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Idamaades algas musta kassi aasta
Idamaades ei alga uus aasta 
mitte 1. jaanuaril, vaid seda 
arvutatakse kuukalendri järgi. 
Seetõttu lükkubki nende uue 
aasta algus kas jaanuri lõppu 
või veebruari algusesse.

Ülle Kask

Tänavu algas idamaades uus aasta-
ring 21. jaanuaril kell 22:54, mil lõp-
pes tiigri aasta ja valitsemise võttis 
üle must kass (mõnel pool jänes), kes 
jääb troonile 10. veebruarini 2024.

Legendi järgi sündisid Hiina ho-
roskoobi loomamärgid siis, kui 
Buddha võttis maalt nirvaanasse lah-
kudes endaga ühes 12 kõige tragimat 
ja targemat elukat. Järjekord kujunes 
vastavalt sellele, kui kiiresti keegi 
Buddha juurde jõudis: rott, tiiger, 
draakon, hobune, ahv, koer, pühvel 
(härg), kass (jänes), madu, kits (lam-
mas), kukk, ja siga. Neist loomadest 
said planeedi Maa 12 sugukonda. 
Idamaades, Hiinas ja Jaapanis elavad 
inimesed usuvad, et sündimine kind-
lal looma aastal annab neile kaasa sel-
le looma iseloomu ja omadused, mida 
edaspidises elus järgida.

Hiinlased tähistavad uue 
aasta saabumist teisiti
Idamaades ei tähistata uue aasta saa-
bumist suurte rahvapidustustega, mil 
kogunetakse linnaväljakutele nagu 
Euroopas kombeks. Tartu ülikooli 
Aasia keskuse analüütik Urmas Hõ-
bepappel rääkis 22. jaanuari Viker-
hommikus, et hiinlastele on uue aasta 
algus kõige tähtsam püha. „Linna 
peal käiakse küll, aga suurt masside 
kogunemist ei toimu, siis lastakse 
hoopis pauguteid, millega peletatakse 
halbasid vaimusid eemale.“

Hiinlaste jaoks on sel ajal kõige 
olulisem kohtuda perekonna ja lä-
hedastega. Siis sõidetakse vanemaid 
vaatama, sest Hiinas ja Ida-Aasias 
austatakse vanu inimesi väga. Hõ-
bepappeli sõnul toimub Hiinas uue 
aasta vastuvõtmise ajal suur rahvaste 
rändamine ja kümned, kui mitte sa-
jad miljonid liiguvad korraga linnast 
maale ja maalt linna. „Kõik rongid, 
bussid, lennukid on täis ja üks suur 

peavalu on seista koos hiinlastega 
pikkades järjekordades, et pääseda 
rongi peale,“ ütles ta. Hõbepappel, 
kes on viis aastat Hiinas elanud ja 
sattus sinna esimest korda 2004. aasta 
alguses, ei soovitanud seepärast uue 
aasta alguses sinna reisida. Tollal, kui 
ta ei osanud veel sõnagi hiina keelt, 
tal siiski vedas, et suutis vaatamata 
raskustele sihtkohta jõuda.

Hõbepappel selgitas, millest sel 
ajal suur rändamine tingitud on. 
„Paljud inimesed elavad küll Hiina 
linnades, aga ajalooliselt on välja ku-
junenud olukord, mil Hiina oli väga-
gi agraarne riik. Kui 1980-1990 al-
gas suur majandustõus, läksid paljud 
töölised linnadesse, kus maksti kõr-
gemat palka. Nad ei saanud aga sin-
na elama jääda ega lapsi kaasa võtta, 
sest tolleaegne haridussüsteem ei 
võimaldanud panna lapsi sealsetes-
se koolidesse, neile ei võimaldatud 
sotsiaalhoolekannet ega arstiabi. Nii 
need lapsed jäidki vanavanemate 
juurde kaugetesse küladesse elama. 
Ja töölised käivad kasvõi üks kord 
aastas oma lapsi ja vanemaid vaata-
mas,“ rääkis Hõbepappel.

Hõbepappel rääkis, et kuigi Hiina 
ühiskond on 50% urbaniseerunud, 
siis 70% lastest kasvab maapiirkon-
dades, saades seal klassikalise ehk 
teisisõnu üsna arhailise hariduse. 
„Loomulikult on Hiina linnades väga 
häid koole ja ülikoole. Need lap-
sed, kes seal hariduse saavad, nap-
satakse kiiresti ka tööturule. Kui 
vaadata suuremat pilti, siis Hiina 
majandusel ja haridussüsteemil on 
probleem, et töökäsi ei piisa. Lap-
sed, kes endiselt saavad maal kasva-
des ka hariduse, väga hästi ei sobi 
uutesse ametitesse, mida Hiina ma-
jandusel tulevikus vaja oleks. Ei sobi 
sellistesse ametitesse, mis vajavad 
kriitilist lugemisoskust, iseseisvat 
mõtlemist ja distsipliini.“

Hõbepappel jätkas, et kümne-
protsendiline aastane majanduskasv, 
mis Hiinas 30 aasta jooksul toimus, 
oli üles ehitatud sellistele töölistele, 
kes täitsid käsku ja olid n-ö tublid 
liinitöölised. Neid on aga nüüd üha 
vähem vaja, sest paljud töökohad 
kolivad ära Kagu-Aasiasse, Ladina-
Ameerikasse, osad ka tagasi Euroo-

passe. „Nii et, kiiresti on Hiinal vaja 
ümber planeerida oma haridus ja ma-
jandus ümber struktureerida,“ ütles 
ta.

Hõbepappel arvas, et Hiinas võib 
uue aasta saabumisega ning inimeste 
rändamisega vallanduda uus koroo-
nalaine, sest Hiina lõdvendas hiljuti 
rangeid koroonapiiranguid ja avas 
ühiskonna, mis oli pikka aega sule-
tud. Ennustatakse, et selle tagajärjel 
võib puhkeda Hiinas uus pandeemia 
ja sureb ligi miljon inimest.

Mida toob alanud 
kassi või jänese aasta?
Läbi aegade on paljud inimesed 
tahtnud teada, mida tulevik toob. 
Ajalehtedesse ja raamatupoodidesse 
ilmub tähetarkadelt ja ennustajatelt 
lademetes kõiksugu ettekuulutusi ja 
selgeltnägemisi helge homse kohta. 
Mitte keegi neist efektse välimuse-
ga nõidadest-kaardimooridest pole 
aga oma taroskoopide ega astroloo-
giliste abimeestega täppi pannud ei 
koroonapandeemiat ega Ukraina 
sõda. Küll aga on nendest üllitistest 
saanud neile kenake rahateenimise 
ja elatusallikas.

Kas kätte jõudis kassi- või jänese-
aasta, selles ühtset seisukohta pole. 
Näiteks feng-shui õpetajad Siret ja 
Janno Seeder toonitavad (Õhtuleht. 
18.01.23.), et see loom on raudselt 
jänes. Astroloogid Abhirama (Pos-
timees. 19.01.23.) ja Igor Mang aga 
väidavad, at algas musta kassi aasta. 
Kõik on aga ühel meelel selles, et al-
gaval looma aastal ei saabu veel rahu 
maa peale.

