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Lääne-Virumaa 
Vaegkuuljate Ühing
Ühingu koosviibimine toi-
mub 08. novembril kell 14.00 
Rakvere linnavalitsuse majas. 
Teemaks „Pettused, kelmused 
ja kuidas vältida nende ohvriks 
sattumist“. 
Ole vaktsineeritud!

Rakvere teater
R 29.10. kell 19.00 „Oi, Joh-

nny“, Rakvere Teatri s/s JÄÄB 
ÄRA! Asendusetendus: „Lihtsalt, 
rõõmuks

R 29.10. kell 19.00 „Tants“, A. 

Strindberg, lav. Veiko Õunpuu, 
Rakvere teatri v/s

L 30.10. kell 19.00 „Hullemast 
hullem“, Rakvere teatri s/s JÄÄB 
ÄRA! Asendusetendus: „Lihtsalt, 
rõõmuks“

L 30.10. kell 19.00  „Lõpp-
mäng“, Rakvere Teatri v/s JÄÄB 
ÄRA!

HingePai 
(Vilde 14, Rakvere)

29.10 kell 18.30 Merkaba 
Soundhealing/ kontsert gongi-
dega

30.10 kell 18.00 akustiline õh-

tukontsert/ Rändaja
31.10 kell 16.00 teadliku hin-

gamise kursus/ Heiki Tomson
01.11 kell 18.00 loeng osteo-

paatiast ja südame territooriu-
mist

03.11 kell 18.30 II Meeste Väe-
ring

04.11 kell 18.00 Külli Kaiva 
konstellatsioonid (tutvustav 
loeng)

05.11 kell 18.30 Gongimeditat-
sioon/ Tiina Karjatse

06.11 kell 11.00 Väeehete töö-
tuba/ Liisi Kume

Täpsem info FB: HingePai, 
528 4195

Hoolekandes kasutatakse 
vabatahtlikke seltsilisi
Vabatahtlike seltsiliste külas-
tuskäigud eakate ja täisealis-
te erivajadustega inimeste 
juurde õigustasid end piloot-
projektis. Nüüd jätkab Eesti 
Külalikumine Kodukant vaba-
tahtlike kaasamise koostöö 
mudeli elluviimist hoolekan-
desüsteemis üle Eesti.

Katrin Uuspõld

Mare Oja on Jänedal elav pen-
sionär, kes koos abikaasaga hea 
meelega oli valmis oma külas abi 
vajavaid eakaid külastama. „Nad 
olid minu kunagised töökaasla-
sed, vahel oli vaja viia arstile või 
pangaautomaadi juurde. Siis mu 
abikaasa sõidutas. Mõnikord jäl-
le ajasime niisama juttu, aitasin 
koristada või käisime jalutamas – 
käe alt kinni hoides oli seda hea 
teha, kui tasakaal kippus kadu-
ma,“ rääkis Mare Oja, kes oli 
mullu lõppenud pilootprojektis 
vabatahtlikuks seltsiliseks.

Lääne-Virumaal oli pilootpro-
jekti partneriks MTÜ Virumaa 
Tugiteenused, mille juhatuse lii-
ge Ene Augasmägi sõnul oli ko-
gemus väga positiivne „Inimesed 
said tuge rääkimiseks ja ka liiku-
miseks, tagasiside oli väga hea,“ 
rääkis Ene Augasmägi. „Ka ma 
ise toetasin mitut inimest – see 
andis teistsugust energiat. Paljud 
vabatahtlikud suhtlevad ka pi-
lootprojekti lõppedes oma klien-
tidega edasi.“

Ka Rakvere linnas oli kümme-
kond eakat, kelle juures käisid 
vabatahtlikud seltsilised. „See 
tugi, et kellelegi on rääkida, oli 
eakate jaoks väga oluline,“ ütles 
Rakvere linna sotsiaalosakonna 
juhataja Kersti Suun-Deket. Ta 
lisas, et projektiga soovitakse 
kindlasti jätkata, kuna tegemist 
on väga vajaliku toega eakale 
inimesele.

Vabatahtlikud 
hoolekandesüsteemis
Sotsiaalministeeriumi poolt tel-
litud projekti eesmärk on kaa-
sata senisest enam vabatahtlikke 

hoolekandesüsteemi ja toetada 
nende abiga eakaid ja täisealisi 
erivajadustega inimesi, kes vaja-
vad igapäevase eluga toimetule-
kul seni pakutavatele teenustele 
täiendavalt kõrvalabi, tuge või 
seltsi.

Eesti Külaliikumine Kodukant 
viis läbi aastatel 2018 – 2020 
vabatahtlike seltsiliste piloot-
projekti ja nüüd on võimalus 
projektiga edasi liikuda üle-ees-
tiliseks. Projekti tegevused kes-
tavad 2023 aasta augustini. Selle 
ajaga jooksul plaanitakse toetada 
vähemalt 1800 eakat või täiskas-
vanud erivajadusega inimest üle 
Eesti.

Kodukandi projektijuht Krista 
Pegolainen-Saare sõnul on oluli-
ne silmas pidada, et vabatahtlike 
panus saab pakkuda väga tõhusat 
lisatuge ametlikele sotsiaaltee-
nustele, kuid ei saa neid asenda-
da. „Projekti raames värbamegi 
igasse maakonda koordinaatori, 
kelle ülesandeks on korraldada 
kaasatud vabatahtlike tegevusi 
maakonnas, suhelda kohalike 
omavalitsustega vabatahtlike 
värbamisel ja abivajajate kaar-
distamisel ning teha koostööd 
kogukondadega.“

Lääne-Virumaal asub koor-
dinaatorina tööle 1. novembrist 
Katrin Nõlvak – Kodukandi ko-
dulehelt leiab tema kontaktand-
med, et ühendust saaksid võtta 
nii need, kes tunnevad, et vajak-
sid seltsilist kui potentsiaalsed 

vabatahtlikud seltsilised.

Nii pensionäridest kui 
noortest vabatahtlikud
Projektijuht Krista Pegolai-
nen-Saar märkis, et kohalikel 
omavalitsustel ja hoolekande-
asutustel on esimene küsimus, 
kuidas tagada seltsilise usaldus-
väärsus. „Eakal või erivajadusega 
inimesel võib olla suur usaldus, 
kuid tuleb tagada, et seda usal-
dust ei kuritarvitata. Sotsiaal-
valdkonnas on olnud juhtumeid, 
kus inimesed ei ole abistanud 
puhaste motiividega,“ tõi välja 
Pegolainen-Saar.

Usaldusväärsuse väljaselgita-
miseks intervjueerib koordinaa-
tor kandidaate ja ka karistusre-
gistrist tehakse väljavõte. „Kui 
inimene ei sobitu, siis teda ei 
kaasata vabatahtlikuna – selliseid 
olukordi  tuli  pilootprojektis ka 
ette,“ märkis Pegolainen-Saar.

Koordinaator lisas, et vaba-
tahtliku puhul on oluline ka 
oskus näha eaka kaasnevaid va-
jadusi ja anda sõnum edasi koha-
likule omavalitsusele. 

