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Triin, kolm aastat tagasi 
osalesid kohalike oma-
valitsuste valmistel n-ö 
puhta lehena, tulles ette-
võtlussektorist. Kas ja mil-
lega poliitikamaailm sind 
selle aja jooksul üllatanud 
on? Mida õpetanud?

Ettevõtlussektor ja ava-
lik sektor on päris erinevad. 
Omavalitsuses on palju pro-
jekte, mille realiseerumi-
ne võib võtta aastaid, vahel 
isegi aastakümneid. Ka ei 
saa tihtilugu kõike üksi ja 
kohe otsustada, nii nagu era-
ettevõttes. Üllatusi mulle 
poliitikamaailm vist eriti too-
nud ei ole, sest isa tööd kõr-
valt nähes, mõnes mõttes ela-
des ju selle sees, nägin tol ajal 
ka tema rõõmu ja kurbust, 
kaotusi ja võite. Diplomaa-
tiat on palju tarvis. Poliitika 
on päris suur kompromissi-
de kunst. Raske on kindlasti 
emotsionaalselt, kui esineb 
isiklikke ründeid, kui tundub, 
et olulistest teemadest tehak-
se ainult poliitika ja teema ise 
järsku enam ei olegi tähtis.

Olen õppinud palju rahu-
likumalt suhtuma kõigesse, 
kuigi vahel on tohutu ärevus 
ümber. Ilmselt on seda juba 
ka elu õpetanud, et me ei saa 
ju muuta teisi inimesi, vaid 
ikka iseennast ja oma suhtu-
mist teatud situatsioonides. 
Poliitilisel ametikohal võib 
kõik väga kiiresti muutuda. 
Hindan inimlikkust ja rahu-
likul meelel on ikka lihtsam 
oluliste tulemusteni jõuda.

Äsja täitus aasta linnapea-
na töötamist – mis on ol-
nud selle ameti juures sinu 
jaoks kõige raskem ning 
kas on ka loobumise mõt-
teid peast läbi käinud?

Loobumise mõtteid ei ole 
olnud. Praegu on jätkuvalt 
suur soov panustada, et oma 
kodulinna heale käekäigule 
kaasa aidata. Selle suve lõpul 
tundsin küll elus esimest kor-
da väga suurt väsimust, ehkki 
puhkasin suvel kaks näda-
lat, kuid see jäi koroonakriisi 
järgsesse ning Vallimäe vaba-
õhukeskuse avamise eelsesse 
aega ja enamus päevadel oli 
vaja tööalaste asjadega tegele-
da. Koroonakevad oli pinge-
line, kodukontorit ei olnud, 
tuli ikka linnavalitsuses olla 
ja jälgida, mis saama hakkab, 

teha kiireid otsuseid ning ja-
gada olulist infot, kui valitsu-
selt uued otsused tulid. Pinge 
mõistagi väsitab. Tervis andis 
korraks märku, et tuleb tem-
pot natuke vähemaks võtta.

Raskeim on üldse hea aja-
planeering. Selle ametiga tu-
leb arvestada, et on palju ko-
hustusi ja vastutus on suur. 
Tööaeg on 24/7. Palju on ka 
erinevaid üritusi, kuhu oo-
datakse ja kutsutakse ka töö-
välisel ajal ja nädalavahe-
tustel, vähe jääb aega enda 
ja pere ning lähedaste jaoks. 
Aga aega tuleb võtta, et jõu-
varusid taastada. Olen püüd-
nud seda teha.

Linnapea ametisse asudes 
nimetasid ühe väljakutse-
na ka meeskonnaliikmete 
sidumist ja töörahu hoid-
mist, kuidas see õnnestu-
nud on?

Jah, see on väljakutse. Pean 
koostööd ja meeskonnatööd 
väga oluliseks, aga see on 
nagu kahesuunaline tänav – 
keskel saab kokku siis, kui 
mõlemalt poolelt liikuda. Ka 
üksi on võimalik tänava otsa 
jõuda kui ülekantud tähendu-
ses rääkida, aga see tähendab 
seda, et teine on ikka samas 
kohas. Arvan, et olen mõis-
tev ja püüan inimesi hoida ja 
motiveerida. Töörahu või-
vad kergesti kõigutada ka nn 
välised mõjutajad. Poliitilisel 
ametikohal saadakse mees-
kond, mitte ei valita seda ise 
ja koos tuleb sidusus luua 
ning kõigil on selles oma osa. 
Mina pühendun ja panus-
tan ja ootan seda ka teistelt. 
Oleme selle aastaga hakkama 
saanud ja loodan, et mida aeg 
edasi, seda rohkem toimub 
kokku kasvamine. Linna-
valitsuses töötavad väga pä-
devad spetsialistid, kes on 
oma teadmiste ja oskuste-
ga samuti alati toeks. Oleme 
meeskond ja rasketes situat-
sioonides on see hästi tuntav.

Rääkides sisulistest teema-
dest, milliste seni linnaelu 
arengus teoks tehtud luba-
duste üle ise enim rõõmu 
tunned?

Sattusin linnapeana ametis-
se kui Rakvere jaoks realisee-
rusid just suured projektid, 
millesse on panustanud väga 
paljud inimesed ja eelnevad 

Foto: Helen Solovjev

Triin Varek – 
aasta meeri 
ametis
Mullu 6. oktoobril kinnitati ametisse Rakvere 
praegune linnavalitsus ning Triin Varekust sai 
linnapea. Uurisime, milliseid rõõme ja muresid
see töö seni pakkunud on.

Liisi Kanna

valitsused. Mul on väga hea 
meel, et siin ei ole poliitikas-
se takerdatud, vaid mõistlike 
teemadega lähevad alati uued 
inimesed edasi. Rakvere ter-
visekeskus, Vallimäe vaba-
õhukeskus, Pikk tänav. Palju 
on panustatud ka tänavate 
rekonstrueerimisse, peagi on 
korras Piiri, Jaama ja Val-
likraavi tänavad. Muidugi 
uus ilme ja lahendus Parkali-
Jakobsoni lõigul, AQVA Spa 
ees. Koerte jalutusväljak Päi-
kese tänaval saab teoks. Väga 
kaua oodatud kergliiklusteed, 
eriti Vaala Keskuse suunal. 
Kettagolfi rada ja jõulinnakud 
ning linnaleht Rakvere Sõnu-
mid, on kõik samuti olulised.

Loetelu võiks jätkata, aga 
töö ei lõpe ja uued mõtted 
ning projektid ootavad juba 
ees. Kindlasti on suur tugi rii-
gi poolt tulnud investeerin-
gute toetustel ja 2021. aastal 
on soov edasi minna nn Pika 
tn 2. etapiga. Linna tänava-
valgustuse rekonstrueerimine 
on mitmeaastane projekt.

Juba kolme aasta taguses 
intervjuus tõid esile riigi-
gümnaasiumi rajamise va-
jalikkust Rakverre – kui 
rahul oled seda puudu-
tavate otsuste ja asjadega 
edasi liikumise tempoga?

Rakvere linna volikogu 
on siin oma otsused teinud 
ja riik on tempot hoidnud 
ajagraafiku mõttes nii nagu 
lubas. Alles hiljuti toimus lin-
navalitsuses töökoosolek, kus 
väga paljud erinevad osapoo-
led kohal olid ja lepiti kokku, 
mis on järgmised sammud. 
Aktsiaseltsi Riigi Kinnis-
vara esindaja kinnitas, et 
2021. aasta märtsis-aprillis 
läheb kopp maasse ja kooli-
ehitus algab. Kindlasti saab 
olema põnev ja pinev aeg, aga 
Rakverele annab uus hoo-
ne tänapäevase arhitektuuri 
mõistes erilise aktsendi ning 
linnal on siin oma kohus-

tused, et leida kaasrahastust 
Arvo Pärdi nimelise muusi-
kamaja ehituseks ja Vabaduse 
väljaku loomiseks. Gümna-
sistid saavad väga vinge uue 
õppekeskuse! Ja peagi leiab 
aset järjekordne nn inspirat-
sioonikohvik, mille haridus- 
ja teadusministeerium kor-
raldab, kus on võimalus kaasa 
rääkida näiteks uue loodava 
kooli õppekava osas.

Ühe sinu jaoks olulise 
ülesandena oled varase-
malt korduvalt nimeta-
nud ka koostöö arenda-
mist ettevõtjatega ja töös-
tusparkide arendamist. 
Milliseid samme selles osas 
astutud on?

Oluline samm oli kindlasti 
antud valdkonna abilinnapea 
koha loomine, kelle üles-
anneteks on siis nii ettevõt-
lussektoriga koostöö kui tu-
rismi valdkond ja lisarahas-
tuste leidmine linna projekti-
dele. Tööstusalad on viimaste 
aastatega Rakveres üsna edu-
kalt käivitunud ja igaüks, kes 
kasvõi Nortsu teed pidi sõi-
dab, näeb, et ettevõtlus seal 
piirkonnas areneb. Isiklikult 
ei ole küll paraku jõudnud 
kõigiga, kes tööstusaladel toi-
metavad, kohtuda ja suhelda. 
On aga plaanis ettevõtjaid 
kokku kutsuda ja nendega 
arutada nii ettevõtluse rõõ-
me ja muresid kui ka linna-
arenguid. Kevadsuvel viisime 
rakverlaste seas läbi ka avali-
ku küsitluse ja fookusgruppi-
de intervjuud kaasamise osas, 
mille kokkuvõtte tutvustus 
sel nädalal aset leidis ning 
mille järgi siis edaspidi toime-
tades püüame ka ettevõtlus-
sektorit rohkem kaasata.

Milliste teemade üle sü-
dant valutad, et ei ole veel 
nii kaugele jõudnud, kui 
soovinuks?

Sotsiaalvaldkonnas mured 
aina kasvavad. Inimesi, kel-

lel on madalad sissetulekud, 
vähesed sotsiaalsed oskused 
oma igapäeva muredega toi-
me tulla, tuleb aina juurde. 
Mure on muidugi üldine, 
mitte ainult Rakvere-keskne. 
Rahvastik vananeb ja elanik-
kond väheneb. Panustame 
kõvasti oma linna elukesk-
konna parendamisse, et kõigil 
oleks siin hea elada, lootuses, 
et noortele peredele on Rak-
vere kõigi oma võimalustega 
atraktiivne elupaik. Omaste-
hoolduse teemad, eakate 
toimetulek ja toetamine 
ning neile vajalike teenus-
te pakkumine on väga täh-
tis. Omavalitsused saavad 
kohustusi juurde mitmetes 
valdkondades, kuid teenus-
te tagamiseks tuleb teha 
aina rohkem projekte, et fi-
nantsvahendeid leida. Näen, 
et pikas perspektiivis ei ole 
see jätkusuutlik. Projekti-
rahad saavad otsa, aga tee-
nusevajadus jääb. Palju on 
linnal ka nn hooldekodu-
kliente, kelle eest lähedased 
ei suuda hoolitseda ja linn 
saab nad enda eestkostele. 
Ka hariduslikud erivajadu-
sed koolides vajavad lisares-
sursse, nii tugitöötajate, kui 
väikeklasside valmisoleku 
osas. Psühholoogide ja eripe-
dagoogide puudus on ülerii-
giline.

Võimalusi näen muidugi 
ka noorte valdkonnas. Rõõ-
mustan, et Rakvere avatud 
noortekeskus on läinud ka 
mobiilse noorsootöö rada, 
aga palju võimalusi on veel 
kasutamata koostöös erine-
vate linna allasutustega. Rak-
veres on väga laialdase huvi-
hariduse ja huvitegevuse või-
malused, aga on noori, keda 
on vaja veel suunata, et nad 
leiaksid oma tee. Ning mui-
dugi linnamajanduse osas, nii 
ratta- ja kergliiklusteede võr-
gustiku arendamine kui ka 
tänavate rekonstrueerimine 
saab jätkuda etapiti, vastavalt 

finantsvõimalustele.

