümnaasium) 
aulas ja pakuvad külastajaile kolm suurepärast kontserti.

Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte avaldas hea-
meelt, et Pärdi muusikapäevade programm sai väga ilus ja 
juubeli vääriline. „Oma panuse annavad nii professionaalsed 
esinejad, kui ka kohalikud noored muusikud,” lausu Alte.

Pärdi muusikapäevade avakontserdil täna, 11. septemb-
ril kell 19 musitseerivad Eesti Kontserdi ja Eesti Rahvus-
ringhäälingu koostöös valminud populaarse telekonkursi 
„Klassikatähed“ kolme esimese toimumisaasta võitjad: kak-
sikud Marcel Johannes Kits (2013) ja Katariina Maria Kits 
(2014) ning Sten Heinoja (2016). Lisaks kava keskmes oleva-
le Arvo Pärdi muusikale kõlavad ka Mart Saare, Erkki-Sven 
Tüüri ja Johann Sebastian Bachi helitööd.

Laupäeval kell 13 algaval „Hingehelina kontserdil“ astuvad 
üles Rakvere noored muusikud: Brita Priks viiulil, Jaan Eerik 
Priks harfil, Peeter Johannes Priks fagotil ja tšembel ning Ossi 
Rasmus Priks vihmametsade flöödil ja tšellol. Kontserdil esita-
tava muusika on loonud Arvo Pärt ning Jaan Eerik Priks. Kava 
pakub kuulajale seni esitamata nüüdisloomet, tuues samas 
kontrastina välja lugupeetud helilooja Arvo Pärdi muusikat.

Pärdi muusikapäevade viimasel kontserdil pühapäeval kell 
17 esineb Virumaa Kammerorkester, kellele see on järje-
korras juba 78. kontsert. Lisaks on kaastegevad Kammerkoor 
Solare ja Kooristuudio So-La-Re. Solistidena astuvad üles 
Ka Bo Chan ja Rakvere muusikakooli õpilased: Annika Aru-
vainu, Katre Kurg, Teele Lehtpuu, Paula Linde, Ossi Rasmus 
Priks, Kristjan Tropp, Birgit Valter.

Lisainfo kontsertide kohta leiate veebilehelt kultuuriaken.
visitrakvere.com.

Kuulutaja

Mulle on alati jäänud 
täiesti arusaamatuks 
see, miks peetakse 
Frances Hodgson Bur-
netti romaani „Salaaed“ 
lasteraamatuks. Juba 
lapsena olin sügavalt 
veendunud, et see on 
täiskasvanute raamat.

Margit Adorf

Ka selle romaani järgi valmi-
nud värske film pole sugugi 
mitte lastefilm. Mööndustega 
võiks öelda, et see meeldiks 
ehk hilisteismelistele roman-
tilise meelelaadiga tütarlaste-
le, nii et noortefilmina saaks 
seda uba serveerida, aga palun 
säästke sellest oma lapsi.

Miskipärast, minu jaoks 
müstika miks, peetakse seda 
aga looks lastele. Miks ma sel-
lega ei nõustu? Esiteks on see 
lugu päris morbiidne, muinas-
jutulisest aiast hoolimata. 
Teiseks on sündmustik väga 
aeglane. Kolmandaks kõnetab 
see lugu palju sügavamalt neid 
inimesi, kellel on enda lapse-
põlv juba seljataga. Seega, 
täielik täiskasvanute kraam.

Eesti keeles on seda esma-
kordselt 1911. aastal ilmunud 
romaani avaldatud korduvalt, 
viimati tuli uus raamat välja 
2019. aastal ja kes pole luge-
nud, see võib raamatukogust 
laenata või poest osta. Soo-
vitan just seda kõige värske-
mat versiooni, Tänapäeva 
kirjastuse poolt väljaantut, 
sest selle sees on avaldatud ka 
originaalsed, 1911. aastal es-
makordselt ilmunud illustrat-
sioonid ja see ei näe ebakoha-
selt titekas välja.

Melanhoolne, poeetiline, romantiline

Kes pole romaani lugenud, 
sellele lühidalt sisust: Indias 
jääb orvuks 10-aastane tüd-
ruk, kes polegi õigupoolest 
üldse armastust tundnud, sest 
tema ema oli terve tüdruku 
teadliku elu depressiivne ja ei 
tahtnud temaga mingit tege-
mist teha. Surm saabub koo-
lera läbi, ema ja isa surevad 
pea korraga.

Nüüd saadetakse tüdruk 
Inglismaale, kus elab tema 
onu, kes on samuti depres-
siivne, tõre alkohoolik. Hii-
gelsuur maja, kus onu elab, 
tundub kui sünguse kehas-
tus. Tüdruku jaoks on sinna 
sattumine suureks hingeli-
seks traumaks. Õnneks on 
seal majas aga ootamas seik-
lus, mis sulatab kalgistunud 
südameid.

Tüdruk leiab lukku kee-
ratud aia, kus kõik tundub 
superimeline. Lool on õnne-
lik lõpp.

Nüüd filmist. Esiteks on 
sea märkimisväärselt imeline 
kunstniku ja kostüümikunst-
niku töö. Sõnalist teksti väga 

massiivselt ei olegi, suure osa 
teeb ära visuaalne pool. Kõi-
ke seda, mis sõnades otse väl-
jendamata jääb, annab edasi 
visuaalne pool. Isegi kostüü-
mid (Michele Clapton) ärka-
vad ellu. Filmis on kasutatud 
ka animatsiooni, kuid see ei 
lähe lapsikuks, kõik on väga 
peenetundeline.

Loss, mis väljastpoolt pais-
tab kõle ja mahajäetud, on 
seestpoolt vägagi kaunis. Seal 
on hingematvalt kauneid sei-
namaalinguid, mis küll kõik 
kerge tolmukorra all ja luitu-
nud. Samasugused on ka ma-
jas elavad inimesed, kunagi 
säranud, kuid nüüd kuhtu-
nud. Seda kõike hakkab tüd-
ruku saabumine murendama 
ja ka tema ise muutub kõige 
selle keskel.

Filmi muusikat (Dario Ma-
rianelli) ma eriti ei kiidaks, 
see on tavaline taustatapeet. 
Ainsa muusikalise pärlina 
võib esile tuua linateos lõpu-
tiitrite ajal mängivat filmiga 
samanimelist tunnuslaulu 
Aurora esituses. Aurora on 

norra laulja, kindlasti tasub 
välja otsida ja rohkemgi kuu-
lata, kui filmi lugu meeldib.