Pilootprojekt tõi välja, et 
vabatahtlike seltsiliste seas on 
väga vitaalseid eakaid, kes soo-
vivad ka ise aktiivset suhtlust 
ning mõlemad osapooled saavad 
sellest nõnda kasu – käiakse koos 
jalutamas, seltsiline loeb aja-
lehti-raamatuid ette, arutatakse 
päevakajalisi asju ja räägitakse, 
mis hingel on, käiakse poes või 

arsti juures
„Üks aspekt on ka põlvkon-

dadevaheline sidusus – on koo-
linoori, kel meeldib eaka ini-
mesega suhelda, sest tal endal 
vanaema-vanaisa lähedal ei ole. 
Temaga vesteldes saab noor 
aga teadmisi, mida ta mujalt ei 
saa ja mõistab paremini eakate 
maailmavaadet,“ kirjeldas Pe-
golainen-Saar. Ta nimetas, et 
noorte jaoks, kes tahavad töö-
tada sotsiaalvaldkonnas on see 
ka hea võimalus katsetada oma 
erialavalikut. 

„Lisaks on vabatahtlike seas 
kahtlemata ka missiooninime-
si, kes lihtsalt tahavad panus-
tada ühiskonda,“ ütles Pegolai-
nen-Saar.

Võtmeküsimus riigile on tema 
sõnul aga see, kuidas jätkatakse 
projekti lõppedes? „Tulevikus 
ei ole hoolekandes ainult va-
batahtlikud seltsilised, vaid ka 
teised, näiteks vabatahtlikud 
helistajad. Püüame kaasata ka 
teiste riikide praktikaid,“ rääkis 
Pegolainen-Saar ja viitas Soomes 
dementsete inimeste hooldeko-
dus kasutatavale vabatahtlike 
süsteemile.

Lääne-Virumaal on tegevus-
tega liitunud viis omavalitsust 
ning juba novembris toimuvad 
ka ühised tegevuste käivitumi-
sed.

Projekti kohta saab täienda-
valt informatsiooni kodulehelt 
www.kodukant.ee.

Raamatukogus alustab saksa keele kohvik
Lääne-Virumaa keskraamatukogus alustab novembrikuust koos-
käimist saksa keele kohvik. Raamatukogu peaspetsialist Lea Leht-
mets rääkis, et septembris Kuulutajas ilmunud artikli peale võttis 
ühendust Tuuli Kumari, kel on valmisolek keelekohviku eest-
vedamiseks. Tegemist ei ole keelekursuse, vaid võimalusega va-
bas õhkkonnas saksa keeles rääkimist harjutada. Saksa keele 
kohvikuõhtud toimuvad teisipäeviti algusega kell 17. 

Seni on raamatukogus toimunud mitmel hooajal samal põhi-
mõttel eesti keele kohvik. Lea Lehtmets rääkis, et kui varasemalt 
on käinud täiskasvanud, siis nüüd on liitunud ka kaks venekeel-
se taustaga koolinoort. „Üks neist on perega kolinud Rakverre 
Lasnamäelt, teine on tulnud Ukrainast ja nad soovivad oma ees-
ti keelt harjutada. Nad on väga terased ja tublid,“ lisas Lehtmets. 
Eesti keele kohvikud on esmaspäeviti kell 17.

„Oleme võtnud raamatukogus suuna, et üritusi me ära ei jäta, 
et nendel inimestel, kes on vaktsineerimisega pingutanud, oleks 
võimalik kuskil käia. Loomulikult me järgime nõudeid ja kont-
rollime vaktsineerimistõendit,“ rääkis Lehtmets.

Nõnda on juba lähiajal raamatukogus plaanis mitu tasuta üri-
tust: 3. novembril tutvustavad Odette Kirsi raamatut Rakvere 
elanikest ajaloolane Uno Trumm ja raamatut toimetanud-kirjas-
tanud SA Virumaa Muuseumid juhataja Viljar Vissel; 8. novemb-
ril räägib Kristi Saare huvilistele investeerimisest; 10. novembril 
annavad kontserdi Anne Adams ja Tõnu Hallik.

Katrin Uuspõld

Rakvere Kultuurifestival 
jääb sel aastal ära

K ultuurifestivali korraldajad, Rakvere Kultuurikeskus ja 
Rakvere linnavalitsus otsustasid koroonaviiruse ulatusliku 
leviku tõttu 31. oktoobrist kuni 7. novembrini toimuma 

pidanud festivali ära jätta.
Linnapea ülesannetes Rakvere abilinnapea Kert Karus ütles, et 

otsus langetati raske südamega. „Kuid nagu COVID-19 nakatu-
mise statistika näitab, on olukord riigis läinud kriitiliseks ja seega 
oleks kaheksa päeva kestva rikkaliku programmiga festivali kor-
raldamine, mille iga sündmust külastab kuni 700 inimest, prae-
guseid olusid arvestades äärmiselt vastutustundetu,“ rääkis Karus.

Rakvere Kultuurikeskuse direktor Eve Alte märkis, et ehkki 
ligi aasta otsa ettevalmistatud festivali ära jäämine kurvastab nen-
de meeskonda väga, on inimeste tervis ja turvalisus täna elamuste 
pakkumisest tähtsamad. „Loodame, et nii meie publik kui koos-
tööpartnerid mõistavad seda otsust, sest praeguse pandeemia ja 
koroonaviiruse leviku olukorras, kus haiglad töötavad oma või-
mete piiril, oleks festivali toimumine kui pidu katku ajal,“ ütles 
Alte.

Kultuurijuht lubas, et vaatamata keerulisele olukorrale jätkab 
kultuurikeskus ürituste planeerimist vastavalt olukorrale ning 
kindlasti rõõmustatakse peagi taas oma publikut.

Kultuurifestivali piletid ostetakse tagasi.
Kuulutaja

Ööl vastu pühapäeva tuleb keerata kella
Talveajale minnakse üle oktoobri viimase laupäeva öösel vastu 
pühapäeva kell 04:00 ja siis keeratakse kella 1 tund tagasi.

Kella keeramine ja talveajale üleminek viib Eesti tagasi vöön-
diaega. Talveajale lähevad üle kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, 
kuna siseturu ühtse toimimise huvides kehtib kogu Euroopa Lii-
dus ühine kuupäev ning kellaaeg suveaja alguse ja lõpu kohta.

Suveaeg algab taas märtsi viimasel pühapäeval kell 3 ning siis 
nihutatakse kellaosutid ühe tunni võrra edasi.

Kuulutaja
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91-aastase Elviine Rubeni mälestused

Keemiaõpetajana Viru-
Jaagupi 8-klassilises koolis
Elviine: „Karl hakkas Viru-Jaagupis tööle enne kevadkülvi. 
Mina läksin talle suve lõpus järele. Partei liinis töötamisest 
sai mul villand, hiilisin sellest kogu aeg kõrvale. Partorgi 
kohta pakuti mitmesse Rakvere rajooni töökollektiivi, aga 
keeldusin. Vinni NST kaadrite osakonda või raamatupida-
misse tööleminek oleks veidi keerulisem olnud, kuna abi-
kaasa alluvusse tollal huvide konflikti tõttu minna ei tohti-
nud. Põllutööliseks aga küll. Õnneks oli peagi kool algamas 
ja sain taas kord ametisse internaadi kasvatajana. Seekord 
siis Viru-Jaagupi 8-klassilisse kooli.

Töötasin kasvatajana, kuid koolil ei jätkunud alatihti õpe-
tajaid. Kaadri voolavus oli suur, sest mõni läks puhkusele 
või üldse töölt ära. Mind aga pandi alati asendajaks. Hakka-
sin keemiat õpetama ka sellepärast, et keemikuid tollal eri-
ti polnud või ei tahetud maale tööle tulla. Kuna olin tugev 
reaalainetes, pandigi mind neid aineid õpetama. Tollal oli 
lugu ka nii, et keemia- ja füüsikatunde oli õppeprogrammis 
väga vähe ja keegi ei tahtnud poole kohaga töötada.