Praegusel ajal ei saa üle ega 
ümber koroonaviirusest – 
kui segamini lõi selline 
ootamatu kriis linnavalit-
suse plaanid?

Koroonakriis tekitas palju 
ärevust. Muidugi oli hirm, 
mismoodi inimesi kriis mõju-
tab ka meie linnas. Kui paljud 
võivad nakatuda, kui paljud 
kaotavad töö jms. Kuidas 
peame leidma võimalused ja 
suutma inimesi aidata ja toe-
tada. Kuni selleni, mis juh-
tub linna tulubaasiga ja mis-
suguseid kärpeid peame ette 
võtma. Rakverel läks esime-
ses kriisis üsna hästi ja loo-
dan, et nn teine laine meile 
ka kurja ei tee. Inimesed käi-
tuvad mõistlikult ning see on 
ka ainus võimalus enda ja lä-
hedaste tervist hoida.

Tulubaasi langusele mõeldes 
ei läinud me küll töösse mit-
mete projektidega, mis olid 
linna põhieelarves ette nähtud 
(sotsiaalkeskuse ruumide re-
konstrueerimine, koolimööb-
li hange jms) ning tegeleme 
nendega nüüd. Kui kõik ei 
realiseeru sel aastal, jätkame 
2021. aastal. Sel hetkel tun-
dus aga tark natukeseks aeg 
maha võtta ja teatud kulutused 
edasi lükata. Ärev aeg ei ole 
möödas, see on igapäevaselt 
tuntav, seda on kinnitanud ka 
allasutuste juhid. Meil on siia-
ni üsna hästi läinud, kutsun 
inimesi ikka mõistlikule käi-
tumisele ja ettevaatlikkusele. 
Hoiame tervist!

Lõpetuseks, kas oled val-
mis võtma vastu väljakut-
se jätkata linnapeana ka 
aasta pärast, kui selline 
võimalus tekib?

Kui rahvas rahul on ja minu 
jätkamist soovib, olen tänulik 
ja teen rõõmuga edasi. Kind-
lasti. Aasta on pikk aeg, teen 
südamega tööd, kuni see või-
malik on.
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Esmaspäeva õhtul toi-
mus Tallinnas Arhitek-
tuurikeskuses program-
mi „Hea avalik ruum“ 
raames korraldatavate 
Kunda ning Jõgeva 
linnakeskuse arhitek-
tuurivõistluste 
tutvustusõhtu. Kundas 
saab võistlusalaks 
Kasemäe tänav.

Liisi Kanna

„Tegemist on „Hea avali-
ku ruumi“ seerias 21. ja 22. 
võistlusega, nii et meil on 
päris auväärne hulk võist-
lusi juba tehtud. Tänase 
seisuga on kaheksa kesk-
väljakut-peatänavat juba val-
mis saanud. Oktoobri lõpus 
või novembri alguses ava-
takse ka Kärdla keskväljak. 
Praegusel hetkel on ehitami-
sel Viljandi keskväljak ning 
Narva Stockholmi väljak ja 
raekoja plats on minu tea-
da ehitushankes,“ tutvustas 
„Hea avalik ruum“ projekti-
juht Kalle Vellevoog laiemat 
olukorda.

Jõgeva võistlus on juba käi-
mas, tähtajaks 23. oktoober. 
Kunda keskuse arhitektuuri-

võistlus algab aga oktoobri 
keskel.

Viru-Nigula valla ootustest 
rääkinud vallavanem Einar 
Vallbaumi sõnul on Kunda 
linn sellepärast huvitav, et 
tegu on tööstuslinnaga. „150 
aastat on tsementi toodetud, 
linn on olnud hall ja tolmu-
ne,“ nentis Vallbaum.

„Praegu enam tsementi ei 
toodeta, linna hakkab puh-
taks saama. Kolme viima-
se aasta jooksul oleme väga 
palju teinud, et ilmet ilusaks 
saad. Kes on Kundasse sõit-
nud, teab, et näiteks meie 
ringteedel paiknevad nüüd 
betoonist laevuksed, kus on 
lilled sees ja graniitkivid. Ta-
haksime seda poolt jätkata, et 
Kunda on mere linn,“ rääkis 
vallavanem.

Vallbaum selgitas, et linn 
on kasvanud ümber tehase, 
küll ühele poole, siis jälle tei-
sele poole. „Praegu on Kunda 
sellise pika soolikana välja ve-
nitatus. Ühte traditsioonilist 
keskkohta pole olnudki – küll 
oli see all kaubamaja juures, 
siis üleval kino juures. Nüüd 
on justkui linna keskuseks 
kokku kogunenud koolimaja, 
vallavalitsus ja spordikeskus,“ 
kirjeldas vallajuht.

„Ja peatänavat ka nagu ei 
ole. Ühel pool tänavat on 

küll kaubanduskeskus ja vana 
restoran, mis lammutamise-
le läheb, teine pool on tühi,“ 
märkis Vallbaum Kasemäe 
tänavast rääkides.

„Igasuguseid võimalusi on 
seal vaadata ja teha. Meie an-
name vabad käed, et väikese 
raha eest teha ära suur asi,“ 
sõnas vallavanem, lisades, et 
eesmärgiks on tuua välja just 
peatänav.

Arhitektuurikonkursi võist-
lusala kulgebki mööda Kase-
mäe tänavat, gümnaasiumi 
esiselt ringväljakult tehase 
esise ringteeni.

Konkursi võistlustingi-
mustes rääkis tutvustus-
õhtul arhitekt Jaan Tiide-
mann, kes Kunda linna sel-
le tarbeks analüüsis. Ta tõi 
võistlusalal välja viis olulist 
punkti, millele töö koostami-
sel tähelepanu tasuks osutada.

Ümber mõtlemist vajaks 
kooli ja vallamaja juures olev 
väljak, kust kavandatav ala 
algab. Kaaluda tasuks linna 
sisse sõitmisel tänava ääre 
vasakul pool oleva pargi tule-
vikku – kas ehk see ala hoo-
piski hoonestada? Märgata 
tasuks teisele poole jäävat 
nõlva. Ning käsitleda võiks 
Võidu tänava ristmikku ning 
võistlusala lõpetavat ringteed 
ja nende ümbrust.

TEHNIKA PÕLENGUD
7. oktoobril kell 11.47 
teatati, et Rakvere vallas 
Toomla külas põleb keset 
põldu traktor. Sündmusko-
hal selgus, et traktor põleb 
lahtise leegiga. Tulekahju 
lokaliseeriti kell 12.13, lik-
videeriti kell 12.30. Trak-
tor hävis täielikult. Tule-
kahju tekkepõhjus on 
selgitamisel.

2. oktoobril kell 10.26 
said päästjad väljakutse 
Vinni valda Viru-Kabala 
külla Kabala jaama, kus põ-
les veduri dünaamiline pi-
dur. Põleng lokaliseeriti kell 
11.10, kustutati kell 11.16. 
Keegi kannatada ei saanud.

LEHM LAUKAS
6. oktoobril kell 14.57 said 
päästjad väljakutse Väi-
ke-Maarja valda Pikevere 
külla, kus metsas sattus lau-
kasse lehm. Päästjad tõmba-
sid looma laukast välja köi-
tega ja traktori abil.

KELMUS
5. oktoobril teatati polit-
seile, et 1. oktoobril helis-
tas 48-aastasele naisele end 
pangatöötajaks nimetanud 
mees ettekäändel blokeeri-
da naise pangakonto. Kasu-
tajatunnuse jagamise tule-
musena võeti naise nimele 
väikelaen ning kanti üle 
pangakontol olev raha. 

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
4. oktoobril teatati politsei-
le, et Rakke alevikus ründas 
30-aastane naine peretüli 
käigus oma abikaasat, teki-
tades talle füüsilist valu ja 
kehavigastusi.

2. oktoobril teatati po-
litseile, et Rakveres F. 
G. Adoffi tänava ma-
jas lõi 32-aastane mees 
teist meest, tekitades talle 
füüsilist valu. 

VARGUS
2. oktoobril teatati politsei-
le, et ajavahemikus 1. – 2. 
oktoober varastati Rakve-
res Lennuki tänava maja 
juurest jalgratas Kross, mil-
lega tekitati omanikule kah-
ju ligi 465 eurot.

Arhitektuurikonkursi võistlusala. Foto: kuvatõmmis Google Maps

Peatselt algab 
Kunda linnakeskuse 
arhitektuurivõistlus
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MÕNE REAGAMÕNE REAGA

Ä sja tähistas 11. sün-
nipäeva Rakvere 
kesklinnas Tsentru-

mi keskuses tegutsev MTÜ 
Vahejaam Taaskasutuskes-
kus, kuhu saab viia oma ka-
sutatud asjad, ning vastupidi, 
sealt on võimalik teiste too-
dud asju soetada.

Omanik Kristi Leppik rää-
kis, et juubelitähtpäev eel-
misel aastal möödus kuidagi 
märkamatult, aga 11. sün-
nipäev ongi tema meelest 
tähenduslikum. „Sümbool-
ne – me aitame ja toetame 
üksteist ning me oleme 11 
aastat siin Rakvere linnas ol-
nud,“ lausus ta.

Aga kuidas siis Vahejaam 
omal ajal loodi? „Meid oli te-
gelikult rohkem, kamp entu-
siaste. Siis ei olnud taaskasu-
tus veel sugugi nii populaar-
ne. Alustasime toona tohutu 
missioonitundega. Sinisilm-
sed nagu me olime, mõtlesi-
me, et suudame sellega maa-
ilma muuta,“ meenutas 
Leppik.

„Reaalsus on aga see, et me 
oleme 11 aastat elus püsi-
nud. Maailma muutmine ei 
käi nipsust ja kolm inimest 
seda ei tee, vaid me muudame 
maailma kõik koos,“ jätkas 

Vahejaama omanik, lisades, 
et praeguseks on taaskasutus 
tõesti väga menukaks saanud. 
„Mis on kihvt, sest tähendab 
seda, et ühiskond on saanud 
teadlikumaks,“ avaldas ta 
heameelt.

Vahejaama loojate ring 
on praeguseks laiali vajunud 
ning Kristi Leppik üksi selle 
juurde jäänud ning tunneb 
nüüd, et tal on taas tahtmist 
ja jõudu, et Vahejaam roh-
kem elama panna. „Eks see 
on see õlatunde koht,“ sõnas 
taaskasutuse entusiast küsi-
muse peale, mis teda moti-
veerib. „Need 11 aastat näi-
tavad, et meid on ikkagi vaja. 
Siin on koht, kuhu saab tuua 
ning kust saab viia.“

Niisiis võetakse Vahe-
jaama jätkuvalt asju vastu 
ning nüüdseks on rohkem 
oodatud ka mööbliesemed, 
sest taaskasutuskeskuse pind 
on laienenud. Samuti tooni-
tas Kristi Leppik, et olene-
mata Tsentrumi hoone tu-
levikust, ei lõpeta Vahejaam 
tegevust. Kuniks võimalik, 
jätkatakse seal ning siis vaa-
datakse juba edasi.

Praegu kasutusse saadud 
lisaruum annab võimaluse 
uute ideede elluviimiseks ja 

nii on Leppikul plaan haka-
ta korraldama taaskasutu-
se töötubasid. „Kunagi kui 
alustasime, siis meil oli siin 
iga kuu taaskasutuse teema-
line näitus. Näiteks tegime 
alguses koostööd Aili Raud-
sepaga. Meil olid toredad 
plaanid. Tahtsime näidata 
inimestele, mismoodi seda 
teha,“ rääkis Vahejaama 
omanik.

„Nüüd mõtlesime, et proo-
viks viia läbi töötubasid. Ma-
terjali on meil kõvasti käes, 
miks me ei võiks näidata 
inimestele, mida ja kuidas 
taaskasutada saab,“ selgi-
tas Leppik, lisades, et ilm-
selt alustatakse töötubadega 
novembris.