Linateos nõuab aga kannat-
likku meelt. See on aeglane, 
peab tõsiselt süvenedes vaata-
ma ja tuleb kaasa mõelda. See 
ei ole mingi tilulilu ninnu-
nännu laste seiklusfilm. Pi-
gem on tegu art deco stii-
lis melanhoolse poeetilise 
mõtisklusega.

Minu vaimusilmas ongi 
„Salaaed“ kirjandusteosena 
olnud täpselt niisugune nagu 
nüüd see film, mille tõi lina-
le režissöör Marc Munden. 
Peen, nukrameelne, pigem 
igavapoolne, aga kaunis.

Filmiversioone on romaa-
nist ka kümneid erinevaid, 
seni ei ole mulle nendest 
ükski eriti istunud. Praegu-
ne ongi tõesti selline „nagu 
peab“. Ehk siis mitte lastele 
mõeldud jutustus.

Kui soovite saada kunstilist 
elamust, siis proovige järele, 
sest seda see on – täiskasva-
nutele mõeldud muinaslugu. 
Lapsed jätke seekord koju.

Peaosalist  kehastab Dixie Egerickx. Foto: pressimaterjalid
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

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

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

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KINNISVARA

• Müüa 2toaline rõduga korter Aseris, 
hind 4500 €. Tel 5632 7008

• Müüa korter Tapa linnas ülesõidu 5A, 
I korrus, 2 tuba. Rohkem infot telefoni 
teel 5648 7826

• Müüa avar, valgusküllane, täieli-
kult renoveeritud 3toaline korter 
Tapal, (73 m2 ), III korrus, 2 rõdu, 
õhk-vesi keskküte, täispuitparkett, 
uus köögimööbel. Hind 45 000 
€. Tel 5595 1893, helista ja tule 
vaatama!

• Müüa 3toaline korter Kundas, uus 
kodutehnika ja mööbel. Tel 5894 2895

• Müüa 4toaline mõnus remondi-
tud korter Huljal. Akendega rõdu. 
Valgusküllased toad läbi maja, osa 
mööblist võib sisse jääda. Võimalus 
kohe elama asuda! Hästi toimiv 
ühistu oma katlamajaga. Madalad 
kommunaalkulud. Lähedal laste-
aed, raamatukogu, uus mängup-
lats, kauplus. Hea bussiühendus. 
Lisaboonusena oleks maja lähedal 
privaatne aiamaa koos köetava 
aiamajaga, kasvuhoone- ja grill 
- kiigega! (3000 €). Korteri hind 
ilma aiamaata 37 000 €. Aiamaa 
soovijal tingimisvõimalus! Info tel 
5838 9000

• Müün või vahetan korterid maja 
vastu. Tel 5348 8161

• Müüa maja Jõgeva lähedal. Tel 5817 
2199

OST

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

• Ostan 1toalise korteri Tapa linnas. 
Tel 5697 5317

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

• Ostan 2toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. Tel 
528 1874

• Ostetakse Tapa linnas 2-3toaline 
korter, võib ka ahiküttega. Kõik pakku-
mised on oodatud. Tel 511 0478

• Ostan maad. Tel 520 7616, maaost@
mail.ee

• Soovin osta garaaži Haljalas. Tel  
5855 8987

• Ostan teisaldatava plekist garaaži. 
Asukoht ei oma tähtsust. Tel 5648 6882

• Ostan garaaži Rakveres (tööstusvool, 
kanal). Tel 5358 4840

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 1toalist korterit 
vanemale inimesele. Hea kui osa-
liselt möbleeritud. Tel 5615 9556

• Soovin üürida soodsa hinnaga 1toa-
list ahjuküttega korterit Rakvere 
linnas. Tel 5594 6419

• Pere soovib üürida 2-3toalist korterit 
kesklinnas (möbleeritud). Otse omani-
kult. Tel 5379 7697

ANNAN ÜÜRILE

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

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

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. Tel 
513 7633

• Üürile anda 2toaline korter Tamsa-
lus, Ääsi tn 6. Info tel 322 2373

• Üürile anda renoveeritud 2toaline 
ahjuküttega korter Haljalas. Üür 180 
€ + kommunaalid keskmiselt 40 € + 
elekter. Tel 5667 0958

• Üürida 3toaline korter Hulja, Lää-
ne-Virumaa. Lisainfo tel 5381 4262

• Anda üürile 3toaline ahjuküttega, 
möbleeritud korter Laekveres. Üüri 
hind 120 € + maksud. Info 527 0058

• Anda üürile Rakvere kesklinnas eri-
neva suurusega korterid. Üür alates 
300 €. Tel 502 9052

• Rakveres Mulla tn anda rendile 
garaaž, hea asukoht. Info 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi, 2009. a, 3.0 (171kW), 
diisel, nelikvedu. Auto on väga heas 
seisus. Korralikult hooldatud. Mingit 
remonti ega hooldust auto ei vaja. 
Autol 2 omanikku olnud. Õige läbisõit. 
Topelt võtmed. Kaasa uued naastreh-
vid eraldi velg. Tel 5330 3022

• Müüa Opel Astra 1.6, auto on heas 
korras, Saksast. Tel 517 4193

• Müüa Opel Vectra 1.8, 2005. a, heas 
korras. Üv. 09.2021. Tel 517 4193

• Müüa Seat Ibiza 1.4, 55kW, diisel, 
manuaal, hõbedane, 5ust, originaal 
läbisõit 307 000 km, TÜ 03/21, lisain-
vesteeringuid ei vaja, rooste puudub, 
hind 799 €. Tel 502 5069

• Müüa Suzuki Liana 2002. a, he-
lehall, mootor 1,6 - 76kW, bensiin, 
manuaal, kere rahuldav, veokonks. 
Kaasa velgedel lamellrehvid. Üle-
vaatus 06.2021. Hind 800 €. Asukoht 
Rakvere. Tel 5804 4509

• Müüa Toyota Avensis Verso (2002) 
varuosi. Info tel 5822 2300

• Müüa Toyota Corolla Verso 2.2, 
100kW, diisel, 2008. a väljalase, hõ-
bedane metallikvärv, kärukonks. 
Järgmine ülevaatus 04.2021. a. Mobiil 
5198 4922

• Müüa Volvo XC90 R-Design, 2.4, 
136kW, 2007. a, diisel, automaat. 
Auto korrapäraselt hooldatud. 
Hind 7199 €. Asub Pärnus. Tel 
518 3539

• Müüa traktor Belarus Jumps suure 
kabiiniga, dokumentideta. Kontakt 
554 4240

VARUOSAD

• Müüa 4 valuvelge koos suve-
rehvidega. 5x95, siseava 57. Rehvi 
mustrisügavus 55 mm. Hind 75 €. 
Tel 5326 7156

