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Rakvere patrioot 

Aarne Mäe – 
linnas vana tuttav, 
poliitikas värske jõud

O n sümboolne, et alus-
tasin oma töömehe-
teed Virumaa res-

tauraatoris Rakvere linnuse 
kõige kõrgemasse torni kive 
tassides.

Logistasin kipakal tõstu-
kil käruga paekivilahmakaid 
üles, endal kiivri all vilisemas 
terav detsembrituul ja kissi-
tasin tippu jõudes lumetuisus 
silmi, et oma kodulinna kae-
da. Kuni kogenud müürsepp 
Uuno mind küünarnukiga 
müksas: poiss, mis sa vahid, 
pane ka mõni kivi paika. Pa-
nin. Endal sellise usalduse 
eest uhke tunne rinnus. Järg-
misel päeval jälle. Siis enam ei 
tuisanud – nägin kaugemale 
ja selgemini. Ilus paistis see 
Vallimäe justkui enda embu-
sesse haaranud Rakvere linn 
kõrgelt vaadates.

Olen maailmas paljudes pai-
kades käinud, kõik need kau-
ged kohad mahuvad väikesele 
gloobusele kaminasimsil. Aga 
Rakvere teed ja tänavad, puud 
ja majad, Rakvere inimesed, 
võõrad ja tuttavad, enamasti 
tuttavad… need ei mahu ühele 
pildilegi mitte. Selleks, et neid 
korraga näha, tuleb minna 

linnusetorni otsa.
„Kaugelt näen kodu kasva-

mas,“ ümisen võimast vaadet 
imetledes samas mäevee-
rul asuva Viru lauliku Fr. R. 
Kreutzwaldi mälestussambale 
raiutud ridu.

Ent milline on Rakvere lä-
hemalt vaadates, kui tornist 
alla ronida? Kõik ei olegi nii 
ilus. On asju, mida saaks pa-
remini teha. Ja on asju, mida 
ei oleks tohtinud üldse ette 
võtta.

Rakvere juhtimise juures 
on keerelnud aastaid ühed ja 
samad tegelased, mõned on 
teinud seda oma isiklikest hu-
videst lähtuvalt, mõned oma 
vajaduste ajel järjest erakondi 
vahetanud. Mõni saadik pole 
aastaid üldse sõna võtnud. 
Paljuski on välja kujunenud 
väikelinnale omased sul-
le-mulle suhted, mis pärsivad 
normaalset üldsusele suuna-
tud arengut.

„Väge täis“ Rakverest on 
saanud pelk sõnakõlks. Aga 
Rakvere tuleb suureks teha. 
Ja kui me ei saa seda teha rah-
vaarvult, siis tehkem seda vai-
mult! „Viru vannet“ vandudes 
tuleb tarval sarvist haarata.

Virumaa Teataja endi-
se ajakirjanikuna olen ol-
nud mõnegi linnaasja suhtes 
kriitiline. Olen ka uhkust 
tundnud. Olen paljutki, mis 
Rakveresse puutub, võtnud 
isiklikult, oma linna kaitsnud 
ja õigustanud. Nüüd on aeg 
teises rollis kodukandile ka-
sulik olla.

Umbes veerandsaja aasta 
eest heietasime kamraadidega 
mõtet asutada Rakvere pat-
riootide klubi. Need sõbrad ei 
ela enam Rakveres, üks ei ela 
isegi Eestis. Ma ise pole päri-
selt kunagi ära läinud. Ja siia 
ma ka jään. Mina jään!

Mäletate seda valget hobust 
Pahnimäel lakka raputamas? 
Alati, kui teda nägid, teadsid, 
et kodu on lähedal. Ühel päe-
val teda enam ei olnud. Aga 
pika ajalooga Rakvere linn ei 
kao.

Ja ükskõik, kas sa lähened 
Rakverele Narva, Tartu või 
Tallinna poolt, ikka näed seda 
iidset linnust taamal kõrgu-
mas. Ja näed seda läänetorni, 
mille kõige kõrgemasse tippu 
ma kunagi oma esimesed ki-
vid ladusin. Nüüd on aeg – on 
aeg vundamenti kohendada.

91-aastase Elviine Rubeni mälestused
Noorpaar hakkab koos elama ja 
tööl käima Järva-Jaani kutsekoolis
Elviine: „Järva-Jaanis oli ENSV üks 
parimaid kutsekoole. Uusi õppegrup-
pe moodustati kui seeni peale vihma 
ja ka minule pakuti kohe rakendust. 
Algul taheti mind kooli partorgiks 
panna, aga õnneks pääsesin sellest 
ametist, kuna sama koha peal oli juba 
parteikooli päevilt koolivend Tam-
maru Leo, kes muuhulgas ka kultur-
nikuna tegutses.

Kutsekool vajas hädasti tootmis-
töö organiseerimise õpetajat. Kogu 
programm ja õppematerjalid allusid 
Moskvale, materjalid olid vene keeles 
ja tuli eesti keelde tõlkida. Olen omal 
ajal väga palju vene keelest eesti keel-

de tõlkinud. Lugesin poistele kaks 
tundi järjest neid aineid, tollal kestis 
koolitund 50 minutit. Töökoormus 
oli 1200 tundi aastas. Õpetaja norm-
koormus aga oli alla tuhande tunni. 
Tunde oli aga palju ja õpetajaid vähe. 
Peale minu ainult kaks naisõpetajat: 
Ilme Oja, kes õpetas agronoomiat, ja 
ajalooõpetaja Aino Miljan. 

Algul anti meile abikaasa Karliga 
korter vana tärklisevabriku tööliste 
majja. Selles majas õpetati tollal kut-
sealuseid poisse enne sõjaväkke mine-
kut. Neile õpetati vedur- ja roomikau-
tosid juhtima. Ka oli võimalik saada 
natšalnikute autojuhiks. Vastav tun-

nistus päästis nii mõnegi poisi hulle-
mast dedovtšinast, mis Vene sõjaväes 
toimus.

Kui ehitati 12 korteriga õpetajate 
maja Orina mõisa juurde, anti meile 
kahetoaline korter. Hiljem ehitati veel 
kaks õpetajate maja. Järva-Jaani kut-
sekoolil olid suured ühiselamud, suu-
red õppekabinetid.“

Elviine ja Karl ostavad 
Leningradist esimese auto
Elviine: „Elu hakkas vähehaaval röö-
passe minema. Järva-Jaanis tööta-
des ostsime endale ka esimese auto 
– Moskvitš 408. 1960ndatel sai sealt 
auto väga lihtsalt kätte. Kui raha oli, 
võtsid töökohalt iseloomustuse ja 
partei soovituse ametiühingu allkir-
jaga ning sõitsid Leningradi. Nevski 
prospektil oli autokauplus. Autod olid 

küll vabamüügis, aga ettetellimisega.
Mäletan toda päeva, liigaasta 29. 

veebruari. Tuttav mees Mäemur-
ru Eevald tõi meid autoga Rakverre 
rongi peale, kust sõitsime Karlaga 
Leningradi. Mu tädi elas Leningradis 
ja saime tema juures öömaja. Olime 
mitu päeva auto järjekorras, Karla 
käis vahel avaldusi ära andmas ja raha 
sisse maksmas. Paberid olid ju Ees-
tist olemas ja ostuluba ka. Kui järje-
kord meieni jõudis, pidi auto eest ette 
maksma ja kirjutama lahtisele post-
kaardi moodi paberile oma aadressi. 
Selleks puhuks, kui autod tulevad ja 
sinu järjekord kätte jõuab, siis nemad 
saadavad selle kaardi postiga sinu ni-
mele. Meile tuli kaart alles umbes 
poole aasta pärast teatega, et tulge sel 
ja sel kuupäeval ning kella ajal autole 
järele. Võtsime Eestist igaks juhuks 

ühe autojuhi ka kaasa. Karla oskas 
küll sõita, tal olid juhiload olemas, aga 
ta ei julgenud tookord ise uue punase 
auto rooli istuda. Miks punane? Seal 
oli jälle oma konks. Kui läksime autot 
valima, polnud valik väga hea. Mees, 
kes autosid jagas ja valitses, hüüdis 
meile, et ahaa, või teie olete Estoniast. 
Tema olevat sõja ajal Eestis sõdinud, 
talle meeldib Eesti ja eestlased väga. 
Meie tahtsime teist värvi autot, aga 
tema ütles, et ärge vigast autot ostke, 
see punane olevat tehniliselt kõige pa-
remas korras. Poes oli auto paagis ai-
nult 3 liitrit bensiini. Lahke vene mees 
juhatas meid lähimasse bensiinijaama, 
kust kütet osta. Niimoodi siis saimegi 
esimese auto.

Ülle Kask

(Järgneb 15. oktoobril)

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ, Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5093, toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee
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Keskerakond Rakveres on 
seisnud stabiilse 

positiivsete arengute eest 
ning seda tänu heale 

meeskonnale ja praegusele 
linnapeale Triin Varekule, 

kes on Keskerakonna 
linnapeakandidaat ka nendel 

valimistel.

Soovime jätkuvalt 
panustada Rakvere linna 

parima 
tuleviku heaks!

Meie platvormi ja 
kandidaatide tutvustused 

rakvere.keskerakond.ee

Juba 11.oktoobril algavad 
e-valimised 

veebikeskkonnas ja 
eelvalimised jaoskondades, 
valimispäev on 17.oktoobril.

Ära jäta otsustamist kellegi 
teise hooleks, mine valima!

Vali Keskerakond, 
see on ÕIGE KÄIK!

TRIIN VAREK

145



4 UUDISED/TÖÖ Kuulutaja reede, 1. oktoober 2021

PAKUN TÖÖD

• Vajan äärekivide paigal-
dajat. Tel  514 3783

• Võtame tööle veoauto 
remondilukkseppa. Tel 
506 1861

• Pakume tööd puitmajade 
ehitajale Rootsis ja Norras. 
Tööreiside pikkus 2-3 nä-
dalat. Täpsem info tel 521 
0053 või greco@greco.ee

• Voyage OÜ võtab tööle 
bussijuhi (osalise tööa-
jaga) Haljalasse. Info tel 
509 2583

• Vajatakse autoremondi-
lukkseppa. Kontakttele-
fon: 501 1931 või 529 1938

• Pakun tööd CE-kategoo-
ria veokijuhile ümarpui-
du veol Kundas. Tel 516 
5212

• Pakume tööd saemees-
tele või brigaadile. Soo-
vitavalt oma varustuse ja 
transpordiga. Töö enamas-
ti L-Virumaa piirkonnas. 
Tel 523 7945

• Pakun tööd võsalõikaja-
le. Tel 5199 6563

• Võtan tööle santehni-
ku ilma kõrghariduseta, 
viinaninadel mitte tüli-
tada. Tel 5348 8161

• Restorani saali ja köögi-
nõude ning väikevahen-
dite pesemine; restorani 
tagaruumide korrashoid 
ja puhastamine. Kasuks 
tuleb eelnev kogemus nõu-
depesijana. Restoran asub 
Põhjakeskuse I korrusel. 
Tel 5883 5513

Elupäästjad võtsid vastu tänu

Päästeamet tunnustas 
120 Eesti inimest, Lää-
ne-Virumaalt võtsid 
siseminister Kristian 
Jaanilt ja Päästeameti 
peadirektor Kuno Tam-
mearult aumärgid vastu 
tosin inimest, neist ka-
heksa elupäästjat.

