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Aseri kooli sööklas äratati ellu vana maal
„Kas see maal on kooli 
sööklas tõesti siiamaani al-
les?“ imestasid keskealised 
ja eakamadki Aseri inimesed, 
kes omal ajal õpilastena näi-
nud igapäevaselt koolisööklas 
Artur Loki maali. „Muidugi, ku-
hu ta oleks pidanud kaduma!“ 
vastas imestajatele kooli di-
rektor Eha Polluks.

Katrin Uuspõld

Kui Viru-Nigula vald tegi kunst-
nik Teet Suurele ettepaneku kanda 
hoolt remonti mineva Aseri kooli 
söökla sisekujunduse eest, siis esi-
mest korda elus sellesse sööklasse 
läinud Suur oli seinal 4 meetri pik-
kust ja 1,4 meetri kõrgust pannood 
nähes vägagi üllatunud. Kubistlikus 
stiilis poolabstraktsel pildil on söö-
gisaali laudade taga istumas lapsed, 
nende selja taga ettekandja kandiku-
ga, on esemeid, mille otstarve jääb 
vaataja nuputada, aga ka igati ära-
tuntav sidrun. 

Just sidrun oli see, mis andis Teet 
Suurele inspiratsiooni kasutada ma-
hedamat sidrunikollast tooni söökla 
selle seina värvina, kus maali ekspo-
neeritakse. „Oli kaks teed, kas teha 
näitusesaal, kus ümberringi on kõik 
valge, või siin võiks midagi muud ka 
olla,“ selgitas Suur, kes valis värvili-
sema tee. 

„Oranžide toonidega tahtsin jäl-
jendada veidi põletatud savi tooni. 
Joonise teema on seotud kubistliku 
lähenemisega, samas põhjaranni-
ku ja paekihtidega,“ rääkis ta teiste 
seinte lahendustest, kus värvilistel 
pindadel valged jooned. Aknasei-
nad said valged ning ekstra tellitud 
siniste kardinate motiiv on võetud 
samalt maalilt. „See annab avarust, 
õhku ja valgust juurde,“ kommen-
teeris Teet Suur.

Viru-Nigula vallavanem Einar 
Vallbaum viitas, et kui inimesed on 
kunsti sees, siis on nad ka helgemad. 
„Kui nad loevad raamatuid, vaatavad 
pilte, vahest ei ole nad siis nii tige-
dad ja pahad ka,“ märkis Vallbaum.

Kooli direktor Eha Polluks rää-
kis, et Artur Loki maal on tehtud 
spetsiaalselt Aseri koolile koolimaja 
avamiseks aastal 1968 ning sellest 
saati on see ka seinal olnud – väl-
ja arvatud remondi ajal. „Direktor 
Jaan-Ülo Saar oskas selliseid asju 
tahta,“ ütles Eha Polluks, kes on ise 
Aseri koolis õppinud, selle lõpeta-
nud ja töötab seal nüüd viimased 
25 aastat. „Kui omal ajal kooli taga-
si tulin, siis oli kihvt mõelda – ikka 
veel see maal on siin seinal! Tore, 
et maal on nüüd au sees, 55 aas-
tat on ta olnud seina peal ja olgu ta 
järgmised 55 aastat ja rohkem veel 
siin. Ja et kõik meie järeltulevad 
põlvkonnad oskaksid seda näha ja 
imetleda.“

Maali restaureerinud Tiiu 
Veersalu rääkis, et õnneks väga pal-
ju ebameeldivaid üllatusi teose taas-
tamise käigus välja ei tulnud. „Kuna 
raam hakkas järele andma, siis töö-
mees oli olnud pragmaatiline, võttis 
akutrelli ja surus kruvi läbi lõuendi 
ja puidu. Pastakakriipse, mida kart-
sin, oli vaid paar – lapsed olid suure 
lugupidamisega suhtunud kunsti – 
ja paar laiku sousti tuli maha pühki-

da,“ loetles ta väljakutseid. 
Iga pintslitõmbega, mida kunst-

nik oli teinud, on restaureerija väga 
tuttav, sest need on tal vähemalt 
kaks korda üle tõmmanud – nii 
puhastamise kui lakkimise käigus. 
„Nüüd seda pilti seinal vaadates on 
hea soe tunne nagu ma oleks auto-
riga kuidagi omavahel suhelnud,“ 
märkis Veersalu. 

Ta viitas, et Eestis võib olla palju 
selliseid töid kuskil spordisaalis või 
rahvamaja tagaruumis tolmu käes 

ja nende väärtust ei osata isegi hin-
nata. 

„Rakvere ametikoolis sain res-
taureerida seitse aastat tagasi kaks 
Uutmaa maastikumaali – need tu-
lid välja katlaruumist,“ märkis Tiiu 
Veersalu. „Nii et tore, kui õnnestub 
ellu äratada midagi, mis on väär-
tuslik – selle töö väärtus ajas ainult 
kasvab. Erinevalt infotehnoloogiast, 
mis pidevalt areneb, siis siin ei arene 
midagi, kultuuriväärtused on teisel 
tasandil.“

Kunstnik Artur Lokk (1928-1996)
1968. aastal Aseri koolile tellimustööd tehes oli kunstnik 40aastane. „Ta oli 
parimas loomeeas, samas oli väga sügav stagnaaeg. Selliseid töid väga ei teh-
tud, sest näitustele ei olnud võimalik neid panna. Kunstitööd jõudsid kooli-
desse, kultuurimajadesse, spordisaalidesse, sest oli olemas Eesti kunstikom-
binaat Ars, nii nagu oli ka keemiakombinaat, põlevkivikombinaat ja muud 
kombinaadid,“ selgitas tollaseid olusid Tiiu Veersalu.

Veersalu märkis, et kunstnik oli tol ajal tavaline tööline ja kunst ei maks-
nud eriti midagi. 

Artur Lokil oli väga hea kunstiharidus – ta õppis Tartu Riiklikus Kunsti-
instituudis, kus tema õpetajateks olid veel mitmed vanad pallaslased. 

„Mees on väga viljakas kunstnik olnud, 60ndad olid tema jaoks kubismi 
periood, kõige huvitavam periood, hiljem läks ta väga realistlikuks loodus-
maalijaks üle – tol ajal ei olnud võimalik midagi muud müüa,“ märkis Tiiu 
Veersalu.

 Artur Loki maali restaureerinud Tiiu Veersalu ja Aseri kooli söökla sisekujunduse autor Teet Suur teose taustal. Foto: Katrin Uuspõld
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HARIDUS

AUTOKOOL NORAX

Veoautojuhi
„Täienduskoolitus” 35 ak/t

24. september (L, P kell 8.00)

* Kursuste eest saab tasuda osadena.

B- kat autokool
19. september

(E, T kell 16.00-18.00)

Info ja registreerimine
tel 32 25 060

Rohuaia 6, Rakvere
või info@noraxkoolitus.ee;

www.noraxkoolitus.ee

E-autokool (teooria.ee)
alustada saab igal ajal

VÕÕRKEELE KOOLITUSED

Inglise keele
algkursuse II etapp

14. september
(K, kell 17.30-19.45)

Soome keele algkursus
19. september

(E, K kell 17.30-19.45)

Vene – ja eesti keele
algkursused

alustame grupi täituvusel

Kuulutaja reede, 9. september 20224

Lapsed ja noored on ettevõtlikud, kui neid suunata
Haridusprogrammi „Ettevõtlik 
kool“ edulugude konkursile 
„Õppimine on põnev“ laekus 
tänavu 167 edulugu, neist 
Lääne-Virumaalt oli 31. SA 
Lääne-Viru Arenduskeskus ja-
gas augusti lõpus Lääne-Viru-
maa hariduspäeval parimate-
le edulugudele tunnustust – 
maakonna parimad edulood 
liiguvad edasi üle-eestilisse fi-
naali, võitjad kuulutatakse 
välja järgmisel aastal haridus-
päeval. 

Katrin Uuspõld

Ettevõtliku haridusteoga paistsid 
Lääne-Virumaal silma Sõmeru põhi-
kool, Vasta kool ja Kadrina keskkool. 
Sõmeru põhikoolis sündis tänu koo-
likokk Ave Holmile ja huvijuht Kadi 
Murakale südamesõbralik aed. „April-
likuus, kui kõik oli suhteliselt talvine, 
seisis sisehoov tühjana. Igav oli kooli-
söökla akendest seda vaadata – tahaks 
midagi ilusat näha! See on lastele hea 
koht kokkutulemiseks ka kooliväliselt 
– juttu ajamiseks ja ka õppimiseks,“ 
rääkis Sõmeru põhikooli kokk Ave 

Holm. Kui koka mõte oli luua mõ-
nus koht kooskäimiseks, siis huvijuht 
Kadi Murakal tekkis idee ka aiasaadu-
sed sinna kasvama panna.

Töömehe, laste, kooli töötajate ja 
lapsevanemate abil valmis euroalus-
test õuemööbel ja puuviljakastidesse 
ja euroalustesse istutati maitsetaimed, 
porgandid ning lilled. „Taaskasutus 
on meie puhul oluline,“ märkis Ave 
Holm. Päevalilled on suvega visanud 
pikkuseks mitu meetrit ning porgan-

did sirgunud, maitserohelisest rääki-
mata. „Praegu teevad lapsed siin oma 
õuesõppepäevi. Talveks on meil juba 
uued mõtted,“ lisas ta.

Ettevõtliku haridusteona sai tun-
nustuse ka Vasta kool, kus Urve Orase 
ja Krista Leppiku eestvedamisel rajati 
ürdiaed ja valmistati omatooted. Kad-
rina keskkoolis võeti aga ette projekt 
„Ettevõtlikult ettevõtlikuks“. Nimelt 
oli 5. klassi õpilastel soov külastada 
Tartu Ettevõtlusküla. Sõidu- ja osale-

miskulude katmiseks tuli omaosalus 
aga õpilastel ise teenida. Distantsõppe 
ajal korraldasid klassijuhatajad Evelin 
Teiva, Kaire King ja Jana Sillajõe vee-
bitundides ühised mõttetalgud, kuidas 
oleks võimalik koguda lennupõhiselt 
vähemalt 300 eurot ning bussisõidu-
raha. Koorus välja mõte korraldada 
sõbrapäeva kohvikud, loterii ja pidada 
Sõbralt Sõbrale laat. Motiveerimaks 
õpilasi, said müüjad enamuse teenis-
tusest endale jätta, ka ühiskassasse ko-

gunes vajalik summa ning Tartu Ette-
võtluskülas sai kenasti käidud. 