• Müüa 4 valuvelge koos talvereh-
videga. Siseava 57. 4x100. Hind 70 
€. Tel 5326 7156

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

• Ostan kõikide Javade osi ja GAZ 51 
tuletoru. Tel 5558 5956

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

• Ostan Toyota/Mitsubishi/Mazda 
marki sõiduki. Seisukord ei oma täht-
sust. Võib pakkuda nii sõiduautosid, 
maastureid kui ka kaubikuid. Saan 
vajadusel järgi tulla puksiiriga. Tel 
5309 2650

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja 
maastureid igas seisukorras. Võib 
pakkuda ka väga vanu masinaid. 
Paku julgelt oma vana autot! Tel 
5309 2650

• Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 
peal kiire vormistamine ja tehing. Pak-
kumisi ootan seisevauto@gmail.com 
või 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga ja 
tasun sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks www.
seisevauto.ee

• Ostan kasutusena jäänud seisva sõi-
duki (sõiduauto, maastur, kaubik) ei 
pea olema sõidukorras. Võib olla arvelt 
maas. Kiire tehing ja vormistamine. Tel 
5365 4085 skampus@online.ee

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Vajadusel 
puksiir! Paku julgesti! Tel 5565 9595

• Ostan teie seisma jäänud ja re-
monti vajava auto. Võib pakkuda 
ka romusid, mis enam ammu pole 
sõitnud. Vean ka tasuta ära auto-
romusi või mis iganes masinaid, 
mis ette jäävad õuepeal. Sobivad 
ka suuremad masinad. Ostan ka 
katalüsaatoreid. Pakutavad asjad/
sõidukid võiks asuda Lääne-Vi-
rumaal. Hinnad kokkuleppel! Tel 
5699 3375

• Ostan seisnud, remontivajavaid, 
avariilisi, heas korras jne sõidukeid. 
Sobiva pakkumise korral tulen kohe 
järgi. Tel 5376 2575

• Ostan igas seisukorras sõidukeid. 
Võivad olla seisnud, remontivajavad, 
avariilised, heas korras jne. Huvi paku-
vad ka vene masinad. Romud kustutan 
registrist. Tel 5357 7108

• Otsin autot, võiks olla midagi väik-
sema kerega, aga pakkuda võib kõike, 
samas võib olla ka seisnud ja võib 
vajada remonti. Auto võtan kas oma 
nimele või vajadusel arvelt maha! He-
lista julgelt ja saame ehk kokkuleppele! 
Tel 5699 3375

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 

Peugeot 407, 02/2010a. 2.0 (103kw), 
bensiin, manuaal, tumehall met. Sn: 
103 307km. 
Hind: 3990.-

Mitsubishi Lancer, 05/2011a. 1.8 
(105kw), bensiin, automaat, roheline 
met. Sn: 80 650km. 
Hind: 6490.-

Peugeot 208 Active Plus, 10/2016a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, oranž met. 
Sn: 86860km. 
Hind: 6850.-

Nissan Pulsar Visia, 09/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 86 860km. 
Hind: 7490.-

Renault Trafi c, 01/2014a. 2.0 (66kw), 
kaubik, 3-kohta, diisel, manuaal, valge. 
Sn: 153 312km. 
Hind: 7990.-

Nissan Qashqai Acenta Connect & 
Safety Pack, 02/2014a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 
132 175km. 
Hind: 8190.-

Peugeot 2008 Active Plus, 06/2015a. 
1.4(50kw), diisel, manuaal, must  met. 
Sn: 64 360km. 
Hind: 8690.-

Peugeot 208 Active Plus, 06/2016a. 1.2 
(81kw), bensiin, automaat, punane met. 
Sn: 29 965km.
Hind: 8990.-

Nissan Pulsar, 04/2016a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 62 
080km. 
Hind: 8990.-

Kia Sportage, 02/2013a. 1.7 (85kw), dii-
sel, manuaal, pruun met. Sn: 160 090km. 
Hind: 9790.-

Nissan Qashqai Acenta, 02/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
96 480km. 
Hind: 10 490.-

Nissan Micra N-Connecta Tech Pack, 
05/2018a. 0.9 (66kw), bensiin, manuaal, 
punane met. Sn: 25 170km. 
Hind: 11 990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 01/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, automaat, pruun met. 
Sn: 106 290km. 
Hind: 11 990.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, manuaal, pruun met. 
Sn: 40 860km. 
Hind: 12 990.-

Peugeot 308 Active, 1.2 (81kw), bensiin, 
manuaal, hall met. Sn: 10 000km. 
Hind: 14 490.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), diisel, 
automaat, must met. Sn: 113 490km. 
Hind: 15 490.-

Nissan Qashqai Tekna, 01/2017a. 1.2 
(85KW), bensiin ,automaat, hõbedane 
met. Sn: 66 360km. 
Hind: 14 990.-

Dacia Duster Prestige, 02/2020a. 1.3 
(96kw), bensiin, manuaal, oranž met. 
Sn: 75km. 
Hind: 15 890.-

Kia Sportage, 11/2016a. 1.6 (97kw), ben-
siin, manuaal, hall met. Sn: 52 100km. 
Hind: 15 990.-

Nissan X-Trail Acenta, 08/2017a. 1.6 
(120kw), bensiin, manuaal, must met. 
Sn: 55111km. 
Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja Tehnoloo-
gia pakett, 04/2017a. 1.6 (120kw), ben-
siin, manuaal, hall met. Sn: 32 735km. 
Hind: 18 490.-

Nissan X-Trail 4x4 Tekna, 07/2017a. 2.0 
(130kw), diisel, automaat, nelikvedu, 
must met. Sn: 94 060km. 
Hind: 21 690.-

Nissan NV300 Working Star, 07/2018a. 
1.6 (92kw), 9-kohta, diisel, manuaal, hall 
met. Sn: 33 270km. 
Hind: 21 990.-

Nissan Qashqai Tekna+, 01/2019a. 1.3 
(117kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 9250km. 
Hind: 22 605.-

Nissan Navara Tekna, 02/2018a. 2.3 
(140kw), diisel, automaat, nelikvedu, 
pruun met. Sn: 8560km. 
Hind: 34 990.-

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

 

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

 

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

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

• Veoteenus kastiautoga. Vajadusel 
kaasas kaks tublit abilist. Hinnad kok-
kuleppel! Tel 5604 0360
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

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

KAEVETEENUSED

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

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
pinnase aukude puurimine. Tel 
5558 3686