Kuna mu tädid Aliide, Auguste ja nimekaim Elviine olid 
õpetajad, siis justkui saatus tahtis, et ka minust sai õpetaja. 
Tädid õppisid tsaari ajal Leningradis, Herzeni-nimelises Pe-
dagoogilises Instituudis, Eesti fakulteedis.

Viru-Jaagupisse ehitati koolimaja 1908. aastal. Internaat 
asus pastoraadi majas, kus enne minu tööletulekut olid veel 
käsitöö- ja õppeklassid, ka valmistati nendes ruumides las-
tele süüa.

Koolilapsed pärinesid nii Vinnist, Pajustist, Koeraverest, 
Tudu kandist, kui ka Palasi metsakülast. Tavaliselt elati 
nädal aega internaadis, kuna kodust oli kooli iga päev liiga 
kauge käia.

Nõukogude Liidus andis partei ja valitsus koolidele käsu 
juurutada lastes maast-madalast töökasvatust ehk ühis-
kondlikult kasulikku tööd (ÜKT-d). Paljudes koolides nõu-
ti tollal ühe õpeaasta jooksul 50 ÜKT tunni täitmist, mille 
kohta tehti õpilaspäevikusse vastav märge. Meil sellist nor-
mi ei olnud, aga kooli aed pidi korras olema. Ja aeda harisid 
lapsed usinasti.

Lisaks reaalainete õpetamisele töötasin ka klassijuhataja-
na. Lapsed pärinesid tollal nagu tänapäevalgi väga erineva-
test peredest. Ühed olid jõukamad, teised kehvemad.

Koolivaheaegadel käisime lastega alati ekskursioonidel. 
Peale Eesti vaatamisväärsustega tutvumist toimusid toredad 
reisid ka teistesse liiduvabariikidesse, näiteks Läti pealinna 
Riiga ja Leningradi, praegusesse Peterburgi.

Mäletan 7. klassi, kus õppis 33 last. Seda peeti kooli kõige 
hullemaks. Nad polnud halvad lapsed, aga parajad marakra-
tid ja mürsikud küll. Kord kevadel, kui pidime Tammsaa-
re-maile ekskursioonile sõitma, küsisid lapsed, et õpetaja, 
kas teie julgete meiega kaasa tulla, mitte keegi teine pole 
seda teha söandanud. Mina vastu, et mida ma kartma peak-
sin. Peale minu oli alati üks õpetaja kaasas ja kõik laabus 
kenasti.

Kui lapsed sügisel šefluskorras sovhoosi põllule kartu-
leid võtma saadeti, maksti neile selle eest korralikku palka. 
Kogu raha lapsed endale ei saanud, vaid andsid osa teenis-
tusest minu kätte, mille panin enda arvele hoiukassasse. 
Selle eest ostsime ekskursioonidel käies muuseumipileteid 
ja maksime söögi-joogi eest. Raha jätkus isegi koolilõpu pil-
tide eest tasumiseks. Ja neile, kes kooli ei lõpetanud, maksti 
teenitud töötasu välja.

Vinni sovhoos oli väga lastesõbralik majand. Kooli söök-
lat varustas sovhoos imeodava piima ja lihaga. Kehvemal 
järjel lapsi toitlustati tasuta. Lisaks käisin neile ka riideid 
ja koolitarbeid ostmas. Vanemate kätte raha ei antud, sest 
muidu oleks see neil kõrist alla voolanud.

Enne, kui laste raha minu arvele kandma hakati, käsutas 
rahasid kooli direktor. Kord oli meil tarvis midagi ühis-
kassast klassile osta, aga raha polnudki. Teadsime, et raha 
peaks arvel päris palju olema, aga kui seda küsima läksime, 
öeldi: netu. Lapsed olid väga solvunud, sest direktor kasutas 
nende teenitud raha muuks otstarbeks. Paar aastat tagasi, 
kui kooli lõpetamisest möödus 40 aastat, meenutasid vi-
listlased seda seika nördimusega. Lapsi ei tohi mitte kunagi 
petta.

Töötasin Viru-Jaagupi 8-klassilises koolis füüsika-, kee-
mia- ja bioloogiaõpetajana kaheksa aastat. Tollal töötas mi-
nuga koos ka emakeele- ja kirjanduse õpetajana tõeline maa 
sool, legendaarne Aliise Vaasma. 2013. aastal pühendati tal-
le Viru-Jaagupi koolimaja õuele nimeline pink.“

Üle Kask

(Järgneb 12. novembril)

TÄNA MAAILMAS

2004: suri Suurbritannia printsess Alice
Täna 17 aastat tagasi, 29. ok-
toobril 2004. aastal suri 
Gloucesteri hertsoginna print-
sess Alice 102aastasena. Ta 
on kõige kauem elanud kuning-
likust soost isik Suurbritannia 
ajaloos.

Allan Espenberg

Leedi Alice Christabel Monta-
gu-Douglas-Scott oli hämmastav 
naine. Ta teadis alati täpselt, mida 
ta elult tahab ega lubanud kellelgi 
oma plaane segada. Alice sündis 
1901. aasta esimesel jõulupühal, 
millega on seletatav ka tema tei-
ne eesnimi Christabel. Perekonna 
mõisad asusid Ühendkuningriigi 
erinevates osades ja tüdruk reisis 
kogu oma lapsepõlve erinevate 
majade vahel, külastades kõige 
sagedamini põhikoduks peetud 
Eildon Halli, mis asub Melrose’is 
Šotimaal.

14aastasena oleks Alice peaaegu 
uppunud, kui Solway Firthi lahes 
haaras veevool ta endaga kaasa. 
Tundes, et ta ei suuda veele vas-
tu panna ja jõud saab otsa, hakkas 
Alice palvetama ja imet paluma, 
mis päästaks tema elu, ja lubas 
vastutasuks pühenduda ühiskon-
na teenimisele. Palju aastaid hil-
jem rääkis printsess Alice sellest, 
kuidas ta äkki tundis oma jalgade 

all kaljust pinda. Ta suutis tõus-
ta ja hingata. Kalju osutus rifiks, 
mille kaudu tüdruk liikus ma-
dalasse vette. Ja ta kavatses oma 
sõna pidada, pühendudes mõnele 
kasulikule eesmärgile.

Alice õppis Lääne-Malverni tü-
tarlaste erakoolis, seejärel veetis 
aastakese Pariisis, enne kui teda 
tutvustati õukonnale. Ta tegeles 
suusatamise, ratsutamise ja jahipi-
damisega, kuid tema eriliseks ho-
biks oli maalimine. Hiljem aitasid 
Alice’i maalid tal reisikulude eest 
ise tasuda ja üks maalidest sattus 
koguni kuninglikku kollektsiooni. 

Umbes sel ajal, kui Alice’i tut-
vustati esmakordselt kuningakojas, 
kohtus ta kuningas George V kol-
manda poja prints Henryga. Mees 
armus neiusse peaaegu esimesest 
silmapilgust, kuid tüdruk, hooli-
mata oma sümpaatiast kuningliku 
perekonna liikme vastu, ei kavat-
senud purustada omaenda plaane 
maailma tundmaõppimisel.