Parimad koostööteod sündisid tä-
navu Kunda ühisgümnaasiumis ja 
Rakvere põhikoolis. Kunda kooli lap-
sed korraldasid oma linna lasteaialas-
tele õppepäevad prügiga (eestvedajad 
Rety Eespere ja Triini Tomson) ning 
Rakvere põhikoolis korraldati tomati 
minifestival ja kooli kevadlaat (eest-
vedajad Reesi Efert, Anita Aas ja Aire 
Aros).

Parim praktika metoodika TU-
LEM rakendamisel õnnestus Rakvere 
Rohuaia Lasteaias Mirjam Hõbemägi 
eestvedamisel projektiga „Mustrid 
meie ümber“.

Noorte algatusena paistis silma 
Aseri Kool, kus õpilane Annabel Ora-
se eestvedamisel said teoks õuesõppe-
päevad.

Maakondlikud eripreemiad läksid 
Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke-
sele, kus Heli Lauk ja Tiina Tomson 
korraldasid Kiisude rühma maal ela-
mise päevad; Haljala koolile kogu 
kooli töövarjupäeva eest (eestvedajad 
Greete Toming ja Gerli Einala) ning 
Kadrina keskkoolile projekti „Röövi-
kust liblikaks“ eest Liina Suurkivi ju-
hendamisel. 

Kadrina keskkooli 5. klassi lapsed korraldasid sõbrapäevanädalal koolis kohvikuid, laada ja loterii, et saada kokku sõiduraha ja omaosa-
lus Tartu Ettevõtluskülla sõitmiseks. Foto: Egert Eenmaa



TASUB TEADA

Täna 109 aastat tagasi, 9. 
septembril 1913. aastal soo-
ritas vene lendur Pjotr Neste-
rov Ukraina õhuruumis esma-
kordselt maailmas keerulise 
lennuelemendi – surmasõl-
me, mille eest teenis tunnus-
tuse asemel ülemustelt hoo-
pis karistuse.

Allan Espenberg

Tulevane piloot sündis 1887. aastal 
Nižni Novgorodis  aadliku ja kadeti-
korpuse ohvitseri Nikolai Nesterovi 
peres. Kaks aastat pärast Pjotri sündi 
suri ootamatult isa, mis tekitas pere-
le suuri probleeme. Ema tuli vaevu 
ots otsaga kokku ja pidi elama mi-
nema isegi leskede majja (need olid 
riigiasutused, mis toetasid riigitee-
nistujate leski ja orbusid).

Kord lasti Nižni Novgorodis 
õhku gaasiõhupalle. Kõigile möö-
dujatele tehti ettepanek taevasse 
tõusta, kuid vabatahtlikke polnud. 
Seejärel jooksis inimesi eemale tõu-
gates ette 9aastane Petja Nesterov. 
„Mina lendan!“ pahvatas ta. Õhu-
pallide pealik otsustas poisile õppe-
tunni anda, tõstes ta õhupallikorvi 
ja tõustes kõrgele taevasse. Poiss 
aga ei kartnud, vastupidi – talle väga 
meeldis. Nesterov kirjutas hiljem 
suurtükiväekooli kadetina, et õhu-
pallil lendamine määras tema saa-
tuse ja sellest ajast alates armus ta 
taevasse.

Kui Pjotr oli vaid 10aastane, asus 
ta õppima samasse Nižni Novgo-
rodi kadetikorpusesse, kus tema isa 
oli varem töötanud. Pärast õpinguid 
saadeti ta ühe parema kadetina eda-

si Peterburi suurtükiväekooli. Kaks 
õppeaastat möödusid märkamatult 
ja pärast hiilgavalt sooritatud eksa-
meid määrati Nesterov 9. Ida-Siberi 
laskursuurtükiväebrigaadi. Erine-
valt paljudest teistest ohvitseridest 
kohtles ta oma alluvaid lugupidavalt 
ning see mängis rolli selles, et mõne 
aja pärast tuli tema suurtükimees-
kond laskeharjutuses  esikohale.

Järgnes teenistus 
Ukrainas
Ukrainasse sattus piloot 1913. aasta 
mais, kui ta määrati Kiievis moo-
dustatud lennusalga koosseisu. 
Peatselt sai temast selle ülem ja 31. 
augustil 1913 ülendati Nesterov juba 
staabikapteniks.

Sel ajal oli ta abielus Nadež-
da Nesterovaga, kes tegelikult oli 
poolatar sünninimega Jadwiga Łu-
newska. Neil oli kaks last: Pjotr ja 
Margarita. Pere elukohaks olnud 
maja muutus linna lennunduseliidi 
mitteametlikuks keskuseks, kuhu 
kaks korda nädalas kogunesid Kiievi 
sõjaväekonstruktorid ning arutlesid 
lennunduse, kirjanduse ja kunsti 
teemadel.

Kiievis avaldus Nesterovi kui pi-
loodi tõeline anne ja tema lenduri-
karjäär hakkas kiiresti minema üles-
mäge. Ta tegi palju avastusi, mida 
nõukogude lendurid hiljem edukalt 
kasutasid.

Sel ajal šokeerisid maailma üld-
sust pikkade lendude rekordid. Nes-
terovil tekkis idee sooritada selline 
lend ilma ettevalmistuseta ja lahin-
gutegevusele võimalikult sarnastes 
tingimustes. Ta viis selle läbi 10.–11. 
augustil 1913 kolme lennukiga Uk-
raina territooriumil marsruudil 

Kiiev – Oster – Kozelets – Nižõn 
– Kiiev. Seda lendu peeti sõjalises 
praktikas uueks sõnaks.

Seejärel sooritas Nesterov veel 
kaks kauglendu, millest üks oli lausa 
rekordiline: ühe päevaga läbis ta üle 
tuhande kilomeetri Kiievist Gat-
tšinasse. Piloot ei jäänud saavutatul 
peatuma. Ta täiustas pidevalt oma 
lendurioskusi ja ühel hetkel küpses 
tema peas uskumatu mõte.

„Surmalend“ Sõretsi 
sõjalennuväljal
Nesterov tahtis tõestada, et ka kõige 
hullumeelsemad pöörded (viiran-
gud) õhus on võimalikud. Ta pani 
paberile unikaalse lennu skeemi 
– vertikaaltasandil suletud sõlme. 
Sõbrad ei uskunud teda ja väitsid, et 
selline eksperiment lõppeb surmaga.

Pärast pikki arutelusid otsustas 
Nesterov lõpuks oma „surnud“ sil-
must demonstreerida. 1913. aasta 
9. septembril (vana kalendri järgi 
27. augustil) tõusis Nesterov len-
nukiga Nieuport taevasse. Jõudnud 
800–1000 meetri kõrgusele, lülitas 
ta mootori välja ja hakkas pikeeri-
ma. Umbes 600 meetri kõrgusel lü-
litas piloot mootori uuesti sisse ning 
lenduri enesekindlatele kätele kuu-
letunud lennuk tormas vertikaalselt 
üles, seejärel “kukkus” selili, tegi 
õhus sõlme ja läks pikeeringusse. 
Mootor lülitus uuesti välja, lennuk 
ajas end sirgu ja maandus turvaliselt 
ilusat spiraali tehes.

Pjotr   Nesterov usaldas oma arvu-
tusi nii palju, et enne surmasõlme 
sooritamist ei kinnitanud ta ise-
gi turvavööd. Arvutused osutusid 
õigeks ja silmuse tipus ta välja ei 
kukkunud, nagu mõned hoiatasid: 

tsentrifugaaljõud surus piloodi ist-
mele. Selle manöövriga pani Nes-
terov aluse kõrgema klassi vigur-
lennule. Hiljem hakati surmasõlme 
nimetama ka Nesterovi sõlmeks.

Nesterovi tegu vapustas kogu 
maailma. Paljud saatsid mehele õn-
nitlustelegramme, aga Kiievi Aero-
nautikaselts autasustas teda kuld-
medaliga. Kuid sõjaväevõimud olid 
kategooriliselt surmasõlme vastu. 
Piloot ise oli kindel, et vigurlendu-
dest saaks tõeline pilootide kool. 
Vaatamata keeldudele kordas Nes-
terov 31. märtsil 1914 surmasõlme, 
kuid tegi ka teisi rekordeid. Sõja-
listel manöövritel 1913. aasta sep-
tembris sooritas Nesterov esimest 
korda maailmas vaenlase lennuki 
ründamise.

Ta harjutas õhkutõusmist ja 
maandumist pimedas, arendas mo-
nolennukitel atsetüleenprožekto-
ri kasutamist ööluureks, käis välja 
ideid lennukite moderniseerimise 
osas, unistas erruminekust ja tah-
tis täielikult pühenduda lennukite 
konstrueerimisele. Aga siis algas 
Esimene maailmasõda.

Viimane kangelastegu
Nesterov tegi 28 lahingulendu. Aga 
8. septembril 1914 sooritas ta Žov-
kva linna lähedal oma viimase vägi-
teo: ta rammis lennukit, milles olid 
piloot Franz Malina ja piloot-vaat-
leja parun Friedrich von Rosenthal, 
kes teostasid õhuluuret Vene vägede 
liikumise kohta.

Saksa raske Albatros lendas maa-
pinnalt tulistamiseks kättesaamatus 
kõrguses. Nesterov läks talle risti 
vastu Prantsuse kergel lennukil Mo-
rane. Austerlased üritasid kokku-

TÄNA MAAILMAS

1913: lendur Nesterov tegi esimese surmasõlme
põrget vältida, kuid Nesterov jõudis 
neile järele ja põrutas oma lennukiga 
vastu Albatrosi saba. Mõlemad len-
nukid kukkusid maapinnale ja pi-
loodid hukkusid.

Nesterov maeti Kiievisse. Sel päe-
val saatis umbes sada tuhat kiievlast 
oma lemmikut viimasele teekonna-

le. Oli palju lilli, pisaraid, kirglikke 
kõnesid. Nikolski katedraal, kuhu 
lahkunu maeti, ei mahutanud soovi-
jaid. Pärast mälestusteenistust liikus 
rongkäik Askoldi hauale. Hiljem, 
kui kalmistu purustati ja hävitati, 
viidi lenduri põrm üle Lukjanovski 
kalmistule Kiievis.