Eesti tuntuim ja karismaatilisim 
astroloog Igor Mang on ehk oma 
ettekuulutustes kõige täpsem olnud. 
Mang märkis näiteks, et roti aasta 
2020 toob rohkelt üllatusi ja šokee-
rivaid sündmusi, mis esmapilgul tun-
duvad uskumatud ja panevad endalt 
küsima: kas tõesti? Üleilmsest koroo-
napandeemiast polnud tema ennus-
tustes aga sõnagi.

Tänavuse jänese- või kassiaas-
ta kohta Mang midagi rõõmusta-
vat ei ennusta, mainides ausalt, et 
enamik inimesi ei osanud aimata 
sellise sõja puhkemist Euroopas, 
tema kartis pigem suure hävinguga 

looduskatastroofe.
Tähetark Mang ennustab tänavu-

si planeetide seise seirates, et aastal 
2023 kerkib ühiskonnas esile palju 
probleeme. Tööd saavad juurde haig-
lad, hullumajad, vanglad ja salapolit-
sei. „On alust arvata, et tuleb nii uusi 
kui vanu haigusi, mis on põhjustatud 
muutustest looduskeskkonnas ja klii-
ma soojenemisest. Suureneb alatoi-
tumise all kannatavate inimeste hulk 
ja kuritegevus. Inimeste elutingimu-
sed halvenevad, ei suudeta maksta 
elektriarveid ega osta vajalikku toi-
dukaupa. Toimub hulgaliselt rahva 
väljaastumisi ja streike.“

Lähenevaid märtsivalimisi silmas 
pidades ennustab Mang käesoleva 
aasta veebruari kohta emotsionaal-
set aega, mil riigikogus käivad tulised 
debatid poliitiliste vastaste vahel.

Tänavu märtsis aga moodustab 
Mangi teada armastuse planeet Vee-
nus ühenduse Jupiteriga. Inimestes 
suureneb vajadus seltskondliku elu 
ja isikliku õnne järele ja hea aeg on 
armusuhete loomiseks. 23. märtsist 
toob Pluuto liikumine Veevalajasse 
muutusi võimustruktuurides. Ke-
vadel kerkivad mitmes riigis esile 
uued poliitilised jõud ja liidrid, ku-
sagil võib toimuda koguni riigi-
pööre. 2023. aasta suvel aga leiavad 
aset looduskatastroofid, põlengud ja 
põud. Suvi näitab (taas kord) kaost, 
valitsused on võimetud ühiskonna 
elu korraldama, banded ja kurite-
gelikud grupeeringud aktivisee-
ruvad. Sügisel aga on raskeim aeg 
novembris, mil pead tõstavad vanad 
ja uued viirused, inimesed vaevle-
vad majandusraskustes ja valitsused 
püüavad kruvisid kinni keerata, sest 
kardetakse kaost. „2023. aastat saab 
iseloomustada kolme sõnaga: kaos, 
diktatuur ja kokkuhoid,“ arvab Ees-
tis kõige täpsemini sündmusi ette-
nägev astroloog Igor Mang. Eks aeg 
näitab, kas nõnda ka läheb. Siiski 
tahaks uskuda ja loota, et paremad 
päevad on veel ees.

 Kasutatud allikad:
-Vikerhommik. 22.01.2023.

-Igor Mang. Kassiaasta 
astroloogiline prognoos 2023. 

SÜNK Lahendused OÜ.

Hakkame kajastama kohalikke üritusi
Rakvere kultuurikeskus ja Kuulu-
taja on käed löönud ning üheskoos 
võtnud eesmärgiks tuua lehelugeja-
ni Rakveres toimuvate ürituste eel-
info. Nimelt on Rakvere kultuuri-
keskusel internetikeskkond Rakvere 
Kultuuriaken, kus üritustel osalejad 
kerge vaevaga Rakveres toimuva 
kohta infot leiavad ning korraldajad 
seda mugavalt ning tasuta sisestada 
saavad.

Vajadus ühise platvormi järele oli 
juba ammu, sest tohutus infomüras 
ja sotsiaalmeedia rägastikus läheb 
tihti soovitud info kaduma. Nii loo-

di juba mõnda aega tagasi Rakvere 
linna ja kultuurikeskuse eestvedami-
sel mugav veebiplatvorm, kuhu kõik 
korraldajad tasuta oma üritusi sises-
tada saavad ning potentsiaalne hu-
viline kergesti need üles leiab. Üri-
tuste valik on väga mitmekesine – 
muusika, teater, film, sport, näitu-
sed, laat, muuseum, pidu jms. Lisaks 
üritustele on võimalik kultuuriak-
nast leida ka infot huvitegevuste 
kohta.

Ürituste portaal Rakvere Kul-
tuuriaken on paljudele juba harju-
muspäraseks saanud ning selleks, et 

veelgi enam anda jõudu korraldaja-
tel korraldada ning publikul suure-
pärastest sündustest osa saada, hak-
kab kultuurikeskus koostöös Kuulu-
tajaga iga kahe nädala tagant avalda-
ma rubriigis RAKVERE KULTUU-
RIAKEN SOOVITAB eelseisvate 
ürituste infot. Antud rubriik toob 
välja väikese valiku eelseisvatest 
üritustest ning kogu info saamiseks 
tuleb külastada veebikeskkonda 
kultuuriaken.visitrakvere.com.

Eve Alte,
Rakvere kultuurikeskuse direktor

Riigikogu liige ja

Riigikogu sotsiaalkomisjoni

aseesimees Siret Kotka

Kirjalikud küsimused saab saata aadressile siret.kotka@riigikogu.ee

Vastuvõtuks palume eelnevalt

registreerida telefonil 5302 3206.

Keskerakonna Rakvere büroos

aadressil Lai tn 1

kell 13-15.

võtab vastu kodanikke

neljapäevi�

Puhume
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KUHU MINNA

Lääne-Virumaa 
Vaegkuuljate Ühing
Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühin-
gu kokkusaamine toimub 30. jaa-
nuaril, kell 13.00 Rakvere raamatu-
kogus.

Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste Koda

01.02 kell 13.30 Lääne-Virumaa 
keskraamatukogu saalis „Enda vara 
kaitse ja veebiturvalisus“. Infot ja-
gavad piirkonna politseinik Aleksei 
Osokin ja veebipolitseinik Getter 
Kangur. Tulge kuulama!

02.02 kell 16.45 ligipääsetavuse 
töörühma koosolek kojas.

03.02 kell 14.30 reumaühingu 
üritus Rakvere kultuurikeskuse väi-

keses saalis, seeniortantsu tutvustus, 
juhendab Ene Saaber, info tel 5569 
5179, Elle Pohlak. Ootame huvilisi!