•  Teen miniekskavaatoriga kõiki 
erinevaid kaeve- ja puurimistöid, 
võimalik ka maakaablite paigaldus 
koos elektritöödega nii eraisikule 
kui fi rmadele. Tel 529 9356

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

EHITUSTEENUS
• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Lammutustööd koos prahi ära-
veoga. Tel 5553 0770

• Teeme kõiki lammutustöid. 
Hinnad mõistlikud. Tel 5638 8351

• Lammutustööd koos sodi äraveoga. 
Tel 5380 0863

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

• Treppide ja varikatuste ehitus. Tel 
5380 0863

• Tänavakivi paigaldus, pandu-
sed, murukivide rajamine, ääre-
kivi paigaldus. Hinnad soodsad. 
Tel 5673 4632

• Kõrvalhoonete ehitus, garaažid, 
saunad, grillimajad, puukuurid. Tel 
5380 0863

• Korterite ja vannitubade remont. 
Info 5897 1123

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

• Teostan santehnilisi torutöid. 
Boilerite, segistite, vannitoamööbli 
ja wc pottide paigaldus. Tel 5887 7213

• Üldehitustööd. Tel 5380 0863

• Teostame kõiki ehitus-ja remont-
töid nii eramutes kui korterites, 
soojustamine, voodrid, vannitoad jne. 
Santehnilised tööd. Hinnad mõistli-
kud. Tel 5808 5965

• Maalritööd, trepikodade remont, 
krohvitööd, üldehitus, renoveeri-
mistööd. Tel 5897 9293 Ehmes OÜ. 
Lai 3 a

• Septikute ja mahutite paigaldus, 
sise- ,välis, vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus. Hinnad sõbralikud. 
Tel 5808 5965

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa 
hinnaga immutatud puidust piir-
ded. Tehtud töödele arve ja garantii. 
www.kodupuit.ee Tel 5888 9999

• Parkett- ja laudpõrandate lihvimi-
ne, lakkimine ja õlitamine. Terrassi-
de ehitamine. Tel 5829 2584

• Korterite, vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

• Paigaldame erinevaid mahu-
teid ja septikuid. Kanalisatsioo-
ni trasside ehitus. Veetrasside 
ehitus. Hinnapakkumised tasuta 
tel 5619 9994, ehitusabi24@on-
line.ee

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

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Maalritööd, siseviimistlus, akna-
palede ja uksepõskede viimistlus, 
tapeetimine, värvimine. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 5343 2458

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

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

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

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

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

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

• Teostame kõiki ehitus- ja lammu-
tustöid ning prahi utiliseerimist. Pikk 
töö kogemus. Töö kiire ja korralik. Tel 
5604 0360

• 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

• Pottsepatööd ahjud, pliidid, ka-
minad, küttekollete remont. Tel 
5647 2716

• 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

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru 
Küttesüsteemid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkimis- ja pottsepatee-
nus. Tel 522 1165

• 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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 
2465

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

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

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

• 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• maja fasaadide renoveerimi-
ne/soojustamine

• üldehitus, ehitustööd, ehitus-
remonttööd

• terrasside ehitus
• piirdeaedade ehitus, piir-

deaiad
• kuuride ehitus, kõrvalhoone-

te ehitus
• eramaja ehitus
• prügimajade ehitus, prügi-

majad
• tänavakivi paigaldus, kõnni-

teed, tänavakivide puhastus
• katuste ehitus, katusetööd
• vundamentide ja soklite soo-

justamine, soojustustööd
• lammutustööd
• soodapritsitööd
• survepesutööd
• niitmistööd

Tel 5566 6811
tranemgrupp@gmail.com
www.tranemgrupp.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   
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• 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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

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

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

Müüa liiva, kruusa, 
killustiku, mulda kuni 15 t 
koorem, multilift-autoga: 

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

OSUTAME 
MURUNIITMIS  JA 
TRIMMERDAMIS 

TEENUST. 
TEL 505 2239

                     

Ed. Vilde 6a, Rakvere
E-R   9-18 L      10-15 P   Suletud

Jumestaja, 
ripsmetehnik 

Agaate
tel 5612 7727

Juuksur 
Kati

Küünetehnik 
Kristina

tel 5364 5748

• küttetorustiku paigaldus, küt-
tesüsteemid

• tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd

• lekete likvideerimine 24 h

• ummistuste likvideerimine 
24 h

• mahutite ja septikute müük 
ja paigaldus

• boilerite paigaldus/hooldus

• radiaatorite paigaldus/hool-
dus

• keevitustööd, keevitamine

• õhk-vesi soojuspumba paigal-
dus/hooldus/müük

• õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük

Tel 5566 6811
tranemgrupp@gmail.com
www.tranemgrupp.ee

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

Otsime tööle 
naistejuuksurit 
Info tel 5897 9293

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

Müün, paigaldan ja 
remondin õhksoojus-

pumpasid ja 
konditsioneere. 
Tel 502 4944

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
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, ATVD suure 8-tollise 
rattaga 125 CC, 150 CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva raami 
kõrgusega; 140CC  õliradiaator
•Uus KROSSIKA MOOTOR 125 CC- 295 €
•Uus MOPEED 72 CC- 975 €
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT

JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas
3-käiguline ratas

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

• 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

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

MUUD TEENUSED
• Tervislik magamise- õppimise- ja 
töökoht, eluenergia kasutamise ja 
ravi võtted, vitamiinide- ja mineraa-
lide testid jpm. Aleksander Brunfeld, 
tel 502 4534

• Kogemustega kõrg.h. raamatupidaja 
osutab fi rmadele raamatupidamis-
teenust. Tel 5568 6385; 56887448, mail: 
benedicion2@gmail.com

• Oled suvilat talvepuhkusele saatmas? 
Meie hoolitseme selle eest, et vesi 
saaks välja lastud ja elektrisüsteem 
hooldatud. Helista ja küsi lisa! Tel 
5691 5268

• Tutvu meie kvaliteetsete puhastus-
seadmetega enda kodus tasuta. Meie 
esindajad väga toredad ja abivalmis. 
www.spmarketing.ee. Tel 56467038, 
Siim 

• Eramute, korterite, väiksemate 
kontoriruumide, olmeruumide 
koristus Rakvere piires (Lääne-Viru-
maal). Tel 5391 0536

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

• Teen KÜ keldrite puhastustöid, 
samas puhastan puukuurid, ga-
raažid. Hinnad mõistlikud. Tel 
5638 8351