„Ma ei ole enam nii si-
nisilmne, maailma ma 
enam muuta ei loodagi. 
Aga ootaks lihtsalt tore-
dat koostööd ja ideid. Kui 
inimesed tahavad midagi 
ägedat teha ja uuesti kasu-
tada, siis meie oleme ette-
panekutele avatud. Näiteks 
need, kes valmistavad kaltsu-
vaipasid. Tulge, me anname 
hea ürituse nimel. Meil jääb 
niikuinii osa materjali üle,“ 
kutsus Vahejaam juht üles.

Liisi Kanna

Käimas on TÕN
Täiskasvanud õppija nädal 
(TÕN) leiab sellel aastal aset 
7. – 16. oktoober. TÕN-i 
ajal on fookuses inimese 
õppimine ja enesetäienda-
mine kogu elu jooksul kui 
isiksuse ja ühiskonna aren-
gu põhiline eeldus toimetu-
lekuks muutuvas maailmas. 
Traditsiooniks on saanud 
üle-eestilised sündmused 
nagu iga-aastane avaüritus 
ja täiskasvanuhariduse foo-
rum. Nädala jooksul toimub 
palju eripalgelisi koolitusi ja 
töötubasid. TÕN-i tegemis-
tega saab tutvuda andras.ee 
kodulehel.

Kuulutaja

Remonttööd sulgevad
osa Rakvere Laiast tänavast

S eoses Parkali ja Laia tänava ristmikul asuva jala-
käijate ülekäiguala remonttöödega suletakse liik-
luseks Parkali ja F. G. Adoffi tänavate vaheline lõik 

alates esmaspäeval, 12. oktoobril kella kaheksast kuni 19. 
oktoobri hommikul kella kuueni.

Läbisõiduvõimalus ristmikult puudub. Ühistransport ja 
liiklus suunatakse ringi. Kaks linnaliine teenindavat ühis-
transpordi peatust viiakse ajutiselt üle uude asukohta.

Remonttööde tõttu ei teeninda linnaliinibussid nr 1, 2, 3 
ja 5 alates esmaspäevast, 12. oktoobrist kella kaheksast kuni 
18. oktoobrini (k.a) Laia tänava peatust. Ajutine bussipeatus 
hakkab paiknema Rohuaia ning Posti tänava vahelisel C. R. 
Jakobsoni tänava kõnniteeosal. Linnaliinibussid nr 3 ja 5 ei 
teeninda Keskväljaku peatust. Bussid peatuvad Tsentrumi 
juures (Koidula 1) asuvas ajutises peatuses.

Kuulutaja

Vahejaam plaanib korraldada 
taaskasutuse töötubasid

Vahejaam tähistas oma sünnipäeva fotosessiooniga, fotol modell Frida Preimer. Foto: Heikki Avent
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NORAX KOOLITUSKESKUS

Info ja registreerimine tel 32 25 060, Rohuaia 6, Rakvere või
info@noraxkoolitus.ee; www.noraxkoolitus.ee

Veoautojuhi „Täienduskoolitus“
Soome keele algajatele

Raamatupidaja algajatele
B-kat autokool

E-autokool

Lilleseade algajatele

35 ak/t - 17.-25. okto kell 9.00 (L, P)
50 ak/t - 21. okt-16. dets (E, K 17.30-19.45)

- 27. okt – 15. dets (T, N 17.30-19.45)
- 4. nov-17.dets (K, N kell 16.00-18.15)

- alustada saab igal ajal

(kord kuus okt-apr) - 22. okt (N kell 18.00-19.30)

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

B-kat 20.10 ja 04.11
B-kat e-õpe 15.10 ja 05.11

Esmaabi koolitus 15.10
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•
algab 7.01.2021 kell 10.00

•
algab 10.10.2020 kell 10.00

• algab 19.10.2020 kell 18.00
• algab 10.11.2020 kell 18.00
• algab 21.10.2020 kell 18.00

Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus
T-kategooria koolitus
D-kategooria koolitus

(140h)

(35h)

(traktor)
(buss)

LÜGANUSE VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi

teenistuskohale

Täiendav info tel 332 1320, e-post valitsus@lyganuse.ee

VALLAARHITEKT- PLANEERIMISSPETSIALISTI

Kandideerimistähtaeg: 25.10.2020

Teenistuskoha ülesanded ning kandidaatidele esitatavad nõuded
ja tingimused on leitavad kodulehel www.lyganuse.ee

Avaldus, motivatsioonikiri, CV ning haridust tõendava
dokumendi koopia palume saata Lüganuse Vallavalitsusele
aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 või
digitaalselt allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee.

www.grossitoidukaubad.ee

Võtame suitsutustsehhi tööle:

• VORSTISEGUDE
VALMISTAJA

VORSTITOODETE
TERMILISE TÖÖTLEJA

Liitu meie meeskonnaga kui oled heas füüsilises vormis, kohuse-
tundlik ja täpne. Hindame püsivust ja head peast arvutamise oskust.

Pakume sulle
Kasuks tuleb
Töökoht asub
Tööpäevad on

Saada oma töösoov personal@ogelektra.ee või
kandideeri CV keskuse kaudu.

kindlat töötasu ja väljaõpet.
eelnev töökogemus.
Tobia külas, Rakvere vallas.
E, T, K, N, R, algusega kell 06.00.

•

www.grossitoidukaubad.ee

Võtame tööle:

• KOMPLEKTEERIJA

Sind ootab:

Tööaeg:

Töökoht asub:

Kandideeri CV keskuse kaudu või
saada oma CV assistent2.personal@ogelektra.ee

aasaegsed töötingimused
uvitav töö pidevalt arenevas ettevõttes
indel töötasu
asuta transport Rakvere-Tobia-Rakvere

vahetustega, tööpäevad on T, N, R ja P,
algus kell 7.00

Tobia küla, Rakvere vald

(töö sobib meesterahvale)

•
•
•
•

k
h
k
t

Ja veel palju, palju teisi huvitavaid koolitusi!
https://jkhk.ee/pages/taienduskoolitus.hph

Täiendav info: Ruth Türk

ruth.turk@jkhk.ee5329 2188,

JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS
PÕLLUMAJANDUSVALDKONNA KOOLITUSED 2020/2021õppeaastal

TASUTA on koolitused siis, kui kuulute sihtgruppi!

Täpsem info www.jkhk.ee, täienduskoolitus

1. Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22tundi)

18.-20. november 2020 Säreveres

2. Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 tundi)

3. Täiendkoolitus suurloomade esmaabi "Terve loom - suurem kasum" (80 tundi),

17.-19. oktoober (järgmised päevad novembris)

1. Kitsekasvatuse põhitõed (60 tundi) (algab 21.-22. oktoober 2020)

1. Taimekaitsevahendite turustaja koolitus (8 tundi) november 2020 Säreveres

2. T- kategooria mootorsõiduki juhi koolitus (33 tundi), algab 17. oktoober 2020

PRIA rahastusega

HTM-i rahastusega

TASULISED KOOLITUSED

15. oktoober 23. november 25. november

27. november 30. november

14. ja 15. detsember

Säreveres, Jõgeval, Jüris,

Olustveres, Rakveres,

Saaremaal

Kus on Sinu

reklaam?
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KUHU MINNA

TÄNA MAAILMAS

13.10. VÄIKE-MAARJA RAHVAMAJA KL 19.00

Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.

Andrus Eelmäe 
ja Tõnu Oja 
(Eesti Draamateater)

Mika Myllyaho 
komöödias

Andrus Eelmäe 
ja Tõnu Oja 
(Eesti Draamateater)

Mika Myllyaho 
komöödias

T äna 80 aastat tagasi, 9. 
oktoobril 1940. aastal 
tuli Liverpoolis ilmale 

poisslaps, kellele pandi ni-
meks John Winston Lennon. 
Temast sai 20. sajandi üks 
tuntumaid muusikuid, kelle 
elutee katkes 40 aastat hiljem 
mõrtsuka käe läbi. Millised 
on 15 põnevamat seika maa-
ilmakuulsa staari elust?

1. Ühe väite järgi olevat 
John Lennon sündinud sel-
lal, kui Liverpooli pommitas 
Saksa lennuvägi. See pole aga 
tõsi, sest 9. oktoobril 1940 
polnud suuri pommitamisi. 
Tegu on kõigest müüdiga, 
millega taheti rõhutada, et 
Lennoni elu algas sama traa-
giliselt kui lõppes.

2. Johnist loodeti kasvatada 
kunstnik. Umbes 10-aastaselt 
andis John välja satiiriajakirja 
„Daily Howl“, mida ta levitas 
eakaaslaste hulgas. Tavakoo-
list läkski ta edasi õppima 
kunstikooli ja tema õpetajad 
olid kindlad, et poisist saab 
kunstnik. Kunstikoolis tut-
vus John ka oma esimese abi-
kaasa Cynthia Powelli ja The 
Beatlesi tulevase liikme 
Stuart Sutcliffe’iga.

3. Mässumeelse inimese-
na tuntud John laulis kunagi 

poistekooris. Ta oli nimelt 
mitu aastat Püha Peetruse ki-
riku poistekoori laulja ja seda 
võibki nimetada tema laulja-
karjääri alguseks. Lapsena oli 
ta ka skaut, kuid selles vallas 
tal erilisi saavutusi ei olnud.

4. Esimese kitarri ostis John 
endale ise. The Beatles’is 
mängides eelistas Lennon 
kitarre Epiphone ja Gibson, 
kuid tema esimeseks pilliks 
oli tundmatut päritolu akus-
tiline kitarr. Paljud on veen-
dunud, et selle kitarri ostis 
talle ema, aga John olevat 
seda ise teinud. Muusik mee-
nutas: „Esimese kitarri ostsin 
14-aastaselt. See oli Hispaa-
nia kasutatud kitarr ja maksis 
kümme naela. Ma mängisin 
seda esialgu nagu bandžot.“

5. Popkultuuri-uurija Ro-
bert Rodriguez on juhtinud 
tähelepanu ühele detailile: 
„Kitarritehnikud ja kõik, kes 
Johni tundsid, olid üllatunud, 
et ühel parimal rütmikitarris-
til on nii väikesed käed. See-
tõttu eelistas ta väiksemaid 
kitarre,“ kirjutas Rodriguez. 
„Alati oldi imestunud, kui lü-
hike on John.“

6. Väidetavalt ei hoolit-
senud John peaaegu kunagi 
oma kitarride eest, jättes sel-

le töö tehnikutele. Kitarrist 
Vinnie Zummo on meenu-
tanud, kuidas ta sai mängi-
da Lennoni kitarril: „Mind 
paluti oodata eesruumis, kus 
märkasin kitarrikasti. Avasin 
selle vargsi ja nägin Epipho-
ne Casino kitarri, seda, mida 
Lennon mängis filmis „Let 
It Be“. Kui otsustasin biitlite 
paari lugu meelde tuletada, 
avastasin, et pill on kohuta-
vas seisus ja nii räpane, et kui 
võtsin akordi, siis määrdusid 
sõrmed mustaks.“

7. „Kaotatud nädalava-
hetus“ polnud tegelikult 
raisatud aeg. Mõned näda-
lad enne oma surma mee-
nutas Lennon sageli „Lost 
Weekendi“, kui ta elas 18 
kuud Yoko Onost eraldi koos 
sekretär May Pangiga ja jõi 
meeletult. Lennon rääkis, et 
ta oli tollal segaduses ega tei-
nud muud kui jõi ja huligaa-
nitses, kuid see ei olnud päri-
selt nii, sest see aeg oli tema 
elus üks produktiivsemaid. 
Ta tegi valmis kaks albumit, 
töötas koos Ringo Starri ja 
Harry Nilssoniga, salvestas 
David Bowie, Elton Johni, 
Mick Jaggeriga. „Kaotatud 
nädalavahetus“ on üksnes 
müüt, mille Lennon ise lõi.

