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Kuulutaja kohtus Rakvere 
abilinnapea Triin Vareku-
ga, et korraks aeg maha 
võtta ja vaadata tagasi 
möödunud töisele aastale.

Seidi Lamus-Tšistotin

Meie oleme sinuga varem 
kohtunud ja on inimesi, 
kes sind teavad. Aga on 
ka neid, kes ei tunne sind. 
Triin, kes sa oled?
Olen Rakveres sündinud Vi-
rumaa tüdruk, kellele valijad 
usaldasid abilinnapea ameti. 
Mul on kõrgharidus rahvus-
vahelises ärijuhtimises ja ma-
gistrikraad sotsiaaltöös. Ko-
gemused erasektorist ja mit-
tetulundusühingu juhtimisest. 
Olen ema kahele lapsele ja 
kaasa oma mehele, tütar isale 
ja õde vennale. Eks me võime 
seda loetelu pikalt jätkata, kui-
das olen sõber, sugulane, tädi, 
töökaaslane jne.

Aasta tagasi samal ajal oli 
su elu teistsugune kui prae-
gu. Mis muutunud on?
Aasta tagasi oli jah kõige kii-
rem valimisperiood ja pikad 
päevad, palju kohtumisi, tel-
gikampaaniad ja kõik sinna 
juurde kuuluv. Olin ettevõtte 
juht, töö sisu oli täiesti erinev. 
Nüüd ma ettevõtlusega ei te-
gele. Tööd on palju, kuid see 
aasta on olnud väga põnev! 
Nii palju uusi teemasid, tutvu-
si ja väljakutseid. Tunnen, et 
olen väga palju õppinud.

Kas oled oma 
valikuga rahul?
Mina olen hästi rahul ja loo-
detavasti on rahul ka minu 
valijad. See aeg ei ole olnud 
pikk, mul ei ole ette näidata 
midagi käegakatsutavat, kui-
gi praegune koalitsioon on 
päris hästi oma lubadusi jär-
ginud ja mitmeidki neist selle 
lühikese ajaga juba ka täitnud. 
Ma väga esinema ja kirjutama 
ei kipu, kui just tõesti vaja ei 
ole, olen selles suhtes ilmselt 
tagasihoidlikum tüüp. Pigem 
teen, kui räägin. Pean oluli-
semaks pühenduda, asjad en-
dale selgeks teha. Erasektorist 
avalikku tulles on olnud vaja 
sisse elada. Minu valdkonda-
des on näiteks sotsiaal- ja ka 
haridusvaldkond sellised, kus 
kõik tegevused ei ole nii sel-
gelt nähtavad ning ei jõua ka 
info inimesteni, aga muresid, 
arutelusid ja tööd jätkub. Töö 
käib!

Mis need sinu 
valdkonnad täpsemalt on?
Üldiselt kultuur, sotsiaal, ha-
ridus ja sport – kõik 14 allasu-
tust. Tegelikult ka tervishoid. 
Rakvere kuulub Eesti Tervis-
like Omavalitsuste Võrgus-
tikku, samuti on valmimas 
uus esmatasandi tervisekeskus 
perearstidele – ka nende sisu-
teemadega tegelen. Õnneks 
on asutuste juhid asjalikud 
ja hakkajad ning igapäevaste 

Aasta abilinnapea ametis

Abilinnapea Triin Varek.
Foto: erakogu

tavaküsimustega tegeletakse 
ikka majades iseseisvalt.

Kas on õnnestunud alus 
panna ka mõnele uuele al-
gatusele?
Võin öelda, et minu ettepa-
nekul on Eesti Vabariigi juu-
beliaasta auks Rakveres toi-
munud linnavalitsuse valges 
saalis EV100 kontserdid, mille 
põhikulu on linn enda kanda 
võtnud ning piletihind linna-
rahvale on väga sümboolne. 
Kontserdid on hästi omaks 
võetud ja üldiselt on saal rah-
vast täis olnud.

Samuti esimest korda toi-
munud sügislaat, mis sai Kul-
tuurikeskuse poolt nimeks 
Tšilli laat. Kuna järgmisel aas-
tal ei saa me Pika tänava aren-
duse tõttu linnapäevade laata 
Pikal tänaval teha, soovisime 
ära katsetada uue koha. Ilm oli 
vihmane, kuid laada tagasisi-
de on olnud väga positiivne. 
Loodetavasti on sügisandide 
müüjaid järgmisel aastal ka 
rohkem.

Tegin ettepaneku ka linna-
valitsuse välikontoriteks, et 
inimestele ise lähemale tulla. 
Kahel augustikuu neljapäeval 
olime meeskonnaga Lennuki 
tänaval ja kesklinnas, bussijaa-
ma taga. Eks tundus kumma-
line nii mõnelegi, miks linna-
valitsus telgikampaaniat teeb, 
seda teevad ju erakonnad. 
Kuid saime jagada infot meie 
allasutuste kohta, millal on 
erinevatel ametnikel vastuvõ-
tuajad ja nii mõnigi kodanik 
sai oma küsimusele ka kohe 
sealsamas vastuse.

Eks on veel teemasid, mille 
puhul ma ei saa kogu au en-
dale võtta. Järgime ka koa-
litsiooni lubadusi ja püüame 
neid täita. Üks mida toetasin 
ja isiklikult ka oluliseks pean, 
on kindlasti linnaleht Rakvere 
Sõnumid, mis toob linnaela-
nikeni just olulise info linna 
arengutest, toetustest jms.

On sul mõni lemmikteema 
või murekoht, mis rohkem 
südamel? Mis seniajani 

kõige raskem on olnud?
Kõige raskem on praeguses 
töös see, kui inimene vajab abi 
ja sa mõistad, et sa ei saa teda 
tegelikult aidata mõne mää-
ruse, seaduse, normi või piir-
määra tõttu. Kas on abivajaja 
sissetulek antud piirmäärast 
mõnikümmend eurot suurem, 
et ei mahu toetusesaajate alla, 
või on parasjagu kõik sotsiaal- 
eluruumid ja korterid hõiva-
tud ning puudub võimalus ko-
heselt elukohta pakkuda. Või 
on teenusejärjekorrad ilmatu-
ma pikad. Abivajaja vajab abi 
ju kohe. Ja kui kohe ei saa, siis 
on halvasti.

Keerulised on ka juhtu-
mid lastekaitse valdkonnas, 
kus pere ei tee koostööd või 
puudub vanematel endal vas-
tav sotsiaalne võimekus, et 
hakkama saada iseenda, veel 
vähem käitumisraskustes lap-
sega.

Kuidas on lood haridus-
valdkonnaga? Millised 
muutused ees ootavad?
Oleme volikogu esimehe ja 
linnapeaga paar nädalat taga-
si kohtunud Haridus- ja Tea-
dusministeeriumi esindajatega 
ning Riigigümnaasiumi tee-
mat arutanud. Ministeeriumi-
le edastati volikogu otsus pak-
kuda Koidula 11b kinnistut 
uue gümnaasiumi rajamiseks 
ja läbirääkimistel arutasime 
ajagraafikut, mis hõlmab järg-
misi samme. Ministeerium 
on ette valmistamas lepingut. 
Kõik protsessid võtavad aega.

Rakvere jaoks väga olulise 
tähtsusega saabki olema põ-
hikoolivõrgu korrastamine, 
kui gümnasistid liiguvad meie 
koolidest välja ja linna prae-
gused gümnaasiumid jäävad 
põhikoolideks. Ees on palju 
erinevaid otsuseid, kuid neist 
on tõesti natuke liiga vara 
rääkida. Soov on 2019. aasta 
eelarves/lisaeelarves leida va-
hendid, et alustada koolides 
samm-sammult siseremondi-
ga ja õpikeskkonna tänapäe-
vaseks muutmisega.

Õppetöö korraldusliku poo-

le pealt ei muutu aga enne 
2021./2022. aastat, kui Riigi-
gümnaasium valmis saab, mit-
te midagi. Koolijuhtidega on 
väga hea koostöö ja kõik aita-
vad kaasa mõelda, et pakkuda 
tulevikus linna põhikoolilas-
tele parimaid õpivõimalusi.

Varsti on jälle valimised, 
sind oli ühel plakatil juba 
näha. Kas see tähendab, et 
kandideerid R iigikokku?
Selline ettepanek on mul-
le tõesti tehtud ja olen oma 
nõusoleku andnud. Järjestus 
ei ole veel paigas ja teisi nime-
kirja kuulujaid ei ole minul õi-
gus avalikustada. Eks ole siin-
gi igal asjal oma aeg.

Miks sa kandideerid? Rak-
veres on ju siiski veel palju 
teha või…?
Olen nõus. Ka linnas jagub 
tööd ja see, mida ma praegu 
teen, on mulle südameläheda-
ne ning tähtis. Samas usun, et 
minu kogemused erasektorist, 
mittetulundusühingu tege-
vusajast ja nüüd, küll lühikest 
aega, aga lisaks avalikust sek-
torist, annavad mulle päris 
hea ülevaate tervikpildist – 
mis on vajaka, kus saab pare-
mini.

Mul on ka väga hea eeskuju 
oma isa näol. Mulle meeldis 
see, kuidas tema Riigikogus 
tööd tegi ja nn Riigikogu va-
bal nädalal viibis maakonnas, 
külastas omavalitsusi ja koh-
tus inimestega ning võttis info 
vahendamist KOVi ja riigi 
vahel tõsiselt, aidates kohali-
kul tasandil lahendusi leida. 
Kui osutun valituks, ei kao 
ma kuskile, siis on mul just 
suurem võimalus olla olemas 
kogu Virumaa jaoks ja riigi 
tasandil enam kaasa rääki-
da. Olen väga kohusetundlik 
ja olenemata tööst, mida ma 
teen, teen pühendumisega.

Täispika intervjuu Triin Va-
rekuga leiate Kuulutaja veebile-
helt www.kuulutaja.ee.

20. ja 27. OKTOOBRIL

ning 3. NOVEMBRIL võtab
Lääne-Viru Jäätmekeskus

need lahtiolekuaegadel

TASUTA vastu!

KRAABI KREISILINNAS KÕIK 
SÜGISESED LEHED KOKKU!

telefon 6165165
Vinni vald, Piira küla

Kuulutaja reede, 19. oktoober 20182



UUDISED

Tapa uueks vallavane-
maks sai viimastel näda-
latel vallavanema kohu-
setäitjaks olnud Riho 
Tell, volikogu esimehe 
ametis on nüüdsest Mak-
sim Butšenkov.

Liisi Kanna

Tapa vallavolikogu viimatisel 
istungil toimusid hääletused 
nii vallavanema kui voliko-
gu esimehe valimiseks. Val-
lavanema kandidaate esitati 
vaid üks – haldusreformieelse 
Tamsalu valla juht, ühinenud 
Tapa valla senine abivallava-
nem ning viimastel nädalatel 
vallavanema kohusetäitjaks 
olnud Riho Tell.

Reformierakonna, Kesk-
erakonna ja valimisliidu 
Koostöö moodustatud uuel 
koalitsioonil on 23 saadiku-
kohast kokku 12. Tell sai sala-
jasel hääletusel 14 poolthäält, 
vastu hääletas kuus ning era-
pooletuks jäi üks rahvasaadik. 
Istungilt puudus kaks voli-
nikku opositsiooni jäänud va-
limisliidust Valgejõgi.

Äsjavalitud Riho Tell nen-
tis, et lubadus vallavanema 
ametikoht vastu võtta, kui 
selleks võimalus avaneb, sai 
antud juba kohalike omava-

Ööl vastu 16. oktoobrit eiras 
33aastane joobes juht Kunda 
linnas politsei peatumismär-
guannet ning põgenes. Met-
sa peitu jooksnud juhi pidas 
kinni politsei teenistuskoer 
Nacho.

