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Rongide sõiduplaanidesse tuleb muudatusi

S eoses raudtee remonttöödega on muudatusi Keila-, 
Paldiski-, Riisipere- ja Kloogaranna-suunaliste ron-
gide sõiduplaanis. Edelasuunal taastub tavapärane 

sõiduplaan. Talveajale ülemineku tõttu on mõningaid muu-
datusi ka Narva, Aegviidu ja Koidula rongide sõiduplaani-
des.

Läänesuuna remonttööde edenemise tõttu on alates pü-
hapäevast, 27. oktoobrist muudatusi mitmete reiside väl-
jumisaegades. „Kõige tähelepanelikum tuleb olla Riisipere 
suunal liikudes, kus lisaks muutuvale sõiduplaanile tuleb 
üksikutel reisidel Vasalemma ja Riisipere vahel kasutada ka 
asendusbussi,“ tõi esile Elroni müügi- ja arendusjuht Ron-
nie Kongo. „Alates pühapäevast saame taas sõita ka Kloo-
garanda, ent mõnel juhul kasutame Klooga-Kloogaranna 
lõigul endiselt ka bussi.“

Edelasuunal remonttööd lõpetatakse ning alates 27. ok-
toobrist teenindatakse Rapla-, Türi- ja Viljandi suunal 
reisijaid tavapärase sõidugraafiku alusel. Asendusbusse 
käigus ei ole.

Üleminek talveajale muudab rahvusvaheliste reisirongi-
de sõidugraafikut, see aga omakorda põhjustab muudatusi 
Narva ja Aegviidu reiside väljumisaegades. „Suurimad muu-
datused on Narva liinil, kus hommikune Tallinna-Narva 
rong ning päevane Narva-Tallinna ekspressrong hakkavad 
väljuma tunni võrra hiljem, ning väiksemaid muudatusi on 
ka Aegviidu ja Koidula liinidel,“ sõnas Kongo.

Täpsem info sõiduplaanimuudatuse kohta on leitav Elro-
ni kodulehelt ja peagi ka ooteplatvormide infostendidelt, ta-
suta rongiinfot jagab ööpäevaringne infotelefon 616 0245.

Seoses sõiduplaanide korrigeerimisega muutuvad ka osa-
de reiside väljumisteed nii Balti jaamas kui ka Tartu jaamas.
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P ühapäeva pärastlõu-
nal lõppes pea nädal 
kestnud lisaõppekogu-

nemine Okas, mille raames 
kaitsevägi formeeris reserv-
väelastest kaks pataljoni.

„Lisaõppekogunemine kin-
nitas Eesti inimeste tahet oma 
riiki kaitsta, kui seda peaks 
vaja minema. Tänan kõiki 
õppusel osalenud reservväe-
lasi, tegevväelasi, ajateeni-
jaid, kaitseliitlasi, ametnikke 
ja liitlasi nende pühendumise 
eest Eesti riigikaitsele,“ ütles 
kaitseväe juhataja asetäitja 
kindralmajor Indrek Sirel ja 
lisas, et kaitsevägi lõi õppu-
se raames keskkonna, kus 
oli võimalik harjutada kogu 
sõjalise riigikaitse käsuahela 
toimimist alates valitsuse ot-
susest kuni reservüksuste val-
miduse saavutamiseni.

Kaitsevägi saatis õppuse 
Okas raames koos ülekattega 
välja 2170 kutset, mis jõudsid 
kohale 1902 reservväelase-
le, kellest tuli õppusele 1464. 
Põhjusega vabastas kaitsevägi 
peale registreerimist üksuse 
kogunemiskohas 160 reserv-
väelast.

268 reservväelast ei andnud 
kaitseväele tagasisidet kutse 
kätte saamisest ega põhjenda-
nud oma puudumist. Kaitse-
vägi selgitab välja puudumise 
põhjused.

Kutse kätte saanutest tuli 

Eelmisel nädalal toimunud 
Haljala vallavolikogu istung 
algas taas umbusaldamise al-
gatamise avaldusega, mille 
kandis ette Leo Aadel. Voli-
kogu esimehe Vello Väinsalu 
umbusaldamise algatamise 
avaldusele olid alla kirjuta-
nud kuus volikogu liiget: Leo 
Aadel, Tea Treufeldt, Annika 

Hallimäe, Aide Veinjärv ja 
Urmas Osila.

Dokumendis seisab, et ol-
lakse rahulolematud Vello 
Väinsalu juhtimise ja tege-
vusega ning tema jätkamine 
volikogu esimehena on takis-
tuseks ühtse Haljala vallavoli-
kogu tööle, pärsib vallavalit-
suse tööd ning pidurdab valla 

arenguvõimalusi ja tuleviku-
perspektiivi.

Umbusalduse avaldamine 
on Haljala volikogus päe-
vakorras järgmisel teisipäe-
val, mil toimub erakorraline 
istung.

Liisi Kanna

Haljala vallas plaanitakse taas umbusaldust

Lõppes lisaõppekogunemine Okas

õppusele 77% reservväelas-
test. Nii 61. logistikapataljo-
nis kui ka 23. jalaväepataljo-
nis mehitati vajalikud ameti-
kohad ja pataljonid saavutasid 
nõutud lahingvõime taseme.

„Õppuse Okas üldeesmärk 
oli treenida ja hinnata üksuste 
lahingvalmiduse saavutamist 
ja harjutada formeerimisjärg-
seid tegevusi ning see ees-
märk on esmasel hinnangul 
saavutatud. Kogusime väär-
tuslikke õpituvastusi kaitse-
väe ja Kaitseliidu lahingu-
valmiduse protseduuride ja 
tegevuste parandamiseks 

ning neid õppetunde saame 
me ainult harjutades,“ ütles 
kindralmajor Sirel.

„On parandamisruumi nii 
kaitseväe poolt, et kõik re-
servväelased saaksid kutsed 
kätte, kuid ka reservväela-
sed peavad teadma, milline 
on nende üksus, et ka juhul, 
kui elektroonilised kutse kät-
te toimetamise süsteemid ei 
tööta, suudaksid nad teha ot-
suse, kas nad on kohustatud 
õppusele tulema või mitte. 
Keerulises julgeolekuolukor-
ras võib see olla otsustav, kas 
kaitsevägi suudab viia mobili-

satsiooni läbi vajaliku kiiruse-
ga,“ lisas ta.

Vabariigi valitsus otsus-
tas 15. oktoobril teenistusse 
kutsuda 61. tagalapataljoni 
reservväelased, kes said kor-
ralduse viivitamatult ilmuda 
kogunemiskohta. Järgmisel 
päeval otsustati kutsumist 
laiendada ning käsu teenis-
tusse ilmuda said 23. jalaväe-
pataljoni reservväelased.

„Seda reservväelaste hulka 
vaadates on uhke tunne, et 
Eesti on kaitstud – kaitsetahe 
on tõesti kõrge. Kaitsemudel 
on üles ehitatud reservväele ja 
seepärast peamegi neid kokku 
kutsuma, et oskusi meelde tu-
letada. Välkõppekogunemine 
aga paneb proovile süsteemi, 
kuidas me oleme reaalses olu-
korras valmis reageerima,“ 
ütles 23. jalaväepataljoni ülem 
kolonelleitnant Mart Sirel.

Esimene lisaõppekogune-
mine Okas toimus 2016. aas-
tal ja täna lõppenud õppus oli 
järjekorras viies. Lisaõppe-
kogunemistega kontrollitak-
se kogu riigikaitse käsuahela 
toimimist valitsuse otsu-
se langetamisest kuni kiir-
reageerimisstruktuuri reserv-
väelaste kogunemiseni. Äsja 
lõppenud õppusega kutsuti 
lisaõppekogunemisele esma-
kordselt mitu üksust järjesti-
kustel päevadel.

Kuulutaja

61. tagalapataljoni reservväelased lisaõppekogunemisel. Foto: n-ltn Marina Loštšina
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KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
21. oktoobril ründas 
36-aastane mees Rakve-
re vallas Taaravainu kü-
las Ringtee tänaval asu-
va poe parklas tuttavat 
meest, mille tagajärjel sai 
viimane vigastada. Juh-
tumi asjaolud on välja-
selgitamisel.

20. oktoobril visati 
Rakveres Pikal tänaval 
asuvas meelelahutusasu-
tuses 19-aastasele neiule 
klaas näkku.

20. oktoobril lõi tund-
matu mees Rakveres 
Laada tänaval 56-aastast 
meest.

Politseile teatati, et 20. 
oktoobril löödi Rakve-
res Tallinna tänaval 26-
aastast meest.

18. oktoobril lõi Kad-
rina alevikus Kauba tä-
naval 44-aastane mees 
67-aastast meest. Löö-
ja peeti kahtlustavana 
kinni.

TULEKAHJU
21. oktoobril kell 4.30 
teatati tulekahjust Väike-
Maarja vallas Käru külas, 
kus põles elumaja lahti-
se leegiga. Hoiti ära tule 
levik kõrvalhoonele. Tu-
lekahju lokaliseeriti kell 
6.06. Inimesed kannatada 
ei saanud.

ÄHVARDAMINE
20. oktoobril ähvardas 
Haljala vallas 46-aastane
mees tapmisega oma 
47-aastast abikaasat. 
Mees on kahtlustavana 
kinni peetud.

VARGUS
20. oktoobril varasta-
ti Vinni vallas Kantküla 
külas kolm krossimoo-
torratast (KTM, Kawa-
saki ja Honda Monky) 
ja erinevaid tööriistu. 
Esialgne kahju on 7000 
eurot.

ARVUTISÜSTEEMI 
EBASEADUSLIK 
KASUTAMINE
Politseile laekus teade, 
et ajavahemikus 17. ok-
toobrist kuni 19. oktoob-
rini kasutati Kadrina val-
las elava mehe mobiilse 
internetipanga paroole 
ning kanti tema panga-
kontolt teistele konto-
dele kokku 3210 eurot. 
Kõik asjaolud on välja-
selgitamisel.

DOKUMENDI 
KURITARVITAMINE
19. oktoobril pidasid po-
litseinikud Vinni vallas 
kinni sõiduauto BMW. 
Sõiduki roolis olnud 
24-aastane mees esitas 
teda kontrollivatele po-
litseinikele teadlikult tei-
se mehe juhiloa.

Aasta põllumehe 
tiitli pälvis läänevirulane

Teisipäeval riigikogu konverentsikeskuses peetud 
aasta põllumehe konverentsil kuulutati aasta põllu-
meheks Lääne-Virumaa mees Indrek Klammer 

Voore Farmi osaühingust.
Voore Farmi juhataja Indrek Klammer on aastatega 

rajanud Vinni valda edukalt toimiva põllumajandus-
ettevõtete grupi, kus maad haritakse ligi 4000 hektaril, 
peetakse loomi ja tööd saab 70 inimest, vahendab Eesti 
Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Põline läänevirulane on südameasjaks võtnud oma 
kodukandi elu edendamise. Vähe on selliseid mehi, 
kes nii laiahaardeliselt on suutnud haarata kõiki maa-
majanduse valdkondi, lisanud sinna noorte koolitused 
ja praktika ning ajalooliste ehitiste taastamise.