06.02 kell 13.00 südamehaigete 
infopäev Berliini Trahteris, oma-
osalus 6 eurot saab tasuda kohapeal, 
üritusele registreerida 3. veebrua-
riks telefonil 516 4349, Piret Lulla

14.02 kell 10.00-15.00 sõbrapäeval 
ootame külla sõpru ja koostööpart-
nereid. (Tallinna tn 29 hoovis madal 
maja). Jääme ootama! 

18.02 kell 9.15 väljasõit Rakvere 
bussijaama tagumisest parklast tal-
visele Oandu matkale.

Pärast matka saab maitsvat suppi ja 
teed, nuputada, loosimistes osaleda ja 
metsamedalit meisterdada.

Vajalik registreerimine tel 5342 

9043, kohtade arv bussis piiratud. 
Koja liikmetele tasuta, mitteliikmetele 
omaosalus 2 eurot tasuda bussis.

 27.02 kell 13.00 vaekuuljate ühingu 
infopäev Rakvere raamatukogus. Info: 
sms tel 5622 9781, Merike Freienthal.

NB! Puuetega inimeste tasuta Õi-
gusnõustamisele  registreeruda tel 
5385 0005.

Rakvere Teater
27.01 kl 12 „Ohtlik meetod“ ESI-
ETENDUS! v/s, lav. Madis Kalmet.
27.01 kl 19 „Di ja Viv ja Rose“ s/s, lav. 
Peeter Raudsepp.
31.01 kl 19 „Ohtlik meetod“ v/s, lav. 
Madis Kalmet.
02.02 kl 19 „Di ja Viv ja Rose“ s/s, lav. 
Peeter Raudsepp.

Rakvere riigigümnaasiumi õpilased 
pääsevad viimaks uude majja
Rakvere riigigümnaasiumi kooli-
perel on põhjust rõõmustada, sest 
uuest nädalast jätkub õppetöö täies 
mahus uhiuues hoones ja asendus-
pindadega saab jätta hüvasti.

23. jaanuari hommikul kogunes 
terve koolipere Laial tänaval asuvas-
se majja ning pärast turgutavat ter-
vitus-smuutit jätkus päev tunniplaa-
ni alusel.

Hoone ametlik pidulik avamine 
toimub 6. veebruaril kell 15 ja sinna 
on oodatud kõik koostööpartnerid 
ja külalised. Vastuvõtule on kutsu-
tud ka haridus- ja teadusminister 
Tõnis Lukas ning ministeeriumi 
kantsler Kristi Vinter-Nemvalts.

Koolijuht Liisa Puusepp sai uue 
maja võtmekimbu kätte 16. jaanua-
ril. „Oleme seda hetke tõesti väga 
kaua oodanud ning olen siiralt ja 
sügavalt tänulik kõikidele meie maja 
töötajatele, õpilastele ja ka lapseva-
nematele nende kannatlikkuse eest,“ 
rääkis koolijuht.

Puusepa sõnul pakub uus kooli-
maja palju avastamisrõõmu ja läheb 
veidi aega, et kõikide nüanssidega 
tuttavaks saada. „Igasuguseid põne-
vaid lahendusi ja võimalusi, mis õp-
pimist toetavad, on siin tõesti palju.“

Koolijuhi kinnitusel toimuvad 
veebruarikuu jooksul kogukonna-
liikmetele ja kõikidele huvilistele 

kindlasti ka avatud uste päevad, kuid 
kuupäev on veel täpsustamisel.

Riigigümnaasiumi uue hoone 
valmimine hakkas venima möödu-
nud kevadel, mil Ukraina sõja tõttu 
tekkisid erinevate ehitusmaterjali-
de tarneraskused. Koolipere alustas 
septembris õppetööd asenduspinda-
del kahes hoones ja uude majja koli-
mise tähtaega lükati korduvalt edasi.

Rakvere riigigümnaasiumis õpib 
hetkel 421 õpilast ja töötab 40 ini-
mest.

Uue koolihoone ehitust rahastati 
Euroopa regionaalarengu fondist.

Kuulutaja
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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NORAX

KOOLITUSKESKUS

Veoautojuhi
„Täienduskoolitus”

35 ak/t
11.-19. veebruar

(L,P kell 9.00)

VÕÕRKEELE KOOLITUSED
Inglise keele algtase (A1)
30. jaanuar (E kell 17.30-19.45)

Inglise keele täiendkursus B1
1. veebruar (K kell 17.30-19.45)

Info ja registreerimine
tel 32 25 060 Rohuaia 6, Rakvere

või info@noraxkoolitus.ee;
www.noraxkoolitus.ee

* Kursuste eest saab tasuda osadena.

B-kat autokool
1. veebruar - 23. märts

(K, N kell 16.00-18.00)

OOTUSED KANDIDAADILE
T-kategooria juhiload

Kaasaegse põllumajandustehnika tundmine

Nutiseadmete kasutamisoskus (tahvelarvuti, GPS-terminal jms)

Varasem töökogemus põllumajandusmasinatega (soovituslik)

Kehtiv taimekaitsetunnistus (soovituslik)

Hea pingetaluvus, kohusetunne, täpsus, valmisolek

meeskonnatööks

Karsked eluviisid

OMALT POOLT PAKUME
Valdkonnapõhist konkurentsivõimelist töötasu

Kaasaegset töökeskkonda ja tehnikat

OOTUSED KANDIDAADILE

OMALT POOLT PAKUME

Töökoht: Lääne-Virumaal Rakvere vallas
Täiendav info telefonidel: 526 6156 või 5683 9870

Kandideerimisavaldus ja enesetutvustus saada e-postile:
kaarli.farm@mail.ee

OÜ KAARLI FARM
ootab oma meeskonnaga liituma

OÜ KAARLI FARM
ootab oma meeskonnaga liituma

OÜ KAARLI FARM
ootab oma meeskonnaga liituma

PÕLLUMAJANDUSMASINATE
OPERAATORIT

töötasu tunnipalga alusel kuni
8,00 €/h brutos
kaasaegsed töövahendid
stabiilne töösuhe pidevalt
arenevas ettevõttes
tööalane väljaõpe
tasuta transport Rakvere-Tobia-
Rakvere
võimalus kasutada täisvarustuses
jõusaali koos saunaga

Võtame tööle 
CE-kategooria 

autojuhi 
Eesti-Ukraina 

suunal.
Tel 501 0433

PAKUN TÖÖD

• Otsin välistrepi ehitajat. Tel 
520 4322

• Pakun alalist tööd bussijuhile 
(liinitöö, enamasti 5 päeva näda-
las). Tel 503 2269

• Pakkuda tööd farmitöölisele 
Haljalas. Füüsiline töö. Vajadusel 
elamispind. Tel 5348 5870

• Pakun tööd CE-kategooria veo-
kijuhile, puiduvedu Kundas. Tel 
516 5212

• Pakume tööd 24-tonnise ekska-
vaatori juhile (metsamajandus-
tegevusega seotud tööd, kettnii-
dukiga niitmine, võsa ja puude 
lõikus giljotiiniga). Vajalik eelnev 
töökogemus. Töö piirkonnaks on 
Läänemaa, Harjumaa, Lääne-Vi-
rumaa. CV saata aadressile silva.
service@hotmail.com. Lisainfo 
tel 5390 3080