Tänavu 15. veebruari 
varajastel tundidel ki-
hutas Tapa päästekomando neljaliikmeline meeskond kodu-
linnas Vabriku tänavale. Kohale jõudes oli kolmekorruseli-
se maja teise korruse korteri aken purunenud ja leegid väl-
jas. Põleva korteri rõdul oli kaks inimest. Trepikoja uks oli 
lukus. 

Päästjad Elari Piksar (pildil) ja Tarvo Olesk panid esimese 
asjana püsti rõdule viiva redeli. Paraku ei olnud eakad ini-
mesed võimelised redelist ronima. Piksar aitas nad naaber-
korteri rõdule, et teise trepikoja kaudu välja pääseda. Appi-
hüüete järgi leidsid päästjad samast korterist suletud uksega 
suitsusest toast kaks väikelast ja nende ema, kes aidati rõdule 
ja sealt edasi naaberkorterisse.

Päästjad Elari Piksar ja Tarvo Olesk pälvisid nende viie 
inimese elu päästmise eest elupäästja III klassi medali.

„On hea, kui märgatakse ja tunnustatakse, aga ega keegi 
Päästeametis ei tee tööd selleks, et medaleid koguda! Aga see 
on märk sellest, et läheb korda ja midagi head on ära tehtud, 
see on muidugi mõnus tunne,“ ütles Elari Piksar, kes päästja-
na töötab aastast 2017.

Päästja nentis, et enamik põlengutest juhtub kodudes, kus 
on juba probleemid: elektrisüsteemidega, alkoholi liigtarvi-
tamisega, toas suitsetamisega, küttekolletega. Kõiki õnnetusi 
ei saa tema sõnul ära hoida, kuid kahtlemata on kasu sellest 
kui oma kodu kriitilise pilguga tuleohutuse koha pealt üle 
vaadata ning soovi korral kutsuda ka päästjad kodunõusta-
misele.

Aumärgid said kaevu kukkunud mehe päästmise eest Väi-
ke-Maarja päästekomando liikmed: elupäästja II klassi medal 
kuulub Rajar Riisperele, elupäästja III klassi medali võtsid 
vastu Janar Moorits, Kert Jurtom ja Rait Vill. Elupäästva te-
gutsemise eest Väike-Maarja alevikus Pikal tänaval leegitse-
nud kortermajas said elupäästja II klassi medali Margus Salla 
ja III klassi medali Peeter Ilves.

Päästeteenistuse medali said rinda ka vabatahtlikud pääs-
tekomando komandopealikud: Kadrina Vabatahtliku Pääs-
tekomando komandopealik Raido Nagel, Tudu Vabatahtliku 
Päästekomando komandopealik Uno Muruvee ja Vajangu 
Vabatahtlik Päästekomando vabatahtlik päästja Toomas Sil-
lamaa.

Päästeteenistuse hõberisti pälvis Rakvere linnapea Triin 
Varek koostöö eest.

Katrin Uuspõld

Kultuuridebatt kujunes 
sõbralikuks vestluseks

R akvere teatri korral-
datud kultuuridebatil 
avaldasid mõtteid maa-

konnakeskuses kandideeriva-
te erakondade ja valimisliidu 
esindajad Aarne Mäe (EKRE), 
Mari Riina Mölder (refor-
mierakond), Krõõt Nõmme-
la-Mehide (Eesti 200), Velvo 
Väli (sotsiaaldemokraat), Jaa-
nus Nurmoja (valimisliit Rak-
vere Heaks), Anne Nõgu (Isa-
maa) ja Laur Kaljuvee (kesk-
erakond).

Vallimäele purikatuse ehi-
tamise asjus ei olnud kandi-
deerijad üksmeelsed. Krõõt 
Nõmmela-Mehide tõi välja, 
et väliürituste korraldajate 
jaoks on kõige suurem fak-
tor ilm. „Kui oleme teinud 
Vallimäel juba nii suure in-
vesteeringu, siis tuleks teha 
ka lisainvesteering purika-
tuse näol,“ ütles Nõmmela-
Mehide. Velvo Väli oli sei-
sukohal, et kui teha suurus-
järgus kaks miljonit eurot 
investeering purikatusesse, 
siis peaksime oleme veendu-
nud, et me seda tahame. Ta 
viitas suvekuumusele, tekkida 
võivale tuuletunnelile, padu-
vihma tekitatavale helile, mis 
segab muusikaelamust. 

Laur Kaljuvee nimetas, et 
oleme saamas purikatusele 
1,5 miljonit toetusraha ning 
väliüritusele tulnud inimesed 
arvestavad ebamugavustega. 
Anne Nõgu oli ettevaatlikul 
seisukohal. „Kui me ei saa sel-
le katuse all kultuuri nautida, 
oleme vihma käest räästa alla 
sattunud,“ nentis ta ja soovitas 
mitu korda mõõta enne kui 
lõigata.

Küsimusele, kas Rakveres 
võiks olla oma loomelinnak, 
oli nägemus valmis Krõõt 

Nõmmela-Mehidel: Nortsu 
teel olevad kasarmud saak-
sid olla loomelinnakuks, kus 
oleks võimalusi noortele, 
start-upidele, tekiksid poed, 
kohvikud, ruumid kaugtööte-
gijatele. 

Aarne Mäe meelest võiks 
loomelinnakuks passida hästi 
vana piiritusetehase ala, Jaa-
nus Nurmoja pani ette reno-
veerida hoopis Pikk 22 vanad 
paekivist hoonevaremed ko-
gukonnakeskuseks, Mari Rii-
na Mölder leidis, et loomelin-
naku asemel tuleks elavdada 
Pikka tänavat.

Isamaa ja sotsiaaldemokraa-
did loomelinnakut ei luba. 
„Asi peab kasvama välja alt-
poolt, tegijatest endast, linn 
ei peaks looma kauplustele ja 
äridele pindu,“ nimetas Velvo 
Väli.

Raamatukogu on maakon-
nakeskuses jäänud ruumide 
poolest sisule väikeseks. Aarne 
Mäe pakkus välja, et kui ette-
võtja Oleg Gross on kesklinna 
ehitamas Tsentrumi asemele 
uut hoonet, võiks paar korrust 
olla ka raamatukogule renti-
miseks.

Velvo Väli tõdes, et asja ei 
ole saanud plaanist olemas-
olevale raamatukogule juur-
deehitust teha ning ilmselt ei 
tule ka eraldi uut raamatuko-
guhoonet, pigem mõne teise 
hoone osana.

Kas Rakveres on piisavalt 
üritusi? Anne Nõgu täheldas, 
et puudu on järjepidevusega 
üritustest nagu Baltoscandal, 
millega saaksid ka majutus- ja 
toitlustusettevõtted arvesta-
da. „Asjad toimuvad, kui ise 
tahame ja teeme. Suurüritus 
kasvab meie endi seest ja sel-
leks läheb aastaid, enne kui 

üks üritus kasvab suurüri-
tuseks,“ leidis Krõõt Nõm-
mela-Mehide ja viitas, et kui 
inimestel on ideid, on kul-
tuurikeskuse meeskond see, 
kes saab aidata neid teosta-
da. Laur Kaljuvee meelest on 
Rakveres päris palju kultuuri-
üritusi, kuid nende sihtgrupp 
on sama – napib neid, mis 
noori kõnetavad.

Rakvere kultuurikesku-
se direktor Eve Alte kinnitas 
kandideerijate debatilt välja 
tulnud mõtet: kui keegi tuleb 
kultuurikeskuse meeskonna 
juurde mõne ürituse ideega, 
siis aidatakse korraldada. „Ole-
me seda teinud ja teeme väga 
hea meelega, jagame oma va-
hendeid ja teadmisi. Aga nör-
ritab see, kui öeldakse: mul on 
idee, tehke. Meie saame kaasa 
aidata, aga mitte kõiki üritusi 
algusest lõpuni teha,“ selgitas 
Alte. 

Kohapeal debatti jälginud 
Lääne-Virumaa Keskraama-
tukogu direktor Kaili Õu-
napuu-Seidelberg oli nõus 
debateerijatega, et nelja aas-
taga raamatukogu puhul la-
henduseni ei jõua. „Aga on 
tagumine hetk hakata raama-
tukogu sisust rääkima. Milli-
sed on need võimalused, kui-
das raamatukogu saab aidata 
kaasa koostööle, sünergia 
tekkimisele, vaba aja veetmi-
se võimalustele,“ rääkis Õu-
napuu-Seidelberg. „See vana 
maja on väärikas, aga mitte 
algselt raamatukoguks pro-
jekteeritud hoone.“

Ta tõi välja, et Eestis on 
praegu vaid üks kaasaegne 
raamatukogu – Viimsis. „See 
raamatukogu on kaubandus-
keskusega samas hoones, seal, 
kus käivad inimesed. Ja sellest 
võidavad kõik: hoone omanik, 
kauplused, klient,“ nimetas 
Õunapuu-Seidelberg.

Katrin Uuspõld

Foto: Mats Õun
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Laur Kaljuvee: kas viskame ettevõtlikud 

noored liiga lihtsalt üle parda?

I gal aastal lahkub Rakverest um-
bes 200 noort inimest. Uuringud 
prognoosivad, et tulevik ei ole 

sellest vaatest kuidagi roosiline – ka 
parimate arengute järgi jätkab Rak-
vere rahvaarv kahanemist, küsimus 
on vaid tempos. Just noorte lahku-
mine tekitab lumepalliefekti – vä-
hem lasteaia- ja koolikohti, vähem 
õpetajaid, vähem tarbijaid, vähem 
töökäsi kohalikus ettevõtluses. Mi-
dagi tuleb ette võtta.

Paradoksaalsel kombel on just 

töökohtade ja praktikavõimaluste 
loomine võtmetähtsusega, et noo-
red saaksid end Rakveres teosta-
da. Kutse- või keskkooli lõpetanud 
noor seisab kahtlemata keeruliste 
valikute ees – kas/kuhu minna eda-
si õppima, millist töökohta valida ja 
sellest tulenevalt kuhu paikseks jää-
da. Leian, et noori ei tohi jätta nen-
des küsimustes üksi ning kindlasti 
ei pea ka lapsevanemad lahenduste 
pakkumises jääma noore ainsaks 
toeks.

Kui kooli lõpetanud noor saab ko-
dukandis töökäed valgeks, tekib tal 
arusaam, et siin on tööd mida teha, 
sellega saab ära elada ja ehk ei olegi 
vaja õnne mujalt otsida. See mõista-
gi ei tähenda, et osad ei võiks minna 
mujale õppima või end täiendama, 
küsimus on rohkem selles, kas nad 
oskavad kodulinna väärtustada ka 
siinsete töövõimaluste vaatest.

