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Põnevate radade ja küsi-
mustega seiklusorientee-
rumine sai inimeste 
poolt vaid positiivset ta-
gasisidet ning kõigi osa-
lejate vahel loositi välja 
vägevaid auhindu.

Eliisa Sild

29. septembrist 21. oktoobri-
ni toimus Lääne-Viru Oma-
valitsuste Liidu (VIROL) 
eestvedamisel ning koostöös 
kohalike omavalitsuste ja 
Lääne-Viru Tervisenõuko-
guga maakondlik seiklus- 
orienteerumine. Möödunud 
laupäeval, 27. oktoobril anti 
Rakveres projektile ka lõ-
pupauk – toimus kogupere 
orienteerumine ja loositi välja 
uhkeid auhindu.

VIROLi turvalisuse ja rah-
vatervise spetsialist Kaidy 
Aljama rääkis, et tegemist oli 
kogu Lääne-Virumaad hõl-
mava seiklusorienteerumise 
projektiga, mis leidis aset juba 
kolmandat aastat. Samas nii 
mastaapsel kujul kui tänavu, 
polnud üritus varem veel toi-
munud.

Mõttele selline projekt ellu 
viia tuligi Lääne-Viru Tervi-
senõukogu kolm aastat tagasi. 
Võeti ühendust Piret Laid-
rooga, kes orienteerumise 
vastu huvi tunneb. Seejärel 
pandi pead kokku ja sün-
dis igati tänuväärne projekt. 
Nüüdseks on see kasvanud 
aga veelgi suuremaks.

Lihtne eesmärk
Seiklusorienteerumise mõte 
ja vahendid on lihtsad. „Ees-
märk on saada inimesed välja 
liikuma. Andsime inimeste-
le kaardi ja lasime neil vabalt 
valida, millal ja kuhu nad ta-
havad liikuma minna. Meie 
lõime neile selleks ainult tin-
gimused,“ märkis Aljama.

Rajad olid erinevate pik-
kustega – oli nii 4–5 km kui 

Seiklusorienteerumisele 
anti lõpupauk

Orienteerumispäeva nautisid ka kõige pisemad, kelle jaoks oli valmista-
tud oma orienteerumisrada.

Foto: Reti Kokk

ka 8–9 km pikkuseid radu. 
Teed olid tehtud selliselt, et 
neid oleks võimalik läbida 
tunni ajaga. Seiklusorien-
teerumise projekti perioodil 
oli inimestel võimalus valida 
endale lisaks liikumiseks so-
bivale rajale ja päevale ka oma 
tempo ning liikumisvahend. 
Kõik rajad olid läbitavad jalg-
si ja enamus ka jalgaratta või 
lapsevankriga. Mõned inime-
sed kasutasid autosid, et läbi-
da pikki vahemaid.

Lõpuorienteerumise päeval 
oli rõhku pandud eelkõige 
orienteerumisele ja auhinda-
de loosimisele. Päeva juhtis 
rõõmsameelne Robin Täpp. 
Külma ilmaga pakuti kohal-
viibijatele sooja teed ning 
eesmärk oli inimesi liikumas 
hoida. Lastel ja täiskasvanutel 
oli võimalus läbida ka pise-
maid liikumisradu, mida ai-
tasid korraldada Eili Jalakas ja 
Annely Ramul.

„Selle aasta korraldus su-
jus suurepäraselt, kohalikud 
omavalitsused tulid väga hästi 
kaasa. Saime endale kampa ka 
Toivo Muraka, kes on tänase 
päeva peakorraldaja. Tema 

annab inimestele võimaluse 
tutvuda tehnilise orienteeru-
misega, kasutades elektroo-
nilist märkesüsteemi ja võist-
luskaarti,“ jäi Kaidy Aljama 
korraldusega rahule.