Öösel kella 1.40 paiku mär-
kasid Kunda linnas patrul-
linud politseinikud kahtlase 
sõidustiiliga Volkswagen Pas-
satit ning neil tekkis kahtlus, 
et juht võib olla joobes. Po-
litseinikud andsid juhile pea-
tumismärguande, mida mees 
eiras ning jätkas sõitu.

Pärast kümmekond minu-
tit kestnud tagaajamist, mis 
kulges läbi linna ja ka küla-
vaheteede, sõitis mees vastu 
liiklusmärki ning tema juhi-
tud auto rehv purunes. Mees 
põgenes autost, milles viibis 
ka kaasreisija, ning jooksis 
metsa. Kaasreisija, 20aastane 
naine, jäi autosse.

Rakvere politseijaoskon-
na patrullitalituse juht Rei-
go Loginov märkis, et kuigi 
mehe põgenemisest kuni 
koera sündmuskohale jõud-
miseni oli möödas ligi tund, 
võttis Nacho koheselt jälje 
üles. „Nacho ja koerajuht Raul 
Bamberg asusid jälgi mööda 
teele ning jõudsid kahe kilo-
meetri kaugusele metsa. Koer 

Tervislike linnade võrgustik 
väisas Rakveret
10.–11. oktoobril kogunes MTÜ Eesti Tervislike Linnade 
Võrgustik Rakverre, et viia läbi sügiskool ja pidada üldkoos-
olek. Viimasel võeti vastu uus põhikiri ja langetati otsus, et 
nüüdsest kannab organisatsioon nime Eesti Tervislike Omava-
litsuste Võrgustik.

Loreida Küppas, Põltsamaa vallavalitsuse arenguspetsialist ja 
võrgustiku juhatuse liige selgitas: „Võrgustik on WHO (Maa-
ilma Terviseorganisatsiooni) ideede kandja ja algselt kandis 
organisatsioon nime Eesti Tervislike Linnade võrgustik. Kuna 
haldusreformi tulemusel on paljudest linnadest saanud vallad, 
siis räägime täna ikkagi kohalikust omavalitsusest, mitte lin-
nast.“

„Tervislik omavalitsus – see on sõnum, et omavalitsus pa-
nustab inimesse kohapeal, tema tervisesse ning heaolusse. See 
on pikk tegevuste ja planeerimise faas. Võrgustikus jagame 
häid praktikaid ja nõuandeid, anname ka signaali n-ö riigi poo-
le tagasi,“ täiendas Janika Usin, Põlva valla abivallavanem, kes 
on kohaliku omavalitsuse volitatud esindaja võrgustikus, selle 
juhatuse liige ja koordinaator.

Rakverre tõi võrgustiku kevad- ja sügiskooli traditsioon, 
mille raames kogunetakse kordamööda liikmete juures, keda 
on hetkeseisuga 14. „Soovime näha ja kuulda, mida kohapeal 
tehakse, kuidas panustatakse tervisesse, tutvuda asutustega. 
Kutsume ka erinevaid partnereid ümber laua rääkima aktuaal-
setel teemadel,“ selgitas Usin.

Rakveres külastati Rakvere spordikeskust, Aqva spordikes-
kust ja Rohuaia lasteaeda. Tartust oli külla tulnud liikumisla-
bor, kes rääkis liikuma kutsuvast koolist ja selle projekti tege-
vustest.

„Suurepärane näide on Rakveres tutvustatud seiklusorien-
teerumise projekt. See on äge asi, mida saaks kõik maakonnad 
üle võtta. See ei nõua suuri investeeringuid, vaid on kokkulep-
pe küsimus. Aga idee on super!“ tõi Loreida Küppas positiivse 
näite.

Arutleti ka idee üle korraldada kõigis võrgustiku koolides 
ühel ajal ühese suunitluse ja sisuga liikumispäevi. Tegutse-
des järjepidevalt ja laia mõõtmega, jõuab sõnum rohkemate 
inimesteni. Võrgustiku eesmärk on, et inimene oleks ja elaks 
kauem tervena.

Kuulutaja

Tapal valiti vallajuhid

Riho Tell valiti vallavanemaks 14 
poolthäälega.

Foto: Liisi Kanna

litsuste valimistel kandideeri-
des.

„Sügisestel valimistel olin 
Reformierakonna vallava-
nema kandidaat ja tegelikult 
see otsus langes juba siis, nii 
et ega see praegu ei ole mida-
gi erakorralist. Kuna koalit-
sioon muutus, siis mul ei ol-
nud põhjust nüüd tahaplaani-
le ka taganeda,“ selgitas Tell.

Ühe olulise teemana, mil-

lega uues ametis tegeleda tu-
leb, nimetas ta haldusreformi 
sisulist lõpuni viimist. „Selle 
aastaga ei ole kindlasti kõik 
asjad paika loksunud – nii vo-
likogu otsuseid ja määruseid 
puudutav külg kui ka sisuli-
ne kogukondade koostöö ja 
ühendamine,“ märkis Tell.

Lisaks toonitas äsjane val-
lavanem, et oluline on vas-
tu võtta valla strateegilised 
dokumendid. „Arengukava 
ja eelarvestrateegia on vas-
tu võetud, üldplaneeringu 
koostamine käib. Oktoobris 
tuleme valitsusepoolse ette-
panekuga algatada kaugküt-
tepiirkonna arengukava ja 
haridusvõrgu arengukava,“ 
loetles Tell.

„Sellised strateegilised kok-
kulepped peavad olema saa-
vutatud, siis me saame ühte-
moodi aru, kuhu poole Tapa 
vald suundub,“ lisas ta.

Vallavalitsuse igapäeva-
tööst rääkides sõnas Tell, 
et eesmärki valla ametnike 
koosseisu muutma hakata tal 
ei ole. „Arvan, et Tapa valla-
valitsuses töötavad kompe-
tentsed spetsialistid, mingitel 
poliitilistel põhjustel vahetu-
si tegema hakata, seda plaa-
ni nüüd küll ei ole. Kui siin 
mingi vahetus ka sünnib, siis 
võib-olla sellelt tasandilt, et 
mõni ametnik ei soovi koos-

tööd teha või siis tingituna 
töösse suhtumisest näiteks,“ 
kinnitas vastvalitud vallajuht.

Volikogu esimehe kohale 
seati üles kaks isikut – refor-
mierakonnas kandideerinud, 
kuid uut koalitsiooni mitte 
toetav Mati Viidemann ja 
keskerakondlane Maksim 
Butšenkov, kes 12 poolthää-
lega ka ametisse valiti. Vii-
demann sai 8 häält ning üks 
sedel oli rikutud.

Igapäevaselt Tallinna spor-
dikooli juhtiv Keskerakon-
na Tapa osakonna esimees 
Maksim Butšenkov märkis, 
et vallavolikogu esimehe töö 
on tema jaoks suur väljakutse. 
„See amet nõuab palju pin-
gutust ja koostöövõimaluste 
leidmist kõikide vallavoli-
kogu liikmetega. Ja see ei ole 
lihtsalt tühi sõna, vaid see on 
põhimõte, mis on minu jaoks 
isiklikult väga oluline,“ tooni-
tas Butšenkov.

Vastne volikogu esimees 
nentis, et kuigi Keskerakond 
oli Tamsalu ja Tapa ühine-
mise vastu, on see protsess 
nüüdseks toimunud, ning 
temagi suurim eesmärk uues 
ametis on ühtekuuluvustun-
de arendamine. „Oluline on 
teha samme, et tekiks ühine 
Tapa vald mitte ainult juriidi-
liselt, vaid ka reaalselt,“ sõnas 
Butšenkov.

Politseikoer Nacho 
tabas metsast roolijoodiku

Kuueaastane politseikoer Nacho 
oma juhi Raul Bambergiga.

Foto: PPA

andis märku, et otsitav võib 
olla läheduses, kuid mees po-
litseinike korralduste ja hoia-
tuste peale peidust välja ei 
tulnud,“ lisas ta.

Paari minuti pärast pidas 
Nacho mehe kinni. Viima-
ne üritas koera ka lüüa, kuid 
see tal ei õnnestunud. Mehe-
le osutati metsas ja pärast ka 
arstide poolt esmaabi ning 
seejärel toimetati ta aresti-
majja.

Politsei alustas süüteome-
netlust. Juhi täpne joove sel-
gub ekspertiisis.

Reigo Loginov sõnas, et 
on äärmiselt vastutustunde-
tu joobeseisundis rooli istuda 
ning hirmust politsei ees veel 
raskemaid rikkumisi toime 
panna. „Joobes juhil jagub 
autorooli istudes julgust küll, 
kuid vilkureid nähes saadakse 
oma teo tõsidusest aru. Sel-
le asemel, et oma tegude eest 
vastutust kanda, sõitis mees 
politsei eest ära, põhjustas 
liiklusõnnetuse ja põgenes. 
Kõige selle juures pani ta ka 
ohtu oma kõrvalreisija,“ kir-
jeldas Loginov juhi vastutus-
tundetut käitumist.

„Mees otsustas ka metsas 
peitu jääda ja politseinike 
korraldusele mitte alluda ning 
koges hoopis valusamaid ta-
gajärgi, mis kaasnevad koera 
poolt kinni pidamisega,“ lisas 
patrullitalituse juht.

Tänavu kõrvaldasid po-
litseinikud Lääne-Virumaal 
autoroolist 341 joobes juhti, 
mida on paraku 61 võrra roh-
kem kui eelmisel aastal. Kri-
minaalses joobes juhte tabati 
156, kellest kaks olid tarvita-
nud narkootikume.

Kuulutaja

MÕNE REAGA
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MÕNE REAGA

Möödunud kuu lõpul 
toimunud kutsemeistri-
võistlustel EuroSkills 
osales teiste hulgas Rak-
vere Ametikooli õpilane, 
plaatija Joost Podekrat. 
Noormees ja tema juhen-
daja jagasid Kuulutajaga 
muljeid.

Eliisa Sild

Ajavahemikul 26.–28. septem-
ber toimusid Euroopa kutse-
meistrivõistlused EuroSkills 
2018 Ungari pealinnas Buda-
pestis. Üle-euroopalised võist-
lused toimusid juba kuuendat 
korda ning 40 võistlusalal osales 
ligi 600 noort 28 riigist üle Eu-
roopa.

Eestit esindas 14 noort meist-
rit, sealhulgas Rakvere Ameti-
kooli õpilased – restoranitee-
nindaja Demi Kivilo ja plaatija 
Joost Podekrat.

Kaheteistkümne plaatija hul-
gast üheksandale kohale tulnud 
Joost Podekrat on terve elu ol-
nud ehitusega seotud, nii oma 
kodu ehitusega, kui ka suviti 
tööl käies. Seetõttu valiski ta 
Rakvere Ametikoolis ehitusvii-
mistluse eriala.

EuroSkillsile jõudis noormees 
tänu oma õpetaja Hanno Jõele, 

Rakvere noormees osales 
Euroopa kutsemeistrivõistlustel

Abiks nägemispuudega inimestele
15. oktoober oli valge kepi päev, mil pöörati erilist tähelepanu 
pimedate ja vaegnägemisega inimeste probleemidele. Kui teil 
on sugulane, sõber või tuttav, kes ei näe enam üldse või kelle 
nägemine on tunduvalt nõrgenenud, võiksite selle sõnumi tal-
le ette lugeda. Kui nägemine on oluliselt halvenenud või üldse 
kadunud, saab ikkagi liikuda, majapidamistöid teha ja kirjan-
dusega kursis olla.