Omaparvelinnud lendasid kokku
Omaparvelinnud alustasid 
oma uut hooaega. Kes nad 
on? Tegusad kuldses eas daa-
mid (ja üks härra!), kes kord 
kuus justkui linnuparv vile 
peale kokku lendavad ja oma 
asja ajavad: laulavad, aruta-
vad enda jaoks olulisi teema-
sid, teevad mäluharjutusi. 

Katrin Uuspõld

Kõik sai alguse sellest, et Helle Pa-
julal oli koroona ajal lahkesti vaba 
aega, et elu üle mõelda. Ta on ise 
juba ammu pensionipõlve pidamas, 
aga temas oli jõudu ja tahtmist, et 
tegeleda kümme aastat oma kodu-
valla, Rakvere valla, puuetega ini-
mestega. Ühel hetkel ta tundis, et 
see etapp on tema jaoks läbi ning 
andis teatepulga valla sotsiaaltöö-
tajatele. Samuti oli ta hakanud koos 
tütrega eest vedama „Külast külla“ 
sarja, kus rahvas sai kokku, et koos 
laulda. Koroona ajal kodus istudes 
tuli tal äratundmine: tema ise ja te-
maealised peaksid ikka nelja seina 
vahelt välja saama. 

„ Võtsin vanad nimekirjad tele-
foninumbritega ette ja helistasin 20 
inimest läbi. Nad oleks nagu seda 
kõnet oodanud: jah, saame kokku!“ 
rõõmustas Helle. 

See sattus aega, kui vallas asus 
tööle uus ametnik – sotsiaalkait-
se ennetustöö spetsialist. „Tema 

pidi muuhulgas hakkama tööle ka 
meiesugustega – kuidas ennetada 
abituks jäämist ja liiga vara vana-
dekodusse sattumist. Läksin jutuga 
tema juurde ja meile anti roheline 
tuli,“ jutustas Helle.

Nõnda sai ta loa bussi tellimiseks, 
et Sõmerult, Ubjast, Näpilt ja Roo-
deväljalt eakad huvilised bussiringi-
ga kohtumispaika kokku tuua. „Kaja 
Altermann, hea tuttav, oli valmis 
oma pere ettevõttele kuuluvas Roo-
devälja mõisas meile uksi avama ja 
liitus ka ise ettevõtmisega. Roode-
välja on üks kindel kants, kus meid 
vastu võetakse, teine kants on Ubja 
külakeskus,“ selgitas Helle.

Erandkorras alustasid nad täna-
vust hooaega ja oma 14. kokkusaa-
mist sel nädalal aga ühe „parveliik-
me“ kodus. Algne plaan oli vahva 
kokkusaamine kaunis koduaias, aga 
kuna ootamatult oli õueõhk kolme-
kümnelt kraadilt poole vähemale 
kukkunud, siis tõestati taas, et häid 
lambaid mahub palju ühte lauta ja 
sätiti end sisse hubases elutoas. 

Oluline võimalus
Lahe kooskäimine, kodust välja-
pääsemine, emotsionaalselt enda 
vormishoidmine, laulmine – need 
on märksõnad, mida prouad kokku-
saamiste põhjustena üles loetlevad. 

„Mõnegi jaoks käib ajaarvamine 
kord kuus esmaspäevast esmaspäe-
va,“ teab Helle. 

Omaparvelindudel on ka oma 
lauluvihik kokku pandud, kus iga-
ühe lemmiklaul sees. Kokkusaamis-
tel lauldakse sel kuul sünnipäeva ja 
nimepäeva tähistanud liikmete lem-
miklaule.

„Olen üks viimastest liitujatest ja 
olen väga tänulik. Olen selline, et ta-
han kuhugi kuuluda, olen tegelenud 
aastakümneid rahvatantsuga, hetkel 
ma ei mõtle veel lõpetada, aga ühel 
päeval tuleb seda teha. Ja nüüd on 
mul uus asi olemas. Kooskäimine on 
tore ja eriti laulmine! Laul teeb rin-

na rõõmsaks, ütles minu isa,“ rääkis 
Anne Pootsik. 

„Jaksad laulda, jaksad elada, ütleb 
vanasõna,“ lisas Helle Pajula. „Laul-
mine, kooskäimine, üksteise toeta-
mine. Ükskord oli selline buss, mille 
astmele mina ei suutnud jalga tõsta. 
Ja siis käis Kaja taburet kaenlas ja ai-
tas mind!“ jutustas Helle. 

Lisaks on Omaparvelindude sees 
veel üks väike parveke –  elupõli-
ne muusikaõpetaja Renna Sarap 
ja tema lauluansambel –  nad kõik 
elavad Näpil ja saavad kokku Vaike 
köögis, kus teevad proovi. „Koroona 
on teinud pausi, muidu käisid vana-
dekodus esinemas, kui Helle kutsus 
mõnele üritusele,“ märkis Renna.  
„“Külast külla“ ühislaulmise sarjas 
on nad „tõeline eessalk“,“ lisas Helle. 
Omaparvelindude laul kõlab kaunilt 
kokku, sest paljud on vanad lauljad. 
„Üks tuttav ütles, et lähme veel Tik-
Toki oma laulmisega!“ viskas Kaja 
Altermann välja. 

Uued plaanid
Alanud hooajal plaanitakse kokku-
saamistel rohkem rääkida tervise 
teemadel ja teha mäluharjutusi.

Samuti on plaan kutsuda külla 
valla esindajaid. „Me ei kutsu neid 
kohtupinki, vaid vestlema. Peame 
plaani, kuidas edasi minna. Aeg 
tiksub ju meie kahjuks, tahame 
nõu pidada, kuidas väärikalt elada 
ja võimalikult kaua terve püsida,“ 
rääkis Helle Pajula. „Valdavalt on 

vallas noored töötajad – meie oleme 
noored olnud, nemad vanad mitte. 
Tahaksime rääkida oma muredest. 
Ja mida teevad kõik inimesed maa-
limas üheaegselt – ikka vananevad.“

Omaparvelindudele on väga oma-
seks saanud ka M.K. Reis-X bussi-
juht Marek Reigo – kui esimesed 
bussijuhid ootasid mitu tundi rooli 
taga istudes ürituse lõppu, siis tema 
lööb kampa. „Esimesest päevast 
kui hakkasin memmesid teeninda-
ma, sain väga positiivse emotsioo-
ni,“ rääkis bussijuht Marek Reigo, 
kes nendega ka kõik laulud kaasa 
laulab.

„See on kuus korra väga tore kõr-
valepõige,“ lisas bussijuht, kes iga-
päevaselt sõidab töölisliine ja kooli-
bussiliine.

Nime lugu
Nimi Omaparvelinnud on Kaja 
Altermanni väljamõeldud. „See tä-
hendab olla omanäoline, eristuda 
teistest. Oleme nagu parv, tõuseme 
üles, teeme oma mustri, maandume 
kuskil,“ kirjeldas Kaja. „Meie jaoks 
on oluline, et on just oma parv, sa-
mad inimesed, kes käivad koos, 
meil on oma traditsioonid tekkinud. 
Oma laulud ja jutud.“

Helle loodab, et Omaparvelinnud 
annavad ka teistele eeskuju. „Loo-
dan, et selliseid parvi tekib veel. On 
vaja ühte inimest, kes vilet annab ja 
rahvas tuleb kokku,“ teab tema.

Igal kohtumisel on Omaparvelindudel traditsioon teha ühispilt – see on värske pilt viimasest kokkusaamisest sel nädalal Anne Pootsiku 
juures. Foto: Kaja Altermann

ASUME UUEL AADRESSIL!

F.R.Kreutzwaldi 22A, Rakvere

ASUME UUEL AADRESSIL!

F.R.Kreutzwaldi 22A, Rakvere
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Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 04.10 ja 02.11
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 13.09 ja 15.09
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 16.09 ja 30.09
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Võtab trepitehasesse tööle

CV palume saata info@arugrupp.ee

Info telefonil +372 329 5640

KOGEMUSTEGA

TISLERI

KOGEMUSTEGA

TISLERI

Täiskasvanute tööalased täiendkoolitused
Tallinnas, Tartus, Rakveres,

Jõhvis ja Pärnus

ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

KONSULTATSIOONID JA MENTORLUS

ARVUTIKOOLITUSED

RAAMATUPIDAMINE

PERSONALITÖÖ

ILUKOOLITUSED

COACHINGU KOOLITUS

ETTEVÕTLUSE KIIRKURSUS

ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

KONSULTATSIOONID JA MENTORLUS

ARVUTIKOOLITUSED

RAAMATUPIDAMINE

PERSONALITÖÖ

ILUKOOLITUSED

COACHINGU KOOLITUS

ETTEVÕTLUSE KIIRKURSUS

TASUTA Koolitused 2022

Omahinna arvutamine MS Exceli abil transpordi, laonduse
ja tootmise hinnakujundamisel
05.10-09.11.2022, K kell 16.00-20.00
Teenindusalane inglise keel
03.10-15.11.2022, E ,T, N  kell 16.00-18.15
Karjääripööre-teadlik enesejuhtimine
10.11-15.12.2022, N kell 15.30-19.15
Savikrohvimine keskkonnasõbralikus ehituses
04.10-27.10.2022,T ja N kell 17.00-20.00
Suhtlemis-ja koostööoskused
29.09-01.11.2022, kell 15.30-19.15
Tabeltöötluse baaskoolitus
21.11-15.12.2022, E ja N kell 16.00-19.15
Looduslike värvidega dekoratiivviimistlustehnikad
keskkonnasõbralikus ehituses
01.11-24.11.2022, T ja N kell 17.00-20.00
Kontoritöö tarkvara kasutamine (MS Office)
19.09-20.10.2022, E ja N kell 16.00-19.15
Piduliku laua katmine ja sellega seotud eritehnikad
27.09-03.11.2022,T ja N kell 16.00-20.00
Koka kutseeksamiks dokumentatsiooni vormistamine
(Word, Excel, Wix)
25.10-14.12.2022, T ja K kell 16.00-20.00
Käsikaarkeevituse algkursus 2022 oktoober
Poolautomaatkeevitaja algkoolitus 2022 november
TIG keevitaja algkoolitus 2022 detsember

Sisesta kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?

OÜ Puider Pajus  s 
pakub tööd 

nelikanthöövli 
operaatorile. 

Väljaõppe võimalus 
kohapeal. 