Päeva peakorraldaja Toivo 
Murakas rääkis, et rajameist-
rina sai ta ülesande pakku-
da kõikidele orienteerumise 
huvilistele läbida võimete-
kohane orienteerumisrada. 
„Koostasin kolm erinevat 
rada. Tehniliselt mõõduka 
keerukusega 4,6 km pikkune 
rada „Väge täis“ oli jõukoha-
ne eelkõige neile, kes varem 
tehnilise orienteerumisega 
tegelenud. Tehniliselt lihtsam 
ja lühem rada „Matkajad“ oli 
läbitav kõigile, kes oskavad 
kaarti käes hoida ja selle järgi 
õiges suunas liikuda,“ tutvus-
tas Murakas.

„Lastele ja miks mitte ka 
täiskasvanutele joonistasin 
välja uue sprindiorienteeru-
miskaardi osa Spordikesku-
se ja Aqva vahelisel alal. Hea 
turvaline koht teha esmast 
tutvust orienteerumiskaardi-
ga ja vana-kooli märkesüstee-
miga (kompostritega), leppe-

märkidega ning ühtlasi otsida 
kontrollpunktidesse peidetud 
tegelasi – oravat, elevanti, re-
bast, Käsna Kallet jt,“ jätkas 
rajameister.

„Rada oli tehniliselt lihtne, 
tagades lastele kindla edutun-
de ja rõõmu kontrollpunkti 
leidmisel. Lapsed saabusid 
läbitud rajalt finišisse ning ra-
hulolu ja rõõm paistis nende 
näolt kaugele,“ tundis Mura-
kas heameelt, tänades ühtlasi 
Rakvere vallavanem Maido 
Nõlvakut, kes teda sellesse 
projekti kaasas, ning Kaidy 
Aljamad sujuva koostöö eest.

Põnevad auhinnad
Kaidy Aljama sõnul oli pro-
jekti perioodil kokku osale-
nute arv väga suur: „Kuna 
paljud käisid lihtsalt liikumas 
ja ei toonud meile ülesannete 
vihikuid ära, siis täpset arvu 
me ei tea ega saagi ilmselt ku-
nagi teada. Loosisedeleid vaa-
dates tundub, et osavõtjaid 
oli väga palju ning osalejate 
rekord purustati – liikujaid 
oli lausa rohkem kui eelmise 
kahe aasta peale kokku. Ku-
nagi varem pole nii palju ini-
mesi liikunud.“

Lõpuorienteerumise päeval 
jagati mitmesuguseid auhin-
du. „Nende vahel, kes läbisid 
igast omavalitsusest vähemalt 
ühe raja, ehk siis kokku 8 või 
rohkem rada, loosime välja 
300 euro väärtuses V Spa kin-
kekaardi. See on n-ö VIP loos 
meil,“ tutvustas Kaidy nende 
parimat auhinda.

Seejärel pandi kõik loosi-
kaardid ühte kasti ja nende 
vahel loositi veel hulga põ-
nevaid auhindu. Rattabaasiga 
koostöös pandi välja jalgratas 
koos turvavarustusega ning 
Maanteeamet aitas hoolitseda 
selle eest, et helkurid ja tuled 
oleks küljes.

Lisaks oli võimalik võita 
AQVA Spa kinkekaart ning 
erinevaid ujula- ja spordikes-
kuste pääsmeid, samuti ka 
mitmeid valdade meeneid.

Rahvatervise spetsialist rää-
kis, et ettevõetud projekt sai 
rahva heakskiidu: „Olen kuul-
nud väga positiivset tagasi-
sidet, rahule on jäädud huvi-
tavate radade ja küsimustega 
ning eriti just valiku võimalu-
sega, et inimesed võisid min-
na sinna, kuhu nad tahtsid. 
Küll aga kuulsime ka, et osad 
punktid olid rasked ja kasuta-
da tuli internetti.“

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee
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Jaapani suursaadik an-
dis pidulikul tseremoo-
nial Eesti sumo eestve-
dajale Riho Rannikmaa-
le ja endisele professio-
naalsele sumomaadlejale 
Kaido Höövelsonile üle 
ordeni ja tänukirja.