• Pakun tööd maalrile. Tel 509 
1299

• Katela saekaater otsib ke-
tassae operaatorit. Tööaeg 
E-R. CV saata katelapuit@
gmail.com või helistada tel 
504 8960

• Vajan Rakveresse laser-
ravi tegijat. Soovitav üksik 
korralik naine, väljaõppe ja 
majutus võimalus. Tel 554 
6490
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

PAKKUMISED 27. jaanuar - 2. veebruar

NÄDALAPAKKUMISED 27. jaanuar - 2. veebruarNÄDALAPAKKUMISED 27. jaanuar - 2. veebruar

3.582.44
al 12.20 €/kg

1.28
10.67 €/kg

0.94
4.70 €/kg

0.98
1.14

1.04
0.69 €/l

0.98
1.96 €/l

1.04

4.98
6.64 €/l

0.88
0.98

0.98
3.06 €/kg

1.88
5.70 €/kg

1.44
7.20 €/kg

1.74
10.24 €/kg

2.98
7.45 €/kg

0.48
0.60

3.20 €/kg
* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

2.48
HEA HIND

6.32 €/kg

1.28

NÄDALAPAKKUMISED 27. jaanuar - 2. veebruar

Röövliribi
330 g
Rannarootsi

Lihapallid ahjukartulite ja
kastmega Mamma
400 g
Saarioinen

Kanapihvid Tallegg
320 g
HKScan

Kodune maksapasteet
200 g
Nõo

Toorjuust Philadelphia
al 175 g / 2 sorti
Estover

Küpsis Milka
Choc & Choc
150 g

Päevalilleõli Amphora
1 l

Mineraalvesi Vittel
1,5 l

Kanaroog riisi ja köögiviljadega
Semper
(6 kuud)
120 g

Smuuti-kõrrejook Semper
200 ml
2 sorti

Karastusjook Coca Cola
0,5 l / 2 sorti

Ingverijook Ginger Duke
0,75 l
Liviko

Looduslik mineraalvesi
Borjomi karboniseeritud
0,5 l

KPN kvaliteetvahuvein
Jaume Serra Cava
11,5 l% 0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Vein Franz Hoffner
Weisswein
10 0,75 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.24
10.33 €/l

1.14
10.13 €/kg

1.88
12.53 €/kg

1.14 1.68 2.14

4.58

Piimašokolaad Snickers
Super+1
112,5g

HEA HIND

Šampinjoniviilud Prochamp
290 g /155 g

Oliivid Loreto
300 g / 120 g
2 sorti

1.48

+ 0.10+ 0.10

+ 0.10
1.76 €/l

3.48
3.98

Seahakkliha, 1 kg*
(pakendatud)

Keeduvorst Laste
(viilutatud)
150 g

HEA HIND

HEA HIND
HEA HIND

6.98

+ 0.10

HEA HIND

Metspähkel piimašokolaadis
90 g
ZM Foods

1.28
14.22 €/kg

1.68

Kalkunifileesink
Maks & Moorits
170 g
Atria

A+ A

A+

A+ AA+

A+ A A+ A



Kuulutaja reede, 27. jaanuar 2023 SOODUSPAKKUMISED 7

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

PAKKUMISED

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

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: A Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; JOOGID, Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a,Kohtla-Järvel: A+ A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas:
A A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+. Tel 354 1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14,Jõgevamaal Tallinnas:
A A B A+ B A A+ A A B A+. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKAKAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098

222; Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1,A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus:Raplamaal: Harjumaal:
A+ Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas:. Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn

1, . Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, TilaA Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: AJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:
küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:

27. jaanuar - 2. veebruar

Hambapasta Colgate
MaxFresh Cooling Crystals
100 ml

Hambahari Colgate
Slim Soft Charcoal
1 tk

4.88
5.98

Viin Gradus
Grain Vodka
40% 0,2 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Viru Valge
40 l%, 0,7
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Raseerija Venus Breeze 2 in 1
(geelribadega)
Gilette

Raseerimisgeel Satin Care
200 ml
Gilette

Habemeajamisgeel Gilette
Series sensitive
200 ml

Dušigeel Nivea
500 ml
2 sorti

Püksmähkmed Pampers
Premium Care
al 20 tk / 3 sorti

Raseerija Gillette
Fusion Proglide
2 tera

Juukselakk, geel ja vaha Taft
150 ml
3 sorti

3.28
21.87 €/l

Šampoon ja palsam Elvital
al 200 ml
2 sorti

Hügieeniside Libresse
Natural Care
20 tk

Kangasmask Garnier
28 g / 3 sorti

Kassiliiv Kitty Clean
(ränihiibliivast)
1,6 kg

Piiritusjook
Caribba Xtabla
35%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Džinn Kingsmill
38%, 0,5 l
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

WC puhastusgeel Bref
10x Effect
700 ml / 2 sorti

Bändi Ibis XO
36% 0,2 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Viski Jameson
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.78
2.24

6.51 €/l
2.14

3.24

7.98
11.48

4.28
5.98

21.40 €/l

3.98
5.68

19.90 €/l

11.88
16.48

5.94 €/tk

2.08
2.78

4.48
5.28

2.80 €/kg

2.48
3.08

3.54 €/l

4.68
6.88

al 0.36 €/tk

1.68
2.54

60.00 €/l

Geelkapslid Ariel
2 sorti

10.48
14.98

al 0.37 €/tk

Pesukaitse Libresse
Natural Normal
40 tk

Nõudepesuvahend Fairy
al 350 ml
2 sorti

4.48
5.88

11.95 €/l

3.68
al 14.72 €/l

HEA HIND

1.98
3.28

0.10 €/tk

1.58
2.38

0.04 €/tk

3.88
al 5.78

7.76 €/l

4.88
5.98

2.88
3.78

al 11.52 €/l

17.98
19.98

al 0.35 €/tk

2 tk

1.04 €/tk

4.34
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Info tel 504 0118

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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
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

RASKETEHNIKA, 
FRONTAALLAADURITE, 
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika
VEOAUTODE ning 
SÕIDUAUTODE
- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde
KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures
RASKETEHNIKA 
ning VEOAUTODE
- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde 
või tee äärde
ALUSVANKRI 
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE 
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ 
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Maakütte kontuuride 

paigaldus
● Septikute, mahutite, bio-

puhastite müük ja paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük 

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

* 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

LAI VALIK VÄHE KASUTATUD 
JA UUSI TALVEREHVE!
Rakvere, Vabriku 12/1

324 3421

VEO- JA TÕSTE-
TEENUSED

BIOPUHASTITE, 
SEPTIKUTE PAIGALDUS

VEE- JA 
KANALISATSIOONI-
TÖÖD

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD

ÜLDEHITUS

☎5333 0146
info@jartex.ee
www.jartex.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

Rakveres Võidu 112
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

KINNISVARA

• Müüa 1toaline kõikide mugavustega remon-
ditud korter Tartu tänaval. Info tel 5688 7918