„Minu vanaisa on pärandanud mulle väga hea läbisaa-
mise inimestega, endiste taluperemeeste ja nende järel-
tulijatega, muidu ma poleks maad rentida saanud ega et-
tevõtteid rajada suutnud,“ selgitas Indrek Klammer, kes 
peab edu saavutamisel kõige olulisemaks inimsuhteid. 
„Ma ei tee kõike seda üksi. Meil on väga tugev mees-
kond, samuti pereettevõte. 20 aastat on aidanud abikaa-
sa mul seda tööd teha ja viimastel aastatel ka poeg,“ lisas 
aasta põllumees.

Klammer on innovaatiline tippjuht, tal on riski-
julgust, tema ettevõtmistes rakendatakse uusimat teh-
noloogiat ja tema sõnal on kaalu.

OÜ Voore Farm haldab teraviljakasvatust 2300 hekta-
ril, söödatootmine on 900 hektaril. Lisaks on neli tütar-
ettevõtet ehk osaühingut: Voore Mõisas on 700-pealine 
piimakari, Kupna Mõisas 3000 siga, Kulina Mõisas liha-
tööstus ja kauplused, Küti mõisas 350 lihaveist. Voore 
Farm Teenused OÜ masinapark pakub uusima tehno-
loogiaga põllumajanduslikke teenuseid üle Eesti.

Indrek Klammer on pälvinud Valgetähe V klassi 
teenetemärgi 2010. aastal ning ta on valitud põllu-
majandussektori tippjuhiks 2013. aastal. Aasta põllu-
mehe konkursile esitas Indrek Klammeri kandideerima 
Maaleht.

Ka rahvapõllumehe tiitel läks tänavu Lääne-Virumaale.
Maalehe veebis toimunud rahvahääletusel võitis üle-
kaalukalt kartulikasvataja Gustav Põldmaa.

Kuulutaja

Põllumajandustootjate 
tulemuslikkuse parandamisse 
suunatakse lisaraha

Vabariigi Valitsus kiitis heaks Eesti maaelu arengu-
kava 2014–2020 (MAK) muudatusettepane-
kud. Kokku tehakse arengukavas kümmekond 

uuendust.
„Olulisim muudatus seisneb selles, et toiduahela kor-

raldamise tulemusreservist tõstetakse 5,2 miljonit eurot 
põllumajandustootjate tulemuslikkuse parandamise in-
vesteeringumeetmesse. Nii saavad põllumehed ka järg-
misel aastal taotleda investeeringutoetust senises ma-
hus,“ ütles maaeluminister Mart Järvik.

Ta lisas: „Kuna prioriteedi vahe-eesmärgid jäid saa-
vutamata, siis tuleb selle tulemusreserv jagada muudele 
prioriteetidele. Tulemusreservi ümberjagamine ei mõ-
juta varem heakskiidetud projekte ega muuda tänavuste 
taotlusvoorude eelarveid.“

Arengukavas muudeti veel ka näiteks teadmussiirde 
ja teavituse meedet. Lisati nõustajate järelkasvu aren-
damise programm. Nõuande meetmes leevendati men-
torlusteenuse kasutamise nõudeid. Lihtsustati ka noor-
te põllumajandustootjate starditoetuse nõudeid. Samuti 
täiendati ohustatud tõugu looma pidamise toetust seo-
ses kihnu maalambaga ning tõsteti eesti vuti toetusmää-
ra.

„Arengukava vahendeid saab kasutada kuni 2023. 
aasta lõpuni. Eesti põllumajanduse ja maapiirkondade 
arenguks saavad need vahendid maksimaalselt ära kasu-
tatud,“ sõnas Mart Järvik.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 (MAK) kiitis 
Euroopa Komisjon heaks 2015. aasta veebruaris. Prae-
guseks on arengukava kogueelarvest, mis on ligikaudu 
992,5 miljonit eurot, toetusesaajatele välja makstud pea 
564 miljonit eurot, mis teeb arengukava finantsplaani 
täitmise määraks 56,8 protsenti.

Kuulutaja

Kadrina vallas algas 
kesknädalal kaasava 
eelarve hääletus. Valida 
saab nelja ettepaneku 
vahel.

Liisi Kanna

Kadrina vallas võeti tänavu 
kasutusele kaasav eelarve, 
mille tarbeks eraldati val-
laeelarvest 15 000 eurot. 12. 
septembriks rahva poolt esi-
tatud ettepanekutest pandi 
hääletusele neli.

„Meile laekus kaheksa ette-
panekut, millest pooled kah-
juks ei kvalifitseerunud. Kuna 
kaasav eelarve on meile alles 
esimene kogemus, siis oleme 
tulemusega rahul,“ kommen-
teeris Kadrina vallavanem 
Kairit Pihlak.

„Ettepanekud olid realistli-
kud ja kogukonnale tõesti va-
jalikud. Kui esimesed ettepa-
nekud saavad ellu viidud, siis 
usun, et järgmistel kordadel 
on inimesed veelgi aktiivse-
mad,“ sõnas vallavanem.

Hääletusele minevad ideed 
annavad tunnistust kadrina-
laste soovist rohkemate ak-
tiivsete välitegevuste järele. 
Kui alles möödunud kuul 
avati alevikus kettagolfirada 
ning jõulinnak, siis kaasava 
eelarve raames pakuti välja 
nii petangiväljakute rajamine, 
madalseiklusraja ehitamine, 
lauatenniselaudade paigal-

Kadrinalased otsustavad 15 000 euro üle

damine kui mänguväljaku 
rajamine.

Petangiväljakute asukohaks 
sobiks ettepaneku kohaselt 
Kadrina hosteli ja võimla va-
heline ala, sest spordikeskuses 
on olemas olmetingimused ja 
võimalus varustust laenutada. 
Nende eeldatavaks maksu-
museks on 5132 eurot.

Lastele ja noortele sobiva 
madalseiklusraja ehitamise 
eeldatavaks maksumuseks 
on esitajad märkinud 15 000 
eurot ning see võiks hakata 
paiknema terviserajal, jõu-
linnaku vahetus läheduses. 
„Koostöös Eesti ühe juhtiva 
firmaga seiklusring.ee oleme 
vaadanud üle selle raja jaoks 
sobiliku platsi. Firma esin-

daja sõnul saab sinna ehitada 
huvitava raja, millel on eri-
nevad raskusastmed,“ seisab 
ettepaneku kirjelduses.

Kolmanda ideena pandi 
hääletusele mänguväljaku ra-
jamine Ridaküla seltsimaja 
parki ning selle maksumuseks 
on märgitud 14 748 eurot. 
Neljanda ettepaneku eelda-
tav maksumus on 4000 eurot 
ning selle järgi võiks Kad-
rina alevikus tulevikus olla 
kolm betoonist lauatennise-
lauda – skate-pargis, staadio-
nil ja lauluväljakul.

Hääletus kestab 6. novemb-
rini. Enim hääli saanud ob-
jekt või objektid viiakse ellu 
12 kuu jooksul ettepaneku 
esitamisest.

Ettepanekud annavad tunnistust kohaliku rahva lembusest sportliku ajaveetmise 
vastu – näiteks ühe idee kohaselt võiks tulevikus Kadrina hosteli ja võimla vahelisel platsil 
paikneda petangiväljakud. Foto: Liisi Kanna
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PAKUN TÖÖD

• Pakun tööd C-kategooria 
autojuhile. Tel 5011 040

• Teraskatus OÜ pakub tööd 
kogemustega katusekatte 
paigaldajale. Info tel 5565 
3842

• Otsime lammutustöölisi et-
tevõttesse. Tel 5330 5970

• Pakkuda tööd juuksurile 
uues salongis korraliku klien-
dibaasiga. Klientideks valda-
valt meesterahvad ja vähesel 
määral naised. Tööle asumine 
novembris. Töö maht ja tasu 
kokkuleppel. Kasuks tuleb 
varasem töökogemus, inglise 
ja eesti keele oskus, kohuse-
tundlikkus ning korrektsus. 
Vajadusel transport või sõidu-
kulude kompenseerimine. Tel 
5566 5818

• Vajatakse hooldajat 78 aas-
tasele naisterahvale Tamsalus. 
Info tel 5880 2542

• Arkna Karjatalu võtab töö-
le karjaku. Töö vahetustega 
8-20.00 ja 20.00-8.00. Info tel 
5661 4084

• Farm Haljalas otsib oma 
meeskonda farmitraktoristi, 
kelle tööks on sõnniku lükka-
mine, loomade söötmine, teh-
nika korrashoid. Graafi k 6 tööl, 
2 vaba. Lisainfo tel 5348 5870

• Pakume tööd traktorijuhile 
Viru-Nigula vallas, ülesanne-
teks on erinevad tööd uue JCB 
kopplaaduri ja New Holland 
traktoriga. Täpsem info tel 
5621 4721

• Tööd saab kogemustega met-
satööline (võsalõikus, nooren-
dike hooldus), raietööline (LR 
ja HR). Tel 5360 0003

• 60 korteriga korterelamu 
Tapa kesklinnas pakub tööd 
välikoristajale. Helistada tel 
5664 8310

• Pakun kohe tööd tugiisiku-
le–koristajale minu kodus 1 
kord nädalas. Töötasu 100 € 
kuus, soovikorral võin pak-
kuda tasuta majutust Rak-
veres. Kodukoristajat vajan 
kiiresti, saaks jõuludeks kodu 
korda. Tel 554 6490

• Piimatallu vajatakse töölisi, 
sobib ka naisterahvale. Koha-
peal väljaõpe ja ööbimisvõi-
malus. Tel 5333 4774, 509 8324

OTSIN TÖÖD

• Autojuht C,-E-kategooria 
on nõus asendama juhti. Tel 
5558 9957

• Pensionär (mees) otsib tööd 
eesti piires B-kategooria sõi-
dukil või veokil. Võib ka muud 
pakkuda. Tel 5661 9313

• 33 a noormees kellel koge-
musi mitmel alal otsib talveks 
(lisa)tööd. Sobivad pikad päe-
vad ja öine töö. Ideaalis võiks 
olla 2-3 päeva nädalas. Võib 
pakkuda ka ühekordseid hal-
tuurasid. Tel 5399 0038

KOOLITUSED

• Inglise keele vestluse kiir-
kursus (20 tundi vajadusel 

jätkame  algajatele ja taasalus-
tajatele. Tsentrumis Koidula1, 
E 28.10, T 29.10, K 30.10 kella 
18-19.30. Hind 60 €,sisaldab 
õppematerjale, võimalik tasu-
da osade kaupa. Registreerimi-
ne 5566 1419

• Kutsume Teid hispaania 
keele kursustele neljapäeva 
õhtuti Rakvere kultuurikes-
kuses. Algajad 16:45-18:00, 
edasijõudnud 18:00-19:15. 
Täpsem info ja registreerimi-
ne a.s.wesman@gmail.com
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Tim Rensing tuli Eestisse 
praktikale Saksamaalt, 
kus tema sõnul naljalt 
puidu käsitsi töötlemist ei 
näe. Hakkaja noormees 
sai väärtuslikke kogemu-
si, kuid tõstis ühtlasi 
praktikakohta pakkunud 
ettevõtja usku õpipoistes-
se – eeskujulik praktika-
kogemus innustas nii 
õppurit kui ettevõtet.