Liisi Kanna

Möödunud nädalavahetusel 
toimusid Rakvere spordikes-
kuses noorte Euroopa meist-
rivõistlused sumomaadluses, 
mida väisas ka Jaapani suur-
saadik Yoko Yanagisawa.

Saadik andis võistluste ava-
päeval üle Jaapani keisri poolt 
Eesti Sumoliidu peasekretärile 
Riho Rannikmaale omistatud 
Tõusva Päikese ordeni ja Jaa-
pani välisministeeriumi aukir-
ja Jaapanis edukat sumokar-
jääri teinud Eesti Sumoliidu 
asepresidendile Kaido Höö-
velsonile.

Yoko Yanagisawa tänas 
Rannikmaad ja Höövelsoni 

Tapa südalinnas asuvas 
Grossi Toidukaupade 
kaupluses on käimas 
ehitustööd, mille käigus 
saab hoone uue välisil-
me.

Liisi Kanna

AS OG Elektrale kuuluv Tapa 
Grossi Toidukaupade kauplus 
asub 1950ndate lõpus ehita-
tud vanas raudteelaste klubis, 
mis renoveeriti 1998. aastal. 
Jaeketi omanik Oleg Gross 
rääkis, et toona viimistleti 
hoone väljast profiilplekiga. 
„1990ndate lõpus oli see odav 
ja lihtne materjal,“ meenutas 
ettevõtja.

Nüüd tajuti aga vajadust 
kaasaegsema lahenduse järe-

le. „Tapa linn tegi keskväljaku 
korda ja meie kauplus oma 
välisfassaadi poolest ei sobi-
tunud enam linnapilti,“ tõ-
des Gross, lisades, et teatavat 
mõju avaldas ka sealne kon-
kurents, kuna mõni aeg tagasi 
avati Tapal uus ja nägus Coo-
pi kauplus.

„Seal ei olnud valikut – see 
tuleb korda teha! Seda enam, 
et me asume täpselt südalin-
nas,“ märkis Gross.

AS OG Elektra kinnisva-
rahaldur Kertu Olu rääkis, 
et uuendustööde käigus soo-
justatakse kogu hoone väga 
efektiivsel ja kaasaegsel mee-
todil PUR-vahuga ning va-
hetatakse profiilplekk välja 
Kivex betoonkiud plaatide 
vastu. Värvikombinatsioonis 
kasutatakse punast ja hele- 
ning tumehalli.

„Liigume selles suunas, et 
keti uusehitised ning reno-
veeritavad kauplused näeksid 
sarnased välja või oleks mõni 
äratuntavalt läbiv element, 
ning uute kaupluste puhul 
kasutamegi sellist värvilahen-
dust,“ märkis Olu, lisades, et 
hallid toonid sobisid ka valla 
nägemusega, mille kohaselt 
loodeti, et tulemus sarnaneks 
võimalikult palju algupärase-
ga. Nii näiteks saab hele- ja 
tumehallide plaatide kont-
rastiga tekitada näilise efekti 
soklist, mis hoonel algsel ku-
jul olemas oli.

„Sissepääsu ümbritsev pu-
nane oli meiepoolne kindel 
soov, kuna tegemist on meie 
tunnusvärviga ning samal ajal 
ergastab see ka kesklinna,“ 
täpsustas kinnisvarahaldur.

Olu märkis, et lõpplahen-

duseni jõutigi ettevõtte ja 
omavalitsuse esindajate aru-
telude tulemusel. „Koostöö 
vallavalitsusega oli konstruk-
tiivne, jõudsime kõiki osa-
pooli rahuldava lahenduseni,“ 
sõnas Olu.