Liikumist ja majapidamistööde tegemist hõlbustavad abi-
vahendid on valge kepp, rääkiv kell, valgustusega luup, rääkiv 
kaal, värvimääraja ja palju muud. Kel isikliku abivahendi kaart, 
saab neid soodushinnaga osta MTÜ Jumalalaegas abivahendi-
keskusest Silmalaegas (telefon 5383 8129, www.silmalaegas.ee).

Nägemispuude või mõne muu trükiteksti lugemist takistava 
puude, häire või haigusega inimesed saavad CD-del heliraama-
tuid Eesti Pimedate Raamatukogust (telefon 674 8212, www.
epr.ee). Lugejaks registreerumisel tuleb esitada sihtrühma 
kuulumist näitava tõendi koopia.

Lugejad saavad heliraamatuid voogedastusena kuulata või 
alla laadida Veebiraamatukogust ning tellida telefonitsi või 
e-postiga iga kahe nädala tagant viis CD-d mahutavates kar-
pides kodupostkasti saatmiseks. Heliraamatute laenamine on 
tasuta. Ka postikulud tasub raamatukogu.

Kes vajab liikumiseks erilise väljaõppega juhtkoera, peaks 
pöörduma SA Juht- ja Abikoerte Kool (telefon 5810 3441, 
www.juhtkoer.ee) või MTÜ Abikoerte Keskus (telefon 553 
6484) poole.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda korraldas 10. ok-
toobril valge kepi päeva märkinud infopäeva ja suunavate nõu-
annete saamiseks võib pöörduda ka kotta (telefon 5342 9043).

Priit Kasepalu,
Eesti Pimedate Liidu aseesimees,

Eesti Pimedate Raamatukogu teabejuht

Rakvere otsib jõulukuuske
Rakvere Linnavalitsus otsib keskväljakule sobivat jõulukuuske. 
Puu peab olema vähemalt 14 meetri kõrgune, sirge, koheva ja 
sümmeetrilise võraga.

Kuuski võib pakkuda kogu Lääne-Virumaalt. Oluline on, et 
kuuse kasvukoht asub kõvakattega tee kõrval, mis võimaldaks 
ligipääsu rasketehnikaga.

Jõulukuusk tuuakse linna esimeseks advendiks ja see hakkab 
kaunistama kõigi linlaste ja külaliste rõõmuks tänavu Rakvere 
keskväljakule loodavat jõuluküla.

Jõulukuuse pakkumised palutakse saata koos puu asukoha ja 
pildiga kuni 28. oktoobrini Rakvere Linnavalitsuse keskkon-
naspetsialist Getter Reneli e-postile getter.renel@rakvere.ee, 
lisainfo tel 322 5825, 5650 9134.

Kõik laekunud pakkumised vaadatakse üle, sobiva kuuse 
langetamise ja transpordi Rakverre korraldab linnavalitsus.

Kuulutaja

Postiga saabunud heliraamatud kuulamist ootamas.
Foto: Silva Paluvits

kes talle seda võimalust pakkus. 
„Joost hakkas silma oma täis-
kasvanuliku suhtumisega. Ta 
on maapoiss ja teab, mis pidi 
tööriistu käes hoida,“ rääkis ju-
hendaja.

„Tal on tugev tahe ja eesmär-
gikindlus, ilma milleta ei saavu-
taks midagi. Plaatija vajab lisaks 
osavatele kätele ka täpsust ja 
matemaatilist mõtlemist. Kui 
kõiki neid iseloomuomadusi 
vaadata, siis ei olegi nii kerge 
võistlejat leida,“ jätkas ta.

Seoses kaitseväes teenimisega 
ja tööl käimisega, oli noorme-
hel võistlusteks valmistumiseks 
küllaltki vähe aega. Harjutami-
ne toimus Tallinna Ehituskoo-
li õpetaja Meeta Heinaste käe 
all. Valmistumise käigus tehti 
võistlustöö kaks korda läbi – 
harjutati erinevate tükkide lõi-
kamist ja sobitamist.

Suur konkurents
Joosti sõnul oli konkurentsi 
tase uskumatult kõrge ja teis-
te riikide esindajad olid teinud 
võistlusteks pikalt suuri etteval-
mistusi: „Rääkisin teiste võist-
lejatega ja nemad ütlesid, et 
olid harjutanud juba eelmisest 
aastast peale ning mõni sai selle 
eest isegi palka.“

„Seega Eesti haridusminis-
teeriumil oleks siinkohal palju 
õppida. Mina arvan, et võistle-

jate motivatsiooni peaks tõstma 
ja see kajastuks kas palga või 
mõne sponsori näol, kes paneb 
välja auhinnad võistlusteks har-
jutamise eest,“ jätkas noormees.

Nii juhendaja kui võistleja 
jäid saavutatud kohaga üsna 
rahule: „Teades tema võimeid, 
arvan, et ta oleks võinud viie 
parema hulgas olla, kui ta oleks 
saanud rohkem valmistuda. 
Joost tuli sõjaväest ja seejä-
rel teenis Soomes raha selleks, 
et saaks poolteist kuud enne 
võistlusi harjutada. Enamus 
riike panustavad võistlejates-
se oluliselt rohkem, kui Eestis 
seda tehakse. Arvestades kõiki 
neid asjaolusid, olen ma Joosti 
esinemisega rahul,“ tõdes Jõe.

Võistlustel anti 18 tundi aega, 
et oma ülesanne valmis saada. 
Podekrat nentis: „Tööga jäin 
enam-vähem rahule. Jõudsin 
oma töö valmis, kuid põranda 
valamine ebaõnnestus, sest ma 
ei olnud sellise seguga, nagu 
seal pakuti, väga harjutanud.“

„Seejärel laenasin oma sae 
Läti võistlejale, kes oli enda 
oma maha unustanud. Taga-
järg oli see, et ta nüristas sae ära 
ja seepärast kaotasin ma enda 
aega päris palju. Ei tohi liiga hea 
olla,“ muheles Joost.

Toetav juhendaja
Sihtasutus Innove saadab võist-

lejad EuroSkillsile, aga kahjuks 
ei toetata juhendajate saatmist. 
Rakvere Ametikooli juhtkond 
oli leidnud võimaluse, et juhen-
daja sai võistlusi jälgima minna.

Noormees võttis kõike rahu-
likult: „Ma ei olnud absoluut-
selt närvis, pigem närveeris 
minu juhendaja. Ka Hanno Jõe 
oli Ungarisse kohale sõitnud 
ja mulle kaasa elama tulnud. 
Omade nägemine andis mulle 
korraliku enesekindluse.“

„Mulle isiklikult see võistlus 
suurel määral kogemusi ei and-
nud, sest olen harjunud uute 
väljakutsetega. Küll aga leidsin 
omale tohutult uusi sõpru ja 
mõnega neist jään arvatavas-
ti kogu eluks suhtlema,“ sõnas 
Joost.

Noormees on enne Euroopa 
kutsemeistrivõistlusi ka mujal 
seoses plaatimisega võistelnud. 
„Enne EuroSkillsi oli mul selli-
ne väiksem võistlus Türil, kus 
jäin kolmandaks. Pärast seda 
tuli Noor Meister 2017, kus 
saavutasin esimese koha,“ rää-
kis ta.

„Järgmine aasta toimuvad 
maailmameistrivõistlused Ve-
nemaal, kuhu mind juba põ-
gusalt kutsuti. Kuna harjutami-
ne võtab tohutu aja, siis arvan, 
et annan selle võimaluse kelle-
legi teisele,“ jätkas Joost.
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OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD KOOLITUSAiamajade, uste ja 
akende tootmisega 

tegelev Raum OÜ otsib 
puidupingi operaatorit.

Asukoht Rakvere 
Tootmise 6. 
Tel 515 6342

Otsime tootmistöölisi.

Väljaõpe kohapeal.

Lisainfo tel 

+372 501 7456

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?

Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

• Pakume osalise tööajaga tööd nais-
pensionärile kuni 31.05.2019 koos 
elamisega mugavustega korteris. Info 
tel 322 3509

• Väike tapamaja otsib lihunikku. Info 
tel 5682 5725

• Pakun pikaajalist tööd kogemustega 
üldehitajale Lääne-Virumaal, Rak-
verest 20 km Võsu poole. Objektiks 
on 2 hoone ehitustööd (välitööd ja 
sisetööd). Objektil on vaja teha erine-
vaid sisetöid, elekter, põranda ehitus, 
lagede ehitus, maalritööd. Töödega 
alustamine peaks toimuma koheselt 
lähiajal. Palun ühendust võtta ainult 
korralikel ja oskajatel ehitusmeestel. 
Joodikutel ja vahendajatel palun mitte 
tüüdata! Tel 507 1700

• Võhu Juustuvabrik otsib oma mees-
konda 2 juustuvenitajat. Palk 1600 € 
neto, väljaõpe kohapeal. Lääne-Viru-
maa kandis: Rakvere, Vinni, Pajusti, 
Viru-Jaagupi, Kulina, Roela. Tel 5349 
9515

• Eesti Metsahoolduse OÜ otsib 
forwarderi- ja kiljotiini operaatorit. 
Tel 5309 0698

• KÜ Valve 24 Tapal pakub töö hoovi-
koristajale. Tel 5836 3855

• KÜ Vabriku 2 Tapal pakub töö hoovi-
koristajale. Tel 5661 8724

• Restoran BabyBack Rakveres ot-
sib oma meeskonda nõudepesi-
jat. Töö graafiku alusel kell 10.00-
20.00. Lisainfo tel 552 8197 või 
mariann@babyback.ee

• Otsin koduabilist Rakverest või selle 
lähiümbrusest (joodikutel mitte tülita-
da). Lisainfo tel 528 5416

• Sokisahtel Põhjakeskuses ootab oma 
toredasse kollektiivi rõõmsameelset ja 
usaldusväärset sokimüügispetsialisti. 
Kasuks tuleb võõrkeelte- ja arvuti kasu-
tamise oskus. Kui tunned, et sulle see 
töö sobib, siis saada oma CV aadressile: 
kristarasta@gmail.com. Tel 5851 6410

AS Rakvere Metsa-
majandis saavad tööd

FREESPRUSSMAJADE 
PAKKIJAD

Lisatasu teenimise võimalus. 

Lisainfo tel +372 501 7456

• Kojamees otsib linnas tööd. Tel 
5858 1371

• Otsin tööd Rakvere linnas kauban-
duses saalitöölisena, klienditeenin-
dajana. Tel 5459 7709

• Kutsume Teid hispaania 
keele kursustele neljapäeva 
õhtuti Rakvere Kultuurikes-
kuses. Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com

• Inglise keele vestluse kiirkursus (20 
tundi, vajadusel jätkame) algajatele ja 
taasalustajatele Tsentrumis Koidula 1 
alates E 22.10, T 23.10 ja N 25.10 kella 
18-19.30. Hind 60 € (sisaldab õppema-
terjale). Reg tel 5566 1419

www.kuulutaja.ee
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VABA AEG

Rakveres peeti ülemöö-
dunud nädalavahetusel 
sügislaata, mille tee-
maks oli särtsakas ja vä-
ge täis tšilli. Huvilistele 
pidas aednik Harri 
Poom punapipra kasva-
tamisest ka loengu.

Ülle Kask

Eestlased on teatavasti roh-
kem kartuli-usku ning erine-
valt Lõuna-Ameerika ja Aasia 
rahvastest oma koduköögis 
teravamaitselist toitu naljalt 
ei keeda. Kuid sügislaadal pa-
kutavat head-paremat mek-
kides muutis nii mõnigi oma 
maitseeelistusi ja pruukis 
ohtralt küll tšillisuppi ja li-
haroogade juurde pakutavaid 
tuliseid ampse ning soetas 
purgikesi kibepiprast valmis- 
tatud moose jõululauale.