Noored tahavad 
Rakveres elada, teeme 
selle valiku neile lihtsaks
Toon ühe näite. Suhtlesin hiljuti 

ühe kahekümnendates noormehega, 
kes oli läinud pärast Rakvere Reaal-
gümnaasiumi lõpetamist Tallinnas-
se õppima ning otsis erialast töö-
kogemust. Kuigi ta ütles, et hetkel 
Rakverre naasta ei plaani, siis teeks 
ta seda suurima hea meelega näi-
teks 10-15 aasta pärast, siis kui on 
piisavalt oskusi-kogemusi ammuta-
nud. Ta kordas seda, mida kõik tea-
me – Rakvere ja Lääne-Virumaa on 
lihtsalt väga hea keskkond kus pere 
kasvatada ja siinne kogukond on 
ühtehoidev. Ka minu enda jaoks sai 
13 aastat tagasi just see kaalukeeleks, 
kui otsustasin pärast õpinguid ja esi-
mesi tööaastaid kodulinna naasta. 

Peatame väljarände 
ja loome noortele paremad 
arenguvõimalused
Minu plaan on luua koos ettevõt-
jate, noorte endi ja haridusjuhti-
dega mõttekoda. Rakveres ja selle 
lähiümbruses on väga palju tubli-
sid ettevõtteid, kes saavad noorte-
le pakkuda väga erinevaid töö- ja 
praktikavõimalusi. Samuti on meil 

hea keskkond, kus ise ettevõtlusega 
alustada. 

Olen palju suhelnud kohalike et-
tevõtjatega ning nad ütlevad kui 
ühest suust – töökäsi on vaja ning 
häid töökäsi on raske leida. Ometi 
on meil sadu noori, kellele pole iial 
tutvustatud kohalikke ettevõtteid 
või sealseid praktikavõimalusi. See-
ga tuleb ettevõtjad ja noored saada 
ühe laua taha, aga sellest üksi ei pii-
sa. Haridusjuhtide kaasamine aitab 
luua püsiva süsteemi kuidas noori 
juba koolipingist kohalikku ettevõt-
lusesse kaasata. 

Mõelge milline kergendus võib 
olla kui tead juba pärast keskkoo-
li lõppu, et kodukandis on tööd ja 
head võimalused end arendada. See 
on see teadmine, mis jääb noortega 
ka siis, kui nad otsustavad end mujal 
täiendada. Meie asi on tegutseda ja 
mitte visata ettevõtlikke koolinoo-
ri lihtsalt üle linna parda. Ärme sae 
oksa, millel ise elame.

Minu plaan on luua:
• Noortele paremad töö- ja 

arenguvõimalused! Loome 
ettevõtjate, koolijuhtide ja noorte 
endiga mõttekoja, et noori pare-
mini kohalikku tööellu kaasata. 
Olgu selleks rohkemad praktika-
võimalused, töövarjuks käimine 
või malevatöö.

• Avatud ja paindlik ettevõtlus-
keskkond! Ettevõtjad loovad 
töökohti ja nende töövõimaluste 
olemasolu muudab Rakvere 
atraktiivseks praegustele ja 
tulevastele linnaelanikele. Toe-
tame ettevõtjaid ja loome neile 
paindliku ettevõtluskeskkonna. 
Rakvere peab olema ühtviisi hea 
arengukeskus nii tavalistele kui 
ka iduettevõtetele.

• Turvaline, kiusamisvaba 
koolikeskkond! Õppimist ei 
toeta kiusamine, konfliktid ja 
joonlauaga tulemuse mõõtmine. 
Vaja on usalduslikku ja mõnusat 
keskkonda, kus töötavad koos 
õpetajad, lapsed ja lapsevanemad. 
Pean oluliseks kiusamisvaba õpi-
keskkonda ja nooremates koo-
liastmetes kujundavat hindamist. 

Tuleviku väike rohelinn 
ei tähenda pelgalt metsas elamist

E namus Eesti väikelinnu on 
täna veel ilusad ja rohelised – 
kas see ka tulevikus nii jääb, 

sõltub nende linnade elanikest. Eriti 
aga neist, kellel on linna käekäigu üle 
kõige suurem otsustusõigus. Väike-
linnad armastavad nii mõnigi kord 
jäljendada suurlinnu – autoteed te-
hakse laiemaks rohealade arvelt, linna 
südamesse rajatakse juurde uusi par-
kimiskohti. Sellisel puhul tuleks aga 
alati põhjalikult kaaluda, kas betoon ja 
asfalt on ikka hädavajalikud lahendu-
sed. Kui kõikjal maailmas üritatakse 
autostumist vähendada ning muuta 
linnasüdamed või peatänavad üldse 
autovabaks, siis meil võib nii mõneski 
Eestimaa paigas märgata vastupidist 

mõtteviisi. Rakveres tahame seevastu 
liikuda maailmaga ühte sammu ning 
seada üldplaneeringu prioriteediks 
säästva liikuvuse taristu. 

Mis kõige olulisem: linnakodani-
kele ei tohi tulla ühe pargi või allee 
hävitamine halva üllatusena. Neid 
näiteid, kus linnaelanikud on tul-
nud maha võetavate puude kaitseks 
protestima, on olnud viimasel ajal 
mitmeid. Need juhtumid näitavad, 
et linna ja kodanike vahel on puudu-
nud dialoog, mõistmine ning komp-
romisside tegemine. Jah, alati ei saa 
kõike säilitada ning uuendused on 
vajalikud, aga muudatused peavad 
olema elanike jaoks hästi põhjenda-
tud. Keskkonnamõjuga otsuste väl-
ja töötamisse tuleb võimalusel alati 
kaasata kohalikke kogukondi. Elani-
kud peavad olema kodulinnas toimu-
vaga hästi kursis – kõige paremad la-
hendused sünnivad koos tegutsedes. 

Kohalikke elanikke, ettevõtjaid ja 
ühendusi tuleb kaasata samuti klii-
ma- ja energiakava koostamisse. 
Kindlasti on väga vajalik tõsta linna 
volikogu liikmete ja linna juhtide 
keskkonnaalast pädevust, et otsusta-
jad suudaksid oma otsuste tagajärgi 
näha ka pikas perspektiivis. Kooli-
tada ei tule ainult ametnikke, vaid 

ka elanikke, et me kõik mõistaksime 
keskkonnasõbralikumate lahenduste 
vajadust oma töös ja elus.

ANNAME KORTERMAJADE 
ELANIKELE VÕIMALUSE LUUA 
ÜHISTU MAALE LIIGIRIKAS AED
Tahame õla alla panna elurikkust 
toetavatele ruumialgatustele. Olen 
kindel, et peaaegu igas korterelamus 
leidub inimesi, kes oleksid nõus maja 
juurde looma aia. Aina enam räägi-
takse sellest, et muru on kultuur, mis 
ei rikasta kuidagi meie elukeskkon-
da, vaid soodustab liikide hääbumist 
ning seda hoiatust tuleb võtta tõsi-
selt. Miks ei võiks ühe kortermaja 
ümber olla muru asemel värvikirev 
ja liigirikas aed? See annab võimalu-
se ka lastel panna näpud mulda ning 
ise jälgida, kuidas seemnest kasvab 
lill või hoopis mõni söödav juurikas. 
Keskerakond ongi plaani võtnud 
toetada korteriühistuid oma maale 
aia loomisega. Kogukonnaaiad on 
saamas aina populaarsemateks ning 
on mitmetes Eesti linnades armasta-
tud kooskäimise kohad. 

Me peame looma sellise elukesk-
konna, kus meie, meie lapsed ja lapse-
lapsed tahavad hästi ja kestlikult elada! 
Ka linn saab anda panuse, et elurikkus 

suureneks, säiliksid ökosüsteemid ja 
nende toimimine. Ja miks mitte kaar-
distada elanike abiga kohalikud loo-
duskaitset vajavad piirkonnad ning 
küsida nõu ekspertidelt, kuidas nende 
aladega tulevikus toimetada. 

Keskkonnasõbralikkus peab lisaks 
looduse hoidmisele peegelduma ka 
teistes eluvaldkondades. Täna tea-
me, et enamus ettevõtteid soovib te-
gutseda jätkusuutlikult ja roheliselt. 
Täpselt samamoodi peaks mõtlema 
ka iga üksikisik: mida saan mina ära 
teha, et planeet oleks puhtam, prü-
gi vähem ning ökoloogiline jalajälg 
oleks väiksem? Kas minu käitumine 
on jätkusuutlik? Ka siinkohal on ini-
mestele vaja head eeskuju ja teenäita-
jat – linnal on lausa kohus võtta üks 
osa sellest rollist enda kanda.

PRÜGI SORTEERIMINE
ON LIHTSAIM HEATEGU 
KESKKONNA PÄÄSTMISEKS
Ökoloogilise jalajälje vähendami-
sel on suureks abiks ringmajandus, 
milles Eesti veel eriti osav ei ole. Kui 
Euroopa Liidus taaskäideldakse ja 
kompenseeritakse ligi 50% olmejäät-
metest, siis Eestis jääb see protsent 
napilt alla 30. Meil on väga pikk tee 
käia, et jõuda EL-i keskmiseni. Sel-
le jaoks ongi äärmiselt oluline, et ka 
väiksemad haldusüksused tegeleksid 
aktiivselt jäätmeprobleemidega: tõs-
taksid teadlikkust, pakuksid lahen-
dusi ning kaasaksid kogukonda uute 
ideede väljamõtlemisse. Väikestel 
kogukondadel on suur võimalus näi-

data üles initsiatiivi ja aktiivsust, kui 
neil on kohaliku omavalitsuse tugi.

Ka meie linnas tuleb vähendada 
jäätmete teket ja suunata ringlusse 
oluliselt rohkem materjale kui täna. 
Samuti peab kaasama jäätmete lii-
giti kogumise ja ringlusse võtmise 
lahenduste arendamisse linnarahva 
ning kohalikud ettevõtjad. Võimalu-
sel tuleb ära kasutada kogu kohalik 
energiasisend nagu näiteks orgaanili-
sed jäätmed, millest juba täna tehakse 
Vinnis biogaasi. Uuele ringile läheb 
ka sealne  kääritusjääk, mis on väga 
kvaliteetne sõnnik ja laotatakse põl-
dudele väetiseks.

Tuleb mõelda ka sellele, et jäätmete 
liigiti kogumine oleks kõigile linna-
elanikele mugav. Jäätmete liigiti ko-
gumine on juba täna kohalikele oma-
valitsustele kohustuslik ning väga pal-
jud inimesed ka püüavad seda järgida. 
Kahjuks juhtub ikka, et pakendiprü-
gisse satub midagi, mis seal olla ei to-
hiks – sellisel juhul prügiauto kontei-
nerit ei tühjenda ning linn tellib veo. 
Väga tähtis on, et inimesed teaksid, 
missugune prügi kuhu tuleb koguda. 
Ka siin peab kohalik omavalitsus ai-
tama tõsta inimeste teadlikkust prügi 
liigiti kogumise vajadusest ning sel-
lest, mida ja kuidas koguda. Kui meil 
on kõik vajalikud konteinerid olemas, 
aga inimesed ei kasuta neid õigesti, 
siis kaotab kogu sorteerimine mõt-
te. Puhtama planeedi jaoks saab aga 
igaüks anda oma panuse, kas või juba 
sellega, kui sorteerib õigesti banaani-
koored ja patareid! 
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RAAMATUKOGUHOIDJA SOOVITAB

Aasta 2022 on kuulutatud raamatukogu teema-aastaks. Kuulutajas 
ilmuvate raamatututvustustega teevad Lääne-Virumaa raamatukogu-
hoidjad sellesse sissejuhatuse.