Tapa vallavanem Riho Tell 
nentis, et kaupluse välisilme 
uuendamine avaldab linna-
südamele suurt mõju. „Grossi 
Toidukaupade kauplus asub 
Tapa linna peatänaval ning 
kujundab olulisel määral lin-
na üldilmet. Käesoleva aasta 
alguses lõpetas vald samas 
piirkonnas Tapa raudteejaa-
ma ümbruse tänavatevõrgu 
korrastamise. Kahe projekti, 
Grossi Toidukaupade kaup-
luse ja tänavatevõrgu uuen-
damise, koosmõjul saab Tapa 
linna keskus uue, kaasaegse 
ilme,“ kiitis Tell.

Muutuvad rongide 
sõiduplaanid
Seoses raudtee remont-
töödega Tapa-Rakvere 
lõigul muutuvad alates 5. 
novembrist Tallinna-Nar-
va ja Tallinna-Rakvere lii-
ni rongide sõiduplaanid. 
Rakvere liini puhul on Ta-
pa-Rakvere lõigul kasutu-
sel asendusbussid. Ühtlasi 
taastub alates esmaspäe-
vast tavapärane sõiduplaan 
Tallinna ja Tartu vahel. 
Idasuuna sõiduplaan ala-
tes 5. novembrist on leitav 
Elroni kodulehelt https://
elron.ee/.

Kuulutaja

Jaapan tunnustas Eesti sumomehi

Grossi Toidukaupade Tapa kauplus uueneb

Tapa Grossi Toidukaupade kaupluse hoone saab punase ning hele- ja 
tumehalli värvikombinatsiooni.

Foto: AS OG Elektra

Rääkides hoonete olukor-
rast linnas laiemalt, tunnus-
tas vallavanem Tapa linna 
korteriühistuid. „Aktiivselt 
on alustatud korrusmajade 

renoveerimistöödega ning 
tulemuseks on paranev, vär-
vilisem ja rõõmsam üldilme,“ 
sõnas Tell.

Rakveres peetud kolme-
päevastelt meistrivõist-
lustelt noppisid Eesti 
noored sumotorid 7 
kuldmedalit. Kõrgeimale 
poodiumiastmele jõud-
sid noorte klassis Juhan 
Kristjuhan ja Sandra Pla-
mus, kes saavutas kulla 
ka kadettide hulgas, li-
saks sai esikoha kadetti-
de meeskond. Juunioride 
klassis võitis Kai Pähkel 
kuldmedali nii oma kui 
absoluut kaalukategoo-
rias, lisaks pälvis võidu 
juunioride naiskond.

Medaleid tuli Eesti-
le aga kokku 30 – lisaks 
kuldadele 4 hõbedat ja 
19 pronksi. Sellega tõu-
sis eestlaste poolt rah-
vusvahelistel tiitlivõist-
lustel võidetud medalite 
arv 410ni.

Paremalt Kaido Höövelson, suursaadik Yoko Yanagisawa ning Riho Rannikmaa kaasaga.
Foto: Liisi Kanna

panuse eest Eesti ja Jaapa-
ni vaheliste sõprussidemete 
arendamisse ning sumomaad-
luse edendamisse Eestis. Ta 
märkis, et autasustatavad on 
varasemalt olnud õpilane ja 
õpetaja ning nende saavutu-
sed on omavahel väga tugevalt 
seotud – ühe karjäär poleks 
ilma teiseta nii kaugele jõud-
nud ja vastupidi. „Seega on 
mul väga suur rõõm, et saame 
seekord anda välja topeltau-
hinnad,“ sõnas suursaadik.

Ta märkis ka, et ilmselt 
võib paljudel tekkida küsi-
mus – miks Kaido Höövelson 
ordenit ei saanud. „Jaapanis 
antakse orden elutöö eest ning 
seetõttu on härra Höövelsonil 
selleks veel vara. Kui ta jät-
kab 20–30 aastat senist tööd ja 
panustamist, on loodetavasti 
järgmiseks võimalik ka orden 
pälvida,“ selgitas suursaadik.