Liisi Kanna

Kui Eestis on huvi puutöö 
vastu pigem madal, siis hu-
vitaval kombel pakub välis-
maalt tulevatele praktikan-
tidele just see iseäranis huvi. 
Eelmisel aastal Rakvere Ame-
tikooli Erasmuse õpirände 
raames vastu võetud 95 prak-
tikandist 42 tulid puidu vald-
konda.

Hiljuti praktikal olnud 
üheksast sakslasest toimetasid 
neli Lääne-Virumaa puidu-
ettevõtetes. Nii ka Tim, kes 
sai praktikakoha Haljala külje 
all Vanamõisas asuvas Holz 
Haus Team OÜ-s.

Väärtuslik käsitööoskus
Ettevõtte juht Rivo Kisand 
rääkis, et toodetakse kõike, 
mida puidust teha annab – 
maju, saunu, treppe, mööb-
lit jne – ning seda käsitööna. 
„Tegelikult on see fanatism, 
mis valdkonda edasi viib. Ees-
ti klient ei ole ju nii makse-
võimeline kui läänemaa-
ilmas. Kui tahad arendada ja 
investeerida, siis pead ikkagi 
välisturule tegema ja mahtu 
kasvatama. Aga meie siin läh-
tume pigem kvaliteedist kui 
kvantiteedist,“ sõnas Kisand.

„Ega miljonäriks see töö ei 
tee ja seepärast ei taheta Ees-

Uudsete toodete ja teenuste 
loomiseks sotsiaalvaldkonnas 
saab toetust

K uni 18. novembrini on avatud taotlusvoor, kust 
toetatakse projekte, mis pakuvad abivajajate ja nen-
de lähedaste toimetuleku parandamiseks uudseid 

lahendusi.
Innove tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul oodatakse nii 

omavalitsustelt kui ka era- ja kolmanda sektori organisat-
sioonidelt kaasaegseid lahendusi, mis vähendaksid lähedas-
te hoolduskoormust ning aitaksid erivajadustega inimestel 
paremini toime tulla.

„Taotlusvooru raames toetatakse teenuse või toote testi-
mist sihtrühmal, selle arendamist vastavalt testimise tule-
mustele ning ka vajaliku partnerluse ja koostöövõrgustiku 
arendamist,“ selgitas Luide.

Taotlusvooru eelarve on 2 miljonit eurot, väikseim toetus 
projekti kohta 50 000 ning suurim 300 000 eurot. Kohali-
ke omavalitsuste puhul võib toetus ulatuda 85 protsendi-
ni abikõlblikest kuludest, teistel taotlejatel 65 protsendini. 
Projekte rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuras-
kustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist 
toetavad hoolekandeteenused“ uudsete lahenduste väljatöö-
tamise ja elluviimise põhitoetuse taotlusvooru korraldab SA 
Innove koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Tegemist on sel-
leteemalise teise taotlusvooruga, mis on avatud 1. oktoob-
rist kuni 18. novembril kell 17-ni.

Täpsem info taotlusvooru kohta ja infopäevadele re-
gistreerimine: https://www.innove.ee/eurotoetused/
taotlejale/pohitoetus/.

Sihtasutus Innove on Eesti hariduse kompetentsikeskus. 
Personaalse hariduse edendajana töötab Innove välja õppi-
mist ja õpetamist toetavaid uuenduslikke lahendusi, korral-
dab eksameid, teste ja uuringuid, vahendab eurotoetusi. Ra-
jaleidja võrgustiku kaudu pakub Innove tasuta haridustugi-
teenuseid.

Kuulutaja

Saksa noormees õppis Haljala külje alla puitu käsitsema

Praktikant Tim oma kätega valmistatud mööblikomplektiga. Foto: Liisi Kanna

tis ka väga puutööd õppida,“ 
jätkas ettevõtja.

Kui Eesti noortele tundub 
puuesepatöö ehk iganenud 
ning kohalikes tingimustes 
alamakstud, siis välismaalased 
hindavad meil veel säilinud 
oskuseid, mille praktiseeri-
miseks koha leidmine mujal 
sageli keeruline. Näiteks Timi 
sõnul tema kodumaal see-
sugust puidu käsitsi töötle-
mist naljalt ei näe ning siin 
saadud kogemused on seda 
väärtuslikumad.

Ka Kisand nentis, et maa-
ilmas, kus kogu tootmine ma-
sinatele üle läheb, tasuks ikka 
käsitööoskust edasi anda. Te-
magi oleks nõus ka kohalikke 
noori praktikale võtma, aga 
ikka neid, keda asi huvitab – 
selliseid nagu sakslane Tim. 
Koostöö ametikooliga ka ko-
halikele õpilastele palgi käsit-

semise praktika pakkumiseks 
on niisiis mõttekoht.

Saksa noormehe prak-
tikale võtmine oli Rivo 
Kisandi jaoks teine seesugune 
kogemus, kevadel käisid tal 
ka õpipoisid Prantsusmaalt, 
kelle tegemistega ettevõtja 
sugugi rahul ei olnud. „Tim 
on juba veidi vanem ja teab, 
mida ta elult tahab. Asjalik 
poiss! Olen väga rahul, see 
oli suurepärane kogemus,“ 
lausus ettevõtja.

Rivo Kisand rääkis, et esi-
meseks eesmärgiks oligi lasta 
lihtsalt proovida, mida see 
käsitöö endast kujutab. „Tim 
sattus nüüd küll sellisel ajal, 
et tema palgikoorimist teha ei 
saanud. Oli juba valmis koo-
ritud palk. Kõige esimene asi 
oli pinkide valmistamine, siis 
tegi ka laua juurde ja lõpuks 
saigi komplekt,“ tutvustas 

ettevõtja Timi kätetööd.

Armastus puutöö vastus
Timi sõnul omandas ta prak-
tika jooksul palju kasulikku. 
„Töötasin näiteks palju moo-
torsaega. Saksamaal kasutame 
peamiselt juba saetud puitu,“ 
tõi praktikand näite. „Palju 
uut infot sain ka käsitöö-pal-
kmajade ehitamise kohta. 
Saksamaal ei näe väga palju 
palgist maju, enamasti kasu-
tatakse puitu vaid raamistiku 
tegemiseks,“ jätkas Tim.

Noormehe sõnul on ta alati 
armastanud puutööd, kutse-
kooli selle ala õppimise juur-
de jõudis ta aga erinevate 
põhjuste kokkulangemisel. 
Algselt õppis noormees hoo-
piski ülikoolis arheoloogita. 
„Kuid sellel erialal on Saksa-
maal vähe töökohti. Õpingud 
olid põnevad, kuid otsustasin, 
et ei lõpeta ülikooli, otsin töö, 
ning püüan leida valdkonna, 
millega tegeledes oma tulevik 
veeta,“ selgitas Tim.

„Puutööd sain proovi-
da juba noorena isa kõr-
valt, kes väikeseid asju 
valmistas. Ning pärast 
kooli veetsin aasta vaba-
tahtlikuna puidutööstuses, 
kus valmistati mööblit. See 
oli mu esimene tõeline koge-
mus puutööga,“ meenutas ta.

Mööblit toodeti aga sise-
ruumides, samas meeldib Ti-
mile väga töötada õues, mida 
ta ülikooliõpingute ajal välja-
kaevamistel palju ka teha 
sai. Nii jõudiski noormees 
alani, kus põimuvad puidu 
valdkond ja välitöö – ehitada 
maju.

„Tulevikus, kui alustan 
loodetavasti oma äri ja val-
mistan palkmaju, on siin saa-
dud teadmised mulle suureks 
abiks,“ võttis Tim praktika 
tarvilikkuse kokku.
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Kohe novembri alguses on ka-
lendrisse märgitud pühakute-
päev ja hingedepäev. Paljud 
tähistavad tol ajal halloweeni, 
millest on praeguseks välja ku-
junenud õuduste ja surmavalla 
tegelaste pidu. Tegelikku taus-
ta selgitab aga juba halloweeni 
nimi – All Hallows’ Eve –, mis 
tähendab kõigi pühakute õh-
tut ehk pühakutepäevaks oleva 
1. novembri eelset õhtut. Va-
nasti usuti, et tol õhtul liiku-
sid surnute hinged maa peal 
ja neid hingesid püüti lepitada 
ning nende eest ennast kaitsta.

Aga mis hingedepäeva tä-
histamise mõte tänasel päeval 
on? Nende pühade sügavaim 
tähendus on mälestada oma 
surnud lähedasi ning ka kõiki 
kristlikus usus surnuid. Saame 
mõelda näiteks oma vanema-
te, vanavanemate, sõprade ja 
teiste lähedaste peale, keda siin 
maailmas enam ei ole. Saame 
mäletada kõike seda head, mis 
meil koos nendega oli, mida 
neilt oleme saanud ja mida nad 
meile õpetasid. Saame mõelda 

ka oma esivanematele ja teiste-
le eelkäijatele, kellega me pole 
kunagi kohtunud, aga kes siiski 
on oma elu ja tegudega mõjus-
tanud elu, mida praegu elame.

Kuigi ühelt poolt võib meie 
mõtetes hingedepäeval olla 
palju häid mälestusi ja tänulik-
kust, siis teiselt poolt on meie 
südames ka igatsus ja lein. 
Meie armsaid inimesi pole 
enam siin. Kuuleme vaikust, 
kus ei ole enam kuulda kalleid 
hääli. Näeme tühje kohti. Surm 
tundub vaenlasena, kes lahutab 
meid lõplikult teineteisest.

Siin maa peal on surm lõp-
lik. Kui keegi on surnud, ei saa 
me teada enam tagasi. Surma 
tõelisust näeme me ka loodu-
ses kõikjal meie ümber. Värvid 
kaovad, lehed langevald puu-
delt, kõik muutub pruuniks, 
halliks ja mustaks – surnuks.

Kui süütame küünla oma 
lahkunute mälestuseks, mee-
nutab ka küünlaleek meile elu 
kaduvust. Elu on habras ja see 
võib katkeda sama lihtsalt kui 
küünlaleek tuulehingusega 

kustub. Võib-olla me ei taha 
selle peale mõelda. Tahame 
elada, nagu elu kestaks iga-
vesti, ja surma peale mõtleme 
ainult selle üle oma halloweeni 
kostüümidega nalja tehes.

Aga mõeldes oma lahkunud 
kallitele inimestele meenutame 
seda tõelisust, et surm kohtab 
üks kord meid kõiki. Selle-
pärast on hea kasvõi just hin-
gedepäeval võtta aega oma elu 
üle mõtlemisele ja küsida, kuhu 
ma olen teel ning mis mind 
ootab siis, kui mu elu küünla-
leek kustub. Õnneks meenutab 
küünlaleek meile ka lootust: 
leek toob valguse pimeduse 
keskele. Hingedepäev tuletab 
meile meelde, et surmal pole 
viimast sõna meie elus, vaid 
midagi on ka pärast surma.