Ta on käinud Aafrikas ja In-
dias, ületas salaja Afganistani pii-
ri. Ta kajastas oma reisimuljeid 
akvarellidena ja nendel maalidel 
olid Londonis edu, mis võimal-
das tulevasel printsessil olla raha-
liselt sõltumatu. Hiljem jutustas 
ta kõigist oma seiklustest 1981. 
aastal ilmunud autobiograafilises 
raamatus.

1935. aastal sai ta teada, et isa 
tervis halveneb ja ta naasis kiiruga 
Suurbritanniasse. Just siis võttis ta 
vastu prints Henry abieluettepa-
neku, mida mees oli naisele pak-
kunud juba üle kümne aasta. 

Hiljem kirjutas Alice oma me-
muaarides, et tal ei olnud oma 
elus olukordi, kus ta võinuks täita 
oma tõotust olla kasulik, kuid ta 
oli kindel, et Gloucesteri hertsogi 
naiseks saades saab ta oma riigi-
le kasu tuua. 6. novembril 1935 
toimuski prints Henry ja tema 
armastatu Alice’i pulm Bucking-
hami palee kabelis. Kui noorpaar 
Buckinghami paleest rongijaama 
siirdus, siis oli neid saatmas mil-
joniline rahvahulk, hoolimata 
sellest, et päev juhtus olema üsna 
külm. 

Gloucesteri hertsoginnale ei 
meeldinud suurenenud tähele-
panu tema isikule, kuid ta võttis 
kõiki kuningliku pere liikme ko-
hustusi tõsiselt. Ta ilmus üritus-
tele ilma vähimagi pahameele ja 
ärrituseta, ei kurtnud kunagi väsi-
muse üle ning oli inimestega alati 
sõbralik ja vastutulelik.

Teise maailmasõja ajal hakkas 
hertsoginna aktiivselt suhtle-
ma Punase Risti ja teiste inimesi 
abistavate organisatsioonidega. 
Kuningliku pere liikmena oli 
Alice erinevatel ametikohtadel 

Briti relvajõududes ja tõusis lõ-
puks kuninglike õhujõudude 
peamarssaliks.

Hertsoginna ei saanud emaks 
koheselt. Tema kaks rasedust kat-
kesid, kuid lõpuks tõi ta ilmale 
pojad Williami ja Richardi. 1972. 
aastal hukkus lennuõnnetuses 
hertsogipaari vanim poeg Wil-
liam. Peagi tuli uus kaotus. Aas-
tal 1974 jäi hertsoginna leseks, 
misjärel anti talle printsessi tiitel, 
et vältida segadust tiitlites pärast 
seda, kui tema poeg Richard sai 
Gloucesteri uueks hertsogiks ja 
hertsoginna tiitel läks tema abi-
kaasale Birgitte van Deursile. 

Printsess Alice loobus kuning-
liku pere liikme kohustustest al-
les 98aastaselt, kui ta läks kõigilt 
ametikohtadelt erru ja pensioni-
le. Viimane avalik üritus, millest 
printsess Alice osa võttis, oli tema 
enda 100. sünnipäev.

Viimastel aastatel kannatas ta 
unustlikkuse all, kuid ta ei keeldu-
nud kunagi külastajaid vastu võt-
mast, isegi kui ta ei tõusnud enam 
toolilt. Kuni viimase elupäevani 
patroneeris printsess Alice ve-
teranide ühingut ja kuninglikku 
medõdede instituuti. Ta uskus, 
et nii täidab ta oma kunagist lu-
badust inimesi teenida. Printsess 
Alice suri kaks kuud enne oma 
103. sünnipäeva.

Tulihingeline, sütealune, mehine
Peeter Rebase debüütfilm „Tuli-
lind“ räägib tõestisündinud loo 
põhjal kahe mehe omavaheli-
sest armastusest Nõukogude 
armees.

Margit Adorf

Et kõik oleks kohe algusest pea-
le selge – see on gay-film ehk siis 
peategelasteks on kaks homosek-
suaalset meest ja nende vahel are-
nev traagiline, päris mitmeid aas-
taid kestev armastuslugu. Filmis 
on intiimseid homoseksuaalseid 
stseene. Nii et kui te mingil põh-
jusel ei soovi sellisel teemal filme 
vaadata, siis see ei ole teile. 

Küll aga ei ole see film mingi-
sugune homopropaganda, lugu 
ei agiteeri kedagi kuidagi „kapist 
välja tulema“ ja sellel puudub ka 
õnnelik lõpp, kus kõik tegelased 
viimaks läbi raskuste rõõmsalt 
koos edasi elavad ja teineteist 
aktsepteerivad.

Igal juhul on tegemist hästi 
õrnatundelise, poeetilise ja ele-
gantselt vormistatud armastus-
looga, kus väga olulisel kohal on 
muusikaline kujundus, mis toetab 
stseenist stseeni filmi sisu ja an-
nab loole sügavust juurde. Filmi 
heliloojaks on Pariisis resideeruv 
poolakas Krzysztof A. Janczak, 
kes on muuseas ühe oma II Maa-
ilmasõjas võidelnute mälestuseks 
kirjutatud heliteose eest 2007. 
aastal pälvinud Poola presidendilt 
Hõbedase Teeneteristi. Väga hea 
valik filmi muusika autoriks ja 
suurepärane tulemus. 

Stsenaariumi on kirjutanud 
Peeter Rebane koostöös Tom 
Prioriga, kes ühtlasi mängib fil-
mis ka üht peategelast – Sergeid. 
Nii Peetri kui Tomi jaoks on see 
esimene mängufilmi stsenaarium, 
kuid huvitav on siinkohal märki-
da ka seda, et nad on kirjutami-
sel toetunud peategelase Sergei 
Fetisovi enda loole. Fetisov õp-
pis pärast armeeteenistust näit-
lejaks ning on ise mänginud ka 
meie kodumaises filmis „Georg“ 
(2007), kus ta oli Nikita Hruštšovi 
rollis. Fetisov suri 64-aastasena, 
2017. aastal. 

Filmilugu võib küll tunduda 
kohati klišeelik, kuid eks päriselu 
sageli seda ongi. Paljudel on sar-
nased eluteed, teatud olukordades 
tehakse sarnaseid valikuid. „Tuli-
linnus“ on siiski tugev traagiline 
noot, üks peategelastest hukkub, 
minnes kaudselt vabasurma. 

Filmi tegevustik hargneb 
1970ndail NSVL õhuväe patal-
jonis, mille baas asub Haapsalus. 

Seal kohtuvad ajateenija Sergei 
ning hävituslendur Roman. Ser-
gei on enne Romaniga kohtumist 
elanud üsna tavalist elu, õhubaasis 
on tal veel kaks lahutamatut sõp-
ra – Volodja ja Luisa. Siiski, näib, 
et Sergei on Romani kohates kõr-
vuni armunud esimesest pilgust ja 
Romanile ei jää see märkamata.

Õige tempokalt areneb kahe 
mehe vahel armastus, kuid seda 
looritab pidev hirm vangisattumi-
se ees, kuna homoseksuaalsus oli 
Nõukogude Liidus kriminaalselt 
karistatav. Sellistes oludes läheb 
elu nii, et Roman püüab ikkagi 
elada korralikku pereelu, abiellub, 
saab lapse. Armastus aga hõõgub 
endiselt pinna all ja jõuab viimaks 
traagilise lõpuni. 