Tööaeg E-R 8.00-17.00 
Info tööpäevi   
tel 529 4854

PAKUN TÖÖD

• Tule maalriõpilaseks. Kui tahad 
uusi oskusi ja ka raha teenida 
on pakkumine sulle. Töö ei ole 
füüsiliselt raske, aga on vaja täp-
sust ja tähelepanelikust. Esialgu 
on toimetamine Rakveres, kuid 
hiljem ka mujal Lääne-Virumaal. 
Esialgne töötasu on 7 € neto. Tel 
503 0406

• Pakun tööd abimehele ehitusel, 
väljaõpe kohapeal, tööauto (võib 
kasutada vabal ajal), kasuks tuleb 
autojuhiload. Info tel 5370 7537

• Pakun tööd PVC halli ülespa-
nekul. Halli mõõt 5x10 m. Tel 
503 5726

• Otsin Jõgeval akna paigaldajat, 
V korrus. Tel 5624 4605

• Otsin katuseparandajat (Koila 
küla ja Aseriaru küla objektidele). 
Tel 512 2025

• Otsin akna ja ukse paigaldajat 
Türi linnas, V korrusel. Tel 5624 
4605

• Vajan Rakveres õueterrassi ehi-
tajat oma materjalist, kas vanadest 
kõnnitee plaatidest või terrassi 
lauast, soodsa hinnaga. Kõrget 
hinda pole võimalik maksta. Kiire! 
Tel 554 6490

• Vajan Rakvere laserravi tegijat. 
Soovitav üksik korralik naine, 
väljaõppe ja majutus võimalus. 
Tel 554 6490

OTSIN TÖÖD

• Kogemustega ehitusmees otsi b 
tööd. Vahendid ja auto olemas. Tel 
5678 2709
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

PAKKUMISED 9.-22. september

1.78
9.13 €/kg

2.08

Kodune maksapasteet
200 g
Nõo

1.18
3.93 €/kg

1.48

1.78
4.75 €/kg

2.38

1.08
7.20 €/kg

1.28

1.28
6.40 €/kg

1.48

Juust E-piim
150 g / 2 sorti

A+ A

1.94
9.70 €/kg

2.28

1.34
37.22 €/kg

1.68

1.98
19.80 €/kg

2.78

1.28
12.80 €/kg

1.68

1.18
2.95 €/kg

1.38

1.18
3.11 €/kg

1.38

2.98
3.38

0.98
1.18

8.48
9.98

Perehakklihasegu Rakvere
300 g
HkScan

Sardell Maks & Moorits
(lihasisaldus 77,7%)
375 g
Atria

2.08
6.50 €/kg

2.68

0.54
4.58 €/kg

0.68

5.58
6.48

2.74
15.22 €/kg

3.38

2.28
6.91 €/kg

2.98

Sea välisfilee, 1 kg

Poolsuitsuvorst Põhjamaine, 1 kg

Kreeka jogurt Saare
10%, 380 g

Suitsu-keedu Talusink
(viilutatud)
110 g

Marineeritud kala, 1 kg

Sulatatud juust
(klassikaline)
330 g
E-piim

Juustu-küüslauguvõie, 1 kg

Paprikalõige
(viilutatud)
150 g
Rannarootsi

Vürtsikilud
430 g / 320 g
Viru Rand

Vürtsikilufilee
100 g
Viru Rand

Kreemjogurt Fantasia
(maasikalisandiga)
118 g

Kuivatatud tursk
(vürtsikas, vähesoolane)
36 g / 2 sorti

Kohupiimapannkoogid Mamma
200 g
Saarioinen

Kõva riivitud juust Džiugas
Gold
100 g

Juust Forte Classico
180 g
Valio

Jogurtikreem Saare
5%, 400 g
2 sorti

Jäätis Carte D´Or Gelateria
500 g
3 sorti

Jäätis Carte D´Or Gelateria
500 g
3 sorti

0.98
6.53 €/kg

1.14

3.28
6.56 €/kg

4.68

2.98
5.42 €/kg

3.78

Krõbedad kaeraküpsised
150 g
Marmiton

Tallinna kilu fileed
100 g
Viru Rand

A+ A A+ A

Jäätis Carte D´Or Gelateria
900 ml / 500 g
3 sorti

Küpsised Laura
550 g
Ranele

06.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

6.88
7.98

8.91 €/kg

1.58
15.80 €/kg

2.28

A+ A

NÄDALAPAKKUMISED 9.- 15. september
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED 9.-22. september

1.98
2.88

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

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

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

Paberkäterätik Zewa
Wisch & Weg
4 rulli

Makaronid Panzani
500 g
2 sorti

Dušigeel Fa Men
400 ml / 2 sorti

Mähkmed Huggies
Elite Soft
(5-9 kg) / 40 tk

Brändi Imperial XII VSOP
36%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

2.58
3.58

6.45 €/l

4.98
6.48

0.38 €/tk

Geelkapslid Persil
Power Color
(13 pesukorda) / 195 g

Üldpuhastusvahend Ajax
Pure Home
Apple
1 l

3.18
4.68

0.80 €/rull

Koeratoit Pedigree Mini
(kana-köögivilja)
500 g

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

22.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Elektriline hambahari Colgate
(lastele)
1 tk / 2 sorti

Elektriline hambahari Colgate
(lastele)
1 tk / 2 sorti

Pesuloputusvahend Lenor
1080 ml
3 sorti

Päevalilleseemned Y.E.S
(röstitud)
150 g / 2 sorti

Päevalilleseemned Y.E.S
(röstitud)
150 g / 2 sorti

Pähklikreem Nusica Duo
750 g

Küpsetatud oad tomatikastmes
Heinz
415 g

WC-värskendaja Domestos
Power 5
55 g
3 sorti

Šampoon ja palsam Garnier Fructis
Grow Strong
al 200 ml
L´Oreal

Šampoon ja palsam Garnier Fructis
Grow Strong
al 200 ml
L´Oreal

Kondoomid One Touch Lights
3 tk pakis

Hügieeniside Libresse Duopakk
Invisible Ultra Thin Normal
20 tk

Geelkapslid Persil
(22 x 25 g) 550 g
22 pesukorda
2 sorti

Pesugeel Ariel
(16 pesukorda)
880 ml
3 sorti

Tualettpaber Grite Family
3-kihiline / 8 rulli

Kassitoit Purina One
1,5 kg
2 sorti

Kartulikrõpsud Estrella
180 g
2 sorti

Köögiviljakrõpsud Chazz
75 g
2 sorti

Köögiviljakrõpsud Chazz
75 g
2 sorti

Köögiviljakrõpsud Chazz
75 g
2 sorti

Tudengi eine Extra
(pähklite ja rosina segu)
200 g
Germund

Päevalilleseemned Y.E.S
(röstitud)
150 g / 2 sorti

2.08
2.84

11.56 €/kg

1.48
1.98

19.73 €/kg

1.78
2.28

8.90 €/kg

0.84
al 1.08

5.60 €/kg

2.98
3.68

3.97 €/kg

Kaste Maggi
Texicana Salsa
500 ml

Kohv Paulig Presidentti
Colombia
500 g

Muu alk.jook Hartwall Original
Long Drink
5,5% 0,33 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gt vein Santiago de Chile
al 12,5% 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gt vein Santiago de Chile
al 12,5% 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Zensa Organic
al 12,5% 0,75 l
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Brändi St. Remy VSOP
Authentic
36% 0,5 l
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brändi Ibis XO
36% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Rumm Carriba
37,5% 0,5 l
2 sorti
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Jim Beam
White Label 4YO
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

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

Hambapasta Colgate
100 ml
3 sorti

1.38
1.58

3.33 €/kg

2.98
4.88

5.96 €/l

6.78
8.58

13.56 €/kg

Elektriline hambahari Colgate
(lastele)
1 tk / 2 sorti

Dušigeel Palmolive
Naturals
500 ml
2 sorti

Dušigeel Palmolive
Naturals
500 ml
2 sorti

Püsivärv Palette ICC
1 tk / erinevad

3.18
4.58

6.36 €/l

2.28
3.18

al 9.12 €/l
2.78

3.98

1.68
2.24

16.80 €/l
5.98

6.88

Tampoon OB Pro Comfort
16 tk pakis
4 sorti

Pesuloputusvahend Lenor
1080 ml
3 sorti

Nõudepesumasina kapslid Finish
al 35 tk / al 364 g
2 sorti

9.28
11.28

0.42 €/tk

4.64
7.48

5.27 €/l

3.34
4.38

3.09 €/l

2.78
3.18

0.17 €/tk

1.98
2.98

0.10 €/tk

1.18
1.68

0.39 €/tk

Üldpuhastusvahend Ajax
1 l
2 sorti

Üldpuhastusvahend Ajax
1 l
2 sorti

Üldpuhastusvahend Ajax
1 l
2 sorti

Aknapuhastusvahend Ajax
Optimal7
500 ml

Prügikott nööritav
al 10 tk rullis / al 30 l
2 sorti

1.48
al 1.88

26.91 €/kg

1.18
1.58

al 0.06 €/tk
1.68
al 2.88

1.58
2.28

3.16 €/l

8.98
17.88

al 0.18 €/tk

Põrandapesumopp ja lisaotsik
Leifheit
1 tk

0.98
1.24

2.45 €/kg

5.98
9.58

3.99 €/kg

11.48
12.98

0.29 €/tk

1.38
1.88

2.76 €/kg

1.88
2.48

0.24 €/rull
7.48

9.88

Gt vein Santiago de Chile
al 12,5% 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Dušigeel Palmolive
Naturals
500 ml
2 sorti

Šampoon ja palsam Garnier Fructis
Grow Strong
al 200 ml
L´Oreal

3.88
5.48
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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

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!!

Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

www.grossitoidukaubad.ee
e-post: kinnisvara@ogelektra.ee

TARTU, KESKUSE TEE 2

8,7m2 (sobiks lillepoeks) – 
1. korrusel

PÕLVA, KESK TN 41

17,5m2(sobiks lillepoeks) 
– 1. korrusel

NARVA, TALLINNA 52, 
220m2 - 1. korrusel

NARVA, RAKVERE 71, 
MEGAMARKET

85,6m2; 10,3m2; 316,6m2; 
25m2 - 1. korrusel

LOKSA, 
ROHUAIA 6

71,2m2 - 1. korrusel

RAKVERE, 
TURU KAUBAMAJA, 
LAADA 16

49,4m2; 49,1m2; 52m2

Tel: 5554 5501

MÜÜA

Lisainfo tel 5624 4605 
igor@sacito.eu

TINGI! 