Kristliku kiriku hingedepäe-
va sõnum on, et hoolimata sel-
lest, kui lõplik asi surm on siin 
maailmas, on olemas ka Jumala 
tõelisus, kus surma võim on 
võidetud. Nagu looduses tuleb 
jälle uus kevad, pruun ja surnu 
muutub roheliseks ja elavaks 

ning lilled jälle õitsevad, nii ei 
ole ka meie surma talv lõplik. 
Hingedepäev on kristlastele 
lootuse päev.

Halloweeni õudused püüavad 
surma valla väge rõhutada ja 
meelitada inimesi nägema kur-
je vaime ohututena. Aga kui 
prooviks selle asemel seekord 
hingedepäeva tähistada algsete 
kommete järgi? Tähistada elu, 
tänada selle heade andide eest 
ja süüdata küünla oma lahku-
nud lähedaste mälestuseks.

Et seda teha koos teistega, 
korraldab Rakvere Kultuuri-
keskus koos Kolmainu kogu-
dusega hingedepäeva küünal-
de süütamise ürituse Rakvere 
Keskväljakul laupäeval, 2. no-
vembril kell 17 ning segakoor 
Viroonia ja Rakvere Segakoo-
ri tasuta kontserdi Kolmainu 
kirikus kell 18.

Liisa Rossi,
EELK Rakvere Kolmainu 

koguduse misjonär

Täna 64 aastat tagasi, 
suri 12-aastasena väike 
Jaapani tüdruk, kes oli 
Hiroshima pommitami-
se ajal saanud eluohtli-
kult kiiritada. Kaasajal 
on Sadako Sasaki muu-
detud tuumasõjavasta-
se võitluse üheks täht-
samaks sümboliks.

Allan Espenberg

Kui 1945. aasta augustis vis-
kasid ameeriklased Jaapani 
linnale Hiroshimale võimsa 
tuumapommi, siis elas plah-
vatuse epitsentrist vähem kui 
kahe kilomeetri kaugusel väi-
ke tüdruk Sadako, kes oli tol-
lal kõigest kaheaastane. Kuigi 
linn põles peaaegu maatasa ja 
kümned tuhanded inimesed 
said surma, pääses 7. jaanua-
ril 1943. aastal sündinud tüd-
ruk esmapilgul üsna kergelt: 
kuigi lööklaine oli ta aknast 
välja heitnud, polnud tal põ-
letushaavu ega muid silmaga 
nähtavaid vigastusi.

Mõni nädal hiljem hak-
kasid jaapanlased surema 
hirmsasse ja arusaamatusse 
haigusesse. Jõud lahkus ini-
mestest, nad jäid nõrgaks ja 
hing jättis keha maha. Sada-
ko ema oli seejuures õnnelik, 
et tema tütrega midagi sellist 
ei juhtunud. Iga päev andis 
rohkem ja rohkem lootust. 
Tüdruku vanemad lootsid, et 
lapsest kasvab terve ja tugev 
inimene ning teda haigused ei 
kimbuta. Varsti läks Sadako 
kooli, õppis ja mängis nagu 
kõik teisedki lapsed, aga eriti 
meeldis talle liikuda ja joos-

ta. Näiteks suutis ta joosta 50 
meetrit 7,5 sekundiga.

Novembris 1954 osales Sa-
dako järjekordses teatejook-
sus, mille järel tundis aga 
suurt väsimust ja peapööri-
tust. Ta püüdis neid halbu 
asju unustada, aga peapöö-
ritused ei läinud üle. Sadako 
ei rääkinud sellest kellelegi. 
Aga kord kukkus ta pikali ja 
polnud suuteline enam püsti 
tõusma. Tüdruk viidi haig-
lasse, kus talle pandi diagnoo-
siks leukeemia ehk verevähk. 
Tollal põdesid paljud Sadako 
eakaaslased sama haigust ja 
surid selle tulemusel.

21. veebruaril 1955. aastal 
paigutati Sadako haiglaravi-
le ja ellujäämislootust talle ei 
antud. Rõõmsameelsest ja ak-
tiivsest tüdrukust oli saanud 
praktiliselt ahervare. Arstid 
ütlesid nutvale emale ja isa-
le, et nende tütar võib elada 
maksimaalselt aasta.

Legend tuhande-
aastasest kurest
Ühel augustikuu päeval tuli 
Sadako juurde haiglasse tema 
parim sõbranna Chizuko Ha-
mamoto, kes oli endaga kaasa 
võtnud erilise paberi, millest 
voltis kure. Seejuures jutus-
tas ta Sadakole ka ühe vana 
legendi, mille järgi Jaapanis 
pühaks linnuks peetav kurg 
elab tuhat aastat ning kui hai-
ge inimene valmistab tuhat 
paberkurge, siis saab ta ilm-
tingimata terveks.

See legend pärineb kaugest 
keskajast, kui ülikute hulgas 
oli traditsiooniks valmistada 
läkitusi ja kirju paberist vol-
ditud kujukeste kujul (paberi-
voltimiskunsti nimetatakse 
origamiks). Üheks lihtsamaks 

figuuriks oli kureke (tsuru), 
mille kokkupanekuks oli vaja 
teha kõigest kaksteist liigu-
tust. Iidsetel aegadel sümbo-
liseeris kurg Jaapanis õnne, 
pikaealisust ja omakasupüüd-
matut abi, millest tekkiski 
uskumus, et kui midagi väga 
soovida ja seejuures voltida 
kokku tuhat paberkurge, siis 
soovid kindlasti täituvad.

Sadako hakkas imeilusat 
legendi uskuma, haarates sel-
lest kui viimasest õlekõrrest, 
sest ta ei tahtnud surra. Esi-
mese paberkure tegi talle val-
mis sõbranna. Seejärel otsus-
tas Sadako kokku voltida tu-
hat kurge, kuid haiguse tõttu 
oli ta väga nõrk, väsis kiiresti 
ja ei jõudnud palju aega järjest 
töötada. Kui ta aga end vei-
di paremini tundis, siis võt-
tis jälle paberi ette ja hakkas 
voltima.

Sadako ja paberkured
Ühe versiooni järgi jõudis Sa-
dako valmis teha tuhat kurge, 
kuid haigus ei andnud ikka 
järele ja muudkui süvenes. 
Sugulased toetasid Sadakot ja 
tema usku tervenemisse ning 
selle asemel, et surmale alis-
tuda või kurvastada, hakkas 
tüdruk voltima teist tuhan-
det. Kokku olevat ta teinud 
umbes 1300 paberkurge.

Teise versiooni kohaselt 
polevat tal olnud piisavalt 
aega ja jõudu ning ei jätkunud 
ka paberit, mistõttu kasutus-
se läksid kõikvõimalikud pa-
berilehed, mida tal õnnestus 
medõdedelt ja teistelt pat-
sientidelt saada. Ära kasu-
tati ka paberist salvrätikud, 
ajakirjad ja ajalehed. Kõigele 
vaatamata olevat ta jõudnud 
valmis voltida vaid 644 kur-

Detsembris esineb 
Rakveres Briti 
kuningakoja 
vokaalansambel

T änu Rakvere Kul-
tuurikeskuse ja 
UAB Riverside 

Music koostööle avaneb 
27. detsembril muusika-
sõpradel ainukordne või-
malus saada osa Briti ku-
ningakoja seksteti The 
Queen’s Six kontserdist. 
Otse Windsori lossist tu-
lev ansambel annab oma 
jõuluturnee ainsa Eestis 
toimuva kontserdi Rak-
vere Kolmainu kirikus.

The Queen’s Sixi liik-
med Dan, Tim, Nick, 
Dom, Andrew ja Simon 
on kõik Windsori los-
si Püha George’i kabeli 
koori professionaalsed 
lauljad, kellel on au ka 
lossis elada. Nad esinevad 
iganädalastel teenistustel 
ning paljudel riiklikel ja 
eraviisilistel sündmus-
tel, tihti leidub kuulajate 
hulgas kuningliku pere-
konna liikmeid. Nii laul-
sid nad ka prints Harry ja 
Meghan Markle’i pulmas.

Rakvere Kolmainu ki-
rikus toimuval kontserdil 
esitab briti a cappella seks-
tett kauneid traditsioo-
nilisi jõululaule ja kuue-
häälseid üllatusi popmuu-
sika kullafondist. Mine 
kontserdile ja lase end 
võluda briti kuningakojas 
kõlavast muusikast.

Vokaalansambel The 
Queen’s Six loodi 2008. 
aastal, kuninganna Eliza-
beth I 450. troonile 
asumise aastapäeval.

Kuulutaja

ARVAMUS

TÄNA MAAILMAS

Kuidas tähistada hingedepäeva?

1945: suri paberkurgi voltinud vähihaige tüdruk

Fotol mälestussammas Sadakole ja kõigile teistele tuumakatastroofi s elu kaotanud 
lastele.

ge, aga siis sai tema jõud otsa. 
Seetõttu jätkasid tema sõbrad 
ja sugulased seda tööd juba 
pärast tüdruku surma ning 
tegid valmis tuhat kurge.

Sadako tervis muutus üha 
halvemaks ja paberkurgede 
meisterdamine polnud too-
nud mingit leevendust. Ok-
toobri keskel paistetas üles 
tema vasak jalg ja muutus 
lillaks. Kui Sadako pere vee-
nis teda sööma, palus tüd-
ruk tuua endale teed riisiga. 
Seejärel tänas ta oma peret ja 
need jäidki tema viimasteks 
sõnadeks. Sadako suri oma lä-
hedastest ümbritsetuna 1955. 
aasta 25. oktoobri hommikul, 
jõudes elada vaid 4675 päeva. 
Aga tema matuste ajal lend-
les õhus ringi enam kui tuhat 
paberkurge.

Väikesest, mehisest, kan-
natlikust ja tahtejõulisest 
tüdrukust Sadako Sasakist on 
tänaseks saanud tuumasõja 

mittetunnistamise ja sõjavas-
tasuse sümbol, aga paberkurg 
on muutunud rahu sümboliks 
kogu maailmas. Tema sõbrad 
ja klassikaaslased avaldasid 
Sadako kirjad ning algatasid 
kampaania, et püstitada Sa-
dakole ja kõigile teistele tuu-
makatastroofis elu kaotanud 
lastele mälestussammas.

Sadako lugu ei jätnud ini-
mesi ükskõikseks mitte ainult 
Jaapanis, vaid ka terves maa-
ilmas. Kogu Jaapanis korral-
dati korjandus ja raha saadi 
juurde ka välismaalt ning 
1958. aastal pandi Hiroshimas 
Rahu pargis püsti skulptuur, 
mis kujutab paberkurge käes 
hoidvat Sadakot. Mälestus-
märgile on kirjutatud: „See on 
meie karje. See on meie palve. 
Rahu eest kogu maailmas“ 
(„This is our cry. This is our 
prayer. For building peace in 
this world“).
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Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.