• Müüa 1toaline möbleeritud korter Kundas 
(32,4 m2) kõigi mugavustega. Tel 506 1547

• Müüa või üürile anda 1toaline korter Tamsa-
lus (tuba, köök, esik, vannituba, pakettaknad, 
turvauks). Tel 5680 1956

• Müüa 2toaline korter Kadrinas, hind 43 000 
€. Valgusküllane korter asub väga heas kohas, 
lähedal asuvad lasteaed, keskkool, spordikes-
kus, tervisekeskus, toidupood MEIE asub kohe 
maja taga, bussi-kui ka rongiühendus on piir-
kondlike suuremate keskustega hea. Korteris on 
ruutmeetreid 60,2. Rohkem infot tel 5564 5372 
või merike1967@gmail.com

• Kiirmüük! Müüa 3toaline korter Laada tn 6, 
5/1, 60,3 m2, läbi maja asetus, kõik toad eraldi, 
samuti eraldi vannituba ja WC. Seisukord vajab 
remonti. Olemas keldriboks. Tel 5669 1060

• Müüa 4toaline korter Rakke alevikus (kõik 
eluks vajalik olemas, lasteaed, kool, ambula-
toorium, kauplused, väga hea rongiühendus, ka 
bussiühendus olemas). Hind 15 000 €, annab ka 
tingida! Palun, helistada numbril 5197 2396 või 
kirjutada aadressil siiri.silem@mail.ee

OST

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

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

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

• Soovime osta maja Rakveres max ostuhind 
130 000 €. Kinnisvaraportaalide kuulutustega 
oleme väga hästi kursis. Tel 523 3846, aste-
rof81@gmail.com

• /punased tähed/ Ostan maja Tartu või Jõge-
vale. Tel 5817 2199

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

• Ostan garaaži Mulla või Vilde tänaval. Tel 
5648 6638

• Ostan Rakveres või selle läheduse garaaži
(hea kui oleks 2 tk kõrvuti) või mõne muu suu-
rema hoone. Kindlasti peab saama notariaalselt 
ringi kirjutada. Tel 5688 6588

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile suur (42 m2) 1toaline kõigi mu-
gavustega möbleeritud korter Rakvere linnas. 
Üüri hind 220 €. Tel 502 9052

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 1-või 2toali-
ne hea 50 m2 korter. Tel 5368 6829

• Anda üürile 1toaline renoveeritud korter
Veltsis. Tel 529 8053

• Üürile anda 2toaline mugavustega korter
Rakvere kesklinnas. Tel 506 5721

• Anda üürile 2toaline mugavustega möbleeri-
tud korter Kundas. Üüri hind 160 € + kommu-
naalmaksud. Info tel 527 0058

• Üürile anda 2toaline keskküttega korter
Haljalas. Info telefonil 5667 0958

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

• Annan üürile 3toalise kõigi mugavustega kor-
teri Rakveres, väga heas asukohas. Läheduses 
head sportimisvõimalused. Info tel 5332 7768

ÄRIPINNAD

• Anda rendile äripind, 55 m2 (heas korras, 
konditsioneer jm), bussijaama vastas Vilde 
14, Rakvere. Sobib ka hambaraviks, odavad 
kommunaalkulud. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• Müüa Volkswagen Tiguan 1,4. 110kW, 2009. 
a, bensiin, nelikvedu. Autoga antakse kaasa 
suverehvid, talverehvid (naastrehvid). Hind 
7800 €. Tel 5348 3767

OST
• Ostan mopeedi RIGA, MINI, STELLA, DEL-
TA, JAWA jne. Pakkuda võib kõike, ka nende 
varuosi. Maksan parimat hinda. Tel 5616 5761

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

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

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

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

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

• Ostan mootorrattaid, võrri nende osi ja 
muud tehnikat. Tel 503 1849  

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 5558 5956

• Ostame 4x4 diisel maastureid Ukraina 
expordiks! Võib pakkuda absoluutselt igas 
seisukorras ning hinnaklassis! Tel 5896 
1576

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

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

• Ostan seisnud, remontivajavaid, avarii-
liseid, heas korras jne sõidukeid. Maksan 
õiglast hinda. Sobiva pakkumise korral 
tulen kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. Tel 5438 
0594

• Ostan avariiliseid, rikketega või lihtsalt jalus 
seisvat autot (Audi ja VW.) Autol peavad pabe-
rid korras olema. Tel 5688 6588

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 
325 5505

• Rakvere piiril autode ja masinate hool-
dus, remont, diagnostika ja elektritööd. 
Tavatööd 35 €/h, elektritööd ja diagnos-
tika 45 €/h. Lisandub km. Tel 5558 8601, 
Tõrma

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

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. Tel 
554 6353

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

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

KAEVETEENUSED
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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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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

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

MUUD TEENUSED
• Kogemustega juubelite, pulmade ja fi rmapi-
dude päeva- ja õhtujuht . Tel 5646 9548

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 5889 
2528 

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

• Langentan metsa. Tel 5397 3270

• Lumelükkamise teenus ATV-ga Lääne-Viru-
maal. Tel 5190 8779

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

• Kogemustega kõrgharidusega raamatupidaja 
osutab fi rmadele raamatupidamisteenust. Tel 
55686 385, 5688 7448; e-mail: benedicion2@
gmail.com

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

OÜ Häcke Kohtla-Järve 
hooldekodu 

pakub lühi- ja pikaajalist
hooldusteenust.

Asume Järveküla tee 30, 
Kohtla-Järve.

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

OÜ Häcke Paide pansionaat 
pakub lühi- ja pikaajalist 

hooldusteenust eakatele.

Elamiseks 1- ja 2-kohalised toad, 
hoones on li  , invatõstuk ja saun. 

Igal korrusel oma söögisaal 
ja puhkeruum. 

Info tel 5342 2248, 337 5190, 
paide@hooldekodud.ee

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5816 2122
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

Mikro- ja väike 
e  evõtete raamatu-

pidamisteenus
✷Majandusaastaaru-
annete koostamine✷
✷Raamatupidamisalane 

nõustamine✷
Tel 5912 7007

arved.armitec@gmail.com

ARVUTITE HOOLDUS 
JA REMONT. 

Printerite müük, hooldus. 

Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa 

hinnaga analoog-
toonereid. 