2-korruseline kortermaja 
Vändra alevis. Üldpind 1013 m2. 

www.kv.ee/2335034

Hind 100 000 €

Kuristal, Jõgevamaal I korrusel 
3-toaline remonti (67 m2) 

vajav korter.  
www.kv.ee/3432580

Hind 18 500 €

Tihemetsa külas, Pärnumaal 
müüa 3toaline osaliselt 

möbleeritud korter.  
www.kv.ee/3427439

Hind 11 500 €

Kahalas  külas, Jõgevamaal 
2-toaline korralik korter (51 m2).   

www.kv.ee/3434275

Hind 13 900 €

Müüa maatulundusmaa Rae 
vallas, Harjumaal 3,3 hektarit.   

www.kv.ee/2984458

Hind 23 500 €

Müüa Tartus Anne 28, I korrusel 
remonti vajav korter, 2-toaline.   

www.kv.ee/3448202

Hind 82 000 €

Müüa Loksal remonti vajav 
2-toaline korter koos hindamis-

aktiga, I korrusel.   
www.kv.ee/3427855

Hind 29 000 €

2-korruseline maja Rummul, 
krunt 4600 m2.  

www.kv.ee/3353222

Soodushind 33 000 €
Vana hind 45 000 €

Aseri lähistel maja koos 
krundiga 1,4 ha.   

www.kv.ee/3362079

Soodushind 33 000 €
Vana hind 37 500 €

Müüa 2-korruseline maja Tõrma 
külas, krunt 3500 m2.    

www.kv.ee/3134721

Soodushind 43 000 €
Vana hind 48 500 €

Müüa Põltsamaal Vägari külas, 
2-toaline korter, keskküttega.     

www.kv.ee/3401447

Soodushind 13 500 €
Vana hind 15 800 €

Kalana külas Põltsamaal 2-kor-
ruseline maja, krunt 2500 m2.   

www.kv.ee/3142474

Soodushind 11 900 €
Vana hind 12 500 €

Müüa Koigi külas (Järvamaa) 
2-toaline korter, II korrusel.   

www.kv.ee/3464663

Soodushind 18 500 €
Vana hind 15 000 €

Üürile antavad korterid: 

• 1-toaline Uhtna 150 EUR (III k) 
www.kv.ee/2499819

• 1-toaline Türi-Alliku 160 EUR (III k)  
www.kv.ee/2846154

• 1-toaline Vinni 170 EUR (II k)   
www.kv.ee/3155739

• 2-toaline Jõgeva 200 EUR  (V k)   
www.kv.ee/3151249

• 2-toaline Sõmeru 200 EUR  (III k)  
www.kv.ee/2543471

• 2toaline Loksa 200 EUR  (I k) 
www.kv.ee/2936460

• 2-toaline Rakvere 250 EUR (IV k) 
www.kv.ee/2742978

KINNISVARA

• Müüa vähest remonti vajav 2toaline puuküt-
tega korter. Info tel 5647 1761

• Müüa 2toaline korter Kahala külas, Järva-
maal. Köögimööbli ja tehnikaga. Tel 5624 4605 

• Müüa Loksa linnas 2toaline korter, I korru-
sel. Keskküttega. Tel 5624 4605

• Müüa Koigi külas 2toaline korter, II korrusel. 
Tel 5624 4605

• Müüa Kundas 3toaline korter. Tel 5911 2529

• Müüa 3toaline korter Väike-Maarjas, 
Ravi 2-8. Tel 5656 6873

• Müüa Kurista külas 3toaline korter. Tel 
5624 4605

• Müüa Tihemetsa alevikus 3toaline korter, I 
korrusel. Möbleeritud. Tel 5624 4605

• Müüa maja Rakvere linnas Heina 15A. raigo.
pars@taitur.just.ee, tel 511 7900, oksjonikeskus.
ee, hind 85 000 €

• Müüa Tõrma külas, Rakvere vallas renovee-
rimist vajav 2-korruseline maja. Tel 5624 4605

• Müüa Vändra alevis 2-korruseline renoveeri-
mist vajav kortermaja. Tel 5624 4605

• Müüa Rummu alevis renoveerimist vajav 
maja suure krundiga (4600 m2). Tel 5624 4605

• Müüa või anda üürile heas korras garaaž
Rakveres, Mäekalda 18 Linnakalmistu lä-
hedal, 20 m2. Puidust täisuksed, metallist 
turvasõrestikuga, sisseehitatud massiivlukk 
poltvõtmega. Elektrivõimalusega, ilma kana-
lita betoonpõrand. Katus hiljuti renoveeritud, 
uksed värvitud, omanikult. Hind: müük 6000 
€, üür 60 €/kuus. Tel 5197 0234, e-mail: hardir@
hotmail.com

• Müüa garaaž Saue tänaval, helista tel 529 
1004

• Müüa Rae vallas, Vaidasoo külas 3,3 ha maa-
tulundusmaa. Tel 5624 4605

VAHETUS
• Vahetada Rakvere südalinnas 2toaline kor-
ter (50 m2) avara köögiga, rõdu ilusa vaatega 
2toalise korteri vastu Kuusalusse. Tel 5800 4765

OST

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

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

• 5-liikmeline pere ostab 3-või enam toalise
korteri, väiksema maja või maja osa Rakvere 
või lähiümbrusesse, otse omanikult. Tel 5592 
2258

• Soovin osta maja Rakveres või selle lähiümb-
ruses max 15 km. Tel 525 2303

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

• Ostan garaaži Mulla või Vilde tänaval. Tel 
5648 6638

• Ostan garaaži Rakveres, võib vajada remonti. 
Tel +358 40160 4747

• Soovin osta elamumaad Rakveres. Max 20 
000 €. Tel 523 3846

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

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda tuba eramajas ühele hind 150 €, 
kahele 250 €. Tel 5662 1987

• Anda üürile pikemaks ajaks kohusetundlikule 
inimesele 1toaline pliidiküttega korter Rakvere 
südalinnas (dušš, WC olemas). Tel 5656 9826

• Anda üürile Uhtnas III korrusel 1toaline
korter, möbleeritud. Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis 1toaline korter. Tel 
5624 4605

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

• Anda üürile Türi-Allikul 1toaline möbleeritud 
korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Rakveres 2toaline korter. Tel 
5624 4605

• Anda üüril Sõmerul 2toaline korter. Tel 
5624 4605

• Üürile anda 2toaline ahiküttega korter Hal-
jalas. Tel 511 0286

• Anda üürile otse omanikult 2toaline ahjuküt-
tega korter Kadilas. Tel 501 0497

• Anda üürile Jõgeva linnas 2toaline möbleeri-
tud korter, V korrusel. Tel 5624 4605

• Anda üürile Loksal 2toaline korter, I korrus. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile Rakveres pikemaks ajaks 3toa-
line korter, renoveeritud majas, kesklinnas, 
lembitu tänaval. II korrus, rõdu, möbleeritud, 
toad kõik eraldi. Üüri hind 300 € + kommunaal-
maksud. Tel 5559 3185

• Anda üürile garaaž Haljalas. Tel +358 40160 
4747 

• Anda rendile vana laut (remonti vajav ) Koila 
külas. Tel 5624 4605

ÄRIPINNAD

• Anda rendile HAMBARAVIKABINET koos 
sisustuse ja tehnikaga, sertifi tseeritud, täiesti 
töökorras, Rakveres bussijaama vastas Vilde 
14. Vaata ka kuulutust www.uusmaa.ee. Tel 
5648 6638

• Anda rendile äripind, 58 m2 (heas korras, 
konditsioneer jm), bussijaama vastas Vilde 14, 
Rakvere. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Fiat Doblo, 2002. a, ÜV 08/2023, ben-
siin, manuaal, konks, talverehvid, sõidukorras, 
5 istekohta. Tel 5551 7996

• Müüa punane 1983. a Ziguli VAZ-21063, 
läbisõit 110 000 km, originaal 100 %. Ideaalses 
korras, hoitud garaažis, tehasest alates üks 
peremees, talvel sõidetud harva, uuena tehtud 
täielik korrosioonitõrje - nüüd roosteta. Ilma 
ühegi liiklusõnnetuseta. All värsked suverehvid 
ilukilpidega, kaasa 4 naelrehvi ja 4 lamelli eraldi 
velgedel. Hind 4000 €. Tel 5197 0234, e-mail: 
hardir@hotmail.com

• Müüa veoauto GAZ53 koos varuosadega. 
Tel 5624 4605

OST

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan seisnud, remontivajavaid, avariilisi, 
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe järgi. 
Arveldamine ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5438 0594

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 5558 5956

• Ostan Jawa, venemootorrattaid, mopeede, 
võrre, igas seisus; samas pakkuda välismaa 
mopeede, mootorrattaid, ATV. Helista, paku 
julgelt. Tel 5632 3142

• Ostan kõiki Toyota marki sõidukeid. 
Sobivad veel Nissan: Almera, Primera, 
King Cab, Pick up, Navara, Sunny, Vanette; 
Mitsubishi L200, L300, L400, Pajero Sport; 
Suzuki Grand Vitara bensiini mootoriga; 
Honda CR-V, bensiin, automaat; Merce-
des 190D, Sprinter või vanemad bussid; 
Hyundai: i20, i30; Mazda B2500, E220; 
Volkswagen Golf 3 variant, Sharan 1. 8, 
bensiin. Tel 5896 1576 või tee pakkumine 
meili teel rscarexport@gmail.com
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• Auto elektroonika 
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
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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

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

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616

FEKAALIVEDU

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

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 

Nissan Qashqai Visia, 12/2012a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 94610km. 
Hind: 7890.-

Peugeot 208 Active, 07/2016a. 
1.2 (60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 47000km. 
Hind: 8290.-

Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, sini-
ne met. Sn: 93500km. 
Hind: 8990.-

Honda Jazz, 10/2015a. 1.3 
(75kw), bensiin, manuaal, valge 
met. Sn: 87900km. 
Hind: 9990.-

Peugeot 2008 Active, 08/2018a. 
1.2 (61kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 55500km. 
Hind: 11 390.-

Nissan Qashqai Tekna, 10/2017a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, lilla 
met. Sn: 172135km. 
Hind: 13 490.-