Viinakuul lugemiseks – Raimo ja Risto Pullati „Viinameri“

Kui raamatu autorilt 
sain, ei osanud sellest 
midagi arvata. Tead-
sin veidi salapiirituse 
veost Virumaa ran-
dades ning sõbrakau-
bandusest H. Elstroki 
„Sõbrakaubandus – 
sepralaitos“ kaudu. 
Kuid seda, et salapii-
rituse äri 1920.-1930. aastatel 
nii laiaulatuslik oli, ei osanud 
ma kuidagi ette kujutada. 

Lugesin raamatu kui hea 
stiiliga krimka ühe jutiga läbi. 
Lisaks heale tekstile ja arhiivi-
materjalidele toetuvatele fak-
tidele on teoses hulgaliselt 
kogu Eesti ja Soome ranna-
rahva mälestusi ja fotosid, 
pilapilte ja laulude tekste sel-
lest ajast. Autorid selgitavad 
faktidele toetudes, millised 
tagajärjed on keeluseadustel. 

Soome uurija Georg 
Ehrnroothi andmeil 
kasvas joomine kee-
luseaduse aegu 300%. 
Venemaal kestis kee-
luseadus 1914-1922 
aastani. Järeldusi võib 
igaüks ise teha. 

Ei teadnud ma se-
dagi, et salapiirituse 

äriga tegelesid kõik Lääne-
mere rahvad, eriti sakslased, 
kahe maailmasõja vahelisel 
ajal ning sellega paralleel-
selt käis ka tubaka, tikkude 
ja kokaiiniäri. Värvikalt on 
raamatus kirjeldatud võitlust 
kuritegevusega Läänemerel ja 
randades.

Veidi autoritest:
Raimo Pullat on Viru-

maalt Eismalt pärit ajaloola-
ne, Tartu ja Tallinna Ülikooli 

emeriitprofessor. Töötanud 
ETVs AK ja soomekeelsete 
saadete toimetajana. Tun-
nustatud Eesti, Poola, Soome, 
Läti kõrgete teenetemärkide 
ja -medalitega.

Risto Pullat on õigustead-
lane ja kriminoloog, omandas 
politseinikuna Eestis esime-
sena doktorikraadi, andnud 
välja hulgaliselt artikleid or-
ganiseeritud kuritegevusest 
nii eesti kui mitmetes teistes 
keeltes. Raimo Pullati poeg.

Keda teema huvitab ja raa-
matu täiendatud trükki otse 
autoritelt koos autogrammiga 
osta soovib, tulge 9. oktoobril 
kell 14 Moe muuseum-külas-
tuskeskusesse. Osalemiseks 
tasub oma tulekust märku 
eelnevalt muuseumile märku 
anda, sest kohta-
de arv on pii-
ratud. 

Mälutreening aitab aju aktiveerida 
ja endaga paremini hakkama saada
Alavere, Kehra, Kuusalu, Pai-
de, Saku, Tamsalu, Tapa, Tar-
tu, Vinni, Võsu – neis kõigis 
paigus käib Anu Jonuks (70a, 
pildil) praegu seenioridele 
mälutreeninguid tegemas. Te-
ma kõige vanem õpilane on 
üle üheksakümne! Ja mitmel 
pool on korraga kohal üle 
paarikümne huvilise.

Katrin Uuspõld

Mälutreeninguid teeb ta vas-
tavalt omavalitsuse või asu-
tuste tellimusele kas kord nä-
dalas, paari nädala tagant või 
kord kuus. „Ka üks kord kuus 
käimisest on kasu,“ kinnitas 
Anu Jonuks. 

Uus grupp alustab koos-
käimisi Rakveres Lääne-
Virumaa keskraamatukogus 
6. oktoobril kell 13.30 ja koh-
tutakse üle nädala kolmapäe-
viti – kes esimesel korral ei 
jõua, võib liituda ka hiljem. 

„Mõne eaka inimese hir-
mutab sõna „mälutreening“ 
ära – „mul ei ole enam mälu, 
ma ei saa hakkama…“. Mul 
on grupis aga inimesi, kes on 
insuldi läbinud, on aeglasema 
mõtlemisega, ja küsivad, kas 
võivad kodus harjutust edasi 
teha. Muidugi võivad! Aga 
me arutame alati ülesande la-
henduse läbi,“ julgustas Anu 
Jonuks. 

Ta märkis, et mitmed õpi-
lased lahendavad ülesandeid 
hariliku pliiatsiga – sest siis 
saab kustutada ja teha mõne 
aja pärast uuesti või anda oma 
pereliikmele lahendada.

Anu Jonuks rõhutab, et 
mälutreening ei ole mälu-
mäng ega mingilgi moel tead-
miste kontroll. „See on lõbus 

ja mänguline. Ma ei ole kin-
del, kas mälutreening üldse 
on õige sõna, aga see on nii 
juurdunud. Õigem oleks ise-
gi neuroobika, mis tähendab 
seda, et aju neuronite vahel 
tekivad uued sidemed, mis 
aitavad aju hoida aktiivsena,“ 
selgitas ta. 

Anu Jonuks viitas ajutead-
lasele Jaan Arule, kelle loen-
gust ta noppis mõtte: mäle-
tada aitab see, kui inimene 
magab, kõige tähtsam on 
korralikult magamine. „Aru 
ütles, et mälu võib treeni-
da näiteks pii väärtust pähe 
õppides. Mina olen sellega 
peaaegu nõus. Meil on vaja 
aju aktiveerida, et saada ise-

endaga paremini hakkama, et 
vajalikud asjad jääksid meel-
de, et koondada tähelepanu,“ 
rääkis mälutreener. „Esimene 
asi: ma ei saa meeles pidada 
seda, mida ma ei ole tähele 
pannud.“

Ta tõi näite: inimene loeb 
ajalehes kuulutusi ja tuleb 
naabrinaine, kes küsib, mis 
päeval see üritus on? Lugeja 
ei oska vastata, sest ta liht-
salt luges kuulutuse läbi, aga 
ei jätnud meelde. „Millele me 
ei keskendu, seda me ei saa 
meelde jätta,“ tõdes Anu Jo-
nuks. 

Mälutreeningu-tundides 
tehaksegi koos tähelepanu-
harjutusi, loovusharjutusi, 
keskendumisharjutusi, loo-
gikaülesandeid, ruumilise 
mõtlemise ülesandeid, tree-
nitakse püsimälu. Ülesandeid 
lahendatakse nii suuliselt kui 
kirjalikult, tehakse koordi-
natsiooniharjutusi, liikumist 
muusikaga, õpitakse seoseid 
meelde jätma. 

„Koordinatsiooniharju-
tused aitavad keskenduda ja 
soovitan neid kasvõi telerit 
vaadates reklaamipausi ajal 
teha. Ja mul on hea meel, et 
paljud tulevad ja ütlevad, et 
nad tõepoolest harjutasid ko-
dus ja neil tuli välja!“ rõõmus-
tas mälutreener.

Ülesandeid valib ta vasta-
valt grupile. „Kus on noo-
remad ja naksakamad, teen 
rohkem kiirust nõudvaid 
ülesandeid, kus on aeglase-
mad inimesed, teen aeglase-
maid ülesandeid. Keskendun 
seenioridele, aga tulnud on ka 
nooremaid inimesi, mõned 
isegi neljakümnendates,“ rää-
kis Anu Jonuks.

j

Mõned soovitused:
Jäta meelde vähemalt 
kolme lähedase inimese 
telefoninumber. „Kui te-
lefoniga juhtub midagi – 
saab aku tühjaks, kukub 
maha, kaob ära, saad 
paluda kelleltki vajaliku 
kõne tegemiseks telefo-
ni,“ kirjeldas Jonuks.

Ta ise on selle läbi tei-
nud: oli vaja reisida Soo-
me ning unustas telefoni 
teda sadamasse sõidu-
tanud poja autosse. „Sa-
damas avastasin, et te-
lefoni kotis pole, aga mul 
oli kokku lepitud, et he-
listan Soome jõudes ja 
mulle tullakse vastu,“ 
rääkis Jonuks. Ta läks 
klienditeenindaja juurde 
ja palus luba kasutada 
telefoni. Poja telefoni 
number oli tal peas ning 
õigeks ajaks õnnestus 
tal oma telefon kätte 
saada. 

Kuidas jätta meelde 
telefoninumbrit, PIN-koo-
de? Mälutreener selgi-
tab, et numbreid saab 
meelde jätta seostades. 
„Kui vaatad numbrikom-
binatsioone, saab meel-
dejätmisel seostada se-
da kas majanumbri, las-
te arvu, jalanumbri või 
mingi muu tuttava 
numbriga. Kui on tuttav 
kombinatsioon, siis mõt-
led jutu juurde,“ ütles 
Jonuks.

Kuidas aga mäletada, 
kas triikraud sai välja 
tõmmatud ja uks lukku 
pandud? „Tuleb kõvasti 
välja öelda: keerasin uk-
se lukku. Panin prillid 
suurde tuppa riiuli peale. 
See aitab!“ soovitas Anu 
Jonuks.

a-

Sirje Võsa

Saksi raamatukogust
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01. oktoober - 07. oktoober
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

0.64 0.54
0.74 0.68

3.98
4.48

2.48 5.88
2.98 8.98

2.58
10.32 €/kg

2.88

1.18
2.36 €/kg

1.44

1.64
3.28 €/kg

2.44

1.18
1.38

2.58
12.00 €/kg

3.18

6.21 €/kg

1.68
16.80 €/kg

2.18

1.58
10.53 €/kg

2.28

1.44
14.40 €/kg

1.84

1.14
5.70 €/kg

1.28

Šašlõkk kolme juustuga
1kg / Tallegg

Värska šašlõkk kaela-
karbonaadist Maks&Moorits
600g

5.18
6.28

3.84
6.40 €/kg

4.64

2.68
7.34 €/kg

2.88

0.88
1.08

0.88
4.40 €/kg

1.08

0.84
5.60 €/kg

0.98

0.74
0.88

1.14
3.08 €/kg

1.38

0.28
1.87 €/kg

0.34

1.48
2.28

1.38
6.90 €/kg

1.54

0.48
al 7.38 €/kg

0.68

2.88
3.58

NÄDALAPAKKUMISED
01. - 07. oktoober

4.27 €/kg

Sea küljeliha
kg

Juustuvorst Gost
500g
Rannarootsi Lihatööstus

Grillvorst Kabanossi
kg

Kodune pasteet
kg

Põimiklill
300 g

Praekala
kg

Leivakreem
150 g

Heeringafilee tomatimarinaadis
430 g / 215 g
Viru Rand

Räimesült
270 g / 100 g
Viru Rand

Vürtsikilufileed
100 g
Vürtsikilufileed
100 g

Haugifilee tomatimarinaadis
330 g / 150 g
Peipsi Kalatööstus

Jäätis Idüll 105 ml / al 64 g
3 sorti

Pizzariiv Synnove
200 g

Kodujuust Alma
200 g / 2 sorti
Valio

Kannujogurt Oga
1L / 2 sorti

Proteiinipuding Fit!
150 g / 3 sorti
Tere

Mahejogurt Aasa
(laktoosivaba)
370 g / 2 sorti

Sipsiku jäätisemaitseline
AB-jogurt 165 g / 2 sorti

Saaremaa Delifood

Tarretis Jänks
150 g / 3 sorti
Farmi

Pannkoogid hakklihatäidisega
Mamma
200 g

Mustikakissell Largo
1 kg

Täissuitsuvorst
Moskva Premium
250 g
Nõo Lihavürst

Koduviiner
500 g
Maks & Moorits

Kanasink tilliga
(viilutatud)
190 g
Tallegg

Vürtsikilufileed
100 g

4.48 €/kg

Ribikont
(suitsu-keedu)
kg

Keedusink kanalihast
(viilutatud)
150 g

1.88
2.14

0.78
0.98

5.20 €/kg

1.80 €/kg
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* Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub!   * Piltidel on illustratiivne tähendus!01. oktoober - 07. oktoober

Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+ Kundas: 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; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270; 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, . Tel 337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A Kohtla-Järvel: CIda-Virumaal:
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 354 1441; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709.A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A A+ A
Jõgevamaal Tallinnas:: Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ A A B A+ A ATähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653 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; 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; TuruA+ A A B A+ A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis:Raplamaal:
1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, . 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,A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+ Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel:Harjumaal:
A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-. Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1b, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1, . 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;Järvamaal: Pärnumaal:
Jaagupis: A Tartus: A Viljandis: A Võrus: A+ Rakveres: Y Tapal: YUus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.Tartumaal: Viljandimaal: Võrumaal: GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

0.64
0.78

2.37 €/kg

2.48
3.08

22.55 €/kg

Hambapasta Colgate
100 ml / 2 sorti

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

Päevalilleseemned Yes
(röstitud, tšillimaitselised)
50 g

Lahustuv kohv Jacobs
Cronat Gold
200 g

Gaseeritud puuviljavein
Grantini Sweet Spakling
10%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gin Tohi
43%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Hlibnij Dar
40%, 0,5 l / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambapasta Splat Professional
100 ml / 2 sorti

Habemeajamisgeel
Gillette 200 ml
2 sorti

Laste püksmähkmed
Pampers CP
al 19 tk / 4 suurust

Laste püksmähkmed
Pampers CP
al 19 tk / 4 suurust

Laste püksmähkmed
Pampers CP
al 19 tk / 4 suurust

PesupulberPersil
(18 pesukorda)
1,17 kg / 2 sorti

PesupulberPersil
(18 pesukorda)
1,17 kg / 2 sorti

Tualettpaber Zewa Deluxe
3-kihiline
4 rulli

Hügieeniside Libresse
Ultra Thin
3 mm / 8 tk

Pesukaitse Carefree
20 tk / 2 sorti

Svammlapp Vileda
3 tk

Ketšup Chumak
270 g
2 sorti

Jalapeno Santa Maria
(roheline, terav)
215 g / 110 g

0.24
0.38

4.80 €/kg

Šokolaad Kalev
300 g
2 sorti

3.38
4.28

11.27 €/kg

4.98
6.18

24.90 €/kg

GT vein Old Gruzia
Alaverdi al 11 l%, 0,5
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vermut Martini Fiero
14,9 1 l%,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Muu piiritusjook Pipranaps
30 0,1 l%,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.38
1.98

13.80 €/l

2.08
2.78

20.80 €/l

1.38
1.98

0.17 €/tk

1.18
1.58

0.06 €/tk

5.98
7.98

al 0.23 €/tk

2.08
3.34

4.16 €/l

1.48
1.98

0.49 €/tk

1.44
2.14

0.36 €/rl

Geelkapslid Ariel 26tk
al 618,8g (26 pesukorda)
2 sorti

Geelkapslid Ariel 26tk
al 618,8g (26 pesukorda)
2 sorti

Geelkapslid Ariel 26tk
al 618,8g (26 pesukorda)
2 sorti

Nõudepesumasina
kapslid Fairy
al 24 tk
2 sorti

Nõudepesumasina
kapslid Fairy
al 24 tk
2 sorti

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

Nõudepesumasina
kapslid Fairy
al 24 tk
2 sorti

1.44
1.98

al 1.92 €/l

5.28
7.98

al 0.22 €/tk

7.98
14.68

8.87 €/l

Aknapuhastusvahend
Ajax ja täide
al 500 ml

Vannitoapuhastusvahend
Cif Ultrafast
500 ml

4.48
5.98

0.25 €/tk

6.98
9.98

0.27 €/tk

Pesupulber Persil
(18 pesukorda)
1,17 kg / 2 sorti

04.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

04.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

04.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

04.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

04.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Maitseviin Viru valge
37,5%, 0,5 l / 3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

3.38
4.88

16.90 €/l

2.38
3.48

al 15.87 €/l

Tooniv sprei Magic Retouch
75 ml
erinevad toonid

Šampoon ja palsam Dove
al 200 ml
2 sorti

Seep Palmolive
Hygiene Plus Aloe
90 g

2.18
3.28

al 8.72 €/l

0.48
0.58

5.33 €/kg

5.58
7.68

74.40 €/l04.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

04.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

04.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

04.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Käte- ja küüntekreem Kamill
100 ml

1.48
2.34

14.80 €/l 04.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Pesugeel  Mayeri
1 l / 2 sorti

2.58
3.48

Deodorant Nivea
al 50 ml / 2 sorti
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

SUVEREHVE

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

KINNISVARA

• Müüa 2toaline korter (36,3 m2 ) Roheline 
tn 20a, Tapa linn, Lääne-Viru maakond 
(renoveeritud majas, hind 20 000 €, rahul-
davas/remonti vajav seisukord. Korteris 
on turvauks ja vahetatud aknad, vee- ja 
kanalisatsioonitorustik, küttesüsteem on 
kaugküte, interneti kaabel, kaabel tv, Toimiv 
ühistu. Huvi korral kirjutada, tel 503 0752

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

• Müüa hubane 2toaline (47,7 m2), esi-
mesel korrusel asuv kapitaalremonditud 
ahjuküttega korter Rakkes, Lääne-Viru-
maal. Ülalpidamiskulud madalad. Või-
malus enda aiamaa pidamiseks. Korteril 
on uued aknad, elektri- ja torusüsteem, 
uus ahi tubade vahel ja väikeahi köögis. 
Uued seinakatted, põrand, lagi. Vanni-
toas on plaaditud dušinurk, boiler ja tua-
lett. Lähedal kauplused, raudteejaam. 
Võib pakkuda vahetusvariante (korter, 
maja, maa, mets). Hind 15 900 €. Müüja: 
Kätri Kaik, tel 522 9397, katri@fi ibi.ee

• Müüa Tapa linnas 2toaline remontivatav 
korter Paide tänaval. Tel 5624 4605

• Müün Lääne-Virumaal 3toalise korteri 
või vahetan väiksema maja (3-4 tuba) liik-
lussõlme ligidal. Helistage palun kell 17.00. 
Tel 5619 9624

• Müüa Kundas 3toaline korter. Tel 5894 
2895

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

VAHETUS

• Vahetada kaks korterit Rakveres 
väiksema maja vastu Rakvere ääres. 
Tel 5348 8161

OST

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

MÜÜA

Maja Kandla ülas, Saaremaal 
krunt 7200 m2, maja 92 m2 

www.kv.ee/3205100

Maja Võõpsu külas Põvamaal,
krunt 3645 m2 

www.kv.ee/3344848

Hind 27 500 €Hind 40 000 €

2-korruseline kortermaja 
Vändra alevis. Üldpind 1013 m2 

www.kv.ee/2335034

2-korruseline maja Rummul 
krunt 4600 m2

www.kv.ee/3353222

Hind 45 000 €Hind 65 000 €*

Põllumaa Rae vallas 
3,3 ha 

www.kv.ee/2984458 

Aseri lähistel maja 
koos krundiga 1,4 ha 

www.kv.ee/3362079

Hind 37 500 €*Hind 17 500 €*

Aseriaru külas maja koos kõrval-
hoonetega, krunt 5500 m3 

www.kv.ee/2984762

Maja  Kastre vallas Tartumaal, 
krunt 1300 m2  

www.kv.ee/3367358

Hind 45 000 €*Hind 28 500 €

Korter Siimusti alevis 
3-toaline 48,9 m2

 www.kv.ee/3344855

Kalana külas Põltsamaal 
2-korruseline maja krunt 2500 m2 

 www.kv.ee/3142474

Hind 12 500 €*Hind 16 500 €

Maja Palamusel koos kõrval-
hoonetega, krunt 3400 m2 

www.kv.ee/3370770

3-toaline korter Pärnu linnas, 
võimalus ehitada 2. korrus

www.kv.ee/3312421

Hind 83 000 €Hind 65 000 €

Müüa 2-korruseline maja 
Tõrma külas, krunt 3500 m2 

www.kv.ee/3134721

Elamumaa Tõrma külas,
krunt 1 ha

 www.kv.ee/2984791

Hind 17 500 €*Hind 48 500 €*

ENAMUS OBJEKTIDEL 
ON OLEMAS HINDAMISAKT!
* JÄRELMAKSU VÕIMALUS ! 

Lisainfo tel 5624 4605 igor@sacito.eu

ÜÜRILE ANTAVAD KORTERID: 
Anda üürile Säreveres 2 toaline 

Anda üürile Vinnis 1 toaline
Anda üürile Rummul 2 toaline

Anda üürile Tapal 1 toaline
Anda üürile Ubjal 3 toaline

Anda üürile Pajustis 1 toaline

• Ostan 1 või 2toalise korteri Tapa või 
Tamsalu linnas. Tel 5697 5317

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

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

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

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

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

• Ostame igas seisukorras kinnisvara Lää-
ne-Virumaal - korter, majaosa, maja, garaaž 
jms. Sobiva hinna korral kiire tehing! Tel 516 
0115, info@vrssolutions.ee

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisu-
kord pole oluline ja samuti võib sisse 
jääda kogu teie vana prügi või mittevaja-
minevad asjad. Hind kokkuleppel. Tel 522 
6500

• Ostan garaaži Rakveres, võib vajada re-
monti. Tel 5340 3775

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

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile Rakvere linnas 1toaline 
kõigi mugavustega möbleeritud korter. 
Tel 502 9052

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

• Anda üürile Pajustis 1toaline korter, I 
korrus, möbleeritud ja elektriküttega. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Vinnis 1toaline korter, möb-
leeritud, elektriküttega, rõdu, III korrus, lift. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile möbleeritud korter Tapa 
linnas (1toaline, II korrus, keskkütte). Tel 
5624 4605

• Jõgeva linnas ja alevis vabaneb novembris 
1-2toalised korterid. Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline korter Rakveres, 
Lai tn 31, renoveeritud majas. Tel 516 2751

• Anda üürile Rummu alevis 2toaline 
osaliselt möbleeritud korter. Tel 5624 
4605

• Anda üürile möbleeritud 2toaline kor-
ter Säreveres. Õhksoojuspump. Tel 5624 
4605

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

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 3toa-
line möbleeritud, mugavustega korter. 
Hind 290 €+ kommunaalmaksud. Tel 
553 5885

• Anda üürile Ubjas 3toaline korter, II kor-
rusel, elektriküttega, osaliselt möbleeritud. 
Tel 5624 4605

• Üürile anda Rakveres renoveeritud majas 
3toaline möbleerimata korter, Lai tn 26. 
Tel 5656 4904