• Viin ära teie vanaraua. Tel 5675 
6622

• Osutame muruniitmis- ja trimmer-
damis teenust. Tel 505 2239

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

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

• 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

• Kutsetunnistust omav massöör 
teeb koduvisiite Rakveres ja linna 
ümbruses. Tunnihind alates 30 €. 
Helista ja broneeri aeg juba täna. 
Massöör Ragnar, tel  5896 1661, 
virumassaaz@gmail.com

• KALEVBAND, tantsumuusika igale 
eale! Tel 518 5318

• Felix Duo koronaeri. Tel 5559 3419

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 
1269

• Pakkuda raamatupidamisteenust 
ettevõtetele. Huvi korral ühendust 
võtta numbril +3725824 1050 või 
e-maili teel karlleopart@gmail.com

• Jooksev raamatupidamine ette-
võtetele, maksudeklaratsioonid, 
palgaarvestus. Majandusaasta aru-
anded. Kontakt: raamatupidamine@
avitex.ee või tel 5301 6084

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

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

KODU

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

• Annan tasuta ära pinnase täitema-
terjali Rakvere linnas. Kontakttelefon 
505 2899

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

• Müüa saunakeriseid. Tel 5380 0863

• Müüa klaver „Belarus“. Tel 5567 7926

• Müüa soodsalt riideid, suuremad 
suurused. Tel 5560 1284

• Müüa odavalt väike diivan ja 2 
madratsit (poroloon ja vedru). Tel 
5678 9892

• Müüa kirjutuslaud. Tel 551 7090

• Müüa täispuidust söögilaud - 150 
€ (värv tume lakk), küsi infot või tule 
vaatama. Tel 5688 8797

• Müüa Spectra S2 rinnapump (160 
€) koos erinevate lisatarvikutega 
(piimahoiustamiskotid, pudelid, ta-
gavara voolikud, kahes erimõõdus 
leheter pumbaotsad jm). Üksik- või 
kaksikpumpamise funktsioon, pumpa-
miskiiruse ja -tugevuse reguleerimine, 
juhtmevaba, akuga. Tel 5687 6068

• Müüa Tula Free To Grow beebi 
kandekott. 3 erinevat reguleeritavat 
suurust: vastsündinud lapsele, imikule 
ja väikelapsele. Paar korda kasutatud. 
Hind 100 €. Tel 5687 6068

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

• Ostan tarbeklaasi tooteid: vaasid, 
klaasid, pitsid jne. Pakkuda võib kõi-
ke. Tel 507 9984

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristall nõu-
si- tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5616 5761

• Ostan Norma/Salvo ja teisi NSVL 
aegseid mänguautosid ning vanu 
1970–1990. a valmistatud Vene 
1/43 mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan nõukaaegseid raadiotehnika 
ja Estonia Stereo komplekte, võib pak-
kuda ka eraldi kõlareid. 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 ENSV aegseid märke/märgi-
kogu ja autasusid. Tel 510 7541

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pak-
kuda võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ostan nõukaaegse aiakäru (alu-
miinium), paja ja kruustangid. Tel 
503 1849

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku- ja 
käekelli ja muud kila-kola. Esemed 
võivad vajada parandamist. Paku jul-
gesti! Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 
5555 5527

• Ostan võrri, ka mittetöötava, nende 
osi (rattad, mootorid jne) ja õlleankru. 
Tel 503 1849

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta
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Osta e-poest www.torujyri.ee
või tule poodi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres või Jõhvis

Tel 510  6247, info@torujyri.ee

Kõik veepumbad -20% • Nibe õhk-vesi  ja maasoojuspumbad -15% • -15% • 2190 € • Septik Strong koos imbväljakuga 2 m  - 999 €, 3 m  - 1199 €

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

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)

Kuuluta
kuulutused.kuulutaja.ee

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp 
- hind alates 40 €/rm, kuiv lepp - 
hind alates 55 €/rm, saadaval ka 
sangleppa ja kaske. Puulõhkumis-
teenus halumasinal - hind alates 8 
€/rm. Puud on laotud 5 m3 alustele, 
võimalusel saab ka väiksemale alu-
sele. Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport hinnas. 
Tel 5347 7664, Erko, Kohala küla, 
Lääne-Virumaa

• OÜ Puider müüb sanglepa kütte-
pindasid. Samas müügil ka kütteklot-
sid 40 l võrkkottides. Info 10.00-12.00 
esmasp, kolmap, reedeti tel 322 4929

• Müüa poolkuiva ja kuiva halli leppa 
koos transpordiga. Tel 513 7659

• Müüa kuivi küttepuid lahtiselt 
kui konteineris, lisaks pakume 
erinevaid puitbriketti (heledat ja 
tumedat, ümarat ja kandilist) ning 
lisaks erinevaid pelletit 6/8 mm ja 
kivisüsi . Alates 200 €,  transport 
tasuta. Tel 5390 0545

• Müüa 30 ja 40 cm küttepuid. Tel 
514 1338

• Müüa soodsalt küttepuid. Tel 
506 0177

• Müüme igas mõõdus kvaliteetseid 
küttepuid. Helista ja küsi pakkumist. 
Broneerime ka tellimusi järgmiseks 
kevadeks/suveks. Hall lepp, sanglepp, 
haab, kask. Tel 5559 0853, Lääne-Viru-
maa, Väike-Maarja vald, HaluProff  OÜ

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l võrkkotis, 
2,50 €. Müüa kuiv kask 30 cm, 40 l 
võrkkotis, 3.00 €. Müüa kase-puitbri-
kett 96 tk, alusel 960 kg, 145 €. Müüa 
turbabrikett 86 tk, alusel ca 900 kg, 
140 €. Müüa kivisüsi 1000 kg, alusel 
25 kg, kottides 250 €. Tasumine: üle-
kandega, kaardiga, sulas. Vedu tasuta!. 
Tel 5373 3626

• Müüa soodsalt lõhutuid kütte-
puid koos transpordiga ( kuivi, 
märgi ja võrgus). Tel 5554 6093

• Müüa turbabrikett alusel 900 kg, 140 
€. Kasepuitbrikett alusel 960 kg, 150 €. 
Vedu tasuta. Tel 5363 9678

• 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

• 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 saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
m2. Tel 504 5632
• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid koos veoga. 
Asume Kadrina lähedal. Tel 5377 4627

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa saetud, lõhutud küttepuud. 
Kuivad ja toored. Tel 5192 4320

• Müüa küttepuid (märgi ja kuivi, lah-
tiselt ja võrgus). Tel 504 6111

EHITUS

• Müüme katusematerjali otse 
tootjalt: plekk, eterniit, kivi, sindel. 
Samas ka paigaldus. Tel 5553 0770