Kes aga soovis rohkem tea-
da saada sellest imelisest ki-
bestajast, võis Rakvere Spor-
dikeskuse õppeklassis kuulata 
tuntud aedniku Harri Poomi 
loengut punapipra ehk papri-
ka kasvatamisest.

Paprika teeb 
kibedaks kapsaitsiin
Harri Poom rääkis aiandus-
huvilistele, et paprikas leiduv 
keemiline aine kapsaitsiin on 
erakordselt terava maitsega ja 
kibe ning inimese suu on selle 
suhtes väga tundlik.

Tavalisi söödavaid sorte 
tuntakse maguspaprika, sala-
tipaprika või lihtsalt paprika-

na. Suure kapsaitsiinisisaldu-
se ja rohkem või vähem tera-
va maitsega sorte nimetatakse 
vürtspaprikaks, kibepipraks, 
tšillipipraks, türgi pipraks või 
tulipipraks.

Paprika kibedust määrati 
aedniku sõnul algselt maits-
misega. Eksperdid tulid kok-
ku ja suhkrulahusesse pan-
di paprikaekstrakti, mida 
muudkui lahjendati ja lah-
jendati. Kui viiest eksperdist 
kolm enam kibedat maitset ei 
tundnud, kirjutati see num-
ber skaala peale. Tänapäeval 
määratakse kibedust konk-
reetse tehnoloogiaga, sest 
inimese suu on liiga subjek-
tiivne.

Vürtspaprika teravuse 
mõõt on SHU – Scoville Heat 
Unit. Mitteametlikult „kan-
geim” sort on „Pepper X”, mis 
sisaldab 348 miljonit SHU-d. 
Ametliku Guinnessi rekordi 
omanik on „Caroline Reaper” 
220 miljoni SHU-ga. Ülisuu-
re kapsaitsiinisisaldusega on 
veel sordid „Trinidad Moruga 
Scorpion” ja „7 Pot Doughal” 
ligi 200 miljoni SHU-ga.

Vürtspaprika võib 
inimese tappa
„Kui miljonitest rääkida, siis 
see on bioloogiline relv juba,” 
sedastas Poom. „Nendel tšil-
lidel on suhteliselt õhukesed 
kaunad ja neid on kerge kui-
vatada. Huvitaval kombel on 
need mahlased ja võivad välja 
näha nagu harilik maguspap-
rika, aga tegelikult, kui suhu 
võtad, siis ta peaaegu tapab su 
ära.”

Teatrikohvikus on võimalus 
näha teatrikunsti visuaalteh-
noloogia õppekava X ja XI 
lennu dekoraator-butafoori ja 
lavastuskorralduse eriala üli-
õpilaste tööde näitust.

Papjeemašee tehnikas teos-
tatud commedia dell̀arte ja 
loomamaskide autorid val-
mistasid need butafooria aine 
erialatundides Vanemuise 
teatri kunstnik-butafoo-
ri Terje Kiho juhendamisel. 
Butafoorsed pildiraamid on 
loodud Eero Ehala eestveda-
misel.

Teatris pole miski see, mis 
näib. Laval näeme isesugust 
maailma, kus tegelased pole 
need, kes nad tegelikult on, 
inimestevahelised suhted on 
väljamõeldud, seinad on püsti 
pandud vineerist ja tekstiilist 
ning esemed on valmistatud 
tont teab millest. Puhas bu-
tafooria näeb välja nagu päris 
materjal ja kogu seda loov-
tehniliste töötajate kätetööd 
võimendab maagiline teatri-
valgus.

Rakvere Teatris saab kaeda eripalgelisi näitusi

Papjeemašee tehnikas maskid val-
mistati butafooria aine erialatun-
dides.

Foto: Rakvere Teater

Fuajees üleval olev Krista 
Simsoni näitus „Agul“ jääb 
avatuks 30. novembrini. 
„Agulid on minu jaoks alati 
väga tähtsad olnud: lapsepõlv 
Kundas, Tapa lasteaed, kesk-
kool Kohtla-Järvel. Mida aeg 
edasi, seda suuremaks muu-
tusid agulid, millega kokku 
puutusin,“ tutvustas autor 
oma näitust.

„Rakvere on minu jaoks 
tähtis minu esimese kooli ja 
ka Rakvere Teatri pärast, kus 
väga palju käidud sai. Järg-
mine kool oli Kohtla-Järvel, 

Tallinnas õppisin ülikoolis 
kõigepealt eesti keelt ja siis 
ERKI-s graafikat. Praegu olen 
seotud Tartu Ülikooliga oma 
semiootika doktorantuuri-
õpingute kaudu,“ jätkas ta.

„Selle näituse n-ö põhiosa 
moodustavad segatehnikas 
pildid. Taoline tehnika sai 
tegelikult alguse minu kiin-
dumusest linoollõike vastu,“ 
märkis kunstnik.

„Eredad värvilised pinnad 
on minu jaoks lummavad 
ja tähenduslikud – siinsete 
piltide puhul on värvilised 
pinnad digiprinditud, mitte 
linoolilt trükitud, sest for-
maat, mida kõrgtrükipress 
võimaldab, seab oma piiran-
gud. Neile pindadele lisandub 
kas siis maaliline joonistus 
või joonistuslik maal, mis ei 
ole iseseisev, vaid on koos 
värvipindadega kavandatud ja 
neist lahutamatu,“ jätkas Sim-
son.

„Ja siit tagasi aguli juurde – 
enamuse selle näituse piltide 
teemaks ongi agul: agul oma 

karakterite, oma tempo ja 
oma eripärase poeesiaga.“

Rakvere Teatri väikese 
maja kohvikus 11. novemb-
rini avatud oleva Ly Lest-
bergi fotonäituse tööd on 
pildistatud läbi kahe kevade 
tema kodu lähedal Tallinna 
Siselinna kalmistul. Kunst-
niku jaoks polnud fookuses 
mitte niivõrd seal kasvavate 
puude ilu, vaid nende võitlus 
oma elu õiguse eest, elu jõud. 
Nagu inimestel, nii on ka igal 
puul oma saatus.

Näitusekülastajale jääb aga 
alati õigus tunnetada iga fotot 
eraldi, pildipaarina või kogu 
ruumi tervikuna. Kui selli-
sesse reaalsusesse süveneda, 
siis võib tekkida alateadvu-
sesse igasuguseid allusioone. 
Nii saab neid pilte võtta oma-
moodi mõistulugudena, mis 
aastakümnete vältel on kal-
mistul juhtunud – nii mõnda-
gi traagilist, ülevat, kumma-
list, isegi naljakat.

Kuulutaja

Aednik võrdles tšillipipart 
bioloogilise relvaga

Paprika 
kasvatamisest:

tegelikult on paprika mit-
meaastane taim, mida 
meil aga üheaastasena 

kasvatatakse;
taimed tuleb ette kas-
vatada, tärkamisest 

istutamiseni kulub 8–10 
nädalat ning külvama 
peaks veel nädalajagu 

varem;
seemikuid pole soovitav 
piketeerida, sest erine-

valt tomatitaimedest, pä-
rsib see taimede arengut 

ja kasvu;
paprika on tomatist soo-
janõudlikum, optimaal-
ne temperatuur jääb 
+25...+30 piiresse;

viljade valmimise ajal 
võib temperatuur ka 

madalam olla, ent mitte 
alla +18 kraadi;

esimene õienupp, nn 
kroonipung, mis reeglina 
moodustub varre haru-

nemiskohale, on mõistlik 
eemaldada – kui seda 
ei tee, kannatab taime 

saagikus;
mõistlik on paprikatai-

med toestada enne, kui 
need viljade raskuse all 

pikali vajuvad.

Saare-Tõrvaaugu aiandi omanik ja aednik Harri Poom.
Foto: Ülle Kask

Mingist hetkest on algne 
eesmärk aedniku sõnul nende 
teravate tšillipiparde kasva-
tamisel nagu hiidkõrvitsategi 
puhul, ära kadunud ja tek-
kinud on võistlusmoment. 
Praktilises kasutuses pole 
mingit vahet, kas pipra kibe-

dus on kaks või kolm miljonit 
SHU-d. Toidu sisse niisugust 
asja ei panda.

„Sellist pipart võib ainult 
eemalt näidata ja isegi siis ini-
mene juba röögib,” naljatas 
Poom ja meenutas üht Vene 
kroonu aegset kogemust. Sõ-

durid olid stepis kolhoosis 
tööl ja seal pakuti neile suppi. 
Teised poisid tõmbasid min-
gid ümarad kaunad supi seest 
läbi. Poom mõtles, et nalja 
teete või, ja pani selle kauna 
supi sisse. Mehike sõi suure 
näljaga vägisi supi ära, aga see 
oli tal tõsine eneseületamine, 
sest supp oli ikka hullult kibe 
olnud.

„Näiteks sort „Jalopeno” 25 
tuhande SHU-ga on suhteli-
selt leebe. Seda on võimalik 
põõsast võtta ja hammustada. 
Paljusid teisi asju ei või isegi 
nuusutada,” hoiatas aednik. 
„„Habanerot” tavalises köögis 
ei juleta kasutada, selles on 
juba 100-150 tuhat SHU ühi-
kut.”

„„Manzano”, „Aji Amarillo” 
ja „Tabasco” 30-50 tuhande 
SHU-ga peaksid juba tarvi-
tatavad olema. Meile on ju 
tuttavad Tabasco kastmed,” 
tutvustas aednik mõningaid 
söödavaid sorte.

Üks naisterahvas märkis, et 
eestlased ei kannata teravaid 
tšillipipraid süüa. Poomi sõ-
nul ei kannata me sellepärast, 
et pole lihtsalt harjunud.

„Mina näiteks olen läinud 
selle kapsaitsiini koha pealt 
palju tundlikumaks. Kunagi 
armastasin ja armastan siia-
maani hästi teravaid pitsasid. 
Viimasel paaril aastal ei saa 
ma neid aga süüa, sest see 
võtab justkui kurgust kinni 
ja mul läheb kõri krampi, ei 
saa enam neelata ega rääkida. 
Maitse poolest veel sööks, aga 
ihu ei võta vastu.”
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VABA AEG

KUHU MINNA

O Kõrts
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
20. oktoober tantsuhitid toob teieni DJ Alex–S
27. oktoober hitimasina käivitab DJ Ailan Kytt

MTÜ Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
25. novembril algusega kell 13 toimub Tamsalu Kultuu-
rimajas maakondlik pidupäev „Daamid valges“. Esinevad 
isetegevuslased. Käsitöö ja keraamika näitus, müük, loterii. 
Oriflame toodete müük. Tantsumuusika ansamblilt Törts.
Pääsmed saadaval teisipäeviti Rakveres Rohuaia 6. Info tel 
527 8162

Rakvere kultuurisündmused
25. september–20. oktoober Riina Rillo maalinäitus „Näh-
tav ja nähtamatu“ Rakvere Galeriis
8.–31. oktoober KXTT näitus „Juhuslik valim“ Lääne-Viru-
maa Keskraamatukogus
23. oktoober kell 17.30 Hanno Ojalo „Eesti meeste rasked 
valikud II maailmasõjas“ Lääne-Virumaa Keskraamatuko-
gus
25. oktoober kell 17.30 kirjandusõhtu Sandra Heidoviga 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
27. oktoober kell 18 sügisene balletiõhtu Rakvere Rahva-
majas

Lääne-Virumaa Allergia ja Astma ühing
Lääne-Virumaa Allergia ja Astma ühingu infopäev toimub 
2. novembril kell 18 Gustavi majas. Shindo venitused ja 
hingamine, allergiavabad toidud. Omaosalus 2 eurot. Palu-
me kaasa võtta liikmemaksu (kellel ei ole tasutud) + jõuluü-
rituse omaosalus 5 eurot. Info tel 5342 9043

Biore Tervisestuudio
19. oktoober kaaniteraapia – V. Kudrjavtsevi vastuvõtt
26. oktoober nõelravi – dr Tiia Liivalaid
23. ja 30. oktoober nõelravi – Arina Grigorjan
Seljaabi/kiropraktika esmaspäev ja kolmapäev – Artur Gri-
gorjan
Reg tel 501 7960 või Laada 5, Rakveres

Rakvere Teater
19.10 kl 19.00 Hullemast hullem Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Elina Purde)
19.10 kl 19.00 Lahus Rakvere Teatri väike maja (lav. Üllar 
Saaremäe)
20.10 kl 16.00 Lendas üle käopesa Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Eili Neuhaus)
20., 25., 26.10 kl 19.00 Ükssarvikute farm Rakvere Teatri 
väike maja (lav. Urmas Lennuk) 

Sel nädalavahetusel 
jookseb Rakvere Teatri-
kinos elulooline draama 
„Colette“, mille tegevus 
algab 1892. aaastal Prant-
susmaal.