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa veoauto  GAZ 53 kallur, kõrge kas-
tiga. Ülevaatus puudub, kaasa varuosad. 
Tel 5624 4605

• Müüa Mercedes-Benz. Tüüp 211 E 200 
CDI must, 2006. a. Hind 3700 €, läbisõit 
296 000 km. Info 527 0058

• Müüa 2002. a Mercedes-Benz 210. 
Hõbedane, diisel, 100kW. Hind 600 €. 
Tel 5824 4057

• Müüa Nissan Almera 1,5. 2004. a. Tumero-
heline, rooste puudub, läbisõit 153 000 km. 
Heas korras, ülevaatus 2022. a. Tel 517 4193

• Müüa Nissan Qashqai, 2008. a, diisel, 
ülevaatus kehtib 2022. sept, sõidukorras. 
Info tel 5804 4594

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

• Müüa rehvid 215/55.17, 4 tk, vähese kulu-
misega. Tel 511 3414

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

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

• Ostan sõidukeid igas seisukorras ning 
hinnaklassis. Võib pakkuda absoluutselt 
kõike, romust kuni korralikuni. Raha 
kohe kätte. Tel 5309 2650

• 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 Ford Sierra, Scorpio või vanema 
BMW. Tel 5632 3142

• Ostan seisnud, remontivajavaid, avariilisi, 
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe 
järgi. Arveldamine ja dokumentide vormis-
tamine kohapeal. Tel 5376 2575

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

• Ostan igasuguses seisukorras sõidukeid. 
Võivad vajada remonti, olla seisnud, avarii-
lised, heas korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise puhul 
kiire tehing. Romud kustutan arvelt. Maksan 
head hinda! Tel 5357 7108
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

www.kuulutaja.ee

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

 ● Kallurveod
 ● Multilift konteinerite rent 
(10 m3, 15 m3, 20 m3)

 ● Täitepinnase müük 
(muld, liiv, killustik)

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

* 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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Autoremont ja rehvivahetus. Uute 
varuosade tellimine, müük ja paigaldus. 
Hinnad soodsad. Tarne kiire. Info tel 
5627 3336, Pajusti, Naaritsa 3

• Teostan sõiduautode ja väikekaubikute 
keretöid. Keevitus, karpide ja muude de-
tailide vahetus, kerevenituspink, värvipa-
randused, üleni värvimine ja ka vanemate 
autode taastamine. Tel 5353 5342

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

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
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: mööblivedu, väikses mahus 
kolimine jne. Kauba ruumi maht 3x1,5 m. 
Tel 503 2269

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

• Metsaveoautoteenus. Tel 503 2269

KAEVETEENUSED
• Kaeve- ja pinnase aukude puurimistööd 
miniekskavaatoriga. Tel 5558 3686

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

• Reoveevedu Lääne-Virumaal. Teenin-
dame iga päev. Tel 5656 1515

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

• Septikute, biopuhastite paigaldus 
ja müük. Tel 5757 0202, erlend@ees-
tiseptik.ee

•  Lammutus, ehitus, siseviimistlus (kor-
terid, majad, suvilad, kontorid) plaatimine, 
parkett jne. Tel 504 5560

• Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehi-
tus, isoleerimine, põrandakütte paigaldus. 
Info tel 5379 1720

• Teen lammutustöid ja keldrite pu-
hastustöid. Tel 5895 6633

• Ehitus brigaad ootab uusi tööpakkumisi. 
Vundamendid, põrandad, puitkarkassma-
jad, plokkmajade ehitus, elekter, torutööd, 
siseviimistlus, välisfassaad. Tel 5633 1530

• Talumajade renoveerimine, korterite 
remont. Tel 5633 1530

• Teostame ehitus- ja remonttöid nii era-
mutes kui korterites, vannitoad, siseviimist-
lus, fassaadid, soojustamine, vundamendid, 
katused, terrassid jne. Santehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Küsi julgelt! Tel 5808 
5965

• Korterite ja vannitubade remont. Tel 
5633 1530

• Renoveerimine ja ehitus: majade reno-
veerimine, ehituse sisetööd, puitfassaadid, 
müüritööd. Tel 5646 0674

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

• Teeme korterites ja eramutes jooksvaid 
remonditöid. Saunad, köögid, esikud jne. 
Tel 506 3539

• Siseviimistlustööd: värvimine, plaatimi-
ne, krohvimine, tapeetimine, www.mlcp.
eu. Tel 5667 7273

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

• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel 5637 9871

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Igasuguse keerukusega elektritööd, päde-
vusega elektrikult. Tel 524 3553

• Katuse ja fassaadi tööd. Meie poole 
võib pöörduda nii väiksemahuliste kui 
ka suuremahuliste tööde puhul. Pea-
miselt teeme koostööd eraisikutega, 
kuid vaatame üle kõik pakkumised. Võta 
meiega ühendust ning leiame just Sinule 
sobiva lahenduse! Erki Heinsalu, tel 5356 
1483, Heinsaluerki87@gmail.com

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

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
süvendamine, remont, rõngaste vaheta-
mine ja kaevuümbriste ehitus. Tel 5840 0240

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

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

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

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

• Maalritööd, trepikodade remont, fas-
saadide värvimine, üldehitus, renoveeri-
mistööd. Tel 5897 9293, Ehmes.ee. Lai 3 a

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Viru-
maal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone vun-
damentide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

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

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

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. info@
estpur.ee, tel 5347 6567

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. 
Tel 522 1165

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

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

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekol-
deid. Tel 506 9683

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154  Fekaalivedu ja 

settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

ARBORIST.EE
OHTLIKE JA PROBLEEMSESTE 

PUUDE LÕIKUS 
VÄÄRTUSLIKE PUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
VILJAPUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
HEKILÕIKUS

AIA VÕI KINNISTU 
HOOLDUS

25 aastat töökogemust 
TEL 5302 3518

www.arborist.ee

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

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

    L 9-15

• 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

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

kuulutused.kuulutaja.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

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

PEREJUUKSUR
Laada 25, Rakvere

Juuksur Keiu  
554 7332

Juuksur Jaanika  
5626 9611

Ootame uusi ja 
vanu kliente!

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

• 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

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, keskküt-
tespetsialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaa-
ma pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

MUUD TEENUSED
• Elektrigeneraatori teenus (20kW). Tel 
503 2269

• Puulehtede koristus puhuriga ja vajadu-
sel ka äravedu. Tel 503 2269

• Abistan teid auto müümisel. Tel 5357 
6624

• Kas sinu riidekappi on jäänud seisma 
asju, mida kandsid ehk aastaid tagasi? Või 
ei mahu uued asjad kappi ära, sest vanad 
ja seisma jäänud riided võtavad liiga palju 
ruumi? Meil on sulle lahendus - tule rendi 
Riideboxis endale boks ning too kõik oma 
seisma jäänud asjad uut omanikku otsima. 
Aga kui sulle tundub, et kapis on veel piisa-
valt ruumi uutele asjadele, siis tule ja soeta 
need endale Riideboxist Võidu tänav 5, Rak-
vere. Lisainfo facebookis või tel 5645 4294

• Pesen teie pesu (tekid, padjad, madratsi-
katted, joped, kaltsuvaibad, tööriided jne.) 
Transport uksest ukseni Rakvere linnas 3 €. 
Tel 5300 5620

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

• Kinnisvara korrashoid: äri- ja bürooruu-
mide koristus. Puhastusteenus. Kinnisvara 
korrashoid. Korteriühistu heakorrateenus. 
Ehitusjärgne koristus, www.mlcp.eu. Tel  
5782 6806

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

• Ohtlike puude likvideerimine. Tel 
554 9113

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

• Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus, remont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. Uued õhk-
soojuspumbad al 395 €. Õhk-vesi soo-
juspumpade müük, paigaldus (Daikin, 
Th ermia, Nibe). VIRU SOOJUSPUMBAD 
OÜ. Tel 5656 4857

• Pakkuda raamatupidamisteenust ette-
võtetele. Huvi korral ühendust võtta numb-
ril 5824 1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

• Koristan ära teie vanaraua keldritest 
ja õuedelt, kaasa arvatud auto akud, 
vana auto dokumentidega ja  kodu-
tehnika. Tel 5672 7600

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komplektid. 
Müük. Paigaldus. Konsultatsioon. Garan-
tii. Tel 515 2235, 325 2179, OÜ Mart Tali 
Kaubandus

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



Kuulutaja reede, 1. oktoober 2021 13

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

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

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

HÖÖVELMATERJALI
(välis-, sise-, põranda-, 
terrassi-, servamata 

lauad)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435 TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

Viiruseohu tõttu palume 
Kuulutaja toimetusse tulek

eelnevalt kokku leppida.
Tel 322 5093.

Rendime ja müüme 
piirdeaedasid, 

soojakuid ja pop-up 
telke ning inventari 

ürituste jaoks

5771 2345  I  info@rentbull.ee
  www.rentbull.ee

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5672 7175

• Koristan kuuri, garaaži ja aianurgast 
vana ja vedelema jäänud metallihunniku. 
Tasuta ei taha, maksan raha. Tel 5342 6287

• Kas kellelgi on pakkuda vanu propaani 
ja hapniku balloone? Palun helistada. Tel 
5675 1277

• Müüa soodsalt korralik kirjutuslaud. Tel 
551 7090

• Pakun munakoori ja karpe. Väiksema 
tasu eest. Tel 5390 6230

• Müüa uus robottolmuimeja Forme (145 
€). Laste pikendatav voodi madratsiga (40 
€). Väike kapp (20 €). Tel 5699 6594

• Müüa Rakveres soodsalt vähe kasutatud 
erilise disainiga magamistoa komplekt ja 
muud mööblit. Tel 5661 4687

• Müüa pestud lambavilla 22 kg - 50 €. Tel 
5590 2846

• Müüa nädal aega kasutatud lap-
sevankri komplekt. Hind 200 €. Tel 
5590 2846

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda erinevaid 
täitematerjale (killustik, liiv, muld) võima-
lus tasuda ka vanametallis ja autoromudes. 
Tel 5627 2666 

OST

• Ostan mahla jaoks õunu. Tel 506 1085

• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. Tüh-
jendusostud majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, kojukutsed tasuta, üle Eesti. 
Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

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

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

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

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan Tarbeklaasi vaase, karahvine 
ja pitse. Samuti ostan Norma/Salvo  
mänguauto, rongi, trammi ja 1970–90. 
a cccp 1/43 mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan mullast pinnase täitematerjali 
ilma suuremate kivideta ca 600 tonni. Võib 
pakkuda ka väiksemat kogust. Tel 5373 7321 

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

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

• Ostan kuldmünte, maksan kuni 400 €. 
Hõbemünt kuni 100 €. Tel 5590 6683

• Ostan üleliigseid asju: tööriistad, raama-
tud, lauanõud, mööbel. Tel 503 9650

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Müüa kuiva, lõhutud kuuske hind 50 
€/ruum, saar alates 60 €/ruum, sobib 
katlapuuks. Pikkusega 30, 40 ja 50 cm. Tel 
5666 5499

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

• Müüa saetud, lõhutud küttepuud. Metsa-
kuiv kuusk, kask, lepp. Tel 5192 4320

• Müüa lõhutud küttepuud: sanglepp, lepp, 
metsakuivkuusk (mänd) ja kütteklotsid 40 L 
võrk 2 €. Tel 5192 4320