8. John Lennon oli kaks 
korda abielus. 1962. aas-
tal võttis ta naiseks Cynthia 
Powelli, kes sellal ootas juba 
nende ühist poega Juliani. See 
abielu lõppes 1968. aastal ja 
järgmisel aastal abiellus Len-
non Yoko Onoga. Mingil ajal 
oli tal armuromaan sekretäri 
May Pingiga, kuid selliseid 
kõrvalehüppeid oli tal kuul-
davasti teisigi.

9. Enne oma surma lep-
pis John Lennon ära Paul 
McCartneyga. Kaks meest 
olid suured sõbrad ning Paul 
käis sageli Johnil külas ja nad 
tegid koos paljusid muusika-
väliseid asju. 1976. aasta ap-
rillis olid nad taas koos ja 
vaatasid telesaadet „Saturday 
Night Live“, milles saate-
juht tegi biitlitele ettepaneku 
taasühineda otse-eetris. Nad 
isegi mõtlesid selle peale, aga 
olid liiga väsinud. Väideta-
valt saabus järgmisel päe-
val Paul kitarriga, kuid John 
võttis teda vastu pahaselt, 
kuna oli öö otsa hoolitsenud 
lapse eest. See oli nende vii-
mane silmast silma kohtumi-
ne, kuid telefonitsi nad siiski 
suhtlesid.

10. Johni viimased sõnad 
on jäänud saladuseks. Tema 

R akvere Teatris ko-
gunes teisipäeval la-
vastuse „Sirli, Siim ja 

saladused“ trupp esimeseks 
ühiseks lugemiseks proovi-
saali. Andrus Kivirähki tun-
tud lasteraamatul põhinev 
lavalugu tuleb Rakvere Teatri 
suures saalis vaatajate ette 9. 
detsembril.

Lavastus viib meid rända-
ma kõige sügavamate unis-

tuste maailmadesse, kus kõik 
on võimalik. Nende tagurpidi 
maailmad näitavad meile, et 
ka igapäevaelus on kõik või-
malik, tuleb vaid unistada, 
uskuda ja elada.

„Sirli, Siimu ja saladuste“ 
lavastaja on Mari Anton, dra-
matiseerija Urmas Lennuk, 
kunstnik Mailiis Laur, heli-
looja Markus Robam, liiku-
misjuht Hanna Junti ja video-

kunstnik Kerttu Kruusla.
Osades astuvad üles Grete 

Jürgenson, Imre Õunapuu, 
Elar Vahter, Liisa Aibel, Silja 
Miks ja Peeter Rästas.

Kuulutaja

Lavastuse trupp. Foto: Helen Solovjev

Rakvere Teater
9.10 kell 19 Publikulemmik! „Onu Vanja“ s/s, lav. Eili Neuhaus

Gustavi Maja
22. oktoober kell 18.30 Peeter Liivi loeng „Kehavedelike ph 
kui organismi tähtsaim tasakaal“
26. oktoober kell 18.30 Lille Lindmäe loeng „Tervendavad 
koodid II“
29. oktoober kell 18.30 Viigi Viil Kanguri loeng „Abi ja 
abistamine“
21. – 22. november Inga Põldma lühikursus „Stressiga 
toimetulek jooga abil“
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Algasid lavastuse „Sirli, Siim ja saladused“ proovid

1940: sündis maailmakuulus muusik John Lennon
viimase albumi „Double Fan-
tasy“ produtsent Jack Doug-
las pani stuudiosse üles sala-
magnetofoni, et salvestada 
mitte ainult laule, vaid ka 
muusikute omavahelisi kõ-
nelusi. Alguses ei teadnud 
Lennon salvestavast mag-
netofonist, kuid selle avas-
tamise järel pidas seda heaks 
ideeks. Johni hukkumispäe-
val tehti tööd Yoko laulu 
„Walking on Thin Ice“ kal-
lal ning Douglas oli Johnile 
öelnud: „Eelmisel ööl ütlesid 
sa midagi väga imelikku ja 
ma ei taha, et teised inime-
sed sellest teada saaksid.“ 
Douglas kustutas salvestuse 
ja ei paljastanud arvukatele 
päringutele vaatamata, mis 
teda Lennoni sõnades oli 
hämmastanud.

11. Johni laskis 8. detsemb-
ril 1980. aastal maha biitlite 
hullunud fänn Mark David 
Chapman. Mõni tund enne 
surma andis John pressikon-
verentsi, käis salvestusstuu-
dios ja kell 22.50 naasis koos 
Yokoga koju. Sellal, kui abi-
kaasad sisenesid majahoovi, 
tulistas Chapman viis lasku 
muusikule selga. Kuigi Len-
non toimetati kiiresti haiglas-
se, oli verekaotus liiga suur ja 
John Lennon suri kell 23.15.

12. Viimane foto elusast 
Johnist pärineb surmapäe-
vast, kui muusik andis auto-

grammi oma peatsele tapjale. 
Hiljem tungis seesama foto-
graaf surnukuuri ja tegi ainsa 
foto surnud Lennonist. Järg-
misel päeval laulja tuhastati.

13. Tapja Mark Chapmani-
le mõisteti eluaegne vangla-
karistus, kuid ta on püüdnud 
korduvalt vabadusse pääseda. 
65-aastane mees on esitanud 
pidevalt tingimisi vabastami-
se palveid ning tänavu augus-
tis lükati taoline palve tagasi 
juba 11. korda.

14. Huvitava kokkulange-
vuse tõttu on tänasel päeval 
1975. aastal ehk oma isa 35. 
sünnipäeval sündinud John 
Lennoni poeg Sean.

15. Johni lemmiknumb-
riks, aga ka saatuslikuks oli 
9. Ta sündis 9. oktoobril kell 
6.30 (6+3+0=9), elas majas 
nr 9. Tema pikkus oli 180 cm 
(1+8+0=9). Beatlesi esimese 
plaadi salvestusleping sõlmiti 
9. mail 1962. Oma teise nai-
se Yoko Onoga kohtus ta 9. 
novembril 1966. Ringreisidel 
elas ta tavaliselt hotellitoas 
nr 9. Ka mitmes oma laulus 
kasutas Lennon seda numb-
rit (Revolution 9, #9 Dream, 
One After 909). Ta tapeti 8. 
detsembri õhtul New Yorgis, 
kui tema kodumaal Suur-
britannias oli juba 9. 
detsember.

Allan Espenberg
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S el nädalal esilinastus 
kodumaine spiooni-
film „O2“. Minu enda 

esmamulje järgi on film täit-
sa korraliku tasemega, kohati 
veniv, aga igal juhul vaata-
mist väärt. Samas kuulsin tut-
tavatest filmiinimeste käest, 
et pärast esilinastust oli rahva 
seas valitsenud teistsugune 
meeleolu – linateos jäi palju-
dele arusaamatuks ja igavaks.

Inimesed ei olevat aru saa-
nud sellest, miks mingi asi 
toimus, kuidas keegi spioo-
nidest taipas kuskile midagi 
otsima minna jne. Minu jaoks 
ei olnud filmi süžeeliinides 
aga midagi keerulist, kõik oli 
täiesti selgesti arusaadav. Küll 
mitte kohe esimese hooga, 
aga mis spioonifilm see oleks-
ki, kui juba esimesest kaadrist 
kogu lugu klaar oleks?

Filmil on mitu märki-
misväärselt kvaliteetset oma-
dust – esiteks väga ilus muu-

sikaline kujundus. Heliloo-
jateks on Richards Zalupe ja 
Eriks Ešenvalds. Film haarab 
vaataja juba esimeste helide-
ga tugevalt enda embusse ja 
koob kogu loole ümber ker-
gelt unenäolise nukrapoolse 
meeleolu, muusika tõmbab 
enda sisse nagu soo. Muusikal 
on siin atmosfääri loomisel 
väga suur roll.

Teiseks on filmil läbivalt 
märkimisväärselt sujuv ope-
raatoritöö (Meelis Veermets), 
värvitonaalsus on igati nau-
ditav ja kunstnikutöö (Jaagup 
Roomet) püsib samuti kenasti 
ajastus. Seega, tegemist on 
stiilipuhta linateosega.

Paraku leiab filmil ka nõr-
ku kohti. Esiteks on tegemist 
täiesti stereotüüpse looga, 
mis on kohati ka jube igav. 
Spioonifilmilt ootaks siiski 
tihedamat sisu ja rohkem pin-
get, siin suuremaltjaolt muud 
ei olnudki kui poeetiline õh-

kamine ja pingelangus. Film 
oli küll ilus, aga kuna see pidi 
siiski olema spioonifilm, mit-
te romantiline draama, siis 
minul vaatajana olid sellele 
teised ootused.

Lugu viib vaataja 1939. aas-
tasse, palavikulisse perioo-
di, mil sõjaoht ripub kogu 
Euroopa kohal, kuid sõda ei 
ole veel alanud. Veel on alles 
nõrk lootus, et äkki õnnestub 
ellu jääda vabana. Selle nimel 
tegutseb Eesti luure.

Peategelaseks on luure-
ohvitser Feliks Kangur (Priit 
Võigemast), kes saab ülesan-
deks leida Eesti luure seast 
topeltagent. Lõpuks ta selle 
ka leiab, kuid enne seda jõu-
takse kahtlustada tervet rodu 
erinevaid luures töötavaid 
mehi.

Filmi nõrkusena võib väl-
ja tuua, et me ei saa tegelaste 
kohta suurt midagi teada, et 
neile piisavalt kaasa elada. 

L ääne-Virumaalt algu-
se saanud filmifestival 
„Kino maale“ on praegu-

seks levinud maakohtadesse 
üle Eesti, nüüd on lisandunud 
ka virtuaalkinosaal. Täna-
vu tehakse kummardus Ees-
ti animatsiooni korüfeedele 
ning fookusesse tõstetakse ka 
Saksa filmikunst.

Festivali peakorraldaja, 
Tapa valla kultuurispetsialisti 
Indrek Jurtšenko sõnul sai tä-
navu keskmesse võetud välis-
riigi valimisel üheks ajendiks, 
et Tapa linna sõpruslinnaks 
on Preetz Saksamaal ning 
mingi hetk vaadeldi kultuuri-
lisi ühisjooni.

„Eesti ja Saksa kultuuril on 
palju ühist, aga Saksa filme 
Eestis palju ei näidata. Mis on 
kummastav, sest tegemist on 
suure riigiga,“ rääkis Jurtšen-
ko, lisades, et eri maade kul-
tuuri tuleb tutvustada ja nii 
otsustatigi Saksamaa filmi-
kunsti Eesti inimesteni tuua.

Kuigi kavas on ka Saksa 
dokumentaal- ja lühifilme, 
siis suur rõhk lasub animat-
sioonil. Kokku on kavas üle 
50 filmi, kokku üheksa prog-
rammi. Saksa filmikunsti 
omapära tuuakse publikuni 
viie programmiga. Eesti va-
nameistrite loomingut tut-
vustavad Elbert Tuganovi 
100. ja Heino Parsi 95. sünni-
aastapäevale pühendatud 
programmid. Muidugi on 
festivalikavas ka kogumik 
tänapäeval toimetavate ani-
maatorite värsketest töödest.

Kõik „Kino maale“ ka-
vas olevad teosed on Indrek 
Jurtšenko ise läbi vaadanud ja 
välja valinud, keerulisemate 
teemade puhul kaasanud ka 
testvaatajaid. Korraldaja sõ-
nul on esil sotsiaalsed teemad 
nagu suhted, armastus, aga 

Filmifestivaliga väärtustatakse animatsiooni

Töötuba Tapa kaitseväelinnakus. Foto: Rene Rebane

tänavu ka näiteks pagulus.
„Animatsiooni puhul ehk 

mitte nii tugevalt, aga lühi-
filmide osas küll. Kui võrrel-
da eelmise aastaga, mil näita-
sime Taani filme, siis Saksa-
maa teosed on veidi pehme-
mad,“ rääkis Jurtšenko, lisa-
des, et tulevikus loodetakse 
keskmesse tuua ka Itaalia ja 
Hispaania, mis annavad kind-
lasti hoopiski erineva vaate 
sotsiaalsetele teemadele.