Tõnu Lilleorg

Kuraasikas ja vaesevõitu pe-
rest pärit maaneiu Colette 
(Keira Knightley) astub abi-
ellu endast 14 aastat vane-
ma Pariisi kirjaniku Willyga 
(Dominic West). Armastuse 
pealinna jõudnuna avastab ta, 
et vastne abikaasa laseb oma 
raamatud kirjutada variauto-
ritel ja veedab päevi armukes-
te seltsis.

Omadel tingimustel koha-
neb naine sellise olukorraga 
ja kirjutab ka ise ajaviitero-
maani, mis Willy nime all il-
mudes muutub Pariisi menu-
kaimaks raamatuks. Romaani 
ostavad eelkõige noored nai-
sed ja raamatu kangelanna 
Claudine’ist saab uue aja naise 
sümbol.

Colette võtab osa Pariisi 
elunautimisele pühendatud 
seltskonnaelust, kust ei puu-
du ka lesbilised suhted. Ta 
kirjutab veel raamatuid, kuid 

Kaasavaratu, ent 
arenemisvõimeline

Keira Knightley kehastub kirjani-
kuks.

Foto: ACME Film

pole rahul olukorraga, et ava-
likkus ei tea tõde raamatute 
autori kohta.

Colette asub tegelema tant-
simise ja teatriga ning läheb 
ühe etendusega ringreisile, 

et vabaneda emotsionaalsest, 
kunstilisest ja rahalisest sõltu-
vusest, mis talle Willyga abi-
elus olemisest osaks on saa-
nud. Ja nii oma elu juhtimisel 
ohjad haaranuna tuleb ta pea-
gi välja variautoriks olemise 
sirmi tagant ning temast saab 
Prantsusmaa üks menukai-
maid kirjanikke.

Inglannast filmistaar Knig-
htleyt on ekraanil meeldiv 
vaadata ja kui meenutada 
tema varasemaid osatäitmisi 
filmides „Uhkus ja eelarva-
mus“, „Kariibi mere piraadid“ 
ning „Anna Karenina“, siis 
võib öelda, et kaunite ja ise-
teadlike naiste mängimine 
ajaloolistes filmides kukub tal 
suurepäraselt välja.

Päris huvitav kuju on Wil-
ly, kes olles küll nartsissist ja 
nõrgavõitu iseloomuga, on 
seltskondlikult osav ja omab 
head ettekujutust publiku oo-
tustest.

Kuigi „Colette“-is nähtu ei 
üllata päriselt, on linateos ter-
vikuna heas tasakaalus. Filmis 
kuuleb tundelist klassikalist 
muusikat ja näeb mitmeke-
sist olustikku, nagu näiteks 
suitsuvines kunstisalongid, 
rahvarohked linnapargid ja 
idüllilised maakohad.
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metsa- ja põllumaad. 
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ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

ANNAN ÜÜRILE

VÕTAN ÜÜRILE

• Müüa korter Rakvere kesklinnas, III 
korrus, 1toaline. Tel 5894 2895

• Müüa 1toaline korter Rakveres, 
uus kapremonditud, 32 m2, uus köök, 
õhksoojuspump, kamina valmidus. 
Tel 5694 6444

• Müüa korter Rakvere kesklinnas, III 
korrus, 1toaline. Tel 5894 2895

• Müüa 1toaline kõigi mugavustega 
korter Sõmerul I korrusel. Hind 16 000 
€. Tel 5887 1954

• Müüa Rakvere südalinnas 2toaline 
ahjuküttega remonti vajav korter, II 
korrus, 47,8 m2 + veranda. Tel 5550 
0233, õhtuti

• Müüa või anda üürile 2toaline kõigi 
mugavustega korter, 2/4, Lennuki 4. 
Tel 5664 8326

• Müüa normaalses seisukorras 2toa-
line (49,3 m2) ahjuküttega korter 
Väike-Maarja keskuses, wc-vannituba, 
köök puupliidiga, aknad vahetatud, 
uus välisuks, uus korsten, garaaž, 
sauna ehitamise võimalus, kaks puu-
kuuri, aiamaa. Toimiv korteriühistu. 
Maja renoveerimisega hakatakse pihta 
aastal 2020. Hind 12 000 €. Tel 520 6216

• Müüa 2toaline korter 3/3, Vohnja 
külas, Kadrina vallas. Tehtud kapitaal-
ne remont, keskküte. Lasteaed, kool 
jne. Täpsema info saamiseks helista 
5625 3560

• Müüa 2toaline korter Vinnis. Tel 
508 3997

• Müüa 2toaline mugavustega korter 
Tapa linnas, pinda 46 m2, maja keskel, 
eraldi toad, remonditud, vahetatud 
aknad ja uks, soe ja päikseküllane, rõ-
duga, korter mööblist tühi ja saab kohe 
sisse kolida, kool ja lasteaed lähedal. 
Hind 15 500 €. Tel 518 5246

• Müüa kõigi mugavustega 3toaline 
renoveeritud korter Arkna mõisa 
läheduses. Tel 5345 9869

• Müüa (ka järelmaksuga) või üürile 
anda (tagatisraha nõue) Tapal 85% 
renoveeritud eriplaneeringuga korter 
3 tuba + köök, dušš-wc koos, koridori 
vaheuks ja ühes toas veel teisaldatav 
dušinurk - köök, eraldi + wc pikas ko-
ridoris, mis võimaldab kasutada kahe 
1toalise eraldi korterina, 2/3 ,STV-tv, 
oma ahikeskküte + õhksoojuspump + 
konditsioneer, möbleeritud , 5 minuti 
tee rongipeatuseni ja poodi. Võimalik 
välja ehitada veel pööningukorter 
ja keldris suur saun, mõlemad a 70 
ruutmeetrit. Üür 100 € korter + mak-
sud. e-mail: aautod@gmail.com. Tel 
5648 8989

• Müüa Aseris renoveerimist vajav 
3toaline korter. Tel 5624 4605

• Müüa kesklinnas 4toaline korter 
gaasiküttega, otse omanikult. Korteri 
mõõt 96 m2. Tel 5348 816

• Müüa Lepnal renoveerimist vajav 
4toaline ridaelamuboks. Tel 552 3400

• Müüa Rakvere kesklinnas piires 
elamu II korrus, abihoone, aiamaa. 
Tel 5358 6829

• Müüa maja Rakveres Kütuse 5, 
135 m2. Katus vahetatud. Hind 
55 000 €. Tel 505 7073

• Müüa renoveeritud elumaja Rakvere 
kesklinnas, uus köök, uus köögitehni-
ka, uus saun, kõik uus. Kohe võimalik 
sisse kolida. Maja 116 m2, krunt 525 m2. 
Tel 5694 6444

• Müüa ilusas privaatses kohas 
maja Tapa vallas, Aavere külas. 
Üldpindala 2,86 ha, millest 1,89 ha 
on põllumaad. Kõrvalhooneteks 
on kahekohaline garaaž, saun, suur 
majandushoone ja kasvuhoone. 
Majas 4 tuba, mis vajavad tänapäe-
vast remonti. Oma puurkaev. Hind 
40  000 €. Lisainfot saab tel 5354 
2457 või tel 5669 4412

• Müüa kõrvalhoonetega suvekodu 
Rakvere lähedal Päides, võimalik elada 
ka talvel, kui kütad. Kiire! Hind kokku-
leppel. Tel 511 0478

• Müüa elamumaa Eismal 1064 m2, 
kommunikatsioonid olemas, Laine vkt. 
Hind 9500 €. Tel 5615 2763

• Müüa Tõrmas (Rakvere vald)  1 ha 
elamumaa. Tel 5624 4605

• Müüa elamumaa 3 km Rakverest. 
Krunt 1 ha-1,2 ha. Tel 5694 6444

• Müüa saunaboks. Hind 1200 €. Tel 
5685 6320

• Müüa garaaž Mulla tn. Hind 1000 €. 
Tel 506 4307

• Tapa linnas müüa auto garaaž. Tel 
5809 3285

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

• Ostan renoveeritud majja I-III korrus 
1toalise korteri. Otse omanikult. Tel 
5340 5540

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

• Soovin osta san-remonti vajava 
2-või 3toalise korteri  Rakveres. Tel 
5900 0051 või e-mail eluasemeost@
gmail.com

• Ostan maja Rakvere linnas. Maja 
võiks olla heas korras ja krunt suuru-
sega vähemalt 750 m2. Pakkumine teha 
koos hinnasoovi, seisukorra ja maja 
täpse aadressiga e-posti aadressile 
roheniit@gmail.com või tel 58160290. 
NB! Kinnisvaraportaalides olevate 
pakkumistega olen kursis ja neid palun 
mitte pakkuda.

• Ostan maja mere äärde, Rakverest 
kuni 35 km kaugusele. Kommunikat-
sioonid olemas, aastaringseks elami-
seks. Hind kuni 50 000 €. Tel 5615 2763

• Ostan garaaži Rakvere. Tel 5567 7790

• Ostan garaaži Sõmerule. Tel 
5348 9464

• Ostan garaaži Kunda linnas, Kase-
mäel või selle läheduses. Helistada tel 
5192 9297

• Maagia kv ostab või võtab müüki 
kinnisvara. Tel 5855 0720, www.
maagiakv.ee

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

SINU SÕBER KINNISVARAS!
• tasuta konsultatsioon
• hea nõu ja asjaajamine
• aitame müüa parima hinnaga

UUS MAA RAKVERE BÜROO
Tutruplats 5, II korrus, Rakvere

Telefon: 322 3601
E-post: rakvere@uusmaa.ee

KODU LÄBI KAHE KORRUSE! UUS!
SÕMERU, JÕE 4

3 tuba, 62,9 m², kaminahi, uued aknad ja 
tehnovõrgud, kaks kuuri, suur aiamaa.     
Margus Punane: 504 9998

39 990 € 

SOOJUSTATUD KORTER, KORRAS MAJA!    
HALJALA, MAHEDA 3

2 tuba, 42 m², 1/2, pelletikamin, uued aknd, 
juhtmed, seinad soojustatud.   
Margus Punane: 504 9998

13 990 € 

AVAR KORTER, KENA VAADE!   
RAKVERE, VESKI 7

3 tuba, 68,2 m², 5/5, kaks rõdu, uued radiaatorid, 
wc ja vannituba eraldi.   
Margus Punane: 504 9998

39 990 € UUS HIND!