Rakvere, E. Vilde 3 
553 5475 

info@itsalong.ee

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

EHITUSTEENUS

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

• Ventilatsiooniseadmed ,  õhksoo-
juspumbad, õhk-vesi soojuspumbad,
maasoojuspumbad, konditsioneerid. 
Tel 509 3114

• Rakkekaevude puhastamine ja remont. 
Tel 5840 0240

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

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

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele 
remonti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 
7979

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult, 
boilerite puhastus ja remont. Tel 5890 2983 
või 5656 4876

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

• Teostame kõiki lammutustöid koos
prahi äraveoga. Tel 5308 1705  

• Eramute ja korterite renoveerimine. Tel 
5889 2528

• Teostame kvaliteetset ehitus- ja vii-
mistlustööd. Üldehitus, remonttööd 
(korterid, majad, kõrvalhooned), maja 
ehitus vundamendist võtmeteni. Kui 
hindad täpsust ja head kvaliteeti, siis he-
lista tel 527 4546 või kirjuta meile ardo_lint
@hotmail.com 

• Teostan ehitus- ja remonditöid Rakveres. 
Üldehitus, viimistlus, vannitoad, saunad. Info 
tel 5351 5120

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

• Maalritööd, trepikodade remont jt. Eh-
mesoy@gmail.com, Janek – 5897 9293, ehmes.
ee

• Parketi paigaldus. Tel 5194 5740

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

• Teostame: viimistlustöid, korterite remont, 
värvimine, kruntimine, seinapahtel, kips-
plaatide paigaldus, värvimistööd, põrand-
katete paigaldamine, mööbli kokkupanek. 
Teostame ka katusetöid ja teeme ka üldehitust. 
teostame töid Eestis kui ka Lätis - jääme pak-
kumisi ootama. Kontaktid: alillmets@gmail.
com. Tel: Est +3725191 7497, Läti +3712869 8282

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

• Teostan kõiki üldehitustöid vundamendist 
võtmed kätte võimalusega. Samuti ehitan teisal-
datavaid saunu ja maju. Võta julgelt ühendust 
ja leiame lahenduse. Tel 5591 2161

• Ehitus, soojustus, siseviimistlus, remont-
tööd (plaatimised, tapeetimine). Tel 504 5560

• Ootame pakkumisi lammutustöödele. Tel 
5613 5980, Timo

• Teostame katuse parandustöid SBS bituu-
menrullmaterjaliga. Tel 5858 9350

• Varikatuste ehitus. Tel 5889 2528

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

• Puukuuride ehitus. Tel 5889 2528

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• POTTSEPATÖÖD: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, ehitus 
ja remont. Tel 5647 2716, email viruahjud@
gmail.com

• KORSTNAPÜHKIJA. Ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. Tel 
522 1165

• Teostame korstnapühkimist ja pottsepatöid. 
Samuti aitame lammutustööde, kaubaveo ja 
väiksemate remonttöödega. Järjekorrad lühi-
kesed ja hinnad soodsad. Tel 5349 8046

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

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

Küsi lisa! Tel 5695 4670
insaider.raimo@gmail.com

INSAIDER OÜ

KINNISVARA 
KORRASHOID

KÕIK 
EHITUSTÖÖD

HALJASALADE 
KORRASHOID

ERITÖÖD

SANITAAR-
TEHNILISED TÖÖD

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

• 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

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687
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Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

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

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•UUS, madal 3-rattaline elektrijalgratas - 875 €
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

 

Info tel 5593 3899, 
kaido@reinpaul.ee
www.reinpaul.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

MÜÜA MÜÜA 
PUITBRIKETTI PUITBRIKETTI 

Hinnaga 360 €/tonnHinnaga 360 €/tonn

Transpordivõimalus
Erinevad 

pakendusviisid
Tel 513 2021

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

KODU

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 
5889 2528 

• Kas kellelgi on pakkuda vanu propaani ja 
hapniku balloone? Pakkuda võib ka autoreh-
ve, ka veoauto omasid - kompleksselt. Palun 
helistada. Tel 5450 7029

• Müüa väga korralikke õmblusmasinaid. 
Parim saksa väike VERITAS, tööstuslik tšehhi 
siksak „MINERVA“ ja kingsepa masinaid „SIN-
GER“. Tel 517 4186

• Müüa kasutatud narivoodi tüdrukule, valge, 
roosade riiulitega, ratastega laud, saab lükata 
voodi alla, korralik madrats 90x200, hind 80 €. 
Tel 5341 9602

• Müüa rinnamärke Vihur tehas, õmbluse 
masin 1905. a, kastmekann 1940. a, postkaart
kuni 1910. a, vanu rahasid, vanu kellasid ja 
muud. Tel 522 6957

• Müüa põdranahk. Tel 5685 8009

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

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

• Ostan mopeedi RIGA, MINI, STELLA, DEL-
TA, JAWA jne. Pakkuda võib kõike, ka nende 
varuosi. Maksan parimat hinda. Tel 5616 5761

• Ostan kruustangid, alasi, saunaahju, puur-
pingi, töölaua ja akulaadija. Tel 503 1849

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

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

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

• Ostan vanaaegseid ja uuemaid esemeid, 
klaasist rauani, hõbedast tööriistadeni, nõu-
dest raamatuteni. Head jõuluhinnad. Tel 503 
1849

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 7175

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

• Ostan itaalia keele sõnaraamatu ja itaalia 
keele õpiku. Tel 5695 9304

• Ostan nõukaaegse lilledega või merepildiga 
maali. Tel 5677 0569

• Ostan NSVLi fotoaparaate, objektiive, 
vahvliküpsetajaid Tallinnas. Tel 5607 6805

• Ostan tõukekelgu. Tel 5687 5845

• Soovin osta vähekasutatud õmblusmasina
„Tikka“ (ei pea olema komplektne) ja pealt 
astuva õmblusmasina. Tel 557 0179

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

Tel 529 1288

Ostan pildil olevaid esemaid. Värvid võivad erineda. 
Pakkuge ka teisi Tarbeklaasi vaase ja karahvine.

Tel 529 1288

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere Kliima OÜ müüb, paigaldab ja 
hooldab! Õhksoojuspumpade müük-pai-
galdus-hooldus kõik ühest kohast! Kui otsid 
õhksoojuspumpa või konditsioneeri küsi 
meilt pakkumist! Tasuta konsultatsiooni ja 
kohale tulemine helista meile tel 5662 2050 
või http://www.rakverekliima.ee

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

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

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

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

• Müüa kuivi lepa-ja kasepuid (40 L võr-
gus). Halu pikkus 30 cm, pakkuda ka lahti-
selt toorest ja kuiva halupuud. Tel 5554 6093

• Müüa metsakuiva küttepuud, 30-45 cm 
halud. Transport tasuta, kuni 4 ruumi korraga. 
Tel 5660 3585

• Müüa saetud/lõhutud küttepuud: haab, 
sanglepp, kask. Tel 5192 4320

• Müüa kohe kütmiseks looduslikult kuivata-
tud sangleppa, erinevaid sorte puitbriketti ja 
kvaliteetset premium pelletit , transport. Info 
tel 5614 0016

• SOOJUSPUMPADE MÜÜK, PAIGAL-
DUS, HOOLDUS. Müüme ja paigaldame 
soojuspumpasid &konditsioneere. Soojus-
pumba siseosa keemiline puhastus. Õhk-Ve-
si ja maaküte soojuspumpade müük ning 
paigaldus. VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. 
www.virusoojuspumbad.ee. Tel 5656 4857