Tänavusest programmist 
rääkides on korraldaja sõ-
nul Eesti ja Saksa animat-
sioon küllaltki erinev. „Kuigi 
Saksa kultuur on tegelikult 
meile sarnane, siis lööb välja 
just kultuuriline erinevus – 
filmikeeled on erinevad. Eesti 
animatsiooni eripärast saabki 

aru just siis, kui vaadata seda 
kõrvuti mõne teise riigi oma-
ga,“ arutles korraldaja.

Jurtšenko nentis, et nuku- 
ja joonisfilmid pälvivad Ees-
tis tänamatult vähe tähele-
panu, kuigi mujal maailmas 
hinnatakse neid kõrgelt ning 
võidetud on mitmesuguseid 
konkursse. „Eestil on üleüldse 
suurte riikidega raske rinda 
pista animatsiooni osas, aga 
eriti veel autorianimatsiooni 
puhul, mis on Eestis väga tu-
gevate juurtega ja hea kvali-
teediga,“ sõnas Jurtšenko, sel-
gitades, et Eesti animaatorid 
oskavad mõelda klišeevabalt, 
see sünnitab uusi lähenemisi, 
mis on ka kasvulavaks uute 
tehnikate kasutuselevõtus.

„Siinkohal suur kummardus 

Priit Pärnale ja teistele Eesti 
animatsiooni suurkujudele, 
sh Rao Heidmets jt, kes on 
kasvatanud peale väga tuge-
va põlvkonna. Loodan, et ka 
Eestis leitakse rohkem või-
malusi nuku- ja joonisfilmide 
rahastamiseks ning toetami-
seks riiklikul tasandil,“ lausus 
festivali eestvedaja.

Ka „Kino maale“ raames 
korraldatavate lühifilmitöö-
tubade taga peitub väike loo-
tus, et ehk sirgub neist mõni 
uus filmitegija, olgu siis ani-
maator või mitte. „Kvaliteet 
on koguaeg kasvanud, eriti 
on seda näha nende puhul, 
kes mitmeid aastaid osale-
nud,“ rõõmustas Jurtšenko.

Tavapäraselt alustavadki 
festivali just lastele ja noorte-
le ning 1. jalaväebrigaadi aja-
teenijatele ja liitlastele mõel-
dud töötoad, mis tänavu 
toimusid sel nädalal esmas-
päevast kolmapäevani. Nen-
de käigus õpitakse joonis- ja 
nukufilmi tegemist ning tä-
navu esmakordselt ka nuti-
tehnikaid, tulenevalt sellest, 
et on infotehnoloogia aasta.

„Hoolimata keerulisest ajast 
ei ole meie järeleandmisi tei-
nud, pigem vastupidi,“ sõnas 
korraldaja, märkides, et lisaks 
nutitehnikate tutvustamisele 
on tänavu festivalil uuendu-
seks ka virtuaalne kinosaal, 
kus kõiki filme vaadata saab.

Kino näeb muidugi ka tra-
ditsioonilisel viisil – koolides, 
raamatukogudes, seltsimaja-
des ja muudes kultuuriasu-
tustes üle Eesti. „Filme näi-
datakse rohkem kui 80 pai-
gas, lisaks Go Busi bussides 
ja Elroni rongides,“ märkis 
Jurtšenko lõpetuseks. Filmi-
festival kestab 25. oktoobrini.

Liisi Kanna

Spioonid ilma märulita
Feliksi puhul kujutatakse küll 
mingit armusuhet, kuid seegi 
on kuidagi ootamatult tekki-
nud paaripäevane armumine, 
põgus kohtumine, mida ta siis 
läbi terve filmi igatsema jääb. 
Vihjamisi antakse teada, et 
see naine tapeti Moskvas, ja 
just seepärast, et ta Feliksiga 
natuke Tallinnas semmis.

See suhteliin on filmi seisu-
kohast täiesti tarbetu, sest ei 
tee Feliksit kuidagi sügava-
maks, ässamaks või hellemaks 
tegelaseks. Armastus Poola 
kunstiajaloolase vastu on selle 
filmi seisukohalt lihtsalt tühi 
ballast.

Teinegi armulugu on fil-
mis kesksel kohal ja selleks 
on Moskva agendi Ivan Kost-
rovi (Kaspars Znotiņš) ja 
Eesti tennisisti Linda Ahve-
na (Doris Tislar) vahel are-
nev armudraama. See afäär 
on neil kestnud kauem, paar 
plaanib sõja eest koos põge-
neda, kuid nendegi armuleek 
saab traagilise lõpu. Siiski, loo 
seisukohalt on see armastus 
põhjendatud, ilma armastu-
seta Linda vastu ei oleks Ivan 
nõus tegema seda, mis lõpuks 

saab filmi võtmesündmuseks.
Arvatavasti on filmi tegi-

jad üritanud siin järgida ilm-
noiri stiili ja selles suhtes on 
see neil isegi päris hästi õn-
nestunud. Suureks komistus-
kiviks on see, et tegelasi on 
väga palju ja seega ei jõuta 
neist kedagi õieti avada.

Aga vähemas-
ti on siin kino-
linal veel kaks suurt tege-
last, kes saavad ellu ärgata 
vaid vaataja enda meeltes, 
nendeks on riigid, Soome ja 
Eesti. Riigid, keda ähvardab 
vägivaldselt võõra võimu alla 
sattumine ja mille ärahoid-
mise nimel kõik need Felik-
sid, Paulid, Ivanid ja Peetrid 
tegutsevad. Olgu siis pealegi, 
et Feliksi armulugu terve rii-
gi vabaduse kaotamise kõr-
val tühitähi tundub ja mõte 
uitab korraks sellele, kas oli 
seda tennisemängu nüüd nii 
pikaks vaja venitada. Lõppu-
de lõpuks viib „O2“ vaataja 
siiski vägagi emotsionaalse-
le teekonnale riikide ajaloos 
ja kannab publiku oma loo-
ga palavikulisse sõjaeelsesse 
aega. Isamaalisuse eest saab 

film küll kümme punkti.
Filmi produtsendi Kristian 

Taska kiituseks tuleb öelda, 
et ta on produtsendina oma 
filmograafias kenasti arene-
nud. Taska filmidest meenu-
tab praegune „O2“ vast kõige 
rohkem „Igiteed“. Režissöör 
Margus Paju on aga alles oma 
loometee alguses, see on tema 
teine täispikk mängufilm re-
žissöörina (esimene oli „Supi-
linna salaselts“). Paju kohta 
ütleks, et arenemisruumi veel 
on, sest eks need spioonide 
kakelus- ja tapastseenid mõ-
jusid veidi kohmakalt küll.

Mina andsin selle linateo-
se konarused andeks ja leid-
sin, et kokkuvõttes korralik 
film, mille vaatamist kinos 
ma küll ei kahetsenud. Teie 
peate nüüd ise otsustama. 
Ma soovitan vaadata pigem 
kinos, kuigi võib kindel olla, 
et hiljemalt järgmise aasta 
20. augustil seda ka teles näi-
datakse. Film sobibki väga 
hästi just klassikaliseks 20. 
augustil üha uuesti teles näi-
datavaks looks.

Margit Adorf 
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SOODUSHINNAD ON OKTOOBRI LÕPUNI! 
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS ! 

LISAINFO TEL 5624 4605

MÜÜA

2-toaline korter 
Narvas, 60 m2 

Lisainfo www.kv.ee/3141883   

2-toaline korter 
Rummu alevis, 47,6 m2  

Lisainfo www.kv.ee/3141885 

Hind 11 900 €*Hind 14 500 €*

  3-toaline korter Valga lin-
nas 60 m2 

Lisainfo www.kv.ee/3236627

2-korruseline kortermaja 
Vändras  

Lisainfo www.kv.ee/2335034 

Hind 47 000 €*Hind 8900 €*

Maja 
Põltsamaa, Kalana 

Lisainfo www.kv.ee/3142474

Maja Väike-Kamari, 
Põltsamaa 

Lisainfo www.kv.ee/3185460 

Hind 24 000 €Hind 9000 €*

Maja Rakvere vald, Tõrma 2 
korrust  

Lisainfo www.kv.ee/3134721

Talu koht 
Aseri lähistel 

Lisaainfo www.kv.ee/2984762

Hind 14 500 €Hind 34 500 €*

Elamumaa 
Tõrma 1ha 

Lisainfo www.kv.ee/2984791

Maatulundusmaa 
Rae vallas, 33 000 m2 

Lisainfo www.kv.ee/2984458  

Hind 10 000 €*Hind 11 000 €*

Elamumaa 
Vasta külas, Viru-Nigula 

Lisainfo www.kv.ee/2262143 

Müüa kinnistu lagunend 
hoonega Mahu küla lähedal 
Lisainfo www.kv.ee/2984564

Hind 3800 €Hind 3500 €

Müüa 1-toaline remonti vajav 
korter II k Tapal 

Lisainfo www.kv.ee/3254492

Müüa 2-toaline remonti vajav 
korter Tapal  

Lisainfo www.kv.ee/3254481 

Hind 8500 €*Hind 7700 €*

2-toaline korter Anija v, 
Lehtmetsa k. 43m3, II k

 Lisainfo www.kv.ee/3268667 

2-toaline korter Põlva linnas 
II k, 46 m2. 

Lisainfo www.kv.ee/3272149

Hind 22 500 €*Hind 22 500 €*

Maja Voka alevikus, 130 m2,
 ehitatud 2018. aastal.Lisain-

fo www.kv.ee/3070820

Maja ja kõrvalh Saaremaal 
Kandla k. Kinnistu 0,7 ha

 Lisainfo www.kv.ee/3205100

Hind 40 000 €Hind 160 000 €

KINNISVARA

• Müüa 2toaline rõduga korter 
Aseris, vajab remonti. Tel 5632 
7008

• Müüa 2toaline korter Hul-
jal, enampakkujale (alghind 
16 000 €). Tel 512 9322

• Müüa Väike-Maarjas 2toali-
ne korter. Tel 5384 0897

• Müüa 3toaline korter Kun-
das, uus kodutehnika ja möö-
bel. Tel 5894 2895

• Müüa 3toaline kõigi muga-
vustega korter Tapa kesklin-
nas. Hind 35 000 €. V korrusel, 
maja 5 kordne, remont tehtud, 
toad on möbleeritud. Tel 5557 
8831

• Müüa 4toaline remondi-
tud soe korter Huljal. Väike-
sed kommunaalkulud! Tihe 
bussiühendus. Hea võimalus 
elamiseks linna lähedal maal! 
Tel 5838 9000. Helista ja tule 
vaatama!