HUBANE KORTER, RENOVEERIMISEL MAJAS! 

RAKVERE, KUNGLA 11

2 tuba, 47,9 m², 3/5, uued aknad ja radiaatorid. 
Margus Punane: 504 9998

35 000 €

AVAR AHIKÜTTEGA ELAMINE! UUS!
RAKVERE, AIA 11 

1 tuba, 47,2 m², 1/2, uued aknad, vann, boiler, 
oma aiamaa, kuur.   
Margus Punane: 504 9998

29 990 €

VÄIKE MAJAKE OJA LÄHEDUSES! UUS!
RAKVERE, KRUZWALDI 12 B

Kinnistu 731 m², elamu 55,8 m², 3-tuba, 
abihoone/saun/kuur, viljapuud.    
Margus Punane: 504 9998

40 000 €  

SUUREPÄRASE ASUKOHAGA MAJA METSATUKAS 

RAKVERE VALD, NÄPI KÜLA, KUUSE 5. UUS!

Kinnistu 1878 m², kivimaja 141 m², 4 tuba, 
uued aknad, saun, garaaz.
Irene Pung: 5540671

82 000 € 

TALUHOONED HOOLDATUD KINNISTUGA

VÄIKE-MAARJA V, RAEKÜLA. UUS!

Kinnistu 1,43 ha, palkmaja 106 m², ahiküte, 
uus katus ja aknad, abihooned.
Irene Pung: 5540671

60 000 € 

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23

14,8 m2, 25,7m2 ,
I korrus

VAATA KÕIKI PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2,  I korrus

TURU KAUBAMAJA 
LAADA 16, RAKVERE

87 m2, II korrus

VÄIKEMAARJA 

48 m2, II korrus

JÄRVAKANDI, TURU 1 
80,9 m2 ja 14,9 m2
I korrus

tel: 5554 5501

• Üürin toa Viitnal seoses tööga, või 
selle lähiümbruses. Tel 5553 8445

• Naisterahvas soovib üürida tuba 
Roelas E-N. Tel 5567 7926

• Perekond soovib üürida 3-või 4toa-
list korterit Rakveres või lähiümbru-
ses. Tel 5860 1454 

• Perekond Pakistanist soovib üürida 
3toalist korterit Rakveres. Tel 5352 
7552, valdab eesti keelt ja omab töö-
kohta.

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

• Anda üürile 1toaline kõigi mugavus-
tega korter Kungla 6, Rakvere. Hind 
200 € + kommunaalmaksud. Tel +3584 
0702 1378

• Anda üürile Vinnis 1toaline keskküt-
tega, möbleeritud korter otse omani-
kult. Tel 5624 4605

• Üürile anda 1toaline kõigi muga-
vustega korter Sõmerul, I korrusel. 
Tel 5887 1954

• Anda üürile Rakveres Lennuki täna-
val möbleeritud 2toaline korter otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline ahjuküttega 
korter (53 m2) Rakveres, Pikk 37, II 
korrus. Hind 220 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
2toaline kõigi mugavustega korter. 
Tel 5358 6829

• Üürile anda 2toaline korter Rakve-
res, toad möbleerimata. Tel 5805 1683

• Anda üürile 2toaline kõigi mugavus-
tega korter Rakveres Tuleviku tänaval. 
Tel 525 2284

• Annan rendile 2toalise korteri Vin-
nis. Tel 508 3993

• Üürile anda 2toaline korter Tapa 
kesklinnas. Üür 200 € kuus. Tel 503 
4972, info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres, eraldi 
majas. Üüri hind 90 € + elekter, vesi. 
Tel 527 0058

• Anda üürile või müüa Roelas kõigi 
mugavustega 4toaline korter. Korteri 
üldpindala 79 m2. Info tel 505 1902

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Escort, 1992. a, sõidukor-
ras, tumeroheline, 52kW, ÜV olemas. 
Tel 528 3630

• Müüa Ford Focus 1,8 TDI, 85kW, 
2007. a, must. Läbisõit 176 000 km. Sõi-
duk igapäevases kasutuses, vahetatud 
palju kuluosi, kaasa nimekiri. Hind 
2750 €. Tel 5907 6212

• Müüa Ford Focus C-Max  1,8i 
01/2005. a, 92kW, mahtunivesaal, 
bensiin, hõbedane metallik, hooldus-
raamat, konditsioneer, 2 x el.aknad, 
veokonks, roosteta, mõlkideta, kor-
ralik, kehtiv ülevaatus 2019, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 08/2007. 
a, 74kW, universaal, bensiin, hõbedane 
metallik, konditsioneer, kesklukk, 2 x 
el.aknad, originaal valuveljed, korra-
lik, äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
08/2019, ökonoomne, soodsalt! Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Transit 2,2D, 2007. a, 
istekohti 9. Tel 5192 5452

• Müüa Mitsubishi Lancer  1,6i 
03/2004, 72kW, tumesinine, metallik, 
uuem mudel, bensiin, sedaan, kon-
ditsiooneer, 4 x el.aknad, ökonoomne, 
kehtiv ülevaatus 04/2019, roosteta, 
korralik, soodsalt! Tel 5903 7780

• Müüa Moskvitš 2141, 1991. a, VAZi 
mootor, esimene omanik, väga palju 
tagavaraosi, plekiring jpm. Kehtiv 
ülevaatus ja kindlustus. Hind kokku-
leppel. Tel 5656 1175

• Müüa Opel Astra 1,6, 2000. a, univer-
saal, Saksast, ÜV 10/2019. Tel 517 4193

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
12/2001. a, bensiin punane, luukpära, 
5 ust, täiuslik hooldusraamat, kondit-
sioneer, 4 x el.aknad, roosteta, mõlki-
deta, ökonoomne, kehtiv ÜV 12/2018, 
soodsalt! Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Station Wagon 1,6i 
01/2005. a, 77kW, tumehall metallik, 
universaal, konditsioneer, 2 x el.aknad, 
roosteta, väga heas tehnilises korras, 
kõik töötab, kehtiv ÜV 2019, soodsalt! 
Tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 307 1,6i 08/2006. 
a, 80kW, kirsipunane metallik, 5 ust, 
luukpära, bensiin, hooldusraamat, 
konditsioneer, 2 x el.aknad, teisalda-
tav konks jne, äsja läbinud tehnilise 
ÜV 08/2019, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Toyota RAV4. 2008. a, 13 5000 
km läbisõit. 100kW, diisel, keskmine 
kulu 6,5 l/100 km. Musta värvi, hoolda-
tud. Hind 7500 €. Tel 5626 7116
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AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              97
CITROEN XSARA 5ust 1,4             -02
CITROEN C2                     1,0i                             06
CITROEN C3                          03
CITROEN C5             2,0HDI         -04
UUS! CITROEN JUMPER        1,9TD                  98

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309       83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                99
PEUGEOT 206 3ust  1,1             99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                06
PEUGEOT PARTNER            1,9D              -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0         85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD  96-99
REANULT THALIA      1,4                   -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i   93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i         97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut    94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD     95-00
SEAT CORDOBA                         06
SEAT IBIZA                       -02
SEAT TOLEDO                    91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i    95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

UUS TIKI TREILER 
CS300-LH

GARANTII 2 AASTAT
3000 x 1500 x 400

Haagise kandevõime 
503 kg

Haagis: 949 €
Haagis tendi ja 

tugikaartega: 1132 €
Haagis tendi, tugikaarte 

ja kõrgendusega kokku 72 
cm: 1305 € 

(pildil olev haagis!) 
Haagis plastkaanega: 

1499 €
Haagiste hinna sees tugira-
tas ja tugevdatud pealesõi-

tu kannatav tagaluuk. 
Haagis on kallutav!

Autowelt.ee 
Läike tee 36, Rae vald 

tel 607 0870

OST

VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

TEENUSED

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* 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

• 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

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

Info tel 504 0118

Ootame teid E-R 9.00-18.00
või helistage 6070870

A2 Autowelt
Läike tee 36, Rae Vald

www.autowelt.ee
rainer@autowelt.ee 

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 1,4TDI 
01/2005. a, 55kW, turbodiisel, hõbe-
dane, universaalkere, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, tume salong, 
pl.soojendus, superökonoomne! Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Felicia 1,3, 1998. a, 
valge, manuaal, bensiin, 1omanik, TÜ 
03/2019, 128  000 km, Eesti esinduse 
hooldus, avariivaba. Tehniliselt korras, 
puhas auto. Hind 800 €. Tel 5196 1234

• Müüa Škoda Octavia II, universaal, 
1,6 DTI, 77kW. 12/2009. a, valge, 221 
000 km. Hind 5400 €. Tel 5557 2507

• Müüa Toyota Corolla 1,6, 2002. a, 
punane, manuaal, bensiin, 2 omanik-
ku, TÜ 06/2019, 186 000km originaal 
läbisõit, avariivaba, Eesti ajalooga, 
tehniliselt murevaba auto. Hind 1700 
€. Tel 5196 1234

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2004. a, 74kW, turbodiisel, 
hõbedane, universaal, konditsioneer, 4 
x el.aknad, kesklukk puldist, originaal 
valuveljed, veokonks, roosteta, mõl-
kideta, läbinud tehnilise ülevaatuse 
04/2019, korralik, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, konditsioneer, 
4 x el.aknad, kesklukk puldist, veo-
konks, roosteta, mõlkideta, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Polo 2005. a, ben-
siin, Saksast Eestis arvel, ÜV 05/2019. 
Tel 517 4193

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457

• Ostan praktiliselt igasuguses sei-
sukorras sõidukeid. Võivad olla 
avariilised, rikkega, ilma ülevaatuseta 
jne. Heale pakkumisele järgneb kiire 
tehing. Tel 5357 7108

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

• Ostan teie auto kasvõi juba täna, 
võib pakkuda igas seisukorras! Tel 
5309 2650

• Auto ost. Ostan kõiki marke igas sei-
sukorras sõiduautosi ja kaubikuid. Tel 
512 7543   Bar500@hot.ee

 VEOAUTODE 
REMONT JA HOOLDUS

TEOSTAME KA 
HAAGISTELE JA VEO-

AUTODELE KEEVISTÖID 
MUSTALE METALLILE

RAKVERE 
HOOLDUSPUNKT:

Lääne-Virumaa, 
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15, 46603
rakvere@mehpar.ee

Mob +372 5333 4853

www.mehpar.ee

• TB Garage OÜ pakub kvali-
teetset ja soodsat rehvivahetus-
teenust! Uute rehvide ja velgede 
müük - meilt leiab rehvi ka kõige 
hinnatundlikum klient! LISAKS TE-
GELEME: autode remont ja hool-
dus, autovaruosade ja lisaseadmete 
müük, tulede poleerimine, vea-
koodide lugemine, konditsioneeri 
täitmine. Kontakt: tel 5332 2938, 
tel 5373 3996 või tbautoremont@
gmail.com. Aadress: Kalda 62, 
Järva-Jaani, Järva vald, Järvamaa

• Remondime autode ja traktorite 
startereid ning generaatoreid. 
Saadaval uued ja vahetusfondist. 
Tel 526 0545

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Sillaxer OÜ annab rendile järele 
veetava korvtõstuki. Tõstekõrgus 
10 m. Töötab elektri pealt. Asub 
Võsul. Tel 521 8832

• Tõstuki rent, käärtõstuk 10 m, 25 
€/ööpäev, pikemaajaliselt kokku-
leppel. Tel 5553 0770

• Kaubavedu. Kardinfurgoon, taga-
luuktõstuk, kuni 13 t. Kaubaruumi 
pikkus 7,4 m, kõrgus 2,9 m, laius 
2,45 m. Tel 503 9722

• Ve o- ja tõstete enus.  Rak-
so Transport OÜ. Tel 5667 5947 
www.rakso.ee

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

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

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804

• Tarka & Pere OÜ teostab puksiir-
teenust 1,30 €/km ja tunnitöö 30 €/h. 
Rendime puksiirhaagist (konn) öö-
päev 25 € ja oksapurustajat BOSCH 25 
€ - 24/h. 10 meetrine redel 6 € - 24/h. 
Kivipurustaja 50 € - 24/h, tekstii-
lipesur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Metabo (230) 
6 € - 24/h. Tel 526 4115  

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Väike madelauto rent (3,5 t), 
saab sõita B-kat. Tel 5553 0770

• Kopa- ja kaevetööd. Lumelükka-
mise teenus. Tel 5553 0770

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Transporditeenus kuni 7,5-ton-
nine madelauto. Tel 5553 0770

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

• Reovee-ja fekaalivedu Haljala ja 
Tapa vallas. Teenindame teid iga 
päev, ka õhtuti ja nädalavahetusel. 
Tel 5656 1515
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Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid 
sise- ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

SMIRLINE OÜ   
• ÜLDEHITUS

• KATUSED

• MAJADE  FASSAADIDE SOO-
JUSTAMINE JA 
VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS

• PLAATIMINE

• TERRASSID

• ELEKTRITÖÖD 

Tel 5342 9733, 
ruslan.smirline@gmail.com

MUUD TEENUSED

Betoonpõrandate 
planetaarne 

lihvimine. 
Betoonpõrandate 
hooldus ja remont 

Tel. 529 2781 
info@epoporand.ee 
www.epoporand.ee

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

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 vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

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

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus.