Nissan Qashqai N-Tec, 08/2015a. 
1.2 (85kw), bensiin, automaat, 
pruun met. Sn: 94150km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Qashqai Tekna 4x4, 
05/2017a. 1.6 (96kw), diisel, ma-
nuaal, nelikvedu, hall met. Sn: 
97500km. 
Hind: 17 990.-

N issan Qashqai  Acenta , 
12/2019a. 1.5 (85kw), diisel, ma-
nuaal, hall met. Sn: 39150km. 
Hind: 19 990.-

Nissan X-Trail Tekna Moonroof, 
11/2017a. 1.6 (96kw), diisel, auto-
maat, must met. Sn: 114835km. 
Hind: 19 990.-

Opel Grandland X, 08/2020a. 1.2 
(96 kW), bensiin, automaat, valge 
met. 15615km. 
Hind: 23 390.-

Peugeot 508 Allure, 04/2019a. 
2.0 (120kw), diisel, automaat, hall 
met. Sn: 42 890km. 
Hind: 25 990.-

Renault Kadjar Intens, 02/2022a. 
1.3 (103kw), bensiin, automaat, 
hõbedane met. Sn: 5km. 
Hind: 26 880.-

Peugeot 3008 Active Pack, 
2022a. 1.5 (96kw), diisel, manuaal, 
hall met. Sn: 5km. 
Hind: 32 900.-

Peugeot 5008 GT-Line, 03/2020a. 
1.5 (96kw), diisel, automaat, puna-
ne met. Sn: 22940km. 
Hind: 34 990.-

OSTAME SINU 
KASUTATUD 

AUTO

TEENUSED

• Kümblustünni rent. Hind alates 45 €/
ööpäev. Rakvere piires transport tasuta. 
http://www.saunatünn.ee. Tel: 514 7518

• Rentida laadur Avant 225. Rentida 
võimalik ka koos juhiga. Info tel 522 6408

• Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 
325 5505

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. Tel 
554 6353

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

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

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja planeerimisteenu-
seid ekskavaatoriga.  Tel 520 7616    

• Teostame kõiki suuremaid ja väiksemaid  
kaevetöid miniekskavaatoriga. Puurime ka 
auke aiapostidele. Tel 529 9356

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

EHITUSTEENUS
• Valmistan uksi/aknaid. Tel 5349 6065

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

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. Kaevuümbriste 
ehitus ja käsipumpade remont. Tel 5840 0240

• Biopuhastite ja septikute paigaldus ning 
müük. Helista tel 5757 0202 või kirjuta erlend@
eestiseptik.ee

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööd. 
Eramajas, korteris kui ka tootmishoones. 
Tehnosüsteemide hooldus, remont ja diag-
nostika. Eriväljasõidud 7 päeva nädalas. 
info@watercat.ee, tel 5697 9409

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

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

• Teostan plaatimistöid. Tel 5663 8010

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

• Ehitusprojektide koostamine. Rekonst-
rueerimis- ja muudatusprojektid. Laien-
dusprojektid ja mõõdistusprojektid. Ehitus-
lubade taotlemine, ehitusteatise esitamine. 
Kasutuslubade taotlemine ja kasutusteatiste
esitamine. Lühikesed tähtajad! Tel 58507731, 
email: info@korsarprojects.eu.

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

• Teostame kvaliteetset ehitus- ja viimist-
lustööd. Üldehitus, remonttööd (korterid, 
majad, kõrvalhooned), maja ehitus vun-
damendist võtmeteni. Kui hindad täpsust 
ja head kvaliteeti, siis helista tel 527 4546 
või kirjuta meile ardo_lint@hotmail.com 

• Üldehitus ja katusetööd. Rakvere fi rma 
teostab järgmisi töid: kivi- ja puitkar-
kassmajade ehitus; betoonitööd; fassaa-
ditööd; terrassid; vihmaveesüsteemid; 
akende ja uste paigaldus. Lame- ja viil-
katuste ehitus, hooldus ja renoveerimine 
(plekk-katused, kivikatused, bituumenka-
tused). Sigmar: 5628 3222 Heiki: 5858 9350, 
hogares.homes@gmail.com

• Ehitus- ja remonttööd. Siseviimistlustööd, 
fassaadid (soojustamine, värvimine, vooder), 
katused, vundamendid, terrassid jne. Vannitoad 
ja santehnilised tööd.. Tel 5803 4004, kui tekkis 
huvi siis helistab ja jõuame hinnas kindlasti 
kokkuleppele.

• OÜ Margolux tegeleb korterite renovee-
rimisega. Mööbli paigaldus. Vannitubade 
plaatimine. Tel 5556 3558

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

• Saunade, grillimajade, varikatuste, terras-
side ehitus. Tel 5889 2528

• Lintvundamentide ehitus, müüritööd, 
puitfassaadid, puitkonstruktsioonid, reno-
veerimine. Tel 5646 0674

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

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

• Pakume üldehitusteenust. Tel 501 3862

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

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

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

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

• Teeme korteritele ja vannitubadele remon-
ti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Teeme igasuguseid lammutustöid. Tel 
5891 6787  

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult, 
boilerite puhastus ja remont. Tel 5890 2983

• Elektritööd kogemustega elektrikult. Tel 
5349 5632

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Tel 5890 2983
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Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

OÜ Häcke Paide pansionaat 
pakub lühi- ja pikaajalist 

hooldusteenust eakatele.

Hind alates 28 €/ööpäev.

Hind sisaldab toitlustust (4x 
päevas), ravimeid, sauna, 

mähkmeid ja igapäevaseid 
olemteenuseid.

Elamiseks 1- ja 2-kohalised toad, 
hoones on li   ja invatõstuk. 
Igal korrusel oma söögisaal 

ja puhkeruum. 
Info tel 5342 2248, 337 5190, 

paide@hooldekodud.ee

OÜ Häcke Kohtla-Järve 
hooldekodu 

pakub lühi- ja pikaajalist
hooldusteenust.

Asume Järveküla tee 30, 
Kohtla-Järve.

Hind alates 
25.00 EUR/ööpäev.

Info tel 337 5190, 
aa.kodu@ne  .ee

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

• 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

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

TRIMMERITÖÖD.
Ka pikemad koostööd.

Tel 5555 3356

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

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

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. Tel 
522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste likvideerimine. 
Tel 5552 8487

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

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

• Rakvere Küttesalong pakub küttesüstee-
mide paigaldust ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

MUUD TEENUSED

• Mahla pressimine Rakvere piires 50 
senti liiter. Mujale kokkuleppel. Pressi ja 
purustaja rent 40 €/päev. tiiu.vali@mail.
ee. Tel 5820 5070

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168 

• Korteriühistute sisekoristus, kontori-
ruumid, olmeruumid. Normkoristus OÜ. 
irina@normkoristus.ee. Tel 5391 0536

• Maahooldustööd  Virumaal. Kululõikus, 
rohulõikus, murulõikus. Küsi julgelt infot tel 
514 8661

• Teostame hauaplatside ehitust ja re-
noveerimist. Hinnad alates 220 €. Samuti 
teostame ka muid hauaplatsi teenuseid. Tel 
5346 5466/5638 9460. FB: Hauarõõm

• Hauaplatside hooldus ja korrashoid. Paku-
me nii ühekordset kui ka hooajalist hauaplat-
sihooldust. Tel 5820 7337, lisainfo http://www.
kalmistuhooldus.ee

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 5889 
2528 

• Ansambel, õhtujuhtimine, peoplats, toit-
lustus. Tel 5190 1697

• Pakun raamatupidamisteenust mikro- ja 
väikeettevõtetele. Töö algdokumendist kuni 
majandusaasta aruandeni välja. Kontakt: raa-
mat.vihosa@gmail.com

• Arvutite hooldus ja remont. Printerite müük, 
hooldus ja rent. Kohapeal suur valik kvaliteet-
seid, soodsa hinnaga analoogtoonereid. Alates 
31.01.2022 uus aadress E. Vilde 3, telefon 553 
5475, meiliaadress info@itsalong.ee

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

KODU

• Käsitsi kooritud kuuselatid, aiapostid, katu-
semalgad ja mõrravaiad. Tel 5662 5497

• Müüa rahvariiete komplekt ja pastlad nr 
39; akordion Weltmeister 96 bassi, akordion
Manfrini-Itaalia 12o bassi, laste rahvariide 
pluusid. Info telefonil 5674 0905

• Müüa keraamilised plaadid - 15x15 cm, rii-
dekirst koos madala baarikapiga-individuaal-
tellimus, fototehnikat ja fotoalast kirjandust. 
Info tel 5674 0905

• Müüa vähekasutatud koolikotid 25 €/tk ja 
lasteriideid, ka uusi 1 €/tk. Tel 5370 6925

• Müüa täispuidust voodi (2x1) madratsiga, 
elektripliit, külmik, mööbel „Junior“, diivan+ 
tugitool. Tel 5594 7776

• Müüa erinevad elektrimootorid ja 120 L 
kütusemahuti. Tel 5383 9410

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

• Ostan nõukaaegse mahlapressi ja õunapu-
rustaja. Tel 507 9984

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

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

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, maksan 
kuni 170 € vaasist. Paku julgesti. Tel 5672 7175

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

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 7175

• Ostan majapidamise likvideerimisel igasu-
gust vanakraami, ka tänapäeva esemeid, teile 
mittevajalike esemeid ja antiiki, hinnad head, 
koju kutsed. Tel 503 1849

• Ostan maale, akvarelle (all nurgas R. Sagrits, 
E. Kits, R. Uutmaa, E. Okas jne). Pakkuge ka 
teisi tuntud kunstnikke. Samuti must-valgeid 
seinapilte ja naiste kujusid. Korralik hind, raha 
kohe kätte! Tel 5677 0569

• Ostan kuldmündi, hind kuni 500 €. Lisaks 
hõberahasid. Tel 5590 6683

• Ostan NSVL fotoaparaate, objektiive, 
vahvliküpsetajaid Tallinnas. Tel 5607 6805   
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SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind kokkuleppel 

Tel 5043 246

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne Virumaa

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

MÜ Ü A KUIVI KÜ TTEKLOTSE!
Kuivad kütteklotsid võrkkotis 45 l / 4 €

Vedu üle kogu Eesti!

520 7616 info@kü ttematerjal24.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

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)

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame 

parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.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

Ostan 
ENSV-aegseid 

märke ja 
autasusid, 
margikogu. 

Tel 510 7541

Ostan pildil olevad esemed. Värvid võivad erineda. 
Pakkuge ka teisi Tarbeklaasi vaase ja karahvine. 