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

• Kuivad küttepuud võrkudes: kask 6 €/võrk, 
okaspuu 5 €. Tellimine tel 508 7430

• Kuivad puud 40 l võrgus. Tel 5380 5508

• Müüa lõhutud sanglepa küttepuid. 90 €/rm 
koos transpordiga Rakvere lähiümbruses. Info 
tel 5192 1547

• Müüa küttepuud. Saadaval toored küttepuud: 
hall lepp 30-60 cm - 85 €/ruum, sanglepp 30-60 
cm - 90 €/ruum. 40 L võrgud: klots 5-25 cm - 4.50 
€/võrk (kuiv), klots 5-25 cm – 4 €/võrk (pool-
kuiv), 30 cm 4.50 €/võrk (toores). Tel 5559 0853

• Müüa toored lõhutud küttepuud. Halu pikkus 
vastavalt kliendi soovile. Saadaval ka küttepuud 
võrkkotis. Hinnad alates 90 €/ruum. Lääne-Vi-
rumaa, Väike-Maarja vald. Tel 5375 4750

• Müüa puitbrikett – hind 365 €, pellet – hind 
440 €, kivisüsi - hind 490 €. http://www.alga-
veod.ee. Tel 5566 9440

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 9113

• Müüa killustikku, erinevad fraktsioonid. 
Tel 554 9113

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vajadusel 
tükeldamine. Info tel 5196 2628 või 5354 3002
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• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 9113

OST
• Ostan RS-09 kõiki osasid. Tel 5558 5956

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

LOOMAD

• KUTSIKAKOOLI grupp alustab 18.02 Kad-
rina vallas sisehallis. Info ja registreerimine: 
rakvere.koerasport@gmail.com või tel 554 3900. 
Rakvere Koeraspordi Klubi

• Müüa kääbusküülikud. Tel 5370 4404

VANAVARA

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

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

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

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

• Ostan vanu kellasid. Ei pea olema töö-
korras! Võib pakkuda ka hambakulda või 
üksikuid kuld ja hõbe ehteid - ka sulatuseks. 
Kõik muud vanad esemed ka huvitavad! 
Tel 5872 5458

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest klaasist 
vaase, nõukogudeaegseid ja vanemaid 
ehteid, sõlgi, käevõrusid, merevaiku, kar-
pides lusikaid, EW aegseid kohvikanne ja
piimakanne. Samuti ostan nõukogudeaeg-
seid ja ka vanemaid raamitud seinapilte, 
graafi lisi lehti, õlimaale, akvarelle, kujusid, 
keraamilisi seinaplaate, fotoaparaate, 
fotosid, fotoalbumeid, postkaarte jne. 
Igasuguse huvitava vanavara, raamatute 
ja kunsti ost! Tulen ise kohale - raha kohe 
kätte! Tel 5649 5292

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

• Ostan nostalgilisi nõusid-serviise
(ka üksikuid). Vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted,  sõrmused,  sõ-
led, prossid, rinnaehted, mansetid). 
Huvitavad ka lauanõud, vaasid, kar-
pidega lusikad, raamatud, seinamaa-
lid, ehete karbid, kujukesed ja muud 
i lusad vanad asjad.  Tel  5356 0761, 
Liina

• Ostan ehteid,  s õlg i ,  s õrmus eid, 
käevõrusid, merevaiku, münte, hõ-
berublasid, paberrahasid, kellasid, 
hõbedat (pitsid, lusikad, portsigarid 
jne). Huvitavad ka vanad rinnamärgid, 
medalid, ordenid, koolimärgid, spor-
dimärgid, märgikarbid ja märgivaibad. 
Ostan raamatu „Oikumeeni  äärel“ 
30 €/tk ja enne 1940. aastat trükitud 
nahkköites raamatuid (raamatu selg 
või kaaned on nahaga kaetud) ja muid 
vanu raamatuid. Pakkuda võib igasugu-
seid esivanematest jäänud asju! Tulen 
ise kohale - raha kohe kätte! Tel 5649 
5292

• Ostan nõukogudeaegseid ja ka va-
nemaid raamitud seinapilte, graafilisi 
lehti, õlimaale, akvarelle, kujusid ja
skulptuure. Samuti ostan igasuguseid 
nõukogudeaegseid keraamilisi kuju-
sid, kujukesi, skulptuure ja keraamilisi 
seinaplaate. Võib pakkuda ka pilte mis 
vajavad raamimist ja korrastamist. Muu-
da kasutuna seisev kunst rahaks! Said 
päranduseks korteri või plaanid kolida? 
Ostan üleliigse vanakraami ja raamatud! 
Tulen ise kohale - raha kohe kätte! Tel 5649 
5292

TEATED

• Rakveres avatud kasutatud riiete ja 
sega kauplus. Avatud: E-R 11-17, L 11-15, 
P suletud. Uus kaup ja suurem osa kaubast 
1-3 €. Palun külastada

• Pakkuda parkimiskoht Kungla 4, Rakvere. 
Tel 5554 0476

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.80 1.00

Maitseroheline (r.sibul, peter-
sell, till)

kg 10.00 15.00

Küüslauk kg 12.00

Sibul kg 2.50 3.00

Kaalikas, peet kg 1.50 2.00

Porgand kg 2.00 2.50

Jõhvikad liiter 6.00

Õunad, Läti kg 2.50

Hapukapsas kg 3.00

Mesi kg 7.00

Sarapuupähklid kg 6.00

Puhastatud Kreeka pähklid kg 12.00 16.00

Seemned lindudele 5 kg kott 7.00

Värske räim ja kilu kg 1.60

HINNAD RAKVERE TURUL 26. JAANUAR.
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Köögivilja kiosk avatud T – L kella 10.00 – 14.30

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

MUU

• www.toonklaas.ee
• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 5889 
2528 

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528 

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

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

kuulutused.kuulutaja.ee

Aasta algus on kinode 
programmis alati huvitav 
aeg, sest tavaliselt jõuavad 
sel ajal meiekanti need fil-
mid, mis kohe-kohe hakka-
vad Hollywoodis rebima 
kuldmehikeste pärast. Sel 
nädalal jõuab värskelt kino-
desse lausa kaks Oscari 
kandidaati. 

Margit Adorf

Sel nädalal esilinastuvad „Inisherini 
hinged“ ja „Fabelmanid“, mille puhul 
üks ei jää teisest alla. Kui Oscaritest 
rääkida, siis mõlemad kandideerivad 
parimaks filmiks. Ühtlasi olid mõ-
lemad filmid eelmise aasta lõpus ka 
juba PÖFFi kavas, aga kes mis iga-
nes põhjusel festivali ajal neid vaa-
data ei saanud, siis nüüd on selleks 
hea võimalus. 

Kui neid kaht filmi veel võistlu-
se korras võrrelda, siis „Inisherini 
hinged“ on Oscari nominatsioonide 
osas paari sammu võrra ees – see 
on esitatud Hollywoodi ihaldatui-
ma preemia nominendiks üheksas 
eri kategoorias. Need on: parim 
naiskõrvalosaline (Kerry Condon), 
parim meesnäitleja peaosas (Colin 
Farrell), parim filmimuusika (Car-
ter Burwell), parim film, parim re-
žissööritöö (Martin McDonagh), 
parim meeskõrvalosa kahe rolli 
puhul (Brendan Gleeson ja Barry 
Keoghan), parim stsenaarium (Mar-
tin McDonagh) ja parim montaaž 
(Mikkel E.G. Nielsen). 