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ
www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

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

• 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)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes, kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5808 5965

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Plekikantimise tööd. Otsaplekid, 
harjaplekid, sokliplekid, aknaple-
kid ning kõik erikujulised lisaple-
kid. Tel 5553 0770

• Üldehitustööd: puukuurid, garaažid, 
saunad. Tel 5685 6320

• Teeme ehitus-, remondi- ja 
viimistlustöid. Aitame sisekujun-
damisel, tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979

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

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

• Ehitame lintvundamente ja maja-
karpe (fibo, aeroc, columbia, puit). 
Puitkonstruktsioonid ja puitfassaadid, 
saunad, vanade hoonete renoveerimi-
ne. Tel 5646 0674

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

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Restaureerin vanaaegset mööblit. 
Tel 5668 3582

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, süvendamine ja remont. Rõn-
gaste vahetamine ja kaevupealsete 
ehitus. Tel 5840 0240

• Lammutustöö. Transportteenus. 
Tel 5685 6320

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

ära vedu Vinni vallas ära vedu Vinni vallas 
Tel 5137633Tel 5137633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

EHITUSTEENUSED

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

• Lammutus-, ehitus- ja remondi-
tööd. Majad, korterid, saunad, pesu-
ruumid. Ehitus soojustus, värvimised. 
Tel 504 5560

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

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

• Pottsepp: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepatööd. Küttekollete remont. 
Tel 5647 2716

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru Kütte-
süsteemid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatööd. 
Tel 522 1165

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖ ÖD .  Tel 
5052 465

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Automaatikatiib- ja liugvära-
vatele. Tõstuksed, tõkkepuud, 
remont. Tel 5555 8293, tenentte@
gmail.com

• Pehme mööbli remont, veo võima-
lus. Tel 506 1547

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Ansambel, õhtu juhtimine juubelil, 
sünnipäeval. Üle Eesti. Tel 5190 1697

• Felix Bänd – soodne. Tel 5559 3419

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• KONTRABASS JA AKORDION - 
mõnus kooslus koos laheda lauluga. 
Olgu sul pulm, jõulupidu või juubel. 
Samas ka õhtujuhtimine. Küsi lisa tel 
5683 7141, Tiia

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

• Parima hinnaga hüperkiire piirama-
tu Internet + KordusTV-ga. DigiTV 
Virumaal. Paigaldus, Wifi  ruuter ning 
Digiboks tasuta. Levib nii linnas kui 
maal. Uuri lähemalt: http://telestar.
ee. Tel  5552 5432

 • SAT-süsteemid alates 95 €. TV-an-
tennid – paigaldus, remont. OÜ RTS 
ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Koidula 1, 
Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel 551 2053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385

Kuulutaja reede, 19. oktoober 201812



Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 

Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 

Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 

tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 

pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 

10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 

18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 

ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KODU

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

Ettevõte müüb 
ehituslikku 

saematerjali 
(prussid, lauad).

Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine, 

transpordi võimalus.
Info tel 515 0258 

või 520 6369

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KUIVAD 

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

MÜÜA KUIVI KÜTTEPUID
Tel 5045 632

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÜTTEPUUD

EHITUS

OST

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5695 5572 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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

*LASTE ATV=FERRARI (pu-
nane, kõige rohkem oste-
tud), KROSSIKAD, KIIVRID, 
KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - mo-
peedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

MOPEEDI MOOTORID 
245 €

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

MOPEEDID 795 €, 
ROLLERID, ATVD
suure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, 
JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

Viru Halud OÜ müüb 
aastaringselt

-Kuiva küttepuud 
-Toorest küttepuud 

- Kõrge kütteväärtusega 
puitbriketti

Info ja tellimine 
tel 5851 5859 

www.viruhalud.ee

• Tasuta vanametalli äravedu, ga-
raažid, majad, keldrid jne. Küsi lisa. 
Tel 507 9984

• Müüa odavalt villaseid sokke. Hind 7 
€/paar, ka hulgi. Tel 5852 9226

• Müüa töökorras kompressor ratastel, 
2 paaki, 380 V. Hind 25 €. Tel 523 6447 

• Müüa tolmuimeja Electrolux, uus, 
soodsalt. Tel 5563 0344

• Tasuta õunad. Ise korjate. Tel 5561 
1125

• Pakun munakoori ja karpe. Tel 
5638 4602

• Müüa korras ilus lapsevanker, oda-
valt. Tel 5833 0153

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

*igakuine raamatupidamine
*palgaarvestus, maksu-

arvestus,
töötajate maksete 

deklareerimine
*majandusaasta aruande 

koostamine
*konsultatsioon

*praktika võimalus.
Üle 20 aasta kogemust.

Rohkem infot:
https://ingliteteraapia.

weebly.com/
raamatupidamine.html

Tel 5455 1595

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seismajäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku-ja 
käekelli. Esemed võivad vajada pa-
randamist ja muud kila-kola. Paku 
julgesti! Tel 5031849

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

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, mootor-
rattad, kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. Aus ja 
meeldiv teenindus! Tel 507 9984

• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
puurpingi, saunaahju, pliidiplaadi 
ja –ukse. Tel 503 1849

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

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

• Ostan nõukogude fotoaparaadid ja 
objektiivid! Tel 5853 2215

• Müüa sütt, umbes 1000 kg kotid, 
kohale toomisega. Tel 503 2269

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.50 €/kott 
ja kasel 3.00 €/kott. Tel 505 1528

• Müüa soodsalt lõhutud kütte-
puid, ka kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa saetud/lõhutud küttepuud: 
kask, sanglepp, lepp, kuivad ja toored. 
Tel 5192 4320

• Müüa saetud-lõhutud kuivi küt-
tepuid. Min kogus 2 m3. Tel 522 3152

•  M ü ü m e  3 m  k ü t t e p u u d . 
Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
rm. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid koos veoga. 
Asume Kadrina lähedal. Tel 5199 4895

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa kuivad küttepuud 45 € ruum 
(pikkused 30 cm, 38 cm, 50 cm) ja 
võrkudes kaminapuud (lepp) 3 €, 
(kask) 4.50 €. Saematerjali jäägid 30 
cm pikad võrkudes 2.50 € (lehtpuu, 
okaspuu). Tel 508 7430

Säästa Säästa 
küttepuudelt küttepuudelt 
kuni 16 €/rm!kuni 16 €/rm!

- Osta meilt täna 
toores puu

- Suvel 2019 
saad kuiva puu
- Hoiustamine 

septembrini 2 €/rm

www.viruhalud.ee/kampaania

Tel 5851 5859

• Katuseplekk, hind alates 5 €, vas-
tavalt tellija mõõdule. Tel 553 9330
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TUTVUS

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

MUU

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
SeeniorTugi OÜ 

Eakate abi- ja tugiteenused igapäevaeluga toimetulekul nende omas 
kodus. Saatmine arstile, apteeki, kauplusesse, kirikusse jne. 

Võimalik tellida koju sooja toitu. 
Täpsem info 5371 2433 või seeniortugi@gmail.com

VANAVARA

TEATED

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ 
ja „Gala“ Rakvere vallas. Transport. 
Tel 514 1338  

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 53543 002 
või 513 3787

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info tel 
5196 2628 või 5351 7414

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. 
Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. Paki-
tud ja lahtine. Tel 554 9113

• Annan väga odavalt sõnnikut. Tel 
5685 8009

METS

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:
kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.
Tel 505 2239Tel 505 2239

Viru Halud OÜ
ostab

Metsa raieõigust
Majandame ka pehmeid 

lanke
Info ja hinnapakkumised

518 4333
janis@viruhalud.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 

Tel 5665 4087
info@pohjapuit.ee

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

• Müüa jäneseid ja paar kalkuneid 
isane ja emane. Tel 5594 9421

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

• 20. augustil kadus oma kodust Tule-
viku 3, Rakveres 2-aastane sterilisee-
ritud madalakarvaline kiisu. Kiisu selg 
on tumeda träpsuline – must-oranži 
ja beežiga, kõhualune valge, silmade 
ümber laiad mustad rõngad, piki nina 
valge triip. Kiip ja foto kahjuks puudu-
vad. Ootan teateid tel 5697 8582

• Müüa imearmsad siiami kassi pojad. 
Tel 5878 2304

• Müüa tuhkrupoeg. Tel 5863 8137

• Müüa hiidküülikuid, erinevad vär-
vid. Tel 5878 2339

• Ära anda noor sõbralik isane kass. 
Kaasa liivakast ja kandmispuur. Tel 
5800 3648

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

• Ostan seisma jäänud esemeid. 
Vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984

• Eraarst Kelli Tühis (kõrva-, nina- 
ja kurguarst) töötab haigekassa ra-
virahastamise lepingu lõppemise 
tõttu tasulise teenuse osutajana 
alates 1.10.2018. Vastuvõtule tulles 
saatekirja pole vaja, küll aga vajalik 
etteregistreerimine. Tel 324 5930 
või tel 528 6656. Mitteilmumisel 
ette teatada 24 h!

• Rägavere tn perejuuksur Niina 
töötab uues kohas juuksurisalongis 
Sik-Sak Tsentrumi II korrusel Koidula 
tn 1. Tel endine 5344 7251, lauatelefon 
322 3978. Palun külastage!

• Nooruslik 61-aastane mees Rakvere 
lähedalt tutvub saleda, noorusliku, 
korraliku, mittesuitsetava naisega 
kooselu eesmärgil, ka mehe pool ela-
misvõimalus. Tel 5696 3005

• Mees otsib naist Lääne-Virumaalt. 
Tel 5905 1277

• Mees otsib naist, kes andis kuulutuse 
4 Clubis. Tel 5905 1277

• Vaba mees soovib tutvuda lühemat 
kasvu, sõbraliku ja üksiku naisega 
vanuses 55+. Tel 5377 7482

• www.toonklaas.ee

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

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

Hinnad turul 18. oktoobril 2018

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Petersell kg 8,00 10,00

Redis kimp 1,00

Mugulsibul kg 2,00

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Porgand kg 1,00

Kaalikas kg 1,00 1,80

Peet kg 1,00

Kapsas kg 0,80

Mustrõigas kg 2,00

Suvikõrvits kg 0,60 1,00

Kõrvits kg 1,00

Tomat  kg 2,50 3,50

Roheline tomat kg 1,80

Õunad kg 0,50 2,00

Jõhvikad liiter 4,00 5,00

Seened kg 10,00 20,00

Hapukapsas kg 1,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Mesi, värske 700 g purk 5,50 6,50

Seemned lindudele 5kg kott 5,00

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Saaremaa lõnga müük turul 27.oktoobril!