• Müüa maja Jõgeva lähedal. 
Tel 5817 2199

OST
• Ostan 1toalise kõigi muga-
vustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

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

• Soovin osta Tamsalusse 
1-2toalise korteri. Tel 5918 
1606

• Ostan korteri Väike-Maarja 
või Vinni vallas, max 4000 €. 
Tel 5669 3339

• Soovin osta järelmaksuga 
maja Rakvere linnas. Tel 5593 
8311

• Soovin osta garaaži Rakveres. 
Tel 504 3520

• Ostan hea hinnaga garaaži 
boksi Rakveres. Võib vajada 
remonttöid! Tel 5682 2544

VÕTAN ÜÜRILE

• Otsin elamiskõlblikut kor-
terit Tamsalu linnas. Eelistan 
esialgu üürida. Hea hinna pu-
hul võib ka osta. Max. 2 tuba. 
Tel 5824 2582

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile 1toaline muga-
vustega korter Rakvere kesk-
linnas. Tel 5358 5989

• Üürile anda 2toaline muga-
vustega korter Rakvere kesk-
linnas. Tel 5358 6829

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
möbleeritud korter otse oma-
nikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline ah-
juküttega, ilma mugavusteta 
korter Rakveres. Tel 5558 7544

• Anda üürile Paides 2toaline 
osaliselt möbleeritud korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Sõmerul üürile anda 2toaline 
korter. Tel 5818 2590

• Üürile anda 2toaline mu-
gavustega korter Tapa linnas. 
Heas korras, eraldi toad, köö-
gimööbel, rõdu. Üür 225 € + 
maksud. Tel 518 5246

• Anda 2toline korter rendile, 
Lennuki tänaval, hind 180 €+ 
kommunaalkulud. Tagatisraha 
150 €. Tel 5569 4674

• Anda üürile otse omanikult Jõ-
geval 2toaline korter otse oma-
nikult, IV korrus.  Tel 5624 4605

• Anda üürile ahiküttega korte-
rid Rakvere linnas Tööstuse tn 
10. Korterites olemas vesi, pe-
semisvõimalus puudub. Üürile 
anda 2toaline hinnaga 150 € ja 
3toaline 160 €. Tel 5664 1656

• Anda üürile 3toaline ahju-
küttega möbleeritud korter 
Laekveres. Üüri hind 120 € + 
maksud. Tel 527 0058 

• Anda üürile 3toaline korter 
eramajas. II korrus Rakvere 
kesklinnas. Helistada tel 5669 
7154

• Rakveres Mulla tn anda ren-
dile garaaž, hea asukoht. Info 
5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Citroen C3 09/2008. 
a. 1,4i, 54kW, bensiin, 5 ust, 
luukpära, hooldusraamat, 
konditsioneer, väike läbisõit, 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Fiat Stilo 09/2003. a. 
1,6i, 76kW, bensiin, 3 ust, he-
lehall met, täiuslik hooldusraa-
mat, sõitnud ainult 139 000 km, 
korralik, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus Chia 
1,8TDCi 03/2003. a. 74kW uni-
versaal, helesinine metallik, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
4 x el.aknad, hea varustus, 
puhas auto, korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Honda Accord 2.0, 
114kW, 2006. a. auto väga 
heas korras. Info telefonil 
514 5474

• Müüa sõiduauto MB E 
220CDI, sedaan, hõbeda-
ne, automaat. Läbisõit 500 
000+km. Tel 5624 4605

• Müüa KIA Ceed TX 07/2007. 
a. 1,6i, 84kW, turbodiisel, 5 ust, 
luukpära, kirsipunane met, 
täiuslik hooldusraamat, kliima, 
el.aknad, valuveljed, superö-
konoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa käigukasti/siduriveaga, 
linnamaastur  Nissan X-trail 
t30 diisel, 2007. aasta, hõbeda-
ne, kaasa erinevad varuosad. 
Tel 5624 4605

• Müüa Opel Astra Comfort 
08/2003. a. 1,6i, 62kW, hall me-
tallik,, bensiin, sedaan, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 
1 omanik, väga korralik, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra 1.6, 74kW, 
must metallik, heas korras, 
Saksast. Tel 517 4193

• Müüa heas sõidukorras Opel 
Vectra 1,8. 2003. a, ÜV 09.2021. 
Tel 517 4193

• Müüa Peugeot 207 Trendy 
11/2009. a. 1.6HDI, 66kW, tur-
bodiisel, tumesinine metallik, 
luukpära, 5 ust, hooldusraa-
mat, konditsioneer, el.aknad, 
korralik, superökonoomne 4-5 
l/100 km kohta! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Škoda Fabia Elegance 
Combi 09/2010, 1,6TDI, 66kW, 
must metallik, universaal, 
commonrail turbodiisel, hool-
dusraamat, konditsioneer, väga 
heas korras, superökonoomne 
4,2 l/100 km kohta, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Avensis D4D 
STW 2008. a. 110kW, turbo-
diisel, universaal, tumehall 
metallik, hooldusraamat, klii-
ma, el, aknad, veokonks, üle-
vaatus kehtib 06/2021. a, väga 
korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Toyota Corolla Verso 
2008. a. väljalase, 2,2. 100kW, 
diiselmootor, hõbedane me-
tallikvärv, manuaalkäigukast, 
kärukonks. Järgmine ülevaatus 
04.2021. a. Auto heas korras. 
Tel 5198 4922

• Müüa Toyota RAV4  2.2, 
130kW, 09/2006, diisel, läbi-
sõit 165 270 km, nelikvedu, 
manuaal, konks, hall metal-
lik rohekas-hall, regulaarselt 
esinduses hooldatud, järgmine 
ülevaatus 06.2021. a. Kehtiv 
kindlustus. Hind 5000 €. Tel 
5333 4933

• Müüa Volkswagen Passat 
Comfortline 2002. a. 2,0i, 
85kW, bensiin, hõbedane me-
tallik, sedaan, konditsioneer, 
4 x el aknad, valuveljed, veo-
konks, kehtiv ÜV 02/2021, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa Volkswagen Touran 
Trendline 07/2006. a. 1,9TDI, 
77kW, mahtuniversaal, turbo-
diisel, 7 istekohta, kliima, 4 x 
el.aknad, veokonks, kehtiv ÜV 
07/2021, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volvo XC60 2,4D, 2010. 
a. Väga heas korras. TÜ 2022. 
Tel 502 8156

• Müügis Volvo XC90 diisel 2,4 
manuaal, 2004. a. Ülevaatus 
04.21,  sõidukorras, varuosa-
deks. Tel 5696 2333

• Müüa tõstuk MTZ mootori-
ga. Kandevõime 5 tonni. Hind 
3000 €. Hind pole kivist. Info 
tel 558 0588

• Müüa veoauto/kallur GAZ 
53 kõrged ported. Kaasa palju 
varuosi. Tel 5624 4605

VARUOSAD
• Müüa 4 valuvelge koos su-
verehvidega. 5x95, siseava 57. 
Rehvi mustrisügavus 55 mm, 
15 tolli. Hind 75 €. Tel 5326 7156

• Müüa 4 valuvelge koos talve-
rehvidega, 14 tolli. Siseava 57. 
4x100. Hind 70 €. Tel 5326 7156

• Müüa 4 uut talverehvi 
Goodyear Ultragrip Ice Artic 
175/70 R14, hind 190 € ja 4 vä-
hekasutataud talverehvi Brid-
gestone Noranza 2EVO 175/70, 
R14 hind 60 €. Tel 503 1129

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

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

• Ostan VAZI, Moskvichi, 
Volga uusi plekke, stangesid, 
tulesid jne. Samas ostan uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 
7395

• Sõidukite kokkuost üle 
Eest i !  Lääne-Vir umaal 
tuleme kohale 15 minu-
tiga ja maksame parima 
hinna! Pakkuda võib ka 
vigaseid, avariilaseid või 
seisnud masinaid. Arvel-
damine sularahas! Helista 
5631 1001

• Ostan sõidukeid, kau-
bikuid ja maastureid igas 
seisukorras! Raha kohe kät-
te! Vajadusel kustutame 
registrist! Helistage julgelt, 
maksan rohkem! Tel 5355 
5848

•  O s t a n  s õ i d u a u t o s i , 
maastureid ja kaubikuid 
igas s eisukorras .  Võib 
remonti  vajada. Ei  pea 
omama ülevaatust  ega 
kindlustust .  Vajadusel 
kustutan registrist. Teen 
parima pakkumise. Helis-
ta 5309 2650 ja saate teada 
palju Teie sõiduki eest
pakume

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid. Võivad olla seisnud, 
remontivajavad, avariilised, 
heas korras jne. Maksan head 
hinda! Huvi pakuvad ka vene 
masinad. Romud kustutan 
registrist. Tel 5357 7108

• Ostan igas seisukorras 
sõidukeid/maastureid/
kaubikuid !  Huvi paku-
vad ka väga vanad autod 
ja uunikumid! Vajadusel 
puksiir! Arvelt kustutami-
ne! Virumaal tulen kohe 
kohale, paku julgesti! Tel 
5565 9595
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

• Ostan seisnud, remontiva-
javaid, avariilisi, heas korras 
jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise kor-
ral tulen kohe järgi. Arvelda-
mine ja dokumentide vormis-
tamine kohapeal. Tel 5376 2575

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, 03/2010a. 1.6 
(84kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 167 000km. 
Hind: 5990.-

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

Peugeot 208 Active Plus, 10/2016a. 
1.2 (60kw), bensiin, manuaal, oranž 
met. Sn: 86 860km. 
Hind: 6850.-

Nissan Pulsar Visia, 09/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 87 245km. 
Hind: 7490.-

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

Nissan Qashqai Acenta, 08/2013a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, lilla 
met. Sn: 68 085km. 
Hind: 7990.-

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

Nissan Pulsar, 04/2016a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 
62 080km. 
Hind: 8750.-

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

Nissan Pulsar Visia, 12/2016a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 48 434km. 
Hind: 8990.-

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

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

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

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

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

Peugeot 308 Active, 08/2019a. 1.2 
(81kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 10 000km. 
Hind: 14 490.-

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

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

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

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

Nissan X-Trail Acenta, 08/2017a. 1.6 
(120kw), bensiin, manuaal, must met. 
Sn: 55425km. 
Hind: 16 990.-

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

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

Nissan NV300 Working Star , 
07/2018a. 1.6 (92kw), 9-kohta, diisel, 
manuaal, hall met. Sn: 33 570km. 
Hind: 21 990.-

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

Nissan Navara Tekna, 02/2018a. 2.3 
(140kw), diisel, automaat, nelikvedu, 
pruun met. Sn: 8560km. 
Hind: 32 990.-

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima hinna 
ja kvaliteedi suhtega Lääne-Vi-
rumaal. Tel 508 6455

VEOTEENUS JA RENT

 

• Osutan teenust kauba-
veobussiga. Tel 554 6353

 

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

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

• Veoteenus kastiautoga. Vaja-
dusel kaasas kaks tublit abilist. 
Hinnad kokkuleppel! Tel 5604 
0360

KAEVETEENUSED
• Kaevetööd miniekskavaa-
toriga, pinnase aukude puu-
rimine. Tel 5558 3686

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Eksp-
ress OÜ. Tel 5194 4298, 5381 
9930

•  Reoveevedu Haljala, 
Tapa, Kadrina vallas. Tee-
nindame iga päev. Tel 5656 
1515

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5330 5970

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

• Teostan ehitus- ja remont-
töid. Tel 5637 9871

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

• Teeme korteritele ja van-
nitubadele remonti. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

• Teostame ehitus- ja remon-
ditöid, teeme kõiki siseviimist-
lustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti 
vannitubade remonti. Tel 518 
7979

• Lammutustööd koos pra-
hi äraveoga. Tel 5553 0770

• Lammutustööd koos sodi 
äraveoga. Tel 5380 0863

• Terrasside-, varjualuste- ja 
kuuride ehitus. Tel 5553 0770

• Treppide ja varikatuste ehi-
tus. Tel 5380 0863

• Siseviimistlus (plaatimine, 
parketi paigaldus), majad, 
saunad, korterid. Tel 504 5560

• Sanitaarruumide plaati-
mine, vannitubade plaati-
mine, kaubandusruumide 
plaatimine, tööstusruu-
mide plaatimine, remont-
tööd, ehitusteenus, ta-
sandamine, Hüdroisolat-
sioon. Tel 5664 4111 www.
ceramo.fi . Plaadispets OÜ, 
priit.tinnuri@gmail.com
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• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  
 küttetorustiku paigaldus, 
küttesüsteemid
 tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd
 lekete likvideerimine 24 h
 ummistuste likvideerimine 
24 h
 boilerite paigaldus/hooldus
 radiaatorite paigaldus/
hooldus
 keevitustööd, keevitamine
 õhk-vesi soojuspumba 
paigaldus/hooldus/müük
 õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük
 septikute, mahutite paigal-
dus/müük
 toruabi

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 
+372 5566 6811

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

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

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

KATUS PARIMA HINNAGA!
PLEKITÖÖD
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