Fabelmanid jahivad Oscarit seits-
mes kategoorias: parim režissööri-
töö (Steven Spielberg), parim fil-
mimuusika (John Williams), parim 
film, parim naispeaosaline (Mischel-
le Williams), parim meeskõrvalo-
saline (Judd Hirsch), parim stse-
naarium (Steven Spielberg ja Tony 
Kushner) ja parim kunstnikutöö 
(Rick Carter ja Karen O’Hara). 

„Inisherini hinged“ on Iiri-
maa-USA koostööfilm, režissööriks 
ja stsenaristiks Martin McDonagh, 
kes on meie publikule tuttav viima-
se suurema kinofilmiga „Kolm rek-
laamtahvlit linna servas“ (2017), mis 
noppis samuti palju erinevaid au-

hindu. Peategelasteks on kaks sõpra, 
Colm (Gleeson) ja Pádraic (Farrell), 
ja lugu läheb käima sellest, et Colm 
ühel päeval teatab, et ta ei taha enam 
Pádraiciga sõber olla. Tegevustik 
toimub 1923. aastal, käimas on Iiri 
kodusõda, Colm on rahvamuusik ja 
Pádraik tema joodikust semu.

Inisherini saar on Iiri rannikul ki-
vine elupaik, väike saareke, mida ei 
ole suurematel kaartidel vaevutud 
äragi märkima, tegevuspaik on ah-
take, inimsuhted seevastu keerulised 
ja mitmekihilised. Tegemist on tra-
gikomöödiaga, see pole mingi üdini 
sünge draama, aga ka mitte niisa-
ma tilu-lilu naljafilm. See on film 
mehisest karusest sõprusest, aga ka 
vananemise valudest, elu ängist ja 
elurõõmust, enesekesksusest ja visa-
dusest. See on eksistentsiaalne film, 
suunatud pigem juba nooremasse 
keskikka ja elusügisesse jõudnud 
sihtgrupile. 

„Fabelmanid“ on samuti ajastu-
film, selle režissööriks ja stsenaris-
tiks on vanameister Steven Spiel-
berg. Tegevustik toimub pärast II 
maailmasõda USAs, Arizona kandis. 
Koos ühe perekonna looga võetakse 
vaatluse alla tükike filmiajalugu või 
täpsemalt filmitööstuse ajalugu. Või 
vastupidi. Igal juhul on siin tegemist 
Spielbergi osaliselt autobiograafi-
lise jutustusega, see räägib nii tema 
lapsepõlvest kui armastusest filmide 
vastu. Kõike ei tasu üks-ühele võtta, 
sest tegemist ei ole 100% autobio-
graafilise looga, küll aga on sellesse 

põimitud elemente autori isiklikest 
mälestustest ja läbielamistest. 

Mingil moel on „Fabelmanide“ 
stsenaarium sahtlis oma aega ooda-
nud üle 20 aasta, Stevenit mahitas 
sellega tegelema tema õde Anne, 
kes kirjutas esmase ideestsenaariu-
mi juba 1999. aastal, kuid vend ei 
võtnud sellest vedu, põhjendusega, 
et kuna vanemad on veel elus, siis 
nad saaksid sellisest elulookunstist 
vaid haiget. Spielbergi vanemad 
Leah Adler ja Arnold Spielberg su-
rid 2017. ja 2020. aastal ning siis 
kraamiti vana idee taas tolmukorra 
alt välja. 

Kuigi tahaks nüüd võrrelda seda, 
et kumba filmi on kuidagi kergem 
või raskem vaadata või kas ühe või 
teise puhul tuleks midagi eriliselt 
silmas pidada, siis järele mõeldes 
võib öelda, et vast mitte. Kui kal-
dute kuidagi masenduses olema, siis 
ehk on „Fabelmanid“ veidi kergem 
kraam esialgu vaatamiseks ja „Inis-
herini hinged“ mõnevõrra tröös-
titum, kuid kui lugu natuke settib, 
siis minu meelest järelmaitse on neil 
mõlemal pigem mõrumagus. Kui 
võrrelda mastaape, siis „Fabelma-
nid“ on grandioossem projekt kui 
„Inisherini hinged“. Samas pole see 
siiski mingi selline kategooria, mil-
les filme omavahel võrrelda saaks. 
Oma tuumas on mõlemad filmid 
hästi isiklikud ja suure armastuse-
ga loodud. Väärt kraam, mille jaoks 
tasub oma tegemiste kõrvalt aega 
leida. 

Oscari kandidaadid kinodes

Sammy Fabelmani rollis Gabrel LaBelle. 
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Katused Üldehitustööd Fassaadid- -

Vihmaveesüsteemide valmistamine

Soojustamine puistevillaga

Katusepleki müük/paigaldus

Plekipainutustööd

Liistprofiilide valmistamine

Katuseredelite, lumetõkete jms müük/paigaldus

5330 1455
5340 6519

virumaa.katused@gmail.com
www.virumaakatsued.ee

• PARIMA HINNAGA
,FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID

KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS

I I

Tegeleme ainult Lääne-Virumaal

S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, www.autosoit.eee-mail: info@autosoit.ee,

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

RAKVERES B-kat 14.02

B-kat e-õpe 02.02 ja 07.02
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 02.02 ja 16.02

Puiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-VirumaaPuiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-Virumaa

Telefon: 513 4946  OÜ IsoVent Ehitus

Ventilatsioonisüsteemide

projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus,

Kortermajade ventilatsioonilahendused

www.isovent.ee   I   isovent@isovent.ee

Tel. +372 516 4647
info@1pur.ee /  www.1pur.ee

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Kvaliteetne materjal ja kiire töö.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Meie veebipood on alati avatud! www.tööriistamarket.ee

TALLINN TARTU RAKVERE JÕHVI PAIDE

Rakvere   Lõõtspilli 2, Vaala Keskus

E - R   8.00 - 19.00

L - P   9.00 - 15.00

E - R   8.00 - 19.00

L - P   9.00 - 15.00

Tel 5197 3977

rakvere@trm.ee

Tel 5197 3977

rakvere@trm.ee

XTP121

1165.00

R7000D

1165.00
R5550

855.00

R3000

490.00

W226210

19.90
M

W226212

23.90
M

Veepumbatangid
300 mm

Veepumbatangid
250 mm

Generaator
Rato

3,0 kW AVR

Generaator
Rato

5,5 kW AVR

FS1052526

34.90

Lumelabidas
Solid

laius 530 mm
kaal 1,69 kg

ESP056

49.00

Lumetõmbaja
6400x630 mm

Hinnad kehtivad ainult

Rakvere Tööriistamarketis.

Lumepuhur
11HP

laius 720 mm

Generaator
Rato

6,8 kW AVR
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