Turul müügil: 
* sügislilled- krüsanteemid ja kanarbikud
* käsitöö - soojad kudumid, kalmuseaded, 

saunavihad (igal laupäeval)

Laupäeval, 20. oktoobril turul Peipsi kala müük!

Meeste- ja naistejuuksur.
Tel 506 8485

Maniküür, pediküür, kulmud jt.
Tel 5456 4337

Ootame tööle naistejuuksurit.
Tel 5897 9293

Sirje Ilutuba
Lai 3 A (Piibeleht)

SUUR 
TÜHJENDUSMÜÜK

20.10.2018 9:00-15:00
Asukoht:

RAKPUU 
Piira, Vinni vald, Lääne-Virumaa

Valikus: välisvooder, 
terassilaud, pruss, karkass 

ja palju muud!

Info: Regina +372 513 2581 
või +372 5306 7722

Tunde tasa lööb aegade kell, 
jääb alles mälestus hea ja hell.

Südamlik kaastunne Annele kalli ema
MILVI AAGI
surma puhul. 

Endised Jänkud
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TÄNA MAAILMAS

Täna 34 aastat tagasi ta-
peti Poolas elajalikult 
vaimulik ja poliitik, kes 
oli populaarne oma 
kommunismivastaste 
seisukohtade tõttu. Jerzy 
Popiełuszko oli surres 
vaid 37aastane.

Allan Espenberg

1947. aastal sündinud Jerzy 
Popiełuszko oli karismaati-
line katoliku vaimulik, kes 
tegutses aktiivselt ka Poola 
poliitikas, olles näiteks sõltu-
matu ja kommunismivastase 
ametiühingu Solidaarsus ak-
tiivne pooldaja ja kaastöötaja. 

Meest iseloomustas anti-
kommunism ning tema jut-
lustes segunesid vaimulikud 
õpetussõnad poliitiliste epist-
litega. Ta kõneles palju ausu-
sest ja otsekohesusest, kriti-
seeris Poola kommunistlikku 
riigikorraldust ning kutsus 
inimesi üles protesteerima 
ebaõiglase ja inimvaenuliku 
süsteemi vastu.

Väga kuulsad olid tema 
iganädalased „Missad isamaa 
eest”. Paljud Popiełuszko sõ-
nad muutusid lendlauseteks, 
millest üks tuntum on „Tõde 
on surematu, aga vale sureb 

kiiresti”.
Popiełuszko jutlusi kanti 

regulaarselt üle Vabadusraa-
dios, mistõttu said nendest 
osa kõik Poola inimesed ja 
ka välismaal elavad poolakad. 
Samas polnud Popiełuszko 
ainus Poola vaimulik, kes sai 
kogu maailmas tuntuks oma 
kommunismivastaste seisu-
kohtadega. Juba enne teda 
oli vaimulikuna pikka aega 
tegutsenud Karol Józef Wo-
jtyła, kellest 1978. aastal sai 
paavst Johannes Paulus II.

Poola kommunistid ei suut-
nud mitte kuidagi leppida isa 
Jerzy laiahaardelise tegevu-
sega, sest neile ei meeldinud, 
millest vaimulik oma jutlus-
tes ja muudes esinemistes 
rääkis. 

Kommunistlikud eritee-
nistused asusid Popiełuszko 
ümber võrku kuduma. Kuna 
teda ei saadud hingekarjase 
ametist vabastada, siis asuti 
teda hirmutama ja ähvarda-
ma.

Mitu korda murti sisse 
tema korterisse, teda jälita-
ti pidevalt, tema autot püüti 
mitmel korral purustada, teda 
arreteeriti ja kuulati kümneid 
kordi üle. Popiełuszko tapmi-
seks korraldati isegi autoava-
rii, kuid vaimulikul õnnestus 
sellest eluga pääseda. Ka aja-

kirjanduses hakkasid ilmuma 
paskvillid, milles vaimulik-
ku rünnati igast võimalikust 
suunast.

1983. aasta lõpus sattus Po-
piełuszko ka kohtupinki, kus 
teda süüdistati religiooni ja 
südametunnistusvabaduse 
kuritarvitamises Poola Rah-
vavabariigi kahjustamiseks. 
Tänu kõrgema vaimulikkon-
na sekkumisele vabastati Po-
piełuszko vahi alt ja mõisteti 
õigeks.

Kuid kuna olukord muutus 
üha pingsamaks ja Popiełusz-
ko viibimine Poolas järjest 
ohtlikumaks, otsustasid vai-
muliku sõbrad toimetada ta 
Itaaliasse, kus tal oleks tur-
valisem elada ja tegutseda. 
Kuid Popiełuszko keeldus 
oma rahva juurest välismaale 
minemast, öeldes: „Ma ei saa 
jätta neid inimesi maha, ma ei 
või neid reeta.”

Samas olid Poola kommu-
nistlikud võimud muutumas 
kohaliku kiriku peale üha ti-
gedamaks, sest vaimulikud 
näitasid üles isemeelsust ja ei 
leppinud diktatuurse režii-
miga ning nende eeskõneleja 
Popiełuszko ei kavatsenudki 
võimudele alluda. Oli ju ka 
Poola tollane riigipea, kind-
ral Wojciech Jaruzelski ühes 
vestluses nimetanud kirikut 

küüruks, millest on võimatu 
vabaneda. Nii otsustati Po-
piełuszko vaigistamiseks ka-
sutada ekstreemsemaid mee-
todeid.

Saabus 19. oktoober 1984, 
kui Popiełuszko pidas jumala-
teenistust Bydgoszczi linnas. 
Tagasiteel Varssavisse röö-
visid julgeolekuameti kolm 
töötajat nii Jerzy Popiełuszko 
kui tema autojuhi Waldemar 
Chrostowski, kes hiljem osu-
tus salaagendiks.

Röövijateks olid Grzegorz 
Piotrowski, Leszek Pękala ja 
Waldemar Chmielewski, kel-
lest viimane oli autot kinni 
pidades riietatud liikluspolit-
seiniku vormi. Kolm meest 
tegutsesid Poola siseminis-
teeriumi selle osakonna kor-
raldusel, mis tegeles kiriku 
ja vaimulike probleemidega. 
Siinkohal infolõng katkeb ja 
keegi ei tea, mis juhtus 19. 
oktoobril vaimulikuga tegeli-
kult.

Teada on aga see, et 30. ok-
toobril toodi Włocławeki lin-
na lähedal asuvast veehoidlast 
välja Jerzy Popiełuszko sur-
nukeha. Tal olid seljas vaimu-
likuriided ja tema külge olid 
kinnitatud kott kividega, et 
laip ikka põhja vajuks. Surnu-
keha oli sedavõrd moonuta-
tud, et Popiełuszkot oli väga 

raske tuvastada.
Kohtuistungil selgus, et üks 

röövijatest oli puruks mulju-
nud vaimuliku keele, surudes 
läbi hammaste: „Enam ta ei 
klähvi!”

Me ei saa kunagi teada täit 
tõtt selle kohta, kes andis 
käsu vaimuliku tapmiseks ja 
mis oleks selgunud juurdlu-
sest, kui see oleks läbi viidud 
nii, nagu kord ja kohus ette 
näeb. Tegelikult küll moo-
dustati Popiełuszko röövi-
mise uurimiseks komisjon ja 
korraldati ka uurimine, kuid 
see oli rohkem naljatlemine 
kui midagi muud. Isegi koh-
tuistungeid peeti, kuid koh-
tupingis olid täideviijad, mit-
te organisaatorid.

Kohus kestis vaid veidi üle 
kuu ja Popiełuszko röövijad 
koos nende otsese ülemuse-
ga saadeti 14 kuni 25 aastaks 
vangi, kusjuures kõik neli 
meest vabanesid ennetäht-
aegselt. Kõige vähem – ainult 
viis aastat tuli vangis istuda 
Leszek Pękalal, kuigi talle oli 
määratud 15aastane vangla-
karistus.

Popiełuszko kirstu toime-
tamine Varssavi kirikusse 
kujunes usu ja ühtsuse väljen-
damise viisiks. Vaimulikku 
olid ära saatma tulnud enam 
kui 250 000 inimest, teistel 

andmetel koguni 600 000 
inimest. Matusetseremoonia 
toimus 3. novembril 1984 ja 
missat peeti täielikus vaiku-
ses. Mitte keegi ei saanud õi-
gust rääkida.

Mõni aeg hiljem nimetati 
Jerzy Popiełuszko katoliku 
kiriku märtriks ja 2010. aastal 
kuulutati õndsaks.

1984: mõrvati Poola antikommunistist vaimulik

TASUB TEADA

Meeste- ja naistejuuksur
Turukaubamaja 

II korrusel!
Avatud E-R 9-17

          L 9-14

TEENINDAN ELAVAS 
JÄRJEKORRAS!

Tule uudistama!
Tel 526 9069

Silmade ja kulmude 
keemiline värvimine 

soodushinnaga!

WWW.GIGANTMOOBEL.EEVAATA! 

SÜGISENE HINNASADU! 01.10 - 31.10.2180

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!RAKVERE   • NIINE 4A  • E-R: 10.00-19.00  • L-P: 10.00-16.00  • tel:  53 031 718

199 EU
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245 EU
R245

356€ 376€ 179€ 426€
180 sm 200 sm 220 sm 240 sm

MADRATSID
TÄISPUIDUST
VOODI!

KUŠETID

liugustega riidekapp
200*60*220

liugustega riidekapp
200*60*220

NURGADIIVANVOODIDNURGADIIVANVOODID

komplekt
3+1+1+tumba

komplekt
3+1+1+tumba
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49 EU
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söögilaud
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Paljudele kaupadele

lisasoodustus -10%!
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 30 €

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK

•Suurim valik

•Kaup kohe kätte

•Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

•Hind sisaldab soovi korral

montaa�i kaupluses

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com Koduleht: www.küttesalong.ee• •

Ideest teostuseni!

valmistatud eestimaisest puidust

vastavad kõrgeimale standardile

heleda värvusega

ühtlase kvaliteediga

Olete oodatud ostma!

preemiumklassi puidugraanulid

Sul on vaja ust?

Palju tooteid laos kohe olemas
Mõõdame ja paigaldame

www.kvaliteetuks.ee
Lai 1 Rakvere

tel: 5660 2630
e-mail: info@kvaliteetuks.ee

Tutvu toodetega kodulehel:
või astu läbi meie salongist

Täpsem info
või saada meile

Kvaliteetuks OÜ aitab!
Pakume kõikvõimalikke uksi

nii metallist kui puidust

300 € 399 € 350 € 405 € 128 € 232.80 € 132 €

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Sealiha al 2,50 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad rikkaliku valiku
värsket sealiha. Müügil meie lihameistrite

poolt valmistatud kulinaaria tooted,
paneeritud snitslid ja kotletid ning

erinevad singi- ja vorstitooted.

• Sünnipäevalauad

• Peielauad

• Jõulupeod

Mahutab kuni 30 inimest

Rendivaba

E-R 10-18

Laada 8A, Rakvere
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