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

• Ostan saematerjali, OSB plaati, 
kivivilla, eterniiti, võib ka väikestes 
kogustes olla. Tel 5380 0863

• Müüa killustiku erinevad fraktsioo-
nid, freesasfalti, graniitsõelmeid, 
liiva, haljastusmulda. Suuremate 
koguste tellimisel koostame hinnapak-
kumise. Asume Rakveres Tel 5463 8919

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

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

METS

• Saemeeste brigaad teostab raietee-
nust ja võsalõikust. Puhastame kraa-
vid ja teeservad võsast ja suurtest puu-
dest. Tel 506 0777, info@timberwise.ee

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa toidukartulit: „Flavia“, „Vineta“, 
„Läti kollane“, „Laura“ jt. ning pesasi-
bulat. Tel 5619 3086

• Müüa mahedalt kasvatatud toidukar-
tulit „Laura“. Tel 504 6887

• Müüa Kungla talu toidukartulit 
„Gala“ ja „Laura“. Uhtna piirkond. Tel 
514 1338 Vedu

• Müüa musta pässikut, punet, puna-
seid sõstraid. Tel 5398 1891

• Turba allapanuga hobusesõnnik, 
asendamatu soojuse hoidja kasvuhoo-
nes, sobib hästi ka lillede-puude-põõ-
saste istutamisel väetiseks ja aiamaale 
rammuks. 80 l = 5 €. Koju toomise 
võimalus Rakveres. Tel 5557 2217

LOOMAD

• Müüa lammas 50 € ja mini küülik. 
Tel 5554 9003, õhtuti

VANAVARA

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

• Ostan vanemaid seisma jäänud ese-
meid. Vanast naelast kuni mööblini. 
Tel 507 9984

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

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

• Ostan vanu nööpe. Tel 5396 0504

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, 
fotosid, albumeid, koos fotodega, 
markidega ümbrikke. Ka kollektsiooni-
dena. Teemad – linnavaated, pulmad, 
matused, inimesed, pühadekaardid, 
sõjaväelased jm. Täiskirjutused hinda 
maha ei võta. AITA TALLETADA AJA-
LUGU! Tel 5857 3749

• Ostan kokku nõukogude aegset 
elektroonikat. Ostsilloskoobid, 
sagedusmõõturid, generaatorid, 
voltmeetrid, raadiojaamad, raa-
diosaatjad, arvutid, trükkplaadid, 
raadioside komponendid, KM-kon-
densaatorid, isekirjutajad. Kõik 
nõukogude elektroonika. Helistage 
08-22.30. Tel 511 1203

TEATED

• 9-11. okt, 9.00-19.00 SUUR SÜ-
GISLAAT VAALA KESKUSE PARK-
LAS.  Tel 5691 2670

• Uus kauplus Riidebox. Avame 
14.09.2020 uusima ja moodsaima kir-
buturu kaupluse Rakveres Võidu tn 5. 
Too kappi seisma jäänud asjad meile 
müüki ja tule osta endale uued! Lisain-
fo facebookist või telefonil 5645 4294

• Naiskingsepp Rakvere Krooni-
selveris. Avatud: E, T, N 9.00-15.00, 
K 11.00-18.00. Töö kiire ja korralik. 
Tel 5559 3019

• Ostan kaubaaluseid: EUR, FIN ja 
märgistamata. Tel 5552 2789

• Eelmise aasta suvel läks kaduma 
Rakveres Saue tänaval väikest 
kasvu emane kass Purra. Purra 
on hallitriibuliste laikude ja valge 
kaela, kõhualusega. Kass on pelg-
liku loomuga. Kui juhtud Purrat 
nägema, tee võimalusel pilt ja võta 
ühendust 5687 6068 või 5688 8797. 
Kui oled ta endale koju võtnud, 
olen nõus kassi tagasi ostma. Info 
eest, mis aitab Purra koju VAEVA-
TASU 100 €! PS! Kuna pole huvita-
tud uue kassi võtmisest, siis palun 
mitte pakkuda mulle enda kasse.
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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

HINNAD RAKVERE TURUL 10. SEPTEMBRIL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

KAUBA NIMETUS ÜHIK
MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,60 1,50

Maitseroheline (till, r.sibul, petersell) kg 6,00 10,00

Küüslauk  kg 8,00 12,00

Tomat kg 3,00 3,50

Väike kurk kg 1,50 2,80

Värske hapukurk kg 6,00

Värske kapsas kg 0,80 1,00

Porgand kg 1.50 2,00

Kaalikas kg 1,50 2,00

Punapeet kg 1,50 2,00

Aeduba kg 3,00 4,00

Põlduba kg 2,50

Mugulsibul kg 2,00 3,00

Suvikõrvits kg 1,00 1,50

Astelpaju kg 12,00

Õunad (Läti) kg 2,50

Maasikad ( Poola) kg 7,00

Vaarikad (Eesti) kg 12,00

Pohlad liiter 3,50

Mustikad liiter 4,00

Jõhvikad liiter 5,00

Kukeseened kg 6,00

Mesi 700g purk 6,00

MÜÜGIL KAUNID SÜGISLILLED (ASTRID, KANARBIKUD, KRÜSANTEEMID)
 JA LILLEKIMBUD!

*

Laupäeval, 12.septembril turul müügil suitsutatud

 Peipsi kala (latikas, rääbis jt.)

*

SAAREMAA LÕNGA MÜÜK TURUL 19. SEPTEMBRIL!

*

  Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Kasutatud riiete äri 
Vilde 6A

Avatud E, T, K, R 9-15, 
N 9-17

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: E, T, K, R 

9-15, N 9-17 
Tel 551 5680

 

 Avaldame kaastunnet 
Maie Filippovile

TÕNIS KREUTZVALDI 
surma puhul. 

Neolife kaaslased

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

TUTVUS

• Mees vanuses 60+ tutvub üksiku, 
pikemat kasvu, saleda, autoga naisega 
kellega koos vaba aega veeta. Tuleks 
Rakvere majja perenaiseks. Tel 554 
6490

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Kuulutuse tekst on 
võimalik sisestada ka 
VEEBIKESKKONNAS. 

Kuulutus ilmub 
nii internetis 

kui ka paberlehes. 
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MÕNE REAGA

Eelmisel neljapäeval jagati 
neljandat korda Eesti filmi- 
ja teleauhindu. Nagu aasta 
eestki toimus EFTA pidulik 
galaõhtu Alexela kontserdi-
majas. Noobli sündmuse pu-
hul oli paik pungil nii filmi- ja 
telerahvast kui ka paljudest 
teistest avaliku elu 
tegelastest.