Yanagisawa kiitis Höövel-
soni ja Rannikmaa ettepane-
kut korraldada autasustamise 

tseremoonia just meistrivõist-
luste ajal Rakveres, kuhu oli 
kogunenud rohkelt sumosse 
panustanud inimesi, kes oska-
vadki kõige paremini hinnata 
tunnustatavate saavutusi. „Ja 
mis veelgi olulisem, siin võist-
levatele noortele on härra 
Höövelson ja härra Rannik-
maa väga suurteks eeskuju-
deks,“ toonitas saadik.

Yoko Yanagisawa tutvustas 
tseremoonial Riho Rannik-
maa ja Kaido Höövelsoni tee-

konda sumoni ja selles vald-
konnas tehtut ning saavutatut, 
misjärel andis autasud piduli-
kult üle.

Riho Rannikmaa ütles orde-
ni vastuvõtmise järgses emot-
sionaalses sõnavõtus, et Jaa-
pan on olnud tema südames 
kogu tema teadliku elu. „Ma 
tänan Jaapani valitsust, kes on 
mu püüdlusi märganud,“ lau-
sus Rannikmaa ning rõhutas, 
et sel teekonnal on olulist rolli 
mänginud toeks ja teejuhiks 
olnud inimesed.

Õhtul toimus Barto Puhke-
majas tunnustatute vastuvõtt, 
kus vabamas vormis õnnitlusi 
jagati. Kaido Höövelson nen-
tis tänukõnes, et Jaapani ja 
Eesti vaheline sild on tugevam 
kui kunagi varem ning viima-
se viieteistkümne aasta jook-
sul on riikidevaheline koostöö 
palju arenenud.

„See suur ja tugev sild, mis 
on tehtud – seda ei ehita ük-
sinda,“ toonitas ka Höövelson 
just teekaaslaste panust.
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Lääne-Virumaa Kesk- 
raamatukogus käis aja-
loohuvilistega kohtumas 
Hanno Ojalo, kes pidas 
loengu teemal „Eesti 
meeste rasked valikud 
Teises maailmasõjas”.

Ülle Kask

Sõjaajaloolane Hanno Ojalo 
rääkis, et kui NSV Liit 1940. 
aastal okupeeris ja annek-
teeris Eesti Vabariigi ja tei-
sed Balti riigid, teenis Eesti 
sõjaväes umbes 14–15 tuhat 
meest.

„Nendelt sõduritelt ja oh-
vitseridelt ei küsitud tollal 
mitte midagi, vaid neil kästi 
Eesti pagunid maha võtta ja 
asendada need punaste pagu-
nitega,” kõneles Ojalo ja jät-
kas, et eestlasi sunniti astuma 
vastloodud Punaarmee terri-
toriaalkorpusesse.

Kui aga Saksamaa ja Nõu-
kogude Liidu vahel puhkes 
sõda, otsustas suurem osa 
korpusest, et nemad Stali-
ni režiimi eest võitlema ei 
hakka ja 1941. aasta suvel 
Pihkva lahingute ajal läksid 
paljud sakslaste poole üle, an-
des ennast vangi. Paraku neil 
meestel väga hästi ei läinud. 
Enamasti viidi nad Ida-Prei-
simaale sõjavangilaagritesse, 
kust vabaneti alles 1942. aasta 
kevadeks.

„Seda ka suure surmaga,” 
märkis Ojalo. „Neid, kes olid 
n-ö asendamatud spetsia-
listid, hoiti vangis veel kuni 
1942. aasta suveni. Üks neist, 
leitnant Karl Pärnoja, kes pä-
rast oli soomepoiss, töötas 
saksa firmas kraanajuhina. Ta 
oli nii hea kraanajuht, et teda 
ei tahetud sellepärast minema 
lasta.”

Kui Eestis toimus 1941. 
aasta juulis ja augustis nn su-
vesõda, oli selle silmapaist-
vaks saavutuseks Tartu üles-
tõus punaste okupatsiooni 
vastu. „Aga siis selgus tõsiasi, 
et Suur-Saksamaa ei kavatse-
nudki Eesti Vabariigi iseseis-
vust taastada,” rõhutas Ojalo, 
lisades, et tollal käisid inimes-
te seas kuulujutud, et tegeli-
kult on plaanis pool Eesti ela-
nikkonnast saksastada ja pool 
Peipsi taha vedada.