Film on kogu meeleolult ja to-
naalsuselt hästi habras, atmosfäär 
on igal juhul otsast lõpuni paigas 
ja vaevalt küll leidub publiku seas 
selline vaataja, kes selle armastus-
loo tõelisuses või tunnete ehedu-
ses kahtleks. Tom Prior Sergeina 

ja Oleg Zagorodnii Roman Mat-
vejevina teevad muljetavaldavalt 
vahetud ja hingeminevad rollid. 
Naispeaosas Luisana on Diana 
Požarskaja, kes mõjub noorte 
meeste armuloo keskel samuti 
väga loomulikuna, kindlasti ei ole 
tema osa vähem tähelepanu vää-
riv ei loo ega näitlejate ansambli 
koostöö seisukohalt. 

Kohalik publik võib filmis ära 
tunda mitmeid kodumaiseid võt-
tepaiku, kuid Eesti asukohana ei 
ole filmi seisukohast tegelikult 
üldse tähtis ja õigupoolest on ju 
siin tegemist Vene armeega ja ega 
see oligi kogu aeg nagu riik riigis. 
Nii et kultuuriline taust on pigem 
venekeelne-venemeelne. Ja ega 
taust on lõpuks ikkagi vaid gar-
neering, sest esikohal on sõnum: 
minu (mehe) armastus tema vas-
tu on täpselt sama, mis sinu (nai-
se) armastus tema vastu. Ja eks ta 
nii ongi. Kes seda tajuda oskab, 
saab filmist meeldiva kunstilise 
elamuse. 

Peeter Rebane režissöörina on 
olnud oma ülesannete kõrgusel, 
ta on loonud elegantse filmi, mil-
lel on maailmafilmi mastaapsus. 
Operaator Mait Mäekivile samu-
ti tänusõnad väga hea visuaalse 
edastuse eest. Film on enne ko-
dumaist esilinastust juba ringel-
nud mitmetel seksuaalvähemuste 
filmifestivalidel ja neilt ka pree-
miaid noppinud: publikupreemia, 
parima filmi, parima režissööri 
ja parima peaosalise (Tom Prior) 
preemia. Arvan, et need võidud 
on auga ära teenitud.

Peategelane Sergei (Tom Prior). Foto: kaader fi lmist.



Kuulutaja reede, 29. oktoober 20214 TÖÖ/KOOLITUS



Kuulutaja reede, 29. oktoober 2021 5TÖÖ/KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

• Otsin paarilist tellingutöödele. Tel 
5361 5043
• Ehitiste lammutamisega ettevõtte 
pakub töö abitöölistele. Objektid üle 
Eesti, transport on ettevõtte poolt. Tel 
5614 2347, demoleer@gmail.com
• SOL Baltics OÜ ootab oma kollektiivi 
puhastusteenindajaid parvlaevadele. 
Tööaeg 2 nädalat tööl, 2 kodus. Toitlus-
tus ja majutus tööandja poolt. Vajalik 
mereohutusalane väljaõpe. Kandidee-
rimiseks helista meile 674 7399 või võta 
ühendust otse töödejuhatajaga Lea, tel 
5344 2919. Kirjuta meile cv@sol.ee
• Rakvere Reaalgümnaasium otsib pu-
hastusteenindajat. Tel 518 4354
• Koristusfi rma võtab tööle kojamehe. 
Tel 5827 1622
• KÜ Rakvere kesklinnas pakub tööd 
kohusetundlikule majahoidjale. Al-
koholiga sõbrustaval mitte ühendust 
võtta. Helistada tööpäeviti kella 17.00-
19.00. Tel 5617 2806
• Pakun tööd mõned päevad nädalas 
väikse tasu eest koduabilisele Rakve-
res. Tel 554 6490
• Pakun tööd majahoidjale. Kontori-
hoone koristamine ja välis territooriumi 
korras hoidmine Tallinnas, Kassi tn 8. 
Tööaeg kolmapäeval, pühapäeval. Töö-
tasu 5 €/tunnis. Töö sobib hea tervisega 
naisterahvale! Info tel 5818 8630 või 677 
9210, Diana. E-R 9.00-17.00
• Veoautojuht saab tööd. Osalise tööaja 
võimalus CE-kategooria veokijuhile. 
Sobib ka pensionärile. Tel 509 8328

• Katela saekaater pakub tööd 
Volvo FH16 autojuhile. Põhitööaeg 
E-R 8.00-16.30. Tööülesanneteks 
palgivedu, platsi peal estakaadide 
täitmine, saepuru laadimine. Li-
sainfo: Toomas Hiielaid, tel 504 89 
60.  Võimalusel saata CV aadressile 
katelapuit@gmail.com

OTSIN TÖÖD

• 42-aastane mees soovib leida hu-
vitava ja väljakutseid pakkuva töö 
Lääne-Virumaal. Otsin tööd mööb-
litootmise, puidu-, metalli- või plasti 
töötlemis valdkonnas. Töökogemust 
kokku tootmistes ca 24-aastat. Oodatud 
tööpakkumised erinevatest valdkon-
dadest. Olemas B-kategooria juhiluba. 
Tel 5901 9550
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29. oktoober - 04. november
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

Broileri kintsuliha
suitsu-keedu
1 kg

NÄDALAPAKKUMISED 29.10 - 04. 11

4.88
5.88

2.68
3.88

0.54
0.68

17.87 €/kg

2.48
2.88

1.68
1.98

1.64
1.98

Juust Vene (viilutatud)
28,5%, 150 g
Estover

0.98
6.53 €/kg

1.54

Kõva itaaliapärane juust
Gran Regale
180 g
Valio

2.48
17.71 €/kg

2.98

Hakklihasegu
Oma
1 kg

Supiliha
1 kg

Lõuna sardell
1 kg

Keeduvorst Vene
(viilutatud)
150 g

Kotlet singiga
1 kg

Kaerapudrutopsid Semper
2 x 130 g / 2 sorti

2.48
3.10 €/kg

3.28

Poolkoivad klassikalises marinaadis
800 g
Tallegg

Suitsupõsk
kg / ~300 g
Nõo

4.74
5.98

8.54
9.49

Kodune maasuitsusink
kg / ~300 g
Rannarootsi

1.28
3.20 €/kg

1.68

Verikäkk koore ja sibulaga
400 g
Maks & Moorits

1.28
9.14 €/kg

al 1.78

Pik-Nik juustupulgad
140 g

Sulatatud juust Merevaik
(krevettidega) 200 g
Tere

1.18
5.90 €/kg

1.58

0.68
2.72 €/kg

0.84

Hapukoor topsis 20%
250 g
Farmi

Piimadessert Monte
(šokolaadi ja pähklitega)
55 g

0.34
6.18 €/kg

0.42

0.98
2.45 €/kg

1.14

Jogurtikreem Saare
5%, 400 g / 2 sorti
Saaremaa Delifood

1.78
8.90 €/kg

2.08

Kohupiimapannkoogid Mamma
200 g

0.98
2.45 €/kg

1.18

Pelmeenid Sibirskije
400 g

1.64
9.37 €/kg

2.04

Pralineekompvekid
Karakum
175 g / Kalev

Poolsuitsuvorst
Jõmmu
1 kg

Plov
1 kg

5.58
6.98

4.88
5.88

3.28
12.62 €/kg

3.78

A+ AA+ A

A+ A

3.48
4.18

Kaelakarbonaad Kariibi
marinaadis
1 kg
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+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: B 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; 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, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A
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, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:
4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+
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: A+Raplamaal: Harjumaal:
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, .Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A
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, Tila küla,Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A
A+ Viljandis: A Võrus: A+ Rakveres: Y Tapal: Y. Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.Viljandimaal: Võrumaal: GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