Tel 529 1288

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüme Haljalas saetud ja lõhutud küttepuid, 
kuivad ja toored, lehtpuu, koju vedu 5-10 rm. 
Tel 505 1528

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja lepapuid 
(40 liitrilises kotis). Halgude pikkus 30 
cm. Hind lepal 5 €/kott ja kasel 6 €/kott. 
Tel 505 1528

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud kuivi kütte-
puid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 5074 553       

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kamina-
puid + veovõimalus. Tel 501 3862   

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 5632

• Müüa lõhutud küttepuid (ka kuiva), 
pakkuda ka 30 cm 40 L kuivi. Tel 5554 
6093

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Roela Agro OÜ müüb saetud lõhutud 
küttepuid 120 €/rm. Transport tasuta 
Lääne-Virumaa piires. Roela Agro OÜ. Tel 
535 68224

Müüa saetud lõhutud 
kü  epuid koos 

koju veoga.
Tel 5615 2941

EHITUS

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

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 9113

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

• Müüa killustikku, erinevad fraktsioonid. 
Tel 554 9113

• Müüa killustiku erinevad fraktsioonid, 
ehitusliiva, täiteliiva, haljastusmulda. 
Suuremate koguste tellimisel koostame 
hinnapakkumise. Asume Rakveres. Tel 
5619 8547  

• Müüa ümarterast, pikkus 125 cm, läbimõõt 4 
cm. Tel 5889 2528

• Müüa soodsalt saematerjali. Tel 501 2905   

• Bauroc ecoterm 375 mm 80 tk; bauroc 
vaheseina element 150 mm 105 tk; bauroc 
vaheseina element 100 mm 8 tk; bauroc sillus 
1600/150/200 1 tk kõik uued ja korralikud, 
bauroc liim 13 kotti asuvad Väike-Maarja vallas. 
Tel 504 6009

METS

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

PÕLLUMAJANDUS

• Värske mesi. Tel 5891 9923

• Müüa Kungla Talu kartulit „Gala“ ja „Laura“. 
Hind 30 kg võrk/15 €. Võtan vastu säilituskartuli 
tellimusi. Info tel 514 1338, vedu

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

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

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 9113
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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

kuulutused.kuulutaja.ee

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) valmis-

tamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 

HIND
KÕRGEIM 
HIND

 Kartul kg 1.00 2.00
Maitseroheline kg 8.00 15.00
Küüslauk kg 10.00
Tomat kg 2.50 3.00
Väike kurk kg 2.00 2.50
Sibul kg 2.00 3.00
Värske peakapsas kg 1.50
Kaalikas, peet kg 1.50 2.00
Suvikõrvits kg 1.00
Porgand kg 2.00
Aeduba kg 5.00
Põlduba kg 5.00
Aedvaarikad, Eesti kg 12.00 14.00
Pohlad liiter 6.00
Astelpaju marjad 
(oksaga)

kg 6.00

Kultuurmustikad, imp. kg 8.00
Ploomid, imp. kg 3.00 3.50
Ploomid, Eesti kg 4.00
Õunad, Eesti kg 1.50 2.00
Kukeseened kg 8.00 10.00
Arbuus, imp. kg 2.00
Mesi kg 7.00

HINNAD RAKVERE TURUL 8. SEPTEMBER.
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Reedel, 9.septembril 
kell 10.00 – 11.45 

müüb turul puukool istikuid!

*

Laupäeval, 10. septembril turul 
Saaremaa lõnga müük!

 Info tel 322 3877; 
turg@ogelektra.ee

Müüa sõelutud 
muld, 

10 €/tonn.
Asukoht Lääne-Virumaa.

Tel 5364 3269

• Purustatud turba allapanuga hobusesõn-
nik, asendamatu soojuse hoidja kasvuhoo-
nes, sobib hästi ka lillede-puude-põõsaste 
istutamisel väetiseks ja aiamaale rammuks. 80 
L=6.50 €. Rakvere piires koju toomine tasuta. 
Tel 5557 2217

• Müüa kompostsõnnik, odavalt. Tel 5370 6925

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

• Ostan traktori T-40M. Tel 5687 5845

• Ostan RS-09 silindri, lm 90 mm. Tel 5558 5956

LOOMAD

• Kodu otsib kollane (punane) kassipoeg. Tel 
5367 4186

VANAVARA

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

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

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

• Ostan vanu kellasid. Ei pea olema töö-
korras! 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, rinna-
märke, medaleid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju muud. Kõik 
vana huvitab! Tel 5872 5458

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

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest klaasist 
vaase, nõukogudeaegseid ja vanemaid 
ehteid, sõlgi, käevõrusid, merevaiku, 
karpides lusikaid, EW aegseid koh-
vikanne ja piimakanne. Samuti ostan 
nõukogudeaegseid ja ka vanemaid raa-
mitud seinapilte, graafi lisi lehti, õlimaale, 
akvarelle, kujusid, keraamilisi seinaplaate, 
fotoaparaate, fotosid, fotoalbumeid, 
postkaarte jne. Igasuguse huvitava va-
navara, raamatute ja kunsti ost! Tu-
len ise kohale - raha kohe kätte! 5649 
5292

•  Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, käe-
võrusid, merevaiku, münte, hõberub-
lasid, paberrahasid, kellasid, hõbedat 
(pitsid,lusikad,portsigarid jne). Huvitavad 
ka vanad rinnamärgid, medalid, ordenid, 
koolimärgid, spordimärgid, märgikarbid 
ja märgivaibad. Ostan raamatu „Oiku-
meeni äärel“ 30€/tk ja enne 1940. aastat 
trükitud nahkköites raamatuid (raamatu 
selg või kaaned on nahaga kaetud) ja 
muid vanu raamatuid. Pakkuda võib 
igasuguseid esivanematest jäänud asju! 
Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 5649 
5292

• O s t a n  m a j a p i d a m i s e  l i kv i d e e r i m i -
sel igasugust vanakraami, ka tänapäeva 
esemeid, teile mittevajalike esemeid ja 
antiiki, hinnad head, koju kutsed. Tel 503 
1849

TEATED

• Palun aidake tuua 6 väikest kappi Kohilast 
Tartu. Tel 5817 2199

• Loksa täika 11. september, tulge ostma 
huvitavat kaupa ja vanavara ning müüma enda 
kaupa ja esemeid Keskväljakule kell 10-15. Tel 
5340 9001

• Esimeseks septembriks jalatsid kor-
da! Pakkume teile teie jalatsite hooldust 
ja parandamist! Teeme teie kontsad, tal-
lad, lukud ja takjad korda. Tule aadressile: 
Rakvere, Võidu 51. Sinu kingsepp, tel 5855 
1800

• Otsin meeste juuksuri modelle, alustan 
12.09.2022. Modelli lõikus Eedeni Aed, Viktoria, 
tel 5332 6207

• Võtan müüki kaltsuvaipu ja puidust käsi-
tööd. Tel 5550 5148

Avaldame sügavat kaastunnet 
perekond Ravaleppadele  

ema ja vanaema
kaotuse puhul. 
Urve ja Nadja

TUTVUS

• 57aastane mees pakub kodu ja kooselu
korralikule kuni 55aastasele naisele, võib kas-
vatada last, Rakveres. Tel 5356 5872

• Vallaline 60aastane proua soovib tutvuda
korraliku mehega vanuses 65. Tel 5478 0282 

• 62aastane maamees Virumaalt, elan oma 
majas ja soovin leida enda ellu kaaslast. Tel 
5364 0746

MUU

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

• Tel 900 5020 NÕUANDELIIN. Eraelu- ja 
suhteprobleemide nõustamine. Anname 
teile parimaid soovitusi. Kõne hind 1,48 
€/min

Laupäeval on 
Kadrinas laat ja 
kihelkonnapäev

L aupäeva, 10. septembri hom-
mikul kell 10 antakse Kadrina 
laululaval start kihelkonna-

päevale vanavara- ja käsitöölaadaga. 
Samal ajal on ka Sipsiku lasteaias 

rahvalaat, kus iga rühm on väljas 
oma letiga, toimub ka oksjon, nun-
nunäitus ja kirbukas. 

Kell 16 võtavad programmi üle 
kohalikud rahvatantsugrupid ja 
koorid, sest algab Kadrina kihel-
konnapäeva ametlik pidu. Üles as-
tuvad Kadrina Segakoor, Võhma 
Seltsimaja Segakoor, Läsna-Loobu 
Külakoor, Vöökudujad, Kadrina 
Keskkooli neiduderühm, Kadrina 
naisrühm Omavahel ja Kadrina Pa-
sunakoor. Kell 17 algab aga „Solisti-
de paraad“, mis on justkui Kadrina 
oma „Su nägu kõlab tuttavalt“, kus 
astuvad üles mitmed Kadrina kan-
dist pärit endised ja praegused hõ-
bekõrid.

Lugude vahepeal räägib õhtujuht 
Üllar Saaremäe esinejatega ka juttu.

Kuulutaja

Kadrina kihelkonnapäeval on õhtujuhiks 
Üllar Saaremäe. Foto: Lisete Laisaar

www.kuulutaja.ee
LOE
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KUHU MINNA

Rakvere teater
19.09 kell 19 „See kõik on tema“ v/s, lav. 
Helen Rekkor
20.09 kell 19 „Di ja Viv ja Rose“ s/s, lav. 
Peeter Raudsepp
20.09 kell 19 „Ki(i)vi südamel“ Rakvere Pii-
ritustehas, lav. Jaune Kimmel
21.09 kell 19 „Ki(i)vi südamel“ Rakvere Pii-
ritustehas, lav. Jaune Kimmel
23.09 kell 19 „Suvitusromaan“ s/s, lav. Aare 
Toikka
 
Lääne-Virumaa 
allergia- ja astmaühing
Ühingu üritus toimub 16.09 kell 18.00 
Gustavi majas. Shindo venitused ja hin-
gamisharjutused. Allergiavabad smuutid. 
Omaosalus 2 €, maksta saab kohapeal. 
Osavõtust teatada 13.09.22. Tel 5342 9043

Lääne-Virumaa 
pensionäride ühing 
Klubi Kuukiir tuleb kokku 25.09.2022, 
23.10.2022, 27.11.2022, 18.12.2022, 
22.01.2023, 19.02.2023, 19.03.2023, 

16.04.2023, 21.05.2023 algus kell 14.00 Rak-
vere kultuurikeskuses F.R.Kreutzwaldi tn 
2.
Mälumäng toimub 19.10.2022; 23.11.2022; 
14.12.2022; 18.01.2023; 15.02.2023; 
15.03.2023; 12.04.2022 algusega kell 12.00 
Rakvere sotsiaalabikeskuses (Ed.Vilde tn 
2A).
Maakondlik kokkusaamine toimub 
16.10.2022 Tamsalu kultuurimajas, algus 
kell 13.
Info teisipäeviti Rakvere Rohuaia 6 kell 
10.00-13.00; tel. 5278162

Biore Tervisestuudio
(Laada 5, Rakvere)
14.09 Tervendaja Volli tervendavad käed
20.09 Homöopaat Mirjam Heinloo vastu-
võtt
22.09 Tervise testimine Eve Heinmetsa 
vastuvõtt 
Broneeri aeg tel. 501 7960
Pakume laias valikus tervisetooteid kogu 
perele.
Olete oodatud!