Sõja esimestel aastatel või-
sid olla teatud hulgal eestlas-
tel ka sellised illusioonid, et 
Saksamaa võidab sõja ja siis 
„küüditatakse” ennast koju 
tagasi. Paljud eestlased, kes 
ühinesid Saksa sõjaväega, 
teenides näiteks abiväeosa-
des, julgestusgruppides või 
politseipataljonides, läksid 
sinna ainult sellepärast, et 
kätte maksta oma sugulaste 
ning sõprade eest, kes olid 
küüditatud, tapetud või arre-

teeritud. Need, kellel lähedasi 
ei olnud, olid vihased Eesti 
Vabariigi hävitamise ja Eesti 
okupeerimise eest.

1941. aasta oli väga raske 
aasta ka sellepärast, et väga 
palju eestlasi sai surma nii 
ühel kui teisel poolel sõdides. 
Nendest, kes vene poolel ellu 
jäid, otsustas NSV Liidu juht-
kond hakata rahvusväeosi 
moodustama. Nõnda sündis 
Eesti Laskurkorpus, mis saa-
deti 1942. aastal Velikije Luki 
alla sõdima. Nendes lahingu-
tes avanes eestlastel jälle või-
malus oma meelsust näidata 
ja valikuid teha. Välisrindel 
jooksis umbes 1000 meest 
sakslaste poolele üle.

Tohutu hulk eestlasi astus 
1944. aastal ka vabatahtlikult 
saksa sõjaväkke. Seda kor-
raldas kohaliku Eesti režiimi 
juht Hjalmar Mäe. Loodi 20. 
Eesti SS-diviis.

„Juriidiliselt püüti selle mo-
bilisatsiooniga jätta meestele 
pettekujutelm, et kõik toimus 
Eesti Vabariigi nimel. Need, 
kes ei allunud mobilisatsiooni 
kutsele, pandi vangi,” nentis 
Hanno Ojalo.

„Teoreetiliselt võis ühe 
Eesti sõduri või ohvitseriga 
juhtuda selline lugu, et tal oli 
Teise maailmasõja jooksul 
võimalus teenida 5–7 erine-
vas sõjaväes. Oletame, et kõi-
gepealt oli ta ausa Eesti ko-
danikuna Eesti sõjaväes. Siis, 
temalt küsimata viidi ta üle 
Punaarmee territoriaalkor-
pusesse, seejärel jooksis ta üle 
sakslaste poolele. Kui sõdur 
läks sakslastega tülli, põgenes 
ta Soome sõjaväkke,“ arutles 
ajaloolane.

„Suurem osa soomepoisse 
tulid 1944. aastal Eestisse ta-
gasi. Siis oli jälle kaks varian-
ti, kas mees jäi kodumaale ja 
ta mobiliseeriti Punaarmees-
se. Kui ta aga läks edasi Saksa-
maale ja hiljem põgenes sealt 
läände, oli tal võimalus astuda 
USA sõjaväe abiüksustesse, 
ehitus- või töökompaniisse. 
Nii et, üks Eesti sõjamees võis 
päris rahulikult läbi mitme 
sõjaväe käia,” jätkas Ojalo.

Kui võrrelda Saksa ja Nõu-
kogude okupatsiooni Eestis 
või teistes riikides, siis mõle-
mal režiimil oli sõjaajaloolase 
meelest palju sarnaseid jooni. 
Kuid Saksa korral oli mingi-
sugune loogika: kui sa tegid 
oma tööd hästi ja ei rääkinud 
riigivastaseid jutte, võisid 
suhteliselt rahulikult elada.