0.78
0.98

1.98
al 6.60 €/kg

al 2.68

1.68
0.08 €/pk

2.14

2.28
2.78

Looduslik mineraalvesi
Haage 1 l
2 sorti

KPN vein
Baron Rosen
Reisling 2016
9%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Geogr. täh. ja kaits. geogr. täh. vein
Piccini Toscana
al 12,5%, 0,75L / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Geogr. täh. ja kaits. geogr. täh. vein
Piccini Toscana
al 12,5%, 0,75L / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Punane vein Piccini Toscana
13%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brandy Aroma Floris
Belii Aist
Black Label
36%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gin Kingsmill
38%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

+0.10
0.78

0.98

Hambapasta Aquafresh Kids
50 ml

Hambapasta Paradontax
Complete Protection
75 ml

1.38
13.80 €/kg

al 1.78

Hambapasta Blend-a-Med
Complete7
100 ml
3 sorti

62.40 €/kg

4.68
5.98

Kassitoit Felix Fantastic & Fantastic Junior
100 g
4 sorti

8.18
11.48

Raseerija Gillette
Fusion5
1 tk

Maapähklid krõbeda kattega
Peekonimaitselised
Mogyi
190 g

Röstitud rukkileiva-
kuubikud Flint 80 g
3 sorti

Kiirnuudliroog Oyakata
al 93 g
2 sorti

Tee Herba
25 pk / 4 sorti

Tee Teekanne
20 pk / 3 sorti

0.98
5.16 €/kg

1.38

0.38
4.75 €/kg

0.44

0.98
al 10.21 €/kg

1.28

Alumiiniumfoolium Elise
29 cm x 10 m

0.78
0.08 €/m

0.98

5.98
12.72 €/kg

7.24

Plekieemalduspulber
Vanish Oxi Action
470 g / 2 sorti

1.38
4.60 €/kg

1.68

Pesupulber Ariel (4 pesukorda)
300 g / 2 sorti

Habemeajamisvaht
Gilette Foam
al 200 ml
2 sorti

1.98
al 6.60 €/kg

al 2.68

Kookose- ja mandlijook
Alpro
1 l

0.38
3.80 €/kg

0.48

0.74
0.03 €/pk

0.94

29. oktoober - 04. november

0.94
18.80 €/kg

1.18

Vein Luciente Semi Sweet
al 12,5%, 0,75 l / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO
TALVEREHVE

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 Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

MÜÜA

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

www.kv.ee/3205100

Maja Võõpsu külas Põvamaal,
krunt 3645 m2 

www.kv.ee/3344848

Hind 27 500 €Hind 40 000 €

2-korruseline kortermaja 
Vändra alevis. Üldpind 1013 m2 

www.kv.ee/2335034

2-korruseline maja Rummul 
krunt 4600 m2

www.kv.ee/3353222

Hind 45 000 €Hind 65 000 €

Põllumaa Rae vallas 
3,3 ha 

www.kv.ee/2984458 

Aseri lähistel maja 
koos krundiga 1,4 ha 

www.kv.ee/3362079

Hind 37 500 €Hind 17 500 €

Müüa Tapa linnas Paide tänaval 
2-toaline remonti vajav korter.  

www.kv.ee/3374136

Maja  Kastre vallas Tartumaal, 
krunt 1300 m2  

www.kv.ee/3367358

Uus hind 39 000 €
Vana hind 45 000 €

Hind 12 900 €

Korter Siimusti alevis 
3-toaline 48,9 m2

 www.kv.ee/3344855

Kalana külas Põltsamaal 
2-korruseline maja krunt 2500 m2 

 www.kv.ee/3142474

Hind 12 500 €Hind 16 500 €

Maja Palamusel koos kõrval-
hoonetega, krunt 3400 m2 

www.kv.ee/3370770

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

www.kv.ee/3312421

Hind 83 000 €Uus hind 65 000 €

Müüa 2-korruseline maja 
Tõrma külas, krunt 3500 m2 

www.kv.ee/3134721

Elamumaa Tõrma külas,
krunt 1 ha

 www.kv.ee/2984791

Hind 17 500 €Hind 48 500 €

ENAMUS OBJEKTIDEL 
ON OLEMAS HINDAMISAKT!
JÄRELMAKSU VÕIMALUS ! 

Lisainfo tel 5624 4605 igor@sacito.eu

ÜÜRILE ANTAVAD KORTERID: 
Anda üürile Säreveres 2 toaline 

Anda üürile Vinnis 1 toaline
Anda üürile Rummul 2 toaline

Anda üürile Tapal 1 toaline
Anda üürile Ubjal 3 toaline

Anda üürile Pajustis 1 toaline 
Loksal 2 toaline 

Vana hind 75 000 €

KINNISVARA

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

• Müüa 2toaline korter Väike-Maarjas, II 
korrus, otse omanikult. Tel 5384 0897

• Müüa Tapa linnas 2toaline remonti vajav 
korter, Paide tänaval. Tel 5624 4605

• Müüa Tapa linnas (Tallinnast 1 tunni 
sõidu kaugusel) keskküttega 2toaline kor-
ter. Korter on vaba. Hind 23 000 €. Tel 511 
0478

• Müüa Tapa kesklinnas, Roheline tn, 
keskküttega 2toaline korter. Hind 23 000 
€. Tel 511 0478

• Müüa 3toaline kõigi mugavustega korter 
Lai 14 renoveeritud majas, V korrus, 68 m2, 
keskmine seisukord, koos mööbliga. Tel 5385 
9150

• Müüa Kundas 3toaline korter või vaheta-
da 1toalise korteri vastu Rakveres. Tel 5894 
2895

• Müüa renoveerimist vajav korter Siimustis, 
3toaline. Tel 5624 4605

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

• Müüa garaaž Rakveres, Saue tänava lõpus. 
Tel 5340 7274

OST

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

• Soovin osta 1-2toalist korterit Rakvere lin-
nas. Tel 5664 1656

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

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

• Ostan Tapa või Kadrina vallas maamaja või 
vana talukoha. Tel 5697 5317

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

• Soovin osta maja ehitamiseks sobiva krundi. 
Rakvere linna lähedal, alates 2000 m2. Hind kuni 
20 000 €. Tel 5384 1597

• 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 Vilde tn ja Mulla tn. Tel 5648 
6638

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20 töömeest saavad öömaja Rakvere kesk-
linnas. Korralik elamine. Tel 516 4685

• Üürile anda 1toaline mugavustega korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Üürile anda või müüa 1toaline korter (kesk-
küttega, tuba, köök, vannituba, esik) Tamsalus. 
Tel 5680 1956

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

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

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

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

• Üürile anda Rakveres 2toaline osaliselt möb-
leeritud korter. Tel 557 3108

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

• Anda üürile soodsalt 2toaline puuküttega 
korter Rakveres (vesi õues). Tel 5558 7544

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

• Anda üürile möbleeritud 2toaline korter 
Säreveres. Õhksoojuspump. Tel 5624 4605

• Anda üürile Loksa linnas I korrusel 2toaline 
keskküttega osaliselt möbleeritud korter. Tel 
5624 4605

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

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa kasutatud webasto märg kero lisa ahi, 
5kW. Tel 503 2269

• Müüa veoauto GAZ-53 kallur, kõrge kastiga. 
ÜV puudub, kaasa varuosad. Tel 5624 4605