Peaosas 

Helgi Sallo 

Teistes osades 
Roland Laos, 
Raivo Mets / 
Eero Spriit / 
Allan Kress

VANA BASKINI TEATER

13.11 Tapa 
Kultuurikoda
kl 19.00

Piret Jaaks

VABA AEG

KUHU MINNA

ARVUSTUS

Gustavi Maja
28. oktoober kell 18.30 töötuba „Jumestuse ja soengu ABC“
31. oktoober kell 18.30 Peeter Liivi loengusari „Müstiline tervis“
4. november kell 18.30 Viigi Viil-Kanguri seminar „Olukord ver-
sus probleem“
8. november kell 18.30 Katri Ristali töötuba naistele „Harjutused 
vaagnapõhjale ja kõhule“
11. november kell 18 Mai Agate Väljataga loeng
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
1. november kell 9 maniküür (vajalik etteregistreerimine)
6. november kell 9 juristi nõustamine (vajalik etteregistreerimine 
tel 6015122)
7. november kell 14 infopäev Kunda päevakeskuses
8. november kell 18 Allergia ja astma ühingu infopäev (Niine tn 5 
II korrusel)
12. november kell 13 Südamehaigete ühingu Politseimuuseumi kü-
lastus (koguneme muuseumi ees, omaosalus 5 eurot tasuda Pireti 
kätte)
13. november kell 13 Rakvere LIÜ teabepäev Targa Maja ruumis 
nr 114. Palume kaasa võtta jõulupeo omaosalus. Info tel 5542802, 
Koidula
15. november kell 9 maniküür ja õmblustööd (vajalik etteregistree-
rimine)

18. november kell 12 kutse-
haigete üritus Ararat Grillis
19. november kell 13 Diabee-
dikute seltsi infopäev. Infot ja-
gavad Eesti Diabeediliidu juht 
Ulvi Tammer-Jäätes ja endo-
krinoloog Marju Past.Üritus 
toimub Targa Maja ruumis nr 
114
25. november kell 13 Vaeg-
kuuljate ühingu teabepäev 
Targa Maja ruumis nr 114
30. november kell 10 välja-
sõit puuetega inimeste päevale 
Türile. Palume registreerida  
ühingute juhtide juures. Üri-
tuse algus kell 12 Türi Rahva-
majas
Info tel 53429043

Lääne-Virumaa 
Vaegkuuljate Ühing
Vaegkuuljate teabepäev toi-
mub 29. oktoobril algusega 
kell 13 Rakvere Päästeametis. 
Pr M. Kompus räägib toidu- ja 
esmatarbekaupade varudest ja 
vajalikkusest eriolukordades.

Rakvere Teater
25.10 kl 19 Onu Vanja Rakve-
re Teatri suur maja (lav. Eili 
Neuhaus)
26.10 kl 15 Hullemast hullem 
Rakvere Teatri suur maja (lav. 
Elina Purde)

Ü ks asi, mis mind zom-
biseriaalide või -filmi 
järgede juures alati 

hämmastab ja häirib – kuidas 
on võimalik, et zombid su-
gugi otsa ei saa. Nagu näiteks 
nüüd sellegi filmi puhul. Es-
makordselt oli samanimeline 
zombikomöödia ehk Zom-
bieland kinodes 2009. aastal. 
Nüüd, kümme aastat hiljem, 
on sellele tulnud järg. Ja ini-
meste elukorralduses ei ole 
suurt midagi muutunud!

Nimelt on ka filmis möö-
dunud 10 aastat, Little Rock, 
kes eelmises osas oli 11-aas-
tane, on nüüd 21. Ja ikka nad 
elavad neljakesi koos, ikka on 
kogu maailm sama inimtühi 
ja zombirikas kui 10 aastat 
tagasi. Zombid ju ei paljune, 
seega kui neid järjest maha 
nottida, siis neid juurde ei 
teki. Ellujäänuid pärisinimesi 
on samuti piiratud hulk, lõp-
matuseni ei anna uusi zombi-
sid toota. Samas – filmis pol-
nud kümne aastaga tekkinud 
mingeid uusasukaid, ülesehi-
tamist, lapsi vms.

Aga teadagi, see on zombi-
film ja mingit loogikat sellest 
otsida ei tasu, seda tulebki 
võtta kui koomiksit, minna 
seda vaatama selleks, et saada 
grimassitama panevat särtsu, 
näha, kuidas pead lendavad ja 
selle peale naerda, sest zom-
bidele ei pea ju kaasa tund-
ma. Ja kui naispeategelased 
ongi ekraanil täismeigis ning 
värskete riietega, soengud 
kenasti lokilainesse sätitud, 
siis nii lihtsalt on. Ka mehed 
pole üleni habemesse kasva-
nud, kusagilt saavad nad ka 
kõik vajalikud toitained ja 
vitamiinid, et püsida terved 

ning eluterved. See on zom-
bikomöödia – tsirkus, mitte 
draama.

Minu soovitus on, et kui te 
ei ole näinud esimest Zom-
bielandi, siis võiks enne teise 
osa vaatamist selle esimese ka 
kodus ära vaadata, sest mui-
du läheb ikkagi osa uuest fil-
mist täiesti kaduma. Ega seal 
mingit sellist sisu ole, mida 
peaks kindlasti teadma, kuid 
tegelastele kaasaelamise mõt-
tes on abiks, kui olete esimest 
osa näinud. Seda saab vaadata 
näiteks Netflixi vahendusel. 
Uues filmis on mängus kõik 
samad peategelased, kes olid 
esimeses ja neid mängivad ka 
samad näitlejad. See on filmi 
üks suuri plusse.

Selle filmi vaieldamatu 
staar ja lahedaim tegelane 
on Tallahassee, keda mängib 
Woody Harrelson. Nn päris 
peategelane, see, kelle vaa-
tevinklist lugu jutustatakse, 
on Columbus, keda kehastab 
Jesse Eisenberg. Naistegelas-
test on põhitegijateks Wichi-
ta Emma Stone’i kehastuses 
ja Little Rock Abigail Bres-
lini esituses. Kõik näitlejad 
on oma ülesannete kõrgusel, 
kuid säravaim roll on siiski 
Harrelsonil. Tema tegelasku-
ju on ka kõige paremini läbi 
mõeldud.

Nagu öeldud, eelmise fil-
mi sündmustest on möödas 
10 aastat. Nelik elab Valges 
Majas, muu maailmaga neil 
mingit kontakti ei ole, päe-
vad veerevad ühtviisi õhtusse 
ja ümbritsevatel väljadel on 
endiselt valla zombid. Sünd-
mustik läheb käima siis, kui 
õed otsustavad, et nüüd aitab, 
enam ei viitsi ühes kohas pai-

gal istuda, varastavad Talla-
hassee auto ja põrutavad nelja 
tuule või kui soovite, siis nel-
ja zombi poole.

Mehed neile ei järgne. Selle 
asemel tuleb mängu uus te-
gelane, kaubanduskeskusest 
leitud täiesti arulage blon-
diin Madison (Zoey Deutch), 
kes lisab loole päris mõnusat 
huumorit. Siis aga selgub, et 
Little Rock on täiesti omapäi 
kuskil õnne otsimas ja nüüd 
ei jää muud üle, kui teised 
tegelased peavad teda otsima 
minema. Lühidalt ongi see 
kogu filmi sisu. Ükski tege-
lane kuskile ei arene, min-
geid filosoofilisi tagamõtteid 
kellelgi ei ole ja loomulikult 
leiavad nad lõpuks ka otsitava 
üles.

Selles filmis on kõige oluli-
semaks teekond, kus on palju 
koomilisi vahepeatusi. Naljad 
on sellised parasjagu paigas, 
ei lähe liiga nõmedaks ega 
labaseks, samas pole ka päris 
nii lamedad, et üldse naerma 
ei ajaks. Zombid on tasemel, 
neid on ikka päris võikaid. 
Verd pritsib, kolbad purune-
vad, pead lendavad, hirmu-
kohti on ka (aga mitte väga 
õudseid, film kõlbab ka nõr-
ganärvilistele). Minu arvates 
oleks zombisid võinud roh-
kemgi olla – neid ei esinenud 
päris nii palju, et tegelased 
kogu aeg pinges või valvel 
oleksid pidanud olema.

Kui otsite ajaviidet, mille 
puhul korraks enda aju täies-
ti välja lülitada ja arvate, et 
suudate filmi vaadata mõtle-
ma liigselt detailidele (näiteks 
kuidas see tegelane oma ha-
beme nii kenasti ära on pü-
ganud või kas selle tibi huu-

leläige juba ammu pahaks ei 
ole läinud, kus ta oma varusid 
täiendab või miks tuumajaa-
mad ei ole õhku lennanud 
jms), siis meelelahutuseks so-
bib see linateos küll.

Kui kunagi tuleks ka Zom-

bieland 3, siis läheksin seda 
vaatama. Aga järje tegemine 
sõltub praeguse filmi popu-
laarsusest. Andke oma panus!

Margit Adorf

Zombid ei sure

Selle fi lmi vaieldamatu staar on Tallahassee, keda mängib Woody Harrelson. Foto: 
pressimaterjalid
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• Müüa väga hästi hoitud ning suu-
repärases sõidukorras Hyundai i20, 
2012. aasta, augustikuu väljalase, 
regulaarselt teostatud hooldused 
Topp Auto esinduses. Autol on 
olnud üks omanik, läbisõit 104 316 
km. Autoostuga tulevad kaasa ühe 
talve kasutusel olnud naastrehvid 
ning  täispaak! Asukoht Tallinn. Võta 
ühendust numbril 511 8443 või mei-
liaadressil tiina.suur@gmail.com 
ning tule vaatama!

• Müüa MB-310,1995. a, tagasild, 
blokiga. Sõitnud 145  000 km. Tel 
5558 5956

• Müüa Toyota Auris 2007. a, 2,0 D. 
93 kW, väga heas korras. Hind 3600 
€. Tel 5302 9943

• Müüa Peugeot 407, diisel, 2006. 
a. Ülevaatus 09/2020, rahuldavas 
korras. Hind 1650 €. Tel 5301 0818

• Müüa VAZ 21053, läbisõit 54 000 
km, ülevaatus kehtib kuni 08/2020, 
punane, 1500 cm 3, 5 käiku, Soomest 
toodud, veokonks, veluurpolster, 
blokisoojendus, naastrehvid ja su-
verehvid eraldi velgedel. Hind 1500 
€. Lisainfo tel 5813 2866

• Müüa Volvo S60 2,4 D, 96kW, au-
tomaat. Lisainfo tel 503 4531

• Müüa 14 tolliseid sõiduauto ja 
kaubiku naastrehve. Hind 40-80 € 
jooks. Tel 5552 7229

• Müüa 195/70 R15C korralikud 
naastrehvid. Hind 120 € komplekt. 
Tel 5552 7229

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

• Ostan VAZ 21-03. Tel 5199 4570

• Ostan igas seisus sõidukeid, 
puksiiri võimalus, arvelt kustuta-
mine. Tel 504 0457

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

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid 
igas seisukorras! Võib remonti va-
jada! Lääne-Virumaal tulen kohale 
1h jooksul. Helista ja saate teada 
palju teie sõiduki eest pakume! 
Tel 5309 2650

• Ostame autode katalüsaato-
reid. Saatke meile sõnum kata-
lüsaatori koodiga ja teeme Teile 
pakkumise. Oleme ka Facebookis 
katitakso. Ida-ja Lääne Virumaal 
tuleme kohale samal päeval! 
Maksame nii sularahas kui ka 
ülekandega. Tel 5190 0942

• Soovin osta katalüsaatoreid. 
Samuti ostan kokku romusid 
vähemalt 2x lammutuse hinnaga. 
Samuti ostan korras masinaid 
kiirmüügi hinnaga! Helista julgelt, 
pakkuda võib kõike! Sularaha 
kohe kätte! Tel 5631 1001

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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
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
ŠKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
ŠKODA SUPERB     1,9TD              
03 
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

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

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka 
vastavalt Kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi 
keevitus (vajadusel välja-
sõidud kliendi juurde)

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD
(väljasõidud klientide juurde)

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

Tel 5698 0253, 5631 3965
Info.cormet@gmail.com
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15

MAAKLER VÕTAB 
MÜÜKI 

KINNISVARA!