• maja fasaadide renoveerimi-
ne/soojustamine

• üldehitus, ehitustööd, ehitus-
remonttööd

• terrasside ehitus
• piirdeaedade ehitus, piir-

deaiad
• kuuride ehitus, kõrvalhoone-

te ehitus
• eramaja ehitus
• prügimajade ehitus, prügi-

majad
• tänavakivi paigaldus, kõnni-

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

justamine, soojustustööd
• lammutustööd
• soodapritsitööd
• survepesutööd
• niitmistööd

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

• Kõrvalhoonete ehitus, ga-
raažid, saunad, grillimajad, 
puukuurid. Tel 5380 0863

• Santehnilised tööd. Tel 5664 
6055

• Rauno Teenused OÜ pa-
kub ehitust-lammutust, 
küttepuud-klotsid. Tel 5864 
4962

• Teostame eramute ventilat-
siooni töid, täislahendus. Küsi 
pakkumist tel 5197 0125

• Teostan ehitus- ja remont-
töid. Tehtud tööle garantii. Tel 
522 6408

• Teostame kõiki ehitus- ja 
remonttöid nii eramutes kui 
korterites, siseviimistlus, soo-
justamine, voodrid, vannitoad, 
jne. Santehnilised tööd. Hin-
nad mõistlikud. Tel 5808 5965

• Teostame erinevaid üldehi-
tuslike töid. Alates vunda-
mendist lõpetades katuse 
vahetuseni välja! Lisaks teos-
tame lammutustöid. Helista 
ning küsi hinnapakkumist. Tel 
5668 4415

• Põrandatööd: laud- ja par-
kettpõrandate lihvimine, lak-
kimine ja õlitamine. Tel 5829 
2584

• Üldehitustööd. Tel 5380 0863

• Maalritööd, trepikodade re-
mont, krohvitööd, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 
9293 Ehmes OÜ. Lai 3 a

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

• Korterite, vannitubade 
remont. Tel 5553 0770

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid 
Lääne-Virumaal. Üldehitus, 
siseviimistlus, hoone vunda-
mentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.
com

• Teostan maalri ja sise-
viimistlustöid, vannituba-
de remont ja plaatimine. 
Tel 5684 3839, https://www.
facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

• Teostame kõiki ehitus- ja lam-
mutustöid ning prahi utilisee-
rimist. Pikk töö kogemus. Töö 
kiire ja korralik. Tel 5604 0360

• Pleki kantimine: valmista-
me plekke vastavalt kliendi 
soovile. Automaatpink - kõik 
detailid õige kraadi ja mõõ-
duga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

• Teeme ehitus- ja remondi-
töid ning vannitubade remon-
ti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee. Tel 508 3305

• PUR VAHUGA SOOJUSTA-
MINE. Tel 5565 3842, www.
pursoojustus.ee

• PUR VAHUGA SOOJUS-
TAMINE. info@estpur.ee, tel 
5347 6567

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, korstna-
pühkija teenus. Tel 5552 8487, 
Vaiko

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkimis- ja pottse-
pateenus. Tel 522 1165

• Rakvere Küttesalong 
pakub küttesüsteemide 
paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesa-
long@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

MUUD TEENUSED
• Pressin õunamahla. Tel 
5390 9168

 • Müün, paigaldan ja re-
mondin õhksoojuspum-
pasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Soojuspumpade müük, 
paigaldus, hooldus, re-
mont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhas-
tus. Uued õhksoojuspum-
bad al 395 €.  Õhk-vesi 
soojuspumpade müük, 
paigaldus (Daikin, Ther-
mia, Nibe). VIRU SOO-
JUSPUMBAD OÜ. Tel 5656 
4857

• Isiklik abistaja sinu ko-
dus, Rakvere piirkonnas. 
Helista 5347 5132

• Hauaplatside hooldus, 
piirete ehitus. Paigaldame 
äärekividest ja paekivist haua-
piirdeid. Peseme hauakive. 
Eemaldame sammalt.  Va-
hetame liiva. Hauakividel 
värskendame värvitud tekste. 
Pügame muru ja hekki. Istuta-
me lilled. Viime küünla. Ära 
valuta rohkem südant, võta 
kohe ühendust tel 5592 3491, 
hauaplatsihooldus@muhkel.
ee. Töötame üle Eesti.

• Hauaplatsi sügis-talvine 
hooldus ja külastamine. He-
lista tel 526 0804 ja lepime 
selles kokku. Tähtis on süda-
merahu

• Maahooldus Lääne-Virumaal. 
Kululõikus, rohulõikus, võsa-
lõikus. Tel 514 8661

• Viin ära teie vanaraua. Tel 
5675 6622

•  Pööningute ja keldrite 
puhastus, samas ka prahi 
ära vedu. Tel 5553 0770

• Koristan ära teie vanaraua. 
Tel 5672 7600

• KALEVBAND, tantsumuusika 
igale eale! Tel 518 5318

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 
521 1269

•  O l e t e  kõ i k  o o d a t u d 
Fleur’s Ilutuppa nauti-
ma erinevaid hoolitsusi! 
Kosmeetik Helen omab 
üle 10 aastast kogemust 
iluteenindusvaldkonnas! 
Hinnakirjas on järgmised 
teenused: näohoolitsused, 
massaažid, pediküür, ma-
niküür, kulmud/ripsmed, 
depilatsioon.  Lisainfot 
saab telefonil 5804 4497, 
Facebooki või instagrami 
lehelt!
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

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

•ROLLERID, ATVD suure 8-tollise 
rattaga 125 CC, 150 CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva raami 
kõrgusega; 140CC  õliradiaator
•Uus KROSSIKA MOOTOR 125 CC- 295 €
•Uus MOPEED 72 CC- 975 €
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas
3-käiguline ratas

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

 Pakun 
raamatupidamise 

teenust.

Info: ingliteteraapia.
weebly.com/

raamatupidamine.
html

 avekirsi@gmail.com
5455 1595 
Ave Kirsi

• Alessandra Moetäika/
Kirbuturg. Too oma seisvad 
riided/jalanõud/ehted 
jne meie juurde müüki ja 
teeni raha. Asume Rakveres 
Rägavere tee 46, 2 korrusel. 
Rendihinnad väga mõistli-
kud. Lisainfo telefonil 5618 
4223. Oled tänu ja rõõmuga 
oodatud!

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

• Raamatupidamine väi-
keettevõtetele.  Alates al-
gdokumentidest kuni majan-
dusaasta aruandeni, info@
aruvain.ee

• Arvutite kiire ja usaldus-
väärne 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

• Tele- ja SAT seadmete müük 
ja paigaldus, era- ja korterma-
jadele. OÜ Ertesantenn. Tel 
5340 7808

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

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

• Parandan ja hooldan arvu-
teid. Telefon 5375 3522

Tulge ja saate teada, 
kuidas end hästi tunda ja 

olla energiline. 
Aadress: Rägavere tee 35a, 

II korrus, Rakvere. 
Tel 564 1448

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Müüa saunakeriseid. Tel 
5380 0863

• Müüa bensiini mootoriga 
hekilõikur Partner HG 22 ja 
vene päritolu motoplokk MP1 
paigaldatud uue OHV mooto-
riga. Tel 5816 6122

• Müüa sümboolse hinnaga 
diivan. Tel 5678 9892

• Müüa korralik kasutamata, 
võimas akulaadija 3-65V, 20A, 
ökonoomne, tutikas, vana hea 
Puurmani akulaadija „Start“ ja 
korralik kingsepa lappmasin 
„Singer“ 29K. Tel 5801 9086

• Müüa jalgratas Scott, hind 
250 €. Tel 5645 2030 

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

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

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

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

• Ostan Norma/Salvo ja tei-
si NSVL aegseid mänguau-
tosid ning vanu 1970–1990. 
a valmistatud Vene 1/43 
mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan nõukaaegseid raa-
diotehnika ja Estonia Stereo 
komplekte, võib pakkuda ka 
eraldi kõlareid. Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

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

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

• Ostan roostevabast õlleank-
ru. Tel 5672 7175

• Ostan ENSV/Nõukogude 
aegseid märke ja autasusid. 
Tel 510 7541

• Ostan töökorras aku. Tel 5853 
4573

• Ostan maja likvideerimisel 
või kolimisel seisma jäänud 
esemeid, pakkuda võib kõike, 
ka kallimaid esemeid. Tel 503 
1849

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

• Ostan vanaaegseid asju. 
Tel 5555 5527

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

• Ostan õhumullidega vene-
aegseid tarbeklaasi vaase. 
Hind kuni 80 €. Tel 5677 0569

• Ostan üleliigseid asju: raa-
matud, lauanõusid, tööriistu 
jne. Tel 503 9650

KÜTE, KÜTTEPUUD

• OÜ Puider müüb sanglepa 
küttepindasid. Samas müügil 
ka kütteklotsid 40 l võrkkotti-
des. Info 10.00-12.00 esmasp, 
kolmap, reede. Tel 322 4929

• Müüa turbabrikett alusel 900 
kg, 145 €. Kasepuitbrikett alu-
sel 960 kg, 150 €. Vedu tasuta. 
Tel 5363 9678

• Müüa kuivi küttepuid, 40 l 
kott 1.50 €, Kiltsi. Tel 5395 0313

• Müüa 30-60 cm kuivi küt-
tepuid: lepp 45 € ja kask 55 €. 
Lepp võrgus 2.80 €, kask võrgus 
3.50 €, mänd ja kuusk võrgus 
2.50 €. Hinnad koos transpor-
diga. Tel 508 7430

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

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l 
võrkkotis, 2,50 €. Müüa kuiv 
kask 30 cm, 40 l võrkkotis, 3.00 
€. Müüa kase-puitbrikett 96 
tk alusel 960 kg, 150 €. Müüa 
turbabrikett 86 tk alusel ca 900 
kg, 145 €. 

Müüa kivisüsi 1000 kg alusel, 
25 kg kottides 250 €. Tasumine 
ülekandega, kaardiga, sulas. 
Vedu tasuta! Tel 5373 3626

• Müüa kuiva küttepuud. Tel 
507 7961

• Müüa suures valikus eri-
nevaid puitbrikette, pelletit 
6/8 mm, kivisüsi ning kuivi 
küttepuid, transport tasuta. 
Tel 5390 0545

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 
514 8848

• Müüa soodsalt küttepuid. 
Tel 506 0177

• Müüa soodsalt lõhutuid 
küttepuid koos transpordi-
ga ( kuivi, märgi ja võrgus). 
Tel 5554 6093

• Müüme Haljalas kütte-
puid. Lehtpuu, kuivad ja 
toored, transport, koorem 
5-10 m3. Tel 505 1528
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• Ostan antiik ja vanemaid 
esemeid. Pakkuda võib kõike. 
Tel 5616 5761

• Ostan vanu nööpe. Tel 
5396 0504

• Ostan kokku nõukogu-
deaegset elektroonikat. 
Ostsilloskoobid, EW Raa-
dio, sagedusmõõturid, ge-
neraatorid, voltmeetrid, 
raadiojaamad, lennukite 
elektroonika, raadiosaat-
jad, arvutid, trükkplaadid, 
raadioside komponendid, 
KM-kondensaatorid, ise-
kirjutajad. Kõik nõukogude 
elektroonika. Helistage 08-
22.30. Tel 511 1203

•  Ostan vanu kellasid. Ei 
pea olema töökorras! Võib 
pakkuda ka hambakulda 
või üksikuid kuld ja hõbe 
ehteid- ka sulatuseks. Kõik 
muu vana ka huvitab! Tel 
5872 5458

•  Ostan merevaigust kae-
lakee ja muid vanemaid 
naiste-meeste ehteid. Või-
vad vajada ka parandamist. 
Huvitavad ka lauanõud, vaa-
sid, karpidega lusikad, raa-
matud, seinamaalid, ehete 
karbid ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5351 8660 Liina

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

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
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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. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. 
Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja 
lõhutud kuivi küttepuid. Mii-
nimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m kütte-
puud. Tel 5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõima-
lus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Tel 504 5632