NSV Liidus ei tähenda-
nud see aga midagi. Sa võisid 
rääkida ustavat juttu või olla 
korralik tööline, aga kui käi-
sid igasugused kampaaniad, 
näiteks erinevate rahvavaen-
laste otsimine, ja selgus, et 
inimese päritolu oli kulaklik, 
ta sugulane oli politseinik 
või kaitseliitlane, võis temaga 

Hanno Ojalo on Eesti 
Akadeemilise Sõjaaja-
loo Seltsi liige, kes kir-
jutab enamasti Teisest 
maailmasõjast, et mä-
lestada enda sõnul sel-
les kohutavas tragöö-
dias langenuid ja huk-
kunuid. Ta on kirjutanud 
Eesti sõjaajaloost üksi 
ja mõnede kaasautorite-
ga kahasse ligemale 50 
raamatut.

„Kui me ise sõjaajalu-
gu ei uuri ega Eestist ei 
kirjuta, siis teised võivad 
seda tehes jama kokku 
ajada,” sõnas Ojalo Lää-
ne-Virumaa Keskraama-
tukogus teda kuulama 
tulnud ajaloohuvilistele.

Eesti meestest, kes 
sõdisid Teises maailma-
sõjas Saksa SS-vägede 
koosseisus, on tema 
sulest ilmunud raamat 
„Leegion 1942-1945. 
Pikk teekond Heidelaag-
rist Prahani. Kriitiline 
ülevaade ühest kuulsast 
eesti väeosast.” (Kirjas-
tus Ammukaar 2015).

Raamatus „Laskur-
korpus 1942-1945. Pikk 
teekond Velikije Lukist 
Kuramaani.” (Ammu-
kaar 2018) rullub lahti 
Punaarmee 8. Eesti las-
kurkorpuse lugu.

Sõjaajaloolane Hanno Ojalo Lääne-Virumaa Keskraamatukogus.
Foto: Ülle Kask

„pattude” pärast igasuguseid 
asju juhtuda.

Need ohvitserid, kes Pu-
naarmees laskurkorpuses 
teenisid ja karjääri tegid, 
polnud pärast sõda kaitstud. 
1950ndatel algas kodanlike 
natsionalistide vastane kam-
paania, kinni nabiti terve 
hulk laskurkorpuse ohvitsere, 
kes olid enne Eesti sõjaväes 
kaadriohvitserid olnud, nad 
mõisteti erinevates asjades 
süüdi ja viidi vangilaagritesse.

„Nõukogude režiimi mõte 

oligi see, et kõik pidid tund-
ma hirmu. Isegi Stalini lähi-
konnas lõpuks ju tema kõige 
lähemad kaastöölised tahtsid 
sellest hullust lahti saada,” 
märkis Hanno Ojalo.

„Mida siis oleks pidanud 
üldse tegema väike riik, keda 
tabab sõja ajal kolm okupat-
siooni: Vene, Saksa ja siis jälle 
Nõukogude Liit?” esitas sõja-
ajaloolane küsimuse. Ja vas-
tas, et põhimõtteliselt Eesti 
elanikkonnal ega sõjameestel 
ei saanudki olla moraalseid 

ega eetilisi valikuid. Mingi 
koostöö okupatsioonivõimu-
dega pidi ju olema, et elada 
saaks.

„Näiteks Taani ja Norra pa-
nid käed risti ja ootasid, millal 
lääneriigid nad vabastavad. 
Aga Eesti? Meil ei olnud ing-
lasi ega ameeriklasi appi tule-
mas. Kahjuks oli Teises maa-
ilmasõjas väikestel riikidel 
võimalik valida kas halva või 
veel halvema vahel,” tõdes 
ajaloolane.
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Eesti meeste rasked valikud 
Teises maailmasõjas

Sagadi mõis võtab tööle

ETTEKANDJA (täistööaeg) ja

CATERINGI TEENINDAJAID

www.sagadi.ee



TÖÖ/KOOLITUS

KOOLITUS

• Rumner Grupp OÜ otsib ül-
dehitajaid. Tel 514 4940

• Pakun tööd tublile mehe-
le puidutööde ja aiapiirete 
valmistamisega  tegelevas 
ettevõttes. Hea, kui