Soovid osta, müüa või 
üürida kinnisvara?

Võta ühendust juba täna!

Andra Kivissaar
+372 5664 2161

andraki71@gmail.com

Arbeiter Grupp OÜ

KINNISVARA

• Müüa Kundas mugavustega re-
monditud 1toaline (32 m2) korter, II 
korrusel, möbleeritud. Tel 5661 4819

• Müüa 1toaline korter Vaos 27,4m2. 
Tel 5565 6018

• Müüa 2toaline puuküttega kor-
ter, II korrus, Aburis. Korter vajab 
remonti, vahetatud aknad, uus ahi. 
Bussipeatus lähedal, Porkuni järveni 
3 km, Väike-Maarjasse 6 km. Hind 
1500 €. Tel 516 4727

• Müüa 2toaline remonti vajav 
rõduga korter Vinnis. Värskelt re-
noveeritud majas. Hind 20 000 €. Tel 
5805 0872. Hind pole kivist!

• Müüa 2toaline remonti vajav kor-
ter Tamsalus Sääse alevikus. Hind 
3000 €. Tingimisvõimalus! Välisuks 
ja aknad vahetatud. Tel 5566 1771

• Müüa Jõhvis 2toaline korter otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Müüa Narvas 2toaline korter, 60 
m2, otse omanikult. Tel 5624 4605

• Müüa remonti vajav 3toaline 
korter Rakveres Kungla 3/5, 61,5 m2, 
maja täielikult renoveeritud, majas 
korralikult toimiv ühistu. Hind 
45 000 €. Info tel 5397 0689 

• Müüa Tamsalus 3toaline korter 
5/5, 67 m2, rõdu, kelder ja korras san. 
tehnika. Aknad vahetatud, turvauks, 
köögimööbel. Tingi, hind 21 000 €. 
Tel 5551 8067

• Müüa korter 3toaline, Kundas 
Koidu tn 5-2, toad eraldi, rõduga. 
Tel 5627 7034

• Müüa 4toaline korter Kadrinas, 
V Korrus, 4 tuba, 72 m2, rõdu, WC 
ja vannituba eraldi, metalluks, 
mööbel sees, trepikojal metalluks, 
kommunaalkulude keskmine145 
€, keldriboks. Võtmed kätte kohe 
pärast tehingut. Aadress: Rakvere 
tee 1-30. Hind 38 000 €. Lisainfo tel 
5813 2866

• Müüa ¾ majast Tapal. Krunt 900 
m2. Täpsem info tel 5562 7956

• Müüa Tõrmas elamumaa otse 
omanikult krunt 1 ha. Tel 5624 4605

• Müüa garaaž Piiral. Tel 5390 4654

OST

• Ostan 1toalise kõigi mugavus-
tega korteri Rakveres otse oma-
nikult. Tel 508 1311

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

• Ostan Rakveres või Haljalas 1toali-
se remonti vajava korteri . Oodatud 
kõik pakkumised. Info  tel 518 8770

• Soovin osta ahiküttega elamispin-
na (I korrus, vee ja kanalisatsiooni 
olemasoluga ) Rakveres. Tel 5590 
0853

• Soovin osta mõistliku hinnaga ga-
raaži Rakveres või lähiümbruses. Tel 
5647 0750, andriask@hotmail.com

• Ostan Rakveres Mulla tänavale 
garaaži. Tel 5648 6638

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

• Ostan maja Rakvere linna, maja 
võiks olla heas korras ja krunt suu-
rusega vähemalt 800 m2. Kinnis-
varaportaalides pakutavaga olen 
kursis ja neid palun mitte pakkuda. 
Omapoolne pakkumine koos sei-
sukorra kirjelduse, hinnasoovi ja 
täpseaadressiga palun teha e-posti 
aadressile: roheniit@gmail.com või 
helistada tel 521 2146

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 
9942

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VAHETUS
• Vahetan Rakveres 2toalise muga-
vustega korteri (38,7 m2)suurema 
vastu, võib olla 2toaline. Tel 5388 
7749

VÕTAN ÜÜRILE
• Soovin üürida 1toalist ahiküttega 
korterit Rakveres. Tel 5594 6419

• Soovin üürida Rakveres osaliselt 
möbleeritud 2toalist ahiküttega 
korterit. Tel 5800 8074

ANNAN ÜÜRILE

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

• Pakun ööbimisvõimalust. Tel 
534 73267

• Anda üürile möbleeritud korter 
Uhtnas otse omanikult. Tel 5624 
4605 

• Üürile anda 1toaline möbleeritud 
korter Tapa 1. Mai pst 12, II korrus. 
Hind 200 €. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Üürile anda väike korter-köök-
tuba Rakveres, l korrusel, Tartu tn 
l, 18 m 2. Dušinurk ja WC on korte-
ris. Sooja annab puuküttega pliit + 
soemüür (lisaks elektriradiaator). 
Hind 135 €/kuu. Tel 5347 5577

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres, Pikk 37. Hind 200 € 
kuus. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile 3-tuba Lepnal 4toali-
sest korterist. Sobib perekonnale või 
töömeestele Ukrainast. Tel 5894 7157

• Üürile anda väiksem eramu Rak-
veres. Tel 5342 5932

ÄRIPINNAD

• Anda rendile Rakvere kesklinnas 
bussijaama vastas äripinnad: 44+20 
m2, I korrus ; 28+16 m2, II korrus. Tel 
5648 6638

• Anda rendile äripinnad, 80 m2. 
Rakveres, Seminari 10 A (endine pe-
rearstikeskus). Lisainfo tel 509 7798

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Citröen Berlingo 2,0 D, 
2005. a, heas korras, reisjate tüüp. 
Tel 5558 5956

• Müüa Fiat Punto 1,4, bensiin 
2007. a. Ostetud uuena Eestist, lä-
bisõit 131 000 km, avariivaba, kaasa 
suve- ja talverehvid. Hind soodne. 
Tel 502 8156

• Müüa heas korras Ford Focus 
C-max, 2004. a, diisel 1,6, 80kW, 
auto hoitud ja väga heas korras 
just tehtud ülevaatus 08/2020, käru 
konks. Istu sisse ja sõida, remonti ei 
vaja. Tel 5809 6086

• Ostan teie sõiduki, olenemata selle 
seisukorrast. Võib olla seisnud, re-
montivajav, ilma ülevaatuseta, heas 
korras jne. Pakun head hinda. Sobi-
vusel tulen kohe järgi. Tel 5357 7108

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956
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HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

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

* 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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

• 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

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

TEENUSED

• Sõiduautode remont, diagnos-
tika, hind 20 €/h, Rakverest 10 km. 
Tel 5620 2164

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT
• Metsaveoauto töö, võimalik ka 
laadimistöö (koppadega). Tel 503 
2269

 

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

• Veo- ja puksiiriteenus multilift 
kalluriga, kasti rent. Tel 507 4958

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

• Veo- ja kolimisteenus. Taga-
luuktõstuk. Kandejõud 3 t furgoon 
6,1 m pikk, 2,4 m lai ja 2 m kõrge. 
Tel 5810 5969

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

• Veoteenus 7 päeva nädalas. 
Veoteenus Harjumaal, viime ta-
suta ära teie vanametalli. Teeme 
kaubavedu ja jäätmejaama ve-
dusid (kottides ehitusprügi, vana 
mööbel jne). Hinnad mõistlikud 
ja iga vedu kokkuleppel. Kasutada 
kaubik veoruumiga 1,9 m x 3,4 
m.Tel 5800 1516

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teos-
tab puksiirteenust 1,30 €/km ja 
tunnitöö 30 €/h. Rendime puk-
siirhaagist (konn) ööpäev 25 € ja 
oksapurustajat BOSCH 25 € - 24/h. 
10 meetrine redel 6 € - 24/h. Tekstii-
lipesur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tõstetööd kraanaga 
MAZ, kilomeeter objektile 1,30 € ja 
tunnihind 40 €. Noole pikkus 14,5 m 
ja tõstevõime 12,5 t. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 
1547

• Pehme mööbli remont ja veo 
võimalus Tel 506 1547

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teos-
tame kõike, mis on kolimisega 
seotud, ja seejuures soodsate hin-
dadega. Alates pakkimisest kuni 
klaverite jm raskete esemeteni 
välja. Võta meiega ühendust ja 
leiame koos teie probleemile pari-
ma lahenduse. OÜ Kolimised. Tel 
5649 3289 või kaido@kolimised.
ee, www.kolimised.ee

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

• Anname rendile kaubiku (1,9 
x 3,3 m), tagaluuktõstuk. Tel 513 
7633

KAEVETEENUS
• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. Tel 5558 3686

• Teostame kaeve- ja puurimistöid 
miniekskavaatoriga. Tel 529 9356

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

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala, 
Kardina ja Tapa vallas. Teeninda-
me iga päev. Tel 5656 1515

EHITUSTEENUS
• Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Rõngaste vahetamine. Tel 
5840 0240

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lää-
ne-Virumaal. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

• Maalritööd , trepikodade re-
mont, üldehitus, antiikkrohv, kin-
dakrohv. Tel 5897 9293 Ehmes OÜ

• Firma teostab katuse-, fassaadi- 
ja üldehitustöid. Tel 5553 0770

• Korterite ja vannitubade re-
mont. Tel 5553 0770

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Siseviimist-
lus, vannitoad, voodrivahetus, 
soojustamine, terasside ehitus, 
santehnilised tööd. Hinnad head. 
Tel 5808 5965

• Vundamentide ja majakarpide 
(aeroc, fi bo, columbia) ehitus. Tel 
5646 0674

• Teeme sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5678 0773

• Põrandakatete paigaldus: Parkett 
ujuvalt ja liimiga, laminaat, kalasa-
bas parkett, rullvaip, plaatvaip, LVT 
vinüülparkett, Click LVT, põranda-
liistude paigaldus. Tel 5671 2789

• Vanade majade remont, palkide 
vahetus, aamide, laagide vahetus, 
saunade ehitus, korterite remont, 
parketi paigaldus, plaatimistööd, 
uste, akende vahetus, torutööd, 
müüritööd jne. Tel 505 6949

• Teostame ehitus ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, 
maalritöid, santehnilistöid, elekt-
ritöid. Samuti vannitubade remon-
ti. Tel 518 7979