Ülo Külm

Tavaliselt jagatakse EFTA 
auhinnad ära juba kevadel. 
Sel korral aga lükkas tähtsa 
protseduuri edasi koroona-
viirusest põhjustatud ka-
rantiin. Kuna antud viirus 
pole veel kuhugi kadunud, 
siis võeti seekord kasutusele 
erakorralised meetmed. Iga 
EFTA külaline pidi täitma 
vastava ankeedi, kus allkirjaga 
kinnitas, et pole haige. Tur-
vamehed kontrollisid ka uksel 
tulijate temperatuuri, kellel 
palavik tuvastati, saadeti iga-
suguse jututa koju.

Gala saatejuhiks seegi kord 
olnud Tõnis Niinemets oli 
taas hoos, tema vahekom-
mentaarid olid vahest veelgi 
lahedamad kui aasta tagasi. 
Mininäitena teravmeelitse-
misest võib tuua: „Kallid kü-
lalised! Minister on saalis, 
käituge korralikult!”. Muide 
Tõnis Niinemets oli ühes ka-
tegoorias samuti nomineeri-
tud, kuid seekord tunnustust 
kätte ei kukkunud.

Kuigi kergete uuendustega, 
jagati selgi korral välja kok-
ku kolmkümmend auhinda. 
Kandideerisid 2019. aasta 
saated ja filmid. Ettearva-
tult tegi puhta töö „Tõde ja 
õigus“, omandades suurima 
portsu auhindu, kokku kuues 
(lisaks allpool nimetatutele 
ka parima filmistsenarist au-
hind Tanel Toomele ja pari-

Valikuliselt EFTA vahest olulisemate kategooriate võitjad 
ning pisukesed autori kommentaarid
Parim animafi lm – „Toomas teispool huntide orgu“
Parim lühifi lm – „Karv“
Parim reporter – Marian Võsumets
Parim intervjueerija – Marko Reikop
Uskumatu, kuid Reikopi enda sõnul on ta aastate jooksul tei-
nud kokku üle 40 000 intervjuu kokku!
Parim dokumentaalfi lm – „Aasta täis draamat“
Parim teleseriaal – „Lahutus Eesti moodi“
Parim seriaalinäitleja – Tambet Tuisk
Parim meelelahutussaade – „Kaks kanget Sovetistanis“
Igati õigustatult, „Kaks kanget“ toimivad alati, ükskõik kuhu-
kanti rännud neid ka viiks.
Parim meelelahutussaate juht – Kristjan Jõekalda ja Teet 
Margna („Kaks kanget LIVE“)
Kristjan Jõekalda lahe lühikommentaar auhinna saamisel: 
„Alati on hea, kui midagi antakse!“
Parim uus saade – „Roaldi retked“
Panus Eesti televaldkonda – Marite Kallasma
„Temast õhkub televisiooni!“, sõnas Marite kohta talle auhinda 
üle andnud Anne Veski.
Parim erisaade – „Laulu- ja tantsupidu 2019“
Jah, pole mingit kahtlust. Suurepärane ja piisavalt ülevaatlik 
teostus, vaatamist kogu rahvale.
Parim naisnäitleja – Ester Kuntu („Tõde ja Õigus“)
Parim meesnäitleja – Priit Loog („Tõde ja Õigus“)
Parim helilooja – Mick Pedaja („Skandinaavia vaikus“)
Parim režissöör – Tanel Toom („Tõde ja Õigus“)
Parim mängufi lm – „Tõde ja Õigus”
Auga väljateenitud teenetemärk parima fi lmi eest.

E-raamat avab keskkonnaameti 
mitmekülgse tööpõllu
E-raamatust „Keskkonnaameti lood“ saab kiire ülevaa-
te huvitavatest teemadest viimase aja looduskaitses ja 
keskkonnakasutuses.

„Aasta alguses küpses keskkonnaametis mõte, et peame 
oma lugusid jagama teistega. Miks? Sõprade või tuttava-
tega rääkides on paljud neist siiralt üllatunud, kui huvitav, 
mitmekesine ja vastutusrikas on töö keskkonnaametis või 
laiemalt keskkonnavaldkonnas,“ sõnas keskkonnaame-
ti peadirektor Riho Kuppart. „Ühel hetkel anname nõu, 
mida teha kohtudes metsloomaga, teisel hoolitseme harul-
daste liikide elupaikade eest, kolmandal otsustame suuret-
tevõtte keskkonnaloa andmise või peatamise üle,“ lisas ta.

E-raamat sisaldab enamikus lugusid, mis räägivad heast 
koostööst või ühisest hoolimisest. E-raamatuga saab tut-
vuda keskkonnaameti kodulehel.

Keskkonnaametil on oluline roll keskkonnahoidliku 
mõtteviisi ja käitumise kujundamisel. Raamatust saab 
muu hulgas lugeda, kuidas läheb Eesti rahvusparkidel, 
kuidas tagatakse ööpäevaringne kiirgusseire ning millega 
ollakse toeks kohalikele omavalitsustele. Keskkonnaameti 
peadirektoril on hea meel tõdeda, et iga aastaga on kesk-
konnaametil ja teistel keskkonnaministeeriumi haldusala 
asutustel üha rohkem mõttekaaslasi, kes teevad tööd ühis-
te eesmärkide nimel.

Tänavu, looduskaitse juubeliaastal on palju tähele-
panu saanud just looduskaitse küsimused. Keskkonnaame-
ti ülesanne on aga tegeleda nii looduskaitse kui ka kesk-
konnakasutuse teemadega. „Sattudes sageli vastanduvate 
huvide ristteele, on üks meie keerulisemaid rolle nende hu-
vide tasakaalustamine. Õigustatult oodatakse keskkonna-
ameti töötajatelt professionaalsust, kliendikeskset hoia-
kut ning samas sõltumatust oma otsustes. Seetõttu hindan 
meie pädevate töötajate pühendumust lahendusteni jõud-
misel ja uute edulugude loomisel,“ ütles ameti peadirektor.

Ühe näitena tõi Riho Kuppart mitu aastat kestnud kee-
rulised eeltööd lubade ettevalmistamisel, et keskkonna-
agentuur saaks avada Sindi paisu ja taastada kalade rände-
tee. „Sindi kärestiku rajamine on hea näide, kuidas riigi-
asutuste ja kohaliku kogukonna koostöös saab parandada 
meie ühist elukeskkonda,“ ütles ta.

Keskkonnaamet tänab häid kolleege keskkonnami-
nisteeriumi valitsemisala asutustest ning kõiki koostöö-
partnereid ja kliente, kes aitavad hoida head elukeskkonda 
ja arendada keskkonnavaldkonda.