Sel pühapäeval on vanavanemate päev

N ii nagu mitmetes Eestimaa pai-
kades, on ka Lääne-Virumaal 
saanud traditsiooniks tunnustada 

kuldpulmapaare. Vanavanemate päeva 
eel, 9. septembril, toimub Lääne-Vi-
rumaa Omavalitsuste Liidu ja Rakvere 
kristlike koguduste eestvedamisel neile 
tänusündmus Rakvere Kolmainu kirikus 
juba 11. korda.

Esmakordselt jätkub päeva tähistami-
ne õhtuse vanavanemate päevale pühen-
datud Laikrete perebändi kontserdiga, 
kuhu on oodatud nii tähtpäevalised kui 
kõik teised, kes tahavad osa saada rõõmsameelse perebändi kontserdist. Vanemad Piret 
ja Tõnu Laikre on mõlemad muusikud ning nende neli vanemat last armastavad samuti 
laulmist ja pillimängu, paljud lood on ka nende endi loodud. Laikrete perebändi kontsert 
algab reede õhtul kell 18 Rakvere Karmeli koguduses ja on kuulajatele tasuta.

Täpselt vanavanemate päeval, 11. septembril kell 14 annab Rakvere Linnavalitsuse 
valges saalis kauni kontserdi aga Virumaa Tütarlastekoor. Koori juhatavad dirigendid Ly 
Ipsberg ja Kaie Aja, kontserdile sissepääs on tasuta.

Vanavanemate päeva tähistatakse Eestis septembri teisel pühapäeval, see on riiklik 
tähtpäev alates aastast 2010. Vanavanemate päeva eesmärgiks on tänada ning avaldada 
austust vanavanematele laste ja lastelaste kasvatamise, jagatud hoole ning armastuse eest. 

Katrin Uuspõld

Laikrete perebänd. Foto: Erakogu

Marju Läniku kurbrõõmus lugu
Selle nädala kolmapäe-
val, 7. septembril oli 
Marju Läniku 65. sünni-
päev ja selle puhul te-
leesilinastus ka Urmas 
Eero Liivi uus dokumen-
taalfilm Marju Länikust.

Margit Adorf

Sotsiaalmeedias olid režissöör 
Urmas Eero Liivi lehel filmi 
esilinastuse puhul üksnes toe-
tavad kommentaarid – kes oli 
vaadanud filmi kaks korda, kes 
oli nutnud, kes oli hingepõhjani 
liigutatud. Tõsi, film on osava 
montaaži ja arhiivikaadrite ka-
sutamisega väga emotsionaalne 
ja mõjus ka peategelasele Marju 
Länikule endale esmakordsel 
vaatamisel kinos Artis nii, et ta 
jooksis pärast seansi lõppu pi-
sarais kinosaalist välja. Need ei 
olnud pettumuse pisarad, vaid 
ikka rõõm ja meeleliigutus. 

Filmist võib jääda mulje just-
kui osalt oleks režissöör Marju 
tahtmistest üle sõitnud, kuid 
samas võib seal aimata ka seda, 
et lauljanna ise samuti püüdis 
filmi autori visiooni oma nõud-
mistega kärpida. Ekraanile on 
jõudnud kindlasti niisugune 
lugu, mis on sündinud erineva-
te kompromisside tulemusena. 
Selle loo kõige suuremaks plus-
siks on see, et vaataja saab aimu 
Marju Läniku loomusest, hap-
rusest ja tugevusest. Saab kätte 
aimduse sellest, mis tunne on 
olla Marju Länik. 

Film siiski midagi eriliselt uut 
ja põrutavat ei paljasta, me ei saa 
teada mingeid uusi nüansse ja 
detaile, sündmustest libisetakse 
üsna kiiresti ja pinnapealselt üle, 
pole kindlat fookust. Natukene 
kiiresti saame teada seda, et oli 
palju esinemisi ja oli palju rei-
se, sestap ka suhted purunesid, 
et nendeks polnud aegagi, kuid 
täielikult puudu on analüüsi 
osa, räägitakse mida tehti, mis 

juhtus, aga see kõik jääb väga 
visandlikuks, ühtegi teemat õieti 
ei püütagi avada.

Näiteks räägib Länik, kuidas 
ta rändas Kuubas, Indias, käis 
esinemas Tšernobõlis. Aga see 
piirdub sellega, et: „Olin kuu aega 
Kuubas.“ „Olin kuu aega Indias.“ 
Tšernobõlist paar mustvalget 
fotot ja kaks lauset, et siis ei jul-
genud enam lapsi saada. Miks? 
Kas juhtus midagi? Kui kaua seal 
oldi? Kas oli tervisega problee-
me? Missugused olid ettevaatu-
sabinõud või kas neid üldse oli? 
Mida sellest teati? Miks ta sinna 
üldse läks, kas oli sunnitud mi-
nema? Kuidas Kuuba meeldis? 
Kui oli esimene välisreis Soome, 
siis mis emotsioone see tekitas 
Valgamaal sirgunud Nõukogude 
Liidus sündinud tüdrukus? Kas 
tekkis ka kiusatust emigreeruda? 
Jne. Minus ajakirjanikuna pul-
bitseb miljon vastuseta jäänud 
küsimust, kasvõi näiteks seegi, 
et Länik räägib, kuidas ta ise lau-
lusõnu kirjutas – kas sahtlisse ka 
jäi palju, kas niisama luuletusi 
ka tuli, kas enne oli meloodia ja 
pärast sõnad, kas keegi kirjutas 
talle ka tellimuse peale lugusid, 
kas Moskvasse laulma minnes 
vene keeles laulda mingit tõrget 

ei olnud, miks teda laulval revo-
lutsioonil näha ei olnud jne.

Ja siis veel see Anne Veski 
teema, mida filmis ei käsitletud 
üldse. Veskit kui Länikuga sa-
mal ajal sama suurelt gastrolee-
rinud lauljat ei mainita üldse. 
Fännikirja lugedes ei ütle Länik 
seda nime isegi valju häälega 
välja. Mis teema sellega on? Ma 
saan aru, kui omavahel ei olda 
sõbrad, aga kui isegi ei suuda 
nime kõva häälega öelda, siis 
tahaks ikkagi mingitki tagamaad 
teada, miks? Kuigi, olgem ausad, 
ega selles filmis ei mainita teisigi 
Läniku kaasaegseid naislauljaid, 
näiteks Kare Kauksi, Thea Pa-
luoja, Silvi Vraiti, Marju Kuuti, 
Leila Millerit jt. Jääb mulje nagu 
poleks Länikul iial üldse ühtegi 
sõbrannat olnud, ei muusikute 
seas ega väljaspool. 

Seega, me näeme publikuna 
Marju Länikut küll, aga ega ta 
endale eriti ligi ei lase. Seda filmi 
on kiidetud just selle eest, et me 
näeme siin laulja lavalist poolt 
ja eraelulist poolt, aga see on 
puhas vale! Me näeme lihtsalt 
seda, kuidas Länik sõidab auto-
ga ja kuidas esineja töö on raske, 
mõnikord kingad pigistavad, 
mõnikord on hotellituba jube 

urgas, aga me tegelikult ei näe 
sekunditki seda Marjut, kes ei 
ole parasjagu staari-laulja rollis. 
On härdaid hetki, isa mainimine 
võtab pisara silma, kuid sellestki 
loost ei ole midagi rohkemat. Isa 
oli tore. Punkt. Kõik muu tuleb 
vaatajal endal juurde mõelda.

Sellest hoolimata on film siis-
ki vaatamist väärt, see annab 
kiire kaleidoskoopilise ülevaate 
Läniku lauljateest nii nagu laulja 
ise seda näidata tahab. Me näe-
me midagi natuke, aga me ei 
saa nähtule kommentaare. Ka 
mitte keegi teine ei saa selles 
filmis Läniku kohta sõna, siin 
on tegelaseks üksnes Marju Lä-
nik, üksinda. Filmis joonistubki 
kõige teravamalt välja just see 
üksinduse ja üksilduse teema, 
kuigi ka sellesse väga ei süüvita, 
siiski saab üksinduse motiivi pi-
dada peamiseks, mis jääb Läniku 
elus tooniandvaks. Üksindust ja 
üksi hakkama saamist mainib 
lauljatar kõige enam. Võib-olla 
see ongi see, mille kaudu Länik 
end defineerib, ta on sooloartist, 
see sobib talle niimoodi. Ja kuigi 
ta inimestele naeratab ja on sõb-
ralik, siis oma staarimaski ta ei 
langeta. Mulje temast on tähtis 
ja see mulje peab olema laitma-
tu. Plekitu ja nõrkusteta. 

Filmi tugevaimaks kohaks 
on uus muusikavideo, mis on 
tehtud laulule „Jää kauaks mu 
juurde“. Tantsivad lapsed, vanad 
fotod, kaasaegne Marju Länik ja 
erinevad kehastused läbi aegade. 
Kaunis ja emotsionaalne, suure-
päraselt sobiv kulminatsioon fil-
mile haprast lauljast, kes püüab 
igas olukorras jääda vapraks 
ning endassetõmbunuks. Miks? 
Sellele küsimusele peab vastuse 
andma mõni teine, veel tegema-
ta film.

Filmi „Marju. Südame kutse“ 
saate vaadata kas oma TV-pak-
kuja järelvaatamisest või jupiter.
err portaalist: https://jupiter.
err.ee/1608695575/marju-su-
dame-kutse

Kaader fi lmist „Marju. Südame kutse“.
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• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid
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