• Teostame kõiki ehitustöid! Küsi 
pakkumist Tel 5668 4415

• Väikefi rma teeb sise-ja välisehi-
tustöid. Tel 5617 7155

• Lammutus, ehitus, siseviimistlus 
ja remonttööd. Majade, korterite, 
saunade ehitus (plaatimine, tapee-
timine, värvimine ja parketi paigal-
dus). Tel 504 5560

• Kaks professionaalset ehitus-
meistrit teostavad erinevaid ehi-
tus- ja viimistlustöid. Helista julgelt 
ja küsi lisa. Suhtleme eesti, vene, ing-
lise ja soome keeles. Tel 5629 6583

• Rasman Ehitus OÜ pakub üldehi-
tustööde ning miniekskavaatori 
teenust. Tel 5836 0852, rasmanehi-
tus@gmail.com

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

• Pleki kantimine: valmistame plek-
ke vastavalt kliendi soovile. Auto-
maatpink - kõik detailid õige kraadi 
ja mõõduga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

• Pleki kantimis teenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, kõik 
erikujulised ja standardplekid. Tel 
553 9330

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

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

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Tel 520 7518

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. 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 ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

Ø Toruabi ja avariide 
likvideerimine
Ø Veevarustussüsteemid
Ø Kanalisatsioonisüsteemid
Ø Ventilatsioonisüsteemid
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
Tallinn / Harjumaa / 

Lääne- ja Ida-Virumaa
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   
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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

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
KIVEX FASSAADIPLAATIDE 

müük ja paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

A&O meeskond 
teostab kvaliteetselt 

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 
+372 55666 811

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

VÕIDU PANDIMAJA JA 
KOMISJONIKAUPLUS 

Nutiseadmete ja arvutite 
hooldus ja remont

Rohuaia 15A, Rakvere 
Avatud E-R 9-17 L 10-15 
Tel 5556 7508

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

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

Pakume roostevabast ja mustast 
metallist tooteid 

eraisikutele ja firmadele. 
Toodame ideest valmis tooteni.

 Meil saab jutule kohe ja toodame 
kiirelt. Kontorid Tapal ja Rakveres. 

+372 5661 6162 - Raivo 
+372 505 5071 - Marek 

info@fermet.ee / 
www.fermet.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

• 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

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

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

A&O meeskond
 teostab järgnevaid töid:
 üldehitus, ehitustööd, 
ehitusremonttööd
 terrasside ehitus
 piirdeaedade ehitus, 
piirdeaiad
 kuuride ehitus, kõrval-
hoonete ehitus
 eramaja ehitus
 prügimajade ehitus, 
prügimajad
 tänavakivi paigaldus, 
kõnniteed
 katuste ehitus,
 katusetööd
 vundamentide ja 
soklite soojustamine, 
soojustustööd
 lammutustööd 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile
 +372 5566 6811, 
+372 5342 7327

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

MUUD TEENUSED
• Puulehekottide äravedu:1-10 kot-
ti - 4,50 €/kott + km 20 %; 10-20 kotti 
3,80 €/kott + km 20 %. Suuremad 
kogused kokkuleppel. Tel 5691 2600 
või 520 7158

• Puulehtede koristus ja äravedu 
Tel 5660 3585

• Renditöötajad. Tel 504 0457

• Meristo Õigusbüroo- Põhja 25, 
Rakvere, tel 514 1346, e-post me-
ristomonica@gmail.com. Vastuvõtt 
eelneval kokkuleppel

• Raamatupidamine algdokumenti-
dest kuni majandusaasta aruandeni. 
Tel 5386 3087

• Viin ära tasuta silma riivava ja ruu-
mi võtva vanaraua. Pakkuda võib 
kõike, helista julgelt! Tel 5883 6185

• Keldrite-, pööningute-, kuu-
ride-, puhastamine ja prahi ära 
vedu. Tel 5553 0770

• Pehme mööbli remont, veo või-
malus. Tel 322 7822, 506 1547

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

• Niitmine, trimmerdamine, 
võsalõikus. Prahi koristus ja 
äravedu. Puulehtede koristus 
ja äravedu, lammutustööd. Tel 
5691 2600 või 520 7158

• Massaaž: erinevad liigid -15 %, 
võimalus massöör tellida fi rmasse, 
koju. Lotusmassaaž.ee. Anti Parker. 
Tel 5323 9228

• Tantsumuusika Toits Bändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Ansambel, õhtujuhtimine teie 
peole kõikjal Eestis Tel 5190 1697

• KV Bänd tantsumuusika igale eale. 
Tel 521 1269

• KV Bänd. Tantsumuusika igale 
eale. Tel 521 1269

• Ansambel, õhtujuhtimine teie 
peole kõikjal Eestis. Tel 5190 1697 

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

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Rakvere, Ed. Vilde 14/1. He-
lista juba täna tel 551 2053 või tule 
läbi. Vaata ka www.hss.ee

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

• Olen noor ja lõbus kindlustus-
nõustaja ning tegelen kindlusta-
misega. Valikus on kodu-, liiklus-, 
kasko-, reisi-, lemmiklooma- ja õn-
netusjuhtumikindlustus. Vajadusel 
saame kokku või tulen Teile koju. 
Nõustamisteenuse eest eraldi tasu 
ei rakendu. Võta julgelt ühendust. 
Tel 5688 4929 või mari-liis@nbkm.ee
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-17 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
ja elektriline (punane, kõige 
rohkem ostetud), KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; 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 €72 CC, kar-
buraatormootor, mitte pritsung 
•ROLLERID, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva 
raami kõrgusega; 140CC  õlira-
diaator
•JALGRATTAD  •VARUOSAD, 
REMONT
Naistele kaunid mitme-
värvilised jalgrattad korviga

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

Motopood

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

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

Puud on laotud 5 m3 alus-
tele, võimalusel saab ka 

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Transpordi võimalus.

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

NIBE Split koos 
tarbeveeboileriga

8 kW - 4890 €
12 kW - 5375 €

4 kW - 5278 €
6 kW - 5309 €
8 kW - 5422 €
10 kW -  5593 €
13 kW - 5732 €

Soome maasoojuspumbad
Oilon tarbevee-
boileriga

Õhk-vesi 
soojuspump

Puurkaevupumbad
3'' ja 4'' Pedrollo

-10%
Uputatav
veeauto-
maat
Divertron
DAB

Pelletikaminad

al 274 €
www.torujyri.ee

Niine 5, Rakvere
E–R 8–18, L 10–14

Tel 324 5311
5302 7667

rakvere@torujyri.ee

Kõikidele 
pelleti-
kamina 

ostjatele 
10 kotti 

Premium 
pelletit 
TASUTA

-20%

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

Müüa Rakveres 
KUIVA KÜTTEPUUD

 (40 l võrgus)

KOTI HIND 
2.80 € 

(LEPP 30 CM)
Tel 5567 5755

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

Info ja tellimine tel 5556 0240
Koduleht: www.viruhalud.ee

• Kvaliteetne kasebrigett 
195 €/alus (960 kg)

• Kuiv lepp 26 cm 
võrkkotis 40 l 2,90 €/kott

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

KODU

• Müüa korralikud kušetid, 80x200 cm, 
topelt vedrustus, kokku 6 tk, hind 80 €/
tk. Külmkirst Gram 259 l, hind 180 €. 
Elektripliidid, hind 50-70 €/tk, saare 
puidust voodi suurusega 160x200 cm, 
hind 400 €. Tel 506 9814, 517 5480

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

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: möö-
bel, nõud, mänguasjad, jalgrattad, 
garaažitööriistu ja -tarvikuid. Paku 
julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan garaaži töölaua kruustan-
gid, võib pakkuda ka koos töölaua-
ga. Tel 507 9984

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

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

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

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

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 
5527

• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 5031849

• Ostan veneaegseid vanu malm-
radiaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan nõukogudeaegseid fotoa-
paraate, objektiive, vahvliküpse-
tajaid. Tel 5853 2215

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

• Ostan akumulatsioonipaaki kesk-
kütte katla süsteemile. Tel 5668 4415

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) post-
kaarte, fotosid, albumeid, koos 
fotodega, markidega ümbrikke. Ka 
kollektsioonidena. Teemad – linna-
vaated, pulmad, matused, inimesed, 
pühadekaardid, sõjaväelased jm. 
Täiskirjutused hinda maha ei võta. 
AITA TALLETADA AJALUGU! Tel 
5878 3749

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, kuivad ja toored, trans-
port, koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja 
lepapuid (40liitrilises kotis). Hal-
gude pikkus 30 cm. Hind lepal 
2.80 €/kott ja kasel 3.40 €/kott. 
Tel 505 1528

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

• Müüme  3m küttepuud. 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 
504 5632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud: 
sanglepp, lepp, metsakuiv kuusk. 
Tel 5192 4320

• Müüa kivisütt kohaletoomisega. 
Tel 503 2269 

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohaletoomisega, veokile laotult 
5-15 m3, kuivad 38 cm ja toored 30-
50 cm. Tel 503 0311

• Müüa  võrkudes kaminapuud 
(lepp) 3 € ja saematerjali jäägid 
(10-30 cm pikad), võrkudes 2.50 € 
(lehtpuu, okaspuu). Tel 508 7430

• Müüa küttepuid (märgi ja kuivi, 
lahtiselt ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa võrkudes 30 cm kütteklot-
sid. Tel 515 7603

• Müüa kase ja lehtpuu kuivad 
küttepuud, pakitud tavalisest 
suurematesse võrkudes. Halu 
pikkus 30-33 cm. Kask 3,6 €/kott, 
lehtpuu 3,2 €/kott. Transport 
kokkuleppel. Tel 5370 3399

• Müüa puupliidi plaate. Tel 5590 
736 

METS



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

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

Müügikonsultant
Siiri Sepp, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai kesküla
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322 5090
322 5093
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322 5093
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BioPel v.9s
PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554 7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

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

EHITUS

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdu-
le. Tel 553 9330

• Müüa servamata saare-jalaka ja 
tammeplanku (paksus 50 mm ja 
laius 150-450 mm). Tel 508 7430

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa head toidukartulit „Läti 
kollane“, „Jõgeva kollane“, „Vineta“ 
ja „Flavia“. Tel 5616 5542

• Müüa toidukartulit. Hind kokku-
leppel. Asume Haljala lähedal. Tel 
5836 4842

• Müüa toidukartulit „Laura ja 
„Lilly“, alates 2 võrgust koju vedu. 
Tel 525 5981

• Müüa mahedalt kasvatatud toi-
dukartulit „Laura“, „Reet“, „Piret“, 
„Maret“ ja „Ando“. Tel 504 6887

• Müüa vutimunad 0,10 €/tk. Head 
ja tervislikud. Mune on saadaval 
kogu aeg, asukoht Rakvere vald. Tel 
5757 0907

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

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

• Tapamaja müüb emise lihake-
hasid kohaletoomisega. Info tel 
5351 7414

• Pakun kompostsõnnikut. Tel 
5685 8009

•Pakun väike tasu eest munakoori 
ja karpe tel 5397 4075

• Müüa töökorras sõnnikulahutaja, 
hind 700 €. Tel 5853 7131

• Väga odav sõnnik tel 5833 0153

• Odav sõnnik. Tel 5362 4501

LOOMAD

• Suve lõpus läks kaduma aadres-
silt Saue 8 väikest kasvu emane 
kass Purra. Kass liikus Saue 12, 
13 majade hoovides ning nende 
naaberhoovides, kuid kahjuks 
pole siiani teda õnnestunud püü-
da, kuna ta on väga pelglik ning 
ettevaatlik. Viimased paar nädalat 
pole teda aga näha õnnestunud, 
võimalik, et ta on peidupaika 
vahetanud. Kui juhtud Purrat 
nägema, anna teada 5687 6068. 
Võimalusel tee ka pilt. INFO EEST, 
MIS AITAB PURRA KOJU TAGASI, 
VAEVATASU 50 €!