• Müüa odavalt kasutatud talverehve 13-15 
tolli. Tel 5340 7274

OST

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

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

• Ostan Toyota marki sõidukeid. Võib 
pakkuda absoluutselt igas seisukorras ning 
hinnaklassis. Sobivad ka Nissan Sunny, 
Almera, Primera, King Cab, Pickup, Navara, 
Mitsubishi L200, Pajero Sport, L300, L400, 
Mercedes 190D, Sprinter, vanad MB bussid. 
Paku julgelt telefonil 58961576

• 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 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 tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks: www.seisevauto.ee

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

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/maas-
tureid/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, avariilised, 
heas korras, romud jne. Huvi pakuvad ka vene 
autod. Sobiva pakkumise puhul kiire tehing. 
Romud kustutan arvelt. Maksan head hinda! 
Tel 5357 7108

• Ostan VIS 2345! Võib vajada väiksemat 
remonti või ilma ülevaatuseta! Hind võiks olla 
soodne! Tel 5682 2544

• Ostan seisnud, remontivajavaid, avariilisi, 
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe järgi. 
Arveldamine ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5438 0594
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

 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

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

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

 ● Täitepinnase müük 
(muld, liiv, killustik)

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 
325 5505

• Teen tulede poleerimist. 1 tuli alates 10 
eurost. Peale poleerimist kannan Meguairsi 
poolt välja töötatud ainega, et tulemus kestaks 
kauem. Tel 5816 4441

• Teostan auto keemilist pesu, naha hooldust 
ja vahatamist. Topsave OÜ. Tel 5816 4441

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. Tel 
554 6353

• Veoteenus kaubiku ja puksiiriga. Teenus 
eraisikule. Tel 514 8661

 

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

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

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

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

• Biopuhastite, septikute paigaldus ja 
müük. Tel 57570202, erlend@eestiseptik.ee

EHITUSTEENUS
• Valmistan uksi/aknaid. Tel 5349 6065

• Otsin spetsialisti, kes teeks trepikoja välis-
ukse lehte. Tel 508 3993

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

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

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele remon-
ti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

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

• Korterite ja vannitubade renoveerimine. 
Tel 5380 0863

• Kõik lammutustööd, keldrite ja pööningute 
koristus koos prahi äraveoga. Tel 5380 0863

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Elektritööd. Süsteemide paigaldus, renovee-
rimine ja remont. Tel 511 1964

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
süvendamine, remont, rõngaste vahetamine 
ja kaevuümbriste ehitus. Tel 5840 0240

• Üldehitustööd, puukuurid, saunad, grill-
majad, terrassid. Vanade majade renoveeri-
mine ja uute ehitus. Tel 5380 0863

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

• Maalritööd, trepikodade remont, fassaadi-
de värvimine, üldehitus, renoveerimistööd. 
Tel 5897 9293, Ehmes.ee. Lai 3 a

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

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

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

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. Tel 
522 1165

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, korst-
nad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideerimine. 
Tel 5552 8487

• 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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717
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SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

ARBORIST.EE
OHTLIKE JA PROBLEEMSESTE 

PUUDE LÕIKUS 
VÄÄRTUSLIKE PUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
VILJAPUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
HEKILÕIKUS

AIA VÕI KINNISTU 
HOOLDUS

25 aastat töökogemust 
TEL 5302 3518

www.arborist.ee

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

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

    L 9-15

kuulutused.kuulutaja.ee

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

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

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

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

PEREJUUKSUR
Laada 25, Rakvere

Juuksur Keiu  
554 7332

Juuksur Jaanika  
5626 9611

Ootame uusi ja 
vanu kliente!www.kuulutaja.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@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)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

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

MUUD TEENUSED
• Aedade kujundus, puude-põõsaste istutus, 
viljapuude hooldustööd. Tel 5380 0863

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigaldab 
ja hooldab! Kui otsid õhksoojuspumpa või 
konditsioneer, siis küsi meilt pakkumist! 
Õhksoojuspump on väga mugav ja säästlik 
küttelahendus. Tasuta konsultatsiooni tel 5662 
2050 või http://www.rakverekliima.ee MEIL ON 
LÜHIKE OOTEAEG!

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

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

• Lumetõrje. Osutame mehhaniseeritud 
lumekoristusteenust nii eraisikutele, 
äriklientidele kui ka korteriühistutele. Tel 
5782 6806

• Ohtlike puude likvideerimine. Tel 
554 9113

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komplektid. 
Müük. Paigaldus. Konsultatsioon. 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. Helis-
ta juba täna tel 551 2053. Vaata ka www.hss.ee

KODU

• Katuseredelid viilkatustele. Tel 515 9155

• Ära anda kasutatud elektripliit Rakveres. 
Tel 5645 5465

• Müüa kaseluuad, hind 1.20 €/tk, Lääne-Viru-
maal, kohale toomisega. Tel 5384 1694

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. Tel 
5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. Tel 
5672 7175

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

• Müüa Rakveres puudega köetav klaasuksega 
malmkamin, kõrgus 70 cm, laius 52 cm, sü-
gavus 42 cm, suitsutoru 140 tagant - hind 200 
€ ja uus televiisor LG Smart TV 32 FULL HD 
LED LCD -hind 200.- /kaupluses 260.-/ Tel 554
5134

OST
• Ostan kaks tulekindlat ust, koos lengidega, 
võivad olla kasutatud. Tel 5777 9999

• 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

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

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

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõusid,- too-
teid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 7175

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

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

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

• Ostan kuldmünte, maksan kuni 400 €. Hõbe-
münt kuni 100 €. Tel 5590 6683

• Ostan üleliigseid asju: tööriistad, raamatud, 
lauanõud, mööbel. Tel 503 9650

• Ostan tööriistu ja ehituslikku saematerjali. 
Tel 5380 0863

• Ostan töölaua koos kruustangidega ja VAZ 
tüüpi auto. Tel 529 1004

• Ostan vana rauda ja tehnikat, ka väiksed 
kogused. Tel 5808 1220

• Ostan tuntud kunstnike maale, akvarelle (R. 
Sagrits, E. Kits, R. Uutmaa, E. Haamer). Pakkuge 
ka teisi. Hind 1500 €. Tel 5677 0569

• Müüa nõukaaegne gaasiballoon. Tel 5913 
7349

• Ostan pildil olevaid lillevaase. Pakkuge 
ka teisi värvilisi Tarbeklaasi vaase. Hind 
kuni 100 €. Tel 5677 0569

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja lepapuid 
(40 liitrilises kotis). Halgude pikkus 30 cm. 
Hind lepal 2.80 €/kott ja kasel 3.50 €/kott. 
Tel 505 1528

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

• Müüa puitbriketti, premium pelletit 6/8, 
kivisüsi 1000/25 kg. Lisaks pakume ka halu-
masina teenust. VIRUKÜTTEJAAM.EE. Tel 
53 900 545

• 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

• Müüa toored lõhutud küttepuud. Halu 
pikkus vastavalt kliendi soovile. Saadaval: 
hall lepp, must lepp, kask. Hinnad alates 38 
€/ruum. Saadaval ka kuivad halupuu klotsid 
(eripikkusega halud) 40 L võrkotis – 2 €/kott. 
Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald. Tel 5375 
4750

• Müüa kuiva küttepuud, kask 40 cm. Tel 
5645 0678
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• Ostan majapidamise likvideerimisel igasu-
gust vanakraami ja kila-kola, viina ära teie 
mittevajalikud asjad jäätmekeskusesse. 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 rahasid, ordeneid, rinna-
märke, medaleid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju muud. Kõik 
vana huvitab! Tel 5872 5458