Kuulutaja

7–19-aastasi õpilasi oodatak-
se osalema võistlusel „Valede 
jaht“, et õppida paremini in-
ternetivalesid avastama. Kõi-
gi võistlustöö esitanud noorte 
vahel loositakse välja auhindu 
ning parimate tööde põhjal 
valmib õppematerjal. Võist-
lus kestab 20. oktoobrini. 
Konkurssi korraldavad ha-
ridus- ja noorteamet, Laste-
kaitse liit ja TalTech.

Õpilasvõistlus „Valede 
jaht“ toetab õpilaste teadmi-
si ja oskusi internetis valede 
märkamisel. Konkurss annab 
pildi ka sellest, millised valed 
õpilaste inforuumi jõuavad 
ja millist infot noored valeks 
peavad. Õpetajad ja lapse-
vanemad on oodatud õpilasi 
valede jahil toetama, nende-
ga sel teemal arutlema ja va-
jadusel aitama ka võistlustöö 
vormistamisel.

„Internet on suurepärane 

koht, see ühendab inimesi 
ja aitab jagada infot. Kah-
juks on see ka koht, kus sa-
lakavalad pahalased saavad 
oma hämarate eesmärkide 
täitmiseks valesid levitada. 
Internetti kinni panna ei saa 
ja kõiki postitusi on võimatu 
kontrollida. Seetõttu on ai-
nuke võimalus õppida valet 
ja manipulatsiooni ära tund-
ma. Õpilasvõistluse „Vale-
de jaht“ eesmärk ongi meie 
koolinoortele maast mada-
last õpetada, kuidas tõde va-
lest eristada ja kuidas takis-
tada vale kiiret levikut,“ ütles 
võistluse üks korraldajaid, 
õpetaja Diana Poudel.

Žürii valib välja võistlus-
tööd, mille alusel luuakse 
e-test „Vale versus tõde in-
ternetis“, mida saavad edas-
pidi õppetöös jm kasutada 
kõik huvilised. Kõikide osa-
lejate vahel loositakse välja 

auhinnad. Loosimised viiak-
se läbi neljas vanuseklassis.

Kellele võistlus on mõel-
dud? Võistlusele on oodatud 
7–19-aastased õpilased nii 
üksi kui ka kuni viieliikme-
lise tiimina. Soovi korral 
võivad õpilased kaasata ka 
mentori, näiteks õpetaja või 
lapsevanema.

Kuidas osaleda? Võistlusel 
osalejad otsivad internetist 
valesid, vormistavad need 
võistlustööks ja esitavad 
võistluse lehel oleva vormi 
kaudu. Üks osaleja või grupp 
võib esitada kuni kaks tööd. 
Valesid võib otsida mis ta-
hes kategoorias – meemid, 
videod, animatsioonid, info-
graafikud, uudised, reklaa-
mid, veebilehed, e-kirjad, 
sotsiaalmeedia postitused 
jmt.

Viimane päev võistlustöö 
esitamiseks on 20. oktoober 

2020. Lisainfot leiab aadres-
silt www.targaltinternetis.
ee/valedejaht/.

Õpilasvõistluse „Vale-
de jaht” osalejate toetuseks 
korraldab Haridus- ja Noor-
teamet ka kaks veebisemi-
nari. 15. septembril kell 16 – 
otse-veebiseminar gümna-
sistidele, mida on oodatud 
jälgima ka õpetajad ja lapse-
vanemad. Link veebisemina-
rile avaldatakse enne toimu-
mist Targalt internetis ko-
dulehel. 16. septembril kell 
18 – veebiseminar õpetaja-
tele ja lapsevanematele, kes 
toetavad konkursil osalevaid 
õpilasi.

Võistlus toimub laste ja 
lapsevanemate teadlikku 
internetikasutust toetava 
Targalt internetis projekti 
raames.

Kuulutaja

„Valede jaht“ ootab noori veebivalesid paljastama

Raamatu kaanepilt. Foto: keskkonnaamet

Vaade: Eesti fi lmi- ja teleauhindade 
jagamisel triumfeeris „Tõde ja õigus“

„Tõe ja õiguse“ tegijad. Foto: Erlend Štaub

ma kostüümikunstniku oma 
Kristiina Agole).

Rääkides veel peoõh-
tu melust, siis muusikaliste 
vahepaladega ei liialdatud, 
õigemini jäi see osa küllaltki 
tagasihoidlikuks, kuigi Ees-
ti mõistes nimekaid artiste 
jagus. Koit Toome tuli oma 
bändiga välja koguni kahel 
korral. Alustuseks Jaak Joala 
repertuaarist pärit looga „Kas 
suudan sind aidata“ ja pärast 
hoogsa tujutõstjaga, mil-
les tunnuslauseks „sest täna 
rokin väljas“.

Võluv Grete Paia ja räp-
par Pluuto – motikaga laval. 
Efektne, kuid ei laul ei olnud 
midagi erilist.

Esinejate seas olid veel Ott 
Lepland ja Maarja-Liis Ilus. 
Nagu Koit Toomegi, sõitis 
Maarja-Liis galal nostalgialai-
nel, esitades pala „Kui tahad 
olla hea“ ammusest (kultusli-
kust) filmist „Varastati Vana 
Toomas“.

EFTA ametlik tagasihoid-
lik järelpidu toimus seekord 
sealsamas, Alexela kontserdi-
majas, kus pakuti vaid jooke. 
Kuid lõbusat suminat ja dis-
kuteerimist seekordsete vali-
kute üle jagus tundideks.

Mida lõpetuseks? „Eesti 
telemaastikul on kõik väga 
ägedad tegijad!“, kuldsed sõ-
nad Marite Kallasmalt.
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

kiiresti valmivaid snitsleid ja kotlette,
maitsvad singid ja vorstid.

Kampaania sealiha
3,99 €/kg

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

TAGAKAMBRI
KANGALAAT

Kaupluse A&E Kangad
Rakveres, L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS

ja

(sissepääs läbi kaupluse)

11.-12.09 14.-15.09
Suur valik KARDINA- ja
RÕIVAKANGAID

MÖÖBLIRIIDED
1-4 €/m

5 €/m
220-240 cm laiad

VOODIPESUKANGAD 3,50-4 €/m
Valik voodipesu laadahindadega!

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

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

https://autoülevaatus.ee/aulevaatus/

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R L

P

- 9-17, 9-12

suletud

Asume Rakvere vallas
Sireli tee 3
Tel 503 7729,
322 4174

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee
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