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 5074 
553

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

EHITUS

• Pakun betoonplokke. Tel 5594 7776

• Müüa kasutamata hüdroisolatsioon 15 l, 
hind 50 €. Tel 5326 7156

• Müüa uus Makita kettsaag. Võimsus 
4,1kW. Müügihind 200 € (poes 480 €). Tel 
5639 6489

• Müüa komplekt JELD WEN uued mänd 
mantel uksed: 90 cm x 210 cm - 2 tk, 100 cm 
x 210 cm - 4 tk, uus tuletõkke uks 100 cm x 
210 cm – 1 tk, tuuletõkke plaat 120 cm x 270 
cm, isolatsiooni plaat 200 cm x 50 cm x 3 
cm - 20 tk. Kogu kaup poole tava hinnaga. 
Tel 5814 0356

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud ja kas-
vavat võsa, tel 511 6174. Samas müüa 3 m 
ja lõhutud küttepuud, tel 504 3326

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa toidukartulit: „Vineta“, „Flavia“, 
„Tiina“, „Carolus“, „Laura“. Tel 5647 5596/5616 
5542

• Müüa keerispea taime sisaldav mesi (hind 
6. 50 €/kg.). Tel 5569 7224

• Müüa hobusesõnnikut. Tel 522 8396

• Müüa kõdusõnnikut, odav. Tel 5685 8009

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

OST
• Ostan kasutatud mootorsae, heas korras, 
kui ka suuremat remonti vajava. Tel 503 9650

• Ostan või viin ära tasuta õunu. Tel 528 
8693 

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

• Soovin osta paki heina. Tel 5390 6230

VANAVARA

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

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

• Ostan NSVL  fotoaparaate, objektiive, 
vahvliküpsetajaid. Tel 5853 2215  

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

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

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, käe-
võrusid, merevaiku, münte, hõberub-
lasid, paberrahasid, kellasid, hõbedat 
(pitsid, lusikad, portsigarid jne). Huvi-
tavad ka vanad rinnamärgid, medalid, 
ordenid, koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. Ostan 
raamatu „Oikumeeni 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! Tel 5649 5292

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

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

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rin-
namärke, medaleid, postmarke, al-
bumeid, vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 
5458
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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

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM HIND KÕRGEIM HIND

Kartul, E. kg 0,80 1,50
Maitseroheline (r.sibul, till, petersell) kg 7,00 10,00
Küüslauk , E kg 10,00 12,00
Kurk, E. kg 4,00
Tomat, E. kg 3,50 4,50
Tomat, imp. kg 2,50 3,00
Mugulsibul, E kg 2,50
Peakapsas, E kg 1,50
Suvikõrvits, E. kg 1,00
Kõrvits, E kg 1,00
Porgand, E kg 1,50 2,00
Kaalikas, E kg 1,50
Peet, E kg 1,50
Aeduba, E kg 2,50
Kultuurmustikad,  imp. kg 15,00
Vaarikad, E kg 14,00 15,00
Maasikad, imp. kg 9,00
Pohlad, E liiter 5,00
Jõhvikad, E liiter 5,00
Astelpaju marjad, E kg 8,00 10,00
Ploomid, imp. kg 2,50 3,50
Õunad, E kg 1,50 3,50
Kukeseened kg 8,00
Mesi kg 7,00
Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5,00
Värske räim ja kilu kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL 30. SEPTEMBRIL 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest klaasist 
vaase kuni 100 €/tk, nõukogudeaegseid 
ja vanemaid ehteid, sõlgi, käevõrusid, 
merevaiku, karpides lusikaid, EW aeg-
seid kohvikanne ja piimakanne. Samuti 
ostan nõukogudeaegseid ja ka vanemaid 
raamitud seinapilte, graafilisi lehti, 
õlimaale, akvarelle, kujusid, keraamilisi 
seinaplaate, fotoaparaate, fotosid, fo-
toalbumeid, postkaarte jne. Igasuguse 
huvitava vanavara, raamatute ja kunsti 
ost! Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

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

TEATED

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Kursustele registreerimine on ava-
tud! Inglise keel algajatele, Inglise keel 
A2, Inglise keel B1. Kõik keelekursused 
on 40-tunnised, maksumusega 180 €. 
Taimeseade algkursus (110 akad tundi) 1 
kord kuus pühapäeviti, maksumus 220 €. 
Aiakujunduse algkursus (44 akad tundi) 
neljapäeviti, maksumus 105 € . ALUS-
TAME OKTOOBRIST! Kursuste info ja 
registreerimine kunderi.rahvakool@
mail.ee ja telefonil 5667 7471

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Viiruseohu tõttu palume Kuulutaja toimetusse 
tulek eelnevalt kokku leppida.

Tel 322 5093.

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

TÄNA MAAILMAS

Ekspeaminister Theresa May tähistab täna oma sünnipäeva
Täna 65 aastat tagasi, 1. ok-
toobril 1956. aastal on sündi-
nud Suurbritannia 76. peami-
nister ja riigi teine naissoost va-
litsusjuht Theresa May. Naine 
on pälvinud väga palju tähele-
panu oma kalli maitsemeele 
tõttu.

Allan Espenberg

Theresa May sai olla Konservatiivse 
Partei liider ja Suurbritannia peami-
nister täpselt kolm aastat (2016-2019), 
misjärel ta jätkas tegutsemist riigi par-
lamendis. Pärast Margaret Thatcherit 
oli May teine naispeaminister Ühend-
kuningriigis ning selles ametis sattus 
talle erakordselt raske ülesanne: ta pidi 
tegelema Brexitiga ehk Suurbritannia 
väljaastumisega Euroopa Liidust. Brexit 
tõi May peaministritoolile ja Brexit ta 
sealt ka minema pühkis.

Oskab üllatada jalanõudega
„Ta on üldiselt selgrootu tobu,“ ütles 
Theresa May kohta USA endine presi-
dent Donald Trump. Briti peaminist-
ri kantseleist öeldi, et Ameerika juht 
kiusab ja alandab oma kolleegi. Aga 
samamoodi rääkis Mayst üks tema kol-
leege konservatiivsest parteist: „Ta on 
haruldane frukt. Temaga pole kerge 
töötada.“ Samal ajal kirjutas üks ajakir-
janikest: „May on sarmikas, omab oraa-
toriomadusi ja aegunud poolfabrikaati-
dega täidetud külmkapi atraktiivsust.“

Üks hinnang on aga arvajatel ühi-
ne: Theresa oli alati tähelepanu kesk-
punktis. Mõnikord olid selle põhjuseks 
ebamugavad hetked, mille keskmesse 
May sattus. Paljud neist said meemi-
deks: blogijad ja ajakirjanikud arutasid 
näiteks tema kohmakaid tantsusamme, 
aga liiga sügavad reveransid Briti ku-
ningliku pere liikmete ees ajasid inime-
si naerma. Mayl oli raskusi ka rahvus-
vahelistel foorumitel. Kord Berliinis 
pidi Theresa mõnda aega autos istuma, 
oodates, millal talle uks avatakse – uks-
elukk oli katki. 

Kuid kõige rohkem äratas May tähe-
lepanu oma eredate rõivastega. Paljud 
erakonnakaaslased olid nördinud, et 
ta kandis disainerkostüüme ja kalleid 
kingi. Juba enne seda, kui May istus 
peaministritoolile, sai ta tuntuks oma 
armastusega ekstravagantsete jalanõu-
de vastu, mis rõhutasid tema jalgade 
sihvakust. Tema garderoobis on sadu 
kingapaare, millest igaüht hoitakse lä-
bipaistvas karbis.

Tundus, et poliitiku jaoks keelatud 
jalatsimudeleid pole olemas: ussinahast 
kõrged saapad, mustriga kingad, isegi 
mitmevärvilised kummikud. Kuid po-
liitiku lemmikjalatsiteks on tema kuul-
sad leopardimustrilised kingad.

Theresa May kingade valikut jälgis 
tähelepanelikult meedia. Näiteks koh-
tumisel Hispaania kuninga Felipega 
kandis ta härjavõitleja jakki meenutava 
etnilise mustriga kingi ja läbirääkimis-
tel Prantsusmaa presidendi Emmanuel 
Macroniga kingi naisterahva huulte ku-
judega. Palju kära tekkis siis, kui peami-
nister ilmus kohtumisele kuninganna 
Elizabeth II-ga nahksetes lakksaabastes. 

Stilistid kiitsid saapaid, kuid soovita-
sid poliitikul riietuda mitte ainult moe, 
vaid ka positsiooni ja vanuse järgi. 

Theresa Mayle heideti sageli ette liig-
set ekstravagantsust. Ta eelistab üsna 
massiivseid ja kalleid ehteid, näiteks 
suuri pärlikeesid või hiiglaslikke käevõ-
rusid, mis kujutavad suurte kunstnike 
maale. Austust kuningliku perekonna 
vastu demonstreerib ta Briti tootjate 
riideid ja jalatseid kandes, sealhulgas 
neidki, mida eelistavad kanda kunin-
ganna ja Kate Middleton.

Ühed May püksid tekitasid aga pea-
aegu skandaali. Sunday Timesi fotoses-
sioonil kandis Briti peaminister Bur-
berry kohvivärvi nahkpükse hinnaga 
1158 eurot ja tosse 343 eurot. Britid 
leidsid, et nende peaminister ei peaks 
kandma nii kalleid asju, kui riik seisab 
silmitsi tõsiste majanduslike raskustega. 
Kuid valitsusjuht ei reageerinud sellis-
tele rünnakutele kunagi, riietudes jät-
kuvalt nii, nagu talle meeldis. 

May mööbel visati välja
2019. aasta juulis astus Theresa May 
peaministri kohalt tagasi, tema toolile 
asus Londoni endine linnapea, oma-
näoline poliitik Boris Johnson. Ame-
tikorterisse kolinud Suurbritannia uus 
valitsusjuht Johnson ja tema abikaasa 
Carrie Symonds nimetasid John Lewi-
se firma mööblit, millega Theresa oli 
residentsi sisustanud, tõeliseks õudusu-
nenäoks. Vähemalt nii põhjendasid nad 
kallist renoveerimist, mille käigus ku-
lutati umbes 230 000 eurot, samas kui 
peaministri residentsi ülalpidamiseks 
eraldatakse eelarvest igal aastal 35 000 
eurot. 
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Peatage maailm, ma 
tahan maha minna!

Andrus Mänd, 
usuteaduste magistrant, 

Alfa-kursuse üks korraldajatest

Lugejatest pole vast ühtki, keda pikale veninud koroonapan-
deemia poleks vähemal või rohkemal määral puudutanud. 
Kas oled haigestunud ise, äkki kaotanud mõne lähedase või 
siis lihtsalt stressis maski kandmise nõuetest ja tüütavast 
koroonapassi küsimisest. COVID gamma, delta, lambda… 
karantiin ja isolatsioon, kaua võib ja millal see lõppeb? Se-
gaduses maailm ja katkine ühiskond, kus lõhestatus aina sü-
veneb, paneb küsima, kes on üldse inimene, ja mis on selle 
elu mõte? Juhtudes veel üksinda karantiinis istudes kuulma 
raadiost poplaulu „Ma ei tea, kes ma olen..“ Võib see psüühi-
kale eriti laastavalt mõjuda. 