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

• Müüa soovin kila-kola, nii omatehtud, kui ka 
vanavara! Rohkem ei oska kosta! Tõmba traati 
kui oled ostja! Tel 5341 3534, Taat

• Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid: 
kausid, kannud, napsu ja morsiklaasid, karah-
vinid, serviisid ja lillevaasid. Ilusvalgus@gmail.
com. Tel 5859 9737

• Tarbeklaasi toodete koguja ostab Tarbeklaasi 
vaase – 270 €, napsu ja morsiklaasid – 60 €, 
kausid -60 €, karahvinid – 90 €. Tulen järgi Eesti 
piires. Tel 5398 7800

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest klaasist 
vaase kuni 100 €/tk, nõukogudeaegseid 
ja vanemaid ehteid, sõlgi, käevõrusid, 
merevaiku, karpides lusikaid, EW aegseid 
kohvikanne ja piimakanne. Samuti ostan 
nõukogudeaegseid ja ka vanemaid raa-
mitud seinapilte, graafi lisi lehti, õlimaale, 
akvarelle, kujusid, keraamilisi seinaplaate, 
fotoaparaate, fotosid, fotoalbumeid, post-
kaarte jne. Igasuguse huvitava vanavara, 
raamatute ja kunsti ost! Tulen ise kohale 
- raha kohe kätte! Tel 5649 5292

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, käevõ-
rusid, merevaiku, münte, hõberublasid, 
paberrahasid, kellasid, hõbedat (pitsid, 
lusikad, portsigarid jne). Huvitavad ka 
vanad rinnamärgid, medalid, ordenid, 
koolimärgid, spordimärgid, märgikarbid 
ja märgivaibad. Ostan raamatu „Oikumeeni 
äärel“ 30 €/tk ja enne 1940. aastat trükitud 
nahkköites raamatuid (raamatu selg või 
kaaned on nahaga kaetud) ja muid vanu 
raamatuid. Pakkuda võib igasuguseid esi-
vanematest jäänud asju! Tulen ise kohale 
- raha kohe kätte! Tel 5649 5292

TEATED

• Leitud kass! Piiralt, Olerexi tankla juurest 
leitud valge sõbralik isane kass. Kiisu ootab oma 
peremeest, helista tel 5396 9906

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

TEOSTAME: 






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

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet 
Ritale poegadega kalli isa, vanaisa 

JÜRI LOITi
kaotuse puhul.  

Sõmeru Singlitest 
Katrin, Külli, Kai, 

Kristi, Moonika, Tiiu

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM HIND KÕRGEIM HIND

Kartul kg 0,68 0,80

Maitseroheline (r.sibul, till, petersell) kg 7,00 10,00

Küüslauk kg 10,00 12,00

Tomat kg 3,50 4,50

Tomat, imp. kg 2,50 3,00

Mugulsibul kg 2,50

Peakapsas kg 0,80

Hapukapsas kg 2,50

Suvikõrvits kg 1,00

Kõrvits kg 0,80 1,00

Porgand kg 1,50 2,00

Kaalikas kg 1,50

Peet kg 1,50

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 5,00

Ploomid, import kg 2,50 3,50

Õunad kg 1,50 3,50

Mesi kg 7,00

Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5,00

Värske räim ja kilu kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL 21. OKTOOBER 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Müügil  soojad kudumid, kanarbikud ja kalmuseaded!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

EHITUS
• Ära anda betoonplokke. Tel 5594 7776

• Müüa uus Makita kettsaag (võimsus 4,1kW). 
Hind 200 € (poe hind 480 €). Tel 5813 8162

• Oleks soov pinnase täitematerjalile ilma 
suuremate kivideta. Tel 5373 7321

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

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

PÕLLUMAJANDUS

• Arkna Aiand müüb maheõunu „Liivika“, 
„Krista“, „Kuldrenett“, „Alesja“ ja „Talvenauding“. 
Hind 2,80 €/kg. Info ja tellimine tööpäeviti tel 
5557 8751, E-post: info@arkna.ee. Samas müü-
me pastoriseeritud õunamahla 5 l kottides, 
hind 14,90 €/5 l

• Müüa Kungla Talu toidukartulit „Laura“, 
„Gala“, 30 kg. Võrk 15 €. Vedu. Info tel 514 1338

• Müüa mahedalt kasvatatud toidukartulit 
„Vineta“. 25-30 kg võrk, hind 12 €. Tel 5561 3183

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

• Odavalt müüa kaks aastat seisnud sõnnikut. 
Tel 5390 6270

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

• Odavalt anda umbes 10-15 kg munakoori ja 
umbes 300 karpi. Tel 5390 6270

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

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

VANAVARA

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

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

• Ostan NSVL  fotoaparaate, objektiive, vahv-
liküpsetajaid. Tel 5853 2215  

• 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

TUTVUS

• Keskealine mees soovib tutvuda 40+ nais-
terahvaga kooselu eesmärgil. Tel 5808 1220

• 61-aastane mees soovib tutvuda naisega. 
Tel 5604 0615

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

Rakvere, V idu 27.õ Info ja registreerimine
tel. 5152340 v i tarmo@e-autokool.eeõ

www.e-autokool.ee

• Veoauto- ja bussijuhi (140h) kiirendatud ametikoolitus
algab 04.11.2021 kell 10.00

• Veoauto- ja bussijuhi (35h) täienduskoolitus
algab 6.11.2021 kell 10.00

• algab 6.12.2021 kell 18.00C- ja CE-kategooria koolitus
• algab 7.12.2021 kell 18.00T-kategooria (traktor) koolitus
• algab 8.12.2021 kell 18.00D-kategooria (buss) koolitus

S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 12.11 ja 23.11
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 11.11 ja 02.12
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 11.11 ja 26.11
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Elektritööd - eramud

Elektritööd - sõidukid

Kliimaseadmete täitmine

ja hooldus - sõidukitel

Tel. 527 7791

allan.lainla@gmail.com

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

• puidust siseuksed al 90.-

• valged sileuksed al 65.-

• valged profiiluksed al 75.-

• Basic välisuksed al 260.-

• Nordic välisuksed al 320.-

• laudisega välisuksed al 180.-

• korteri välisuksed al 170.-

• tulekindlad EI30 uksed al 250.-

• tulekindlad EI30 tammespoon uksed al 390.-

Sealiha
al veerand seast

Sealiha
al veerand seast

(tükeldamise võimalus)

tel: 5358 6772
vajanguperefarm@gmail.com

perefarm

Suurepärane
sünnipäeva pakkumine
06.11 kell 11:00-14:00

Suurepärane
sünnipäeva pakkumine
06.11 kell 11:00-14:00

Suurepärane
sünnipäeva pakkumine
06.11 kell 11:00-14:00

Seahakkliha 2.99
Süldi ja pasteedi materjal, subproduktid

Müük ettetellimisel kuni 04.11

Sealiha
al veerand seast

(tükeldamise võimalus)

Müük ettetellimisel kuni 04.11

2.19

Rammo tee 3, VajanguRammo tee 3, Vajangu

2.19
Seahakkliha 2.99

€/ kg€/ kg€/ kg

€/ kg€/ kg€/ kg

Aadress: Jahvataja, Tõrma küla,

Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44406

Näpi mööbli tühjendusmüük.

Hinnad soodsad!

Näpi mööbli tühjendusmüük.

Näpi tee 20a, Näpi, Rakvere vald / Tel. 529 2692Näpi tee 20a, Näpi, Rakvere vald / Tel. 529 2692
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