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

EHITUS

• Ostame saepuru, puidutöös-
tuse jääke (pinnad, klotsid) 
jne. Tel 511 6174

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

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

METS

• Saemeeste brigaad teostab 
raieteenust ja võsalõikust. 
Puhastame kraavid ja teeser-
vad võsast ja suurtest puudest. 
Tel 506 0777, info@timberwise.
ee

PÕLLUMAJANDUS

• Kes tahab oma õunamahla-
varusid täiendada? Helista tel 
5398 1891

• Müüa soodsa hinnaga sea-
liha. Vajadusel tükeldamine.  
Info tel 51 962 628 või  53 54 
3002

• Müüa suuremas koguses 
kaalikat „kohalik sinine“. Tel 
5691 5169

• Müüa toidukartulit „Laura“. 
Asume 3 km Rakverest. Tel 
5334 5348

• Müüa toidukartulit: „Flavia“, 
„Vineta“, „Läti kollane“, „Geor-
gina“, „Laura“, „Printsess“ ja 
„Tiina“. Tel 5616 5542

• Turba allapanuga hobu-
sesõnnik, asendamatu soojuse 
hoidja kasvuhoones, sobib 
hästi ka lillede-puude-põõ-
saste istutamisel väetiseks ja 
aiamaale rammuks. 80 l = 5 €. 
Koju toomise võimalus Rakve-
res. Tel 5557 2217

• Müüa kompostsõnnikut 
odavalt. Tel 5379 7542

OST
• Ostan magusaid õunu mahla 
tegemiseks. Tel 528 8693

• Ostan veskikivi. Tel 503 9650

• Ostan traktori T-40, T-25 ja 
haakeriistu. Tel 5687 5845

• Ostan UAZ maastikuauto 
uusi ja heas korras varuosi. 
Tel 5687 5845

•  Ostan partner 5000, 5500 või 
7000 mootorsae. Tel 503 9650

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA ja 

KILLUSTIKKU.
KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

LOOMAD

•  Müüa väike koer. Tel 5836 
1490

• Ära anda väga armsad kassi-
pojad! (6 kiisut, 1 kuu vanused) 
Kadrinas. Helista 529 2187

• Müüa 2 suurt tõugu merisiga. 
Tel 5379 7542

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

• Ostan vanemaid seisma jää-
nud esemeid. Vanast naelast 
kuni mööblini. Tel 507 9984

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

TEATED

• 9-11. okt, 9.00-19.00 SUUR 
SÜGISLAAT VAALA KES-
KUSE PARKLAS. Tel 5691 
2670

• 9-11. oktoober SUUREL SÜ-
GISLAADAL VAALA KESKUSE 
PARKLAS müügil lai valik CD 
ja LP (vinüül) plaate

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

TUTVUS

• Soovin tutvuda pikemat kas-
vu, sportliku härraga vanuses 
68-74. a. Rahvus ei ole oluline, 
elan Rakveres. Tel 5181 4311

• 59- aastane sale, pikem mees 
tutvub saleda naisega. Tel 
5348 9906

• Üksik mees 60+ tutvub 
üksiku naisega, kes on ma-
teriaalselt kindlustatud, au-
toga, kellele meeldib Rakve-
re, kes oleks hea perenaine, 
tantsupartner, kellega koos 
kaunist sügist nautida. Tel 
554 6490

MUU

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. www.en-
nustus.ee

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

PAKUN TÖÖD

• Soovin leida head hooldajat 
ning füsioterapeuti 83-aasta-
sele ja gastrostoomiga nais-
terahvale Rakvere linnas, öö-
päevaringselt ja vahetustega. 
Tel 553 5575 või 528 8693 

• Siivous Puhastus OÜ otsib 
puhastusteenindajat Tapale. 
0,25 kohta, Tapa raudtee hoo-
nesse. Info marilin@siivouspu-
hastus.ee, tel 5628 8987

• Otsin ehitajat vannitoa re-
mondiks, Vinni vald. Tel 5624 
4065

• Tööd saab Haljalas eramu ko-
ristaja. Vaba graafi k, 4x5 tundi 
kuus, tunnitasu alates 5 € kätte. 
Helista tel 504 4344

• Vajame poolhaake kalluri-
juhti. Tel 501 0433

• Otsime metsatööle Kesk-Sak-
samaale harvesteri juhte/
operaatoreid. Töö toimub 
John Deere 1270G (harvesteri 
pea H415) masinaga. Lisainfo 
tel 5629 8044 ja www.aravu.ee

• Pakume tööd kogemustega 
lüpsjatele Soomes. Väljaõpe 
kohapeal eesti keeles. Samuti 
toetame, nõustame ning abis-
tame sisse elamisel ja küsimus-
te ning probleemide tekkimi-
sel. Täpsem info tel 5629 8044 
ja www.aravu.ee

• Ralfi  Veosed OÜ pakub tööd 
CE- kategooria autojuhile. 
Töö vahetustega. Tel 5685 2490

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?

Sisesta kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee
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HINNAD RAKVERE TURUL 8. OKTOOBRIL 2020 
RAKVERE TURG LAADA 39  AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Turg avatud T-L 8-16, Laada 39
KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,60 0,70

Maitseroheline 
(till, r.sibul, 
petersell)

kg 6,00 10,00

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Tomat kg 2,50 3,50

Väike kurk kg 3,00 3,50

Värske kapsas kg 0,80 1,00

Hapukapsas kg 3,00

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,50

Punapeet kg 1,50

Aeduba kg 3,50

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Suvikõrvits kg 0,50 1,00

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Ebaküdoonia kg 5,00

Maasikad (Läti) kg 7,00

Vaarikad (Läti) kg 12,00

Kultuurmusti-
kad (Poola)

kg 12,00

Õunad (Läti) kg 2,50

Ploomid (Un-
gari)

kg 2,50 3,00

Pohlad liiter 3,00

Jõhvikad liiter 4,00

Kaseriisikad, 
puravikud jt.

kg 5,00 10,00

Kuuseriisikad kg 20,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

MÜÜGIL KAUNID SÜGISLILLED ( KANARBIKUD, KRÜSANTEEMID) 
JA LILLEKIMBUD!

LAUPÄEVAL, 10.OKTOOBRIL TURUL PEIPSI KALA JA KALATOODETE MÜÜK!

  INFO TEL.3223877; TURG@OGELEKTRA.EE

Info ja kandideerimine

TEGUTSEME KA TAPAL.

Pakun 
andmesisestaja/
raamatupidaja 

praktikat.

Info: ingliteteraapia.
weebly.com/
praktika.html

 ingliteteraapia.
weebly.com/
kontakt.html

 avekirsi@gmail.com
5455 1595 
Ave Kirsi

Küttesalong OÜ otsib 
Lääne-Virumaale ja 

mujale Eesti 
piirkondadesse 

KESKKONNA-
TEHNIKUT 

kelle põhitööülesandeks 
oleks keskkütte-

süsteemide lahendused. 
Sobib ka alltöövõtt.

Lisainfo 
Aivar 502 9938

OTSIN TÖÖD

• Otsin tööd lapsehoidjana 
 lapsele vanuses 1-7 aastat, 
Rakveres. Läbitud lapse-
hoidja- ja esmaabikoolitus, 
olemas töökogemus. Tel 
5199 8222, Liivi

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Elu on laul, nii habras ta viis 
helised ja katked siis…

Mälestame
SERGEI ALEKSEI MUHHIN

18.02.1960-20.09.2020. 
Südamlik kaastunne Elena Muhhina 

poja Sergei surma puhul. 
Sugulased, perekond Stogov

Avaldame kaastunnet 
Kaido Kukele 

ISA
kaotuse puhul. 
JELD-WENi 

kvaliteediosakond

Silvia Allik Silvia Allik 9090
Eluaegne kaubandustöötaja 
tantsu ja laululembene, 
rõõmsameelne 
Silvia Allik Rakverest. 

Suured õnnitlused 
90 juubeli puhul!
Soovib kunagine naabrinaine 
Lilli Jõpere

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

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

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

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

T arbijakaitse ja Tehni-
lise Järelevalve Amet 
(TTJA) tuletab seoses 

alanud kütteperioodiga meel-
de, et gaasiseadmeid ja nende-
ga seotud korstnaid ning ven-
tilatsiooni tuleb regulaarselt 
hooldada ja kontrollida.

„Hoolduse õigeaegsel te-
gemata jätmisel või vale sea-
distamise korral võib seadme 
töö efektiivsus väheneda,“ 
selgitas TTJA peadirektor 
Kaur Kajak. „Sealt edasi võib 
hooldamata gaasiseade ja um-
mistunud korsten või mitte-
toimiv ventilatsioon kergesti 
hakata tootma vingugaasi. 
Kahjuks on vingugaas vii-
mastel aastatel põhjustanud 
nii hukkunute kui ka kan-
natanutega õnnetusi, mida 
saanuks ära hoida, kui vin-
gugaasiandur oleks nähtama-
tust mürgist õigel ajal häire-
signaaliga märku andnud.“

Vingugaasiga seotud häire-
teateid on sel aastal septembri-
kuu seisuga 67, eelmise aasta 
samal perioodil oli 57. „Suu-
renenud teadete arv võib näi-
data ka seda, et inimesed on 
endale rohkem vingugaasi-
andureid soetanud,“ lisas Ka-

jak. Enamasti pöördutakse 
teadetega siis, kui vingugaa-
siandur annab häiret. Sellisel 
juhul on ilmselt tekkinud olu-
kord, kus gaasi põlemiseks ei 
jätku piisavalt õhku ning see-
tõttu hakkab tekkima mürgine 
vingugaas, mis levib eluruumi.

Gaasiseadmega ruumides ei 
tohi ventilatsiooniavasid sul-
geda, sest gaas vajab põlemi-
seks õhus sisalduvat hapnikku. 
Kui hapniku juurdevool on 
piiratud, toimubki hapniku 
puudusest tingituna mitte-
täielik põlemine, mille käigus 
tekib vingugaas. Vingugaas on 
lõhnatu, värvitu, maitsetu ja 
mürgine.

Hooldamata torustikust 
võib märkamatult lekkida 
gaasi, mille lõhna veel tunda 
ei ole. Gaasilõhna tundmi-
se korral võib olla tegu juba 
ohtliku lekkega. Hooldamise 
käigus tuvastatud lekked tuleb 
lasta pädeval gaasitööde tegijal 
kõrvaldada.

Gaasiseadmetele kehtesta-
tud nõuete ja ohutuse tagami-
se eest vastutab alati omanik 
või kasutaja. Korterisiseste 
seadmete puhul on selleks 
korteriomanik, ühiskasutuses 

olevate torustike ja seadmete 
puhul vastutavad kõik kor-
teriomanikud ühiselt. Gaasi-
seadmete paigaldamisel ning 
hooldamisel tuleb lisaks õigus-
aktidele järgida ka seadme ka-
sutusjuhendit ning selles välja 
toodud hoolduse sagedust.

Gaasiseadme hooldamist 
ja temaga seotud korstna 
hooldustöid ei tohi teha ise. 
Gaasitorustike ja seadmete 
remonti ning hooldust võib 
teha ainult vastavat eripäde-
vust (A-kategooria gaasitööde 
vastutav isik) omav isik, kellel 
on majandustegevuse regist-
ris vastav registreering. Gaa-
siseadme korstnat tohib pu-
hastada ainult pädev korstna-
pühkija (4. või 5. taseme 
kutse).

Korstnaga ühendatud 
gaasiseadmega eluruumis 
peab olema töötav vingu-
gaasiandur. Vingugaasi-
andur tuleb paigaldada vasta-
valt seadmega kaasasolevale 
paigaldusjuhendile.

Lisainfot gaasitööde tegija-
te ja kontrolli teostajate kohta 
leiab majandustegevuse re-
gistrist ja TTJA kodulehelt.

Kuulutaja

Amet tuletab meelde 
gaasiseadmete 
hooldamise vajadust
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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

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsas tähistab
sünnipäeva!

seahakkliha 2,99 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Igal teisipäeval kuni oktoobri lõpuni

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R L
P

- 9-17, 9-12

suletud

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

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