Siiski võib leiduda selles katkises maailmas, midagi, mis on 
püsivam kui valitsus, võim või pandeemia. Selle turvaliseks 
ja kindlaks aluseks on üks mees, kes ütles tema on Alfa ja 
Omega. See mees oli Jeesus Kristus. Õppides tundma, mida 
see tema õpetas, võid luua oma elule uue alguse ja sa ei pea 
oma elus enam üksindust ja mõttetust tundma. Just selleks 
pakub võimaluse 6. oktoobril kell 18.30, Rakvere Karmeli 
koguduse ruumides (Koidula 5) alustav Alfa kursus. Põnev ja 
kaasaegne teemaõhtute sari tutvustab kristliku õpetuse alg- 
ja põhitõdesid. Kursus on tasuta, avatud kõigile soovijatele, 
soojas ja sõbralikus õhkkonnas on võimalik pärast loeng-
ut arutada tekkinud küsimusi ning vestelda. Rohkem infot 
www.karmel.ee/alfa.

Naer läbi pisarate isolat-
siooniaegses hipifi lmis
1. oktoobril esilinastub ki-
nodes indie-film „Kotkatii-
vul“, mis jutustab kurva loo 
emaarmastusest, mis 
püüab hüljatud pojani jõu-
da pärast ema surma.  

Margit Adorf

Selle filmi suurimaks tuge-
vuseks on oskuslikult üles 
ehitatud lugu, mis on sobi-
tatud pandeemia oludes fil-
mimiseks. Kui praegu tuleb 
riburada kinoekraanidele ka 
neid filme, mis on valminud 
enne suurt pandeemiat ja on 
seni riiulil õiget linastusaega 
oodanud, siis „Kotkatiivul“ 
on otsast lõpuni filmitud kar-
mide koroonapiirangute ajal. 
Kuna tegemist on madalaeel-
arvelise indie-filmiga, siis te-
gelikult see isegi ei mõju nii 
imelikult, et lokatsioone ning 
tegelasi on vähe ja tegevus 
üsna kammerlik.

Peategelaseks on täisealine 
mees nimega Leif (Jake Joh-
nson), kes on üles kasvanud 
ilma vanemateta. Ema jättis 
ta maha, kui poiss oli 12-aas-
tane. Ema oli seksisõltlasest 
hipi, kes rändas laia ilma 
end otsima. Nüüd ilmub väl-
ja keegi vanem proua poisi 
minevikust, kes toob Leifile 
sõnumi, et tema ema Honey 
(Susan Sarandon) on vähki 
surnud ja pärandanud poisile 
oma elamu, kuid seda teatud 
tingimustel. Poeg peab täitma 
nimekirja tegevustest.

Leif sõidabki ema majja, 
mis osutub üsna kobedaks 
eluasemeks, eriti võrreldes 
selle väikse kuudiga, kus mees 
varem elanud on. Ema on en-
dast maha jätnud video juht-
nööridega, mida poeg tegema 
peab. Põhiliselt on need asjad 
seotud erinevate psühholoo-
giliste barjääride murdmise-
ga ja lõpuks jõuab teekond 
selleni, et ema edastab poja-
le sõnumi, kui üliväga ta on 
oma poega kõik need aastad 
armastanud.

Küünik minus ütleb, et 
mine sa ka metsa oma jutu-
ga, ema või asi, või et tema 
kangesti armastab, tuhkagi! 
Aga… Lugu on edasi antud 
hästi südamlikult, õigetele 
nuppudele vajutades. Ja kui-
gi näitlejate rollitäitmised on 
kohati kohmakad ning naljad 
pole alati naljakad, on selles 
niisugusel määral siirust, et 
lugu läheb hinge ja vähegi 

õrna hingega vaatajat valdab 
nukrameelsus ning kaastunne 
selle ärajäänud ema-poja suh-
te pärast.

Susan Sarandon teeb siin 
tegelikult väikse kõrvalrolli, 
kuid see kannab väga hästi. 
See ema ongi selline lillelaps, 
keda on keeruline süüdista-
da, sest õigupoolest on tema 
arvates kõik korras, isegi see 
pole kuigi hull, et ta videot 
filmides on kohe-kohe tei-
se ilma minemas. Või nagu 
ta ise ütleb: ma olen kohal ja 
vaatan seda, kuidas sa vaatad 
seda videot. Igal juhul püüab 
ema pojale veel enne surma 
edasi anda sõnumi, et ta on 
kogu aeg pojast hoolinud ja 
teda distantsilt armastanud. 

Filmiloos lõpuks poeg ka 
kasutab ema nõuandeid ning 
jõuab omamoodi katarsiseni, 
et mineviku vihkamisest või 
siis ükskõiksusest, välja jõuda. 
Ma ei ütle, et Jake Johnson 
teeb superhea rolli, pigem ei 
tule tal nutmisstseenid üld-
se usutavalt välja, aga kogu 
komplektina, mõjub film siis-
ki usutavalt ja terviklikult, ei 
lähe liiga muinasjutuliseks 
kätte ära ja saab ka natuke 
nalja. 

Emotsionaalselt on tege-
mist väga südamliku ja edasi-
viiva looga. Otsustajaks on 
aga vaid vaataja ise, oma ri-
kutuse astmelt lähtudes. Kui 
olete veidigi naiivne ja mitte 
paadunud pessimist, siis on 
suur šanss, et see film meel-
dib teile. Aga nii suurt imet 
see film muidugi ei tee, et 
pahurat ja kibestunud ini-
mest üles sulatada. Mingi fil-
mikunsti šedööver see ei ole, 
suuri preemiaid sellele ennus-
tada ei saa, aga kes soovib ra-
hulikku muhedat filmiõhtut, 
siis seda saab küll. 

Olgu veel öeldud, et filmi 
režissöör ja üks stsenariste 
Trent O’Donnell ei ole kino-
publikule varasemast tuttav, 
sest ta on seni tööd teinud 
vaid televisiooni jaoks. „Kot-
katiivul“ on tema esimene 
kinofilm ja kui seda arvesse 
võtta, siis tubli saavutus. 

Ei saa mainimata jätta, et 
sel nädalal jõuab kinodesse ka 
uus James Bondi film. Bondid 
on aga kõik enamvähem sel-
lised, et räägi nende kohta, 
mida iganes, fänn läheb vaa-
tab korralikult kinos ära. Nii-
palju võin küll öelda, et krii-
tikute poolt on film saanud 
sooja vastuvõtu. 

Peategelane, hüljatud poeg Leif (Jake Johnson) vabaneb ema viimseid soove täites 
mineviku taagast. Foto: Pressimaterjalid

Uksed avab enese-
arengukeskus
Margit Tandru ja Anni Ruusmann otsustasid avada Rakve-
res Vilde tänaval enesearengukeskuse HingePai – avamis-
pidu on sel laupäeval.

„Oleme aastaid käinud enesearengu teel. Minu meelest 
on nii põnev see maailm, mida palja silmaga ei näe,“ selgitas 
Anni Ruusmann. 

HingePai naised plaanivad pakkuda sündmusi ja teraa-
piaid: meeste ja naiste väeringid, fotograafia ja kunstiringid, 
vestlusõhtud, seminarid, koolitused, teraapilised tegevused, 
laste arengut toetavad tegevused, toitumisnõustamine ja 
eratreeneri teenused.

Kuulutaja

MÕNE REAGA KUHU MINNA

Rakvere Teater
1.10 kell 19 „Charlotte Löwensköld“ s/s, lav. Urmas Lennuk
2.10 kell 19 „Katk.Est.Used.“ s/s, lav. Karl Koppelmaa

HingePai
2.10 kell 11-18 toimub Rakveres, Vilde tänav 14, enesearen-
gukeskuse HingePai avamispidu. Sissepääs prii.
2.10 kell 19 HingePai avamispeo järelpidu gongide ja heli-
rännaku saatel. Üritust viivad läbi Kristjan Võrno ja Vero-
nika Ilves, üheskoos Helilinnuna. Osaluspanus 15 eurot. 
Registreeru palun e-posti vahendusel hingepai@gmail.com, 
FB: HingePai.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
03.10 kell 15 ühingute juhtide koolitus (Tahvel kui töö-
vahend), kojaruumis. Osalemine kohustuslik.
06.10 kell 11.45-16 Zoomi keskkonnas koolitus Harjumaa ja 
Lääne-Virumaa KOVdele „Kuidas parandada ligipääsetavust 
kohalikus kogukonnas – mida on hea teada, millega arvesta-
da“. E-post: anneli.habicht@epikoda.ee
NB! Kurtide ühingu bowling on kas 16. või 23. oktoob-
ril (kuupäev selgitamisel), info sms tel. 5341 9502 Ene 
Veeremaa
18.10 kell 14 Südamehaigete ühingu infopäev kohvikus 
Safran, registreerida tel 516 4349 Piret Lulla 
Lääne-Virumaa PIK info tel +372 5342 9043 
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ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

teemantsaagimist

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

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

MAMORTÜÜPI SEALIHA PEREFARMIST
MAMORTÜÜPI SEALIHA PEREFARMIST

sealiha 2,99 €/kgsealiha 2,99 €/kg

MAMORTÜÜPI SEALIHA PEREFARMIST

sealiha €/kg2,99sealiha

www.omaporsas.ee

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

Balti Jaama ja Mustamäe turul

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

Balti Jaama ja Mustamäe turul

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

Balti Jaama ja Mustamäe turul

KampaaniaKampaania

Praad kondiga 3,30 €/kgPraad kondiga 3,30 €/kg11. - 12.10

Praad „siilike” 2,99 €/kgPraad „siilike” 2,99 €/kg18. - 19.10

4. - 5. ja 27. - 28.10

Praad kondiga 3,30 €/kgPraad kondiga 3,30 €/kg11. - 12.10

Praad „siilike” 2,99 €/kgPraad „siilike” 2,99 €/kg18. - 19.10

4. - 5. ja 27. - 28.10

VÄRSKE JA EESTIMAINEVÄRSKE JA EESTIMAINE

Sealiha
al veerand seast

2. 05 €/kg

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu
TASUTA

LIHAPOOD RATASTEL

Lisatasu eest tükeldamise võimalus

Müügil ka subproduktid

vajanguperefarm@gmail.comvajanguperefarm@gmail.com

perefarm

LIHAPOOD RATASTEL

Müügil ka subproduktid

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

• puidust siseuksed al 90.-

• valged sileuksed al 65.-

• valged profiiluksed al 75.-

• Basic välisuksed al 260.-

• Nordic välisuksed al 320.-

• laudisega välisuksed al 180.-

• korteri välisuksed al 170.-

• tulekindlad EI30 uksed al 250.-

• tulekindlad EI30 tammespoon uksed al 390.-

AINULT KAHEL
PÄEVAL
AINULT KAHEL
PÄEVAL

- %50- %50

1. - 2. okt

KOGU KAUPKOGU KAUP

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R, L 10-14 / P suletud

Tule kindlasti!

UUS KAUP
KÄEKOTID SUSSID

SÜGISKINGAD

UUS KAUP

Aadress: Jahvataja, Tõrma küla,

Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44406
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