• Üks vahva ja aktiivne 4,5 kuune 
pikakarvaline saksa lambakoera 
tüdruk otsib veel oma päris oma 
peret ja kodu. Kutsikas omab 
Eesti Kennelliidu tõutunnistust, 
tehtud on talle kõik vajalikud vak-
sineerimised. Kui oled kutsikast 
huvitatud võta kontakti tel 5251 
694 või ritapill11@hotmail.com

• Ära anda keskmist kasvu noor ilus 
koer. Tel 536 24501

• Ära anda kassipoegi ja noori kas-
se. Tel 5394 3763

• Odavalt merisead. Tel 5397 4075

VANAVARA

• Ostan antiiksest vanavarast kuni 
nõukaaegse vanakraamini ja enne 
kui müüd võta ka minult pakkumine. 
Tel 5396 0504

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

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) post-
kaarte, fotosid, albumeid, koos 
fotodega, markidega ümbrikke. Ka 
kollektsioonidena. Teemad – linna-
vaated, pulmad, matused, inimesed, 
pühadekaardid, sõjaväelased jm. 
Täiskirjutused hinda maha ei võta. 
AITA TALLETADA AJALUGU! Tel 
5857 3749

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

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
veres, Laada 14 – müügil hea valik 
sooje naiste poolmantleid

• Müügil laias valikus nahkkin-
daid ning erinevaid mütse nii 
naistele kui meestele. Avatud 
E - N 10.00-18.00. Rohuaia tn. 
15, Rakvere (kohviku kõrval). Tel 
5695 6582

OÜ PUIDER LAOMÜÜK - 
kuni 30% soodsam

Lepapuidust
voodrilauad, lavalauad, 

pingid, riiulid,
 põrandarestid

AVATUD
Teisipäev ja neljapäev

8.00-11-30 ja 12.30- 16 00
Lääne 36  Tel: 511 0286

Tule meiega

SUUSAREISILE 

GRUUSIASSE

28.02-07.03.2020

Kohti piiratud arv!

Võta ühendust:

gruusia.gudauri@online.ee

5358 4840

HULGI LADU 
MÜÜB:

Broilerikints s-ta 1,90 €/kg
Seakeel  3 €/kg
Skumbria  3 €/kg
Forellifi lee 8,50 €/kg
Sea süda 1,40 €/kg
Paneeritud   3 €/kg
tursafi lee  

Näpi tee 1, Sõmeru
Tel 322 0722

TUTVUS

• Soovin tutvuda 40-60 aastase daa-
miga. Tel 5566 5011

• 58aastane sale mees ei suitseta, 
soovib tutvuda noorema naisega. 
Tel 5348 9906

• Kuldses eas naisterahvas otsib 
elukaaslast või väga head sõpra. 
Helista palun peale 20.00, ootan. 
Tel 5671 4058

MUU

• www.toonklaas.ee

• Vajan abi korteri akende pese-
misel ja kardinate paigaldamisel. 
Tel 5347 5999

• Pendlimees Sass. Leian teie kodus 
veesoone Tervisliku voodi-õppi-
mis-jne koha. Avan energia kanali, 
soovitan Eluenergia juhtimise võt-
teid raviks, teen testid vitamiini-
de-ravimite vajalikkuse kohta jpm. 
Ihu-hinge ja vaimu sobivus! Alek-
sander Brunfeld, tel 502 4534

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

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

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu, 
Su puudumist leinates sääl, 

tal kaaslaseks vihmade sadu, 
neil piiskadel pisara hääl… 

Kallid Cisela ja Cristofer, 
siiras kaastunne ema ja vanaema 

LUDMILLA VIRRONENI 
kaotuse puhul. 

Külli, Kerli, 
Kristel, Tanel 

ja Hendrik 
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HINNAD RAKVERE TURUL
24. oktoobril 2019. 

Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,40 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00  

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 6,00 10,00

Hapukapsas kg 2,00

Tomat kg 3,00 4,00

Porgand kg 1,00 2,00

Värske kapsas kg 0,50

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Kõrvits kg 1,00

Aeduba kg 4,00

Pohlad liiter 4,00

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00 1,50

Seened kg 8,00

Mesi 700 g purk 6,00 6,50

Seemned lindudele 5 kg kott 5,00

Värske räim kg 1,30

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

VEEL MÜÜGIL:
 soojad kudumid ja kalmuseaded
 tööstuskaup - jalanõud ja riided

 saunavihad

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

E estlaste igapäevases me-
nüüs on esikohal puna-
ne liha ja tärkliserikkad 

süsivesikud, samuti näksime 
liialt nii magusat kui ka soo-
last, kuid mitmekülgse toidu-
laua aukohale peaks tõstma 
hoopis köögiviljad ja täistera-
tooted, mida eestlaste toidu-
laual sageli napib.

Mitmekülgse toitumise 
soovitusi silmas pidades peak-
sid täisteratooted olema iga-
päevases menüüs aastaring-
selt, kuid toitumisterapeut 
Külli Holsting tõi välja põh-
jused, miks täistera pagari-
tooted võiksid aukohal olla 
just sügistalvisel ajal.

Väärtuslik 
energiaallikas
Küllap on kõigile tuttav pi-
meda aja saabumisega kaas-
nev väsimus. Kuigi ilmaolusid 
keegi meist muuta ei saa, võib 
väikese igapäevase energia-
süsti andmiseks piisata sellest, 
kui asendada oma hommiku-
ses võileivas lihtne sai näiteks 
täisterasepikuga.

„Teraviljad, sealhulgas eri-
nevad pagaritooted, annavad 
meile energiat, kuid kui see 
toode on valmistatud täistera-
jahust, on selles ka võrreldes 
püülijahust tootega rohkem 
kasulikke vitamiine, vajalikke 
mineraalaineid ja väärtuslikke 
kiudaineid,“ selgitas Holsting.

B-vitamiinid 
leevendavad stressi
Sügis toob paljude ellu ka 
rohkelt stressirikkaid olukor-
di ning suve rahulik tempo 
asendub taas kiirete koolipäe-
vade ja oluliste töökohustus-
tega. Mida stressirikkam on 
elu, seda enam suureneb ka 
B-vitamiinide vajadus orga-
nismis.

Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. Kuulutus ilmub  Kuulutaja 
paberlehes, kuulutuste portaalis ning Kuulutuste Facebooki lehel

 
Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee

 
Helista 32 25 093

 
Tule toimetusse Tobia küla, Rakvere vald E - R 9-17

 
Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. Kauplus avatud  iga päev 10-22










Toitumisterapeut soovitab:
neli põhjust, miks täisteratooted on sügistalvise toidulaua superstaarid

„Võrreldes püülijahust – 
ehk sellisest jahust, millest 
täistera kestad ja idud on 
eemaldatud – pagaritoo-
detega, on täisteratoodetes 
märkimisväärselt rohkem B-
grupi vitamiine, mis regulee-
rivad närvisüsteemi talitlust,“ 
rõhutas toitumisterapeut.

Täistera hoiab 
seedimise sujuvana
Veetes suurema osa päevast 
koolipingis või kontoritoolis 
istudes, jääb soiku ka liiku-
misaktiivsus, mis omakorda 
võib viia soolestikuproblee-
mideni eesotsas kõhukinni-
susega. Täistera pagaritooted 
on aga rikkalikud kiudaine-
te allikad, mis on eriti olu-
lised just soolestiku tervi-
sele – need mõjutavad toit-
ainete imendumist ja üldist 

organismi tasakaalu.
„Kiudained hoiavad meie 

soolestiku tervist, paranda-
des peristaltikat ehk kõhu 
regulaarset läbikäimist, mis 
on meie n-ö igapäevane de-
tox, mis aitab kehast väljutada 
toksilisi ühendeid ja juba ka-
sutuid ühendeid. Kiudained 
on olulised ka meie sooles-
tikus elavale mikrobioomile 
ehk mikroobide kooslusele, 
mis aitab hoida meie tervist, 
vastupanuvõimet, meeleolu 
ning toetada ajufunktsioone,“ 
selgitas Holsting.

Täistera hoiab 
kõhu kauem täis
Täisteratooted on eriti tõhus 
valik just hommikusöögiks. 
„Nimelt varustavad täiste-
ra pagaritooted meie keha 
aeglaselt imenduvate süsi-

vesikutega – organism see-
dib neid kauem, veresuhkur 
püsib tasakaalus ning kõht 
püsib kauem täis,“ soovitas 
toitumisterapeut.

Keskmiselt on soovituslik 
tarbida kolm–neli viilu täis-
teraleiba või -sepikut, et täi-
ta päevane vajalik kiudainete 
kogus, seega mõned hommi-
kuvõileivad annavad juba vä-
hemalt poole soovituslikust 
kogusest kätte.

Siiski pani Holsting või-
leivasõpradele südamele, et 
mitmekülgse ja tervisliku 
võileiva peale võiks kuuluda 
rohkelt taimset, näiteks hum-
musemääre, köögiviljadest 
avokaado, tomat või paprika, 
lisandiks idandid ja rikkali-
kult maitseürte.

Kuulutaja
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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 33 €

40 €

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil kiiresti valmivad snitslid,
kotletid ja lihavalmistised.

Sealiha al 2,99 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Oma Põrsa lihapoes taas müügil maitsvad singid, vorstid, viinerid

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

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Teostame tuleohutuspaigaldiste
kontrolli ja hooldust!

Küsi pakkumist juba täna ja
saadame tehniku teile objektile

Tel: 5620 2066 E-post: info@tuki.ee

TULEKUSTUTID, VOOLIKUSÜSTEEMID,
TURVAVALGUSTUS

Tuleohutustoodete hulgi- ja jaemüük

Vaate meie e-poodi tuleohutusmarket.ee
või külasta meie salongi

Narva 39, Rakvere

6kg PULBERKUSTUTI
kampaaniahinnaga 29,90€

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•

algab 9.11 kell 10.00

• algab 18.11 kell 18.00

• algab 21.11 kell 18.00

• algab 19.11 kell 18.00

• rent eksamiks

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

T-kategooria sõiduki

(35h)

(traktor)

(traktor)

Meie erinevad soojustuslahendused sobivad vundamentide, 

põrandate, seinte, vahelagede ja katuste soojustamiseks. 

Võta meiega ühendust!

www.estpur.eewww.estpur.ee

info@estpur.ee
tel. +372 53 476 567

PUR- vahuga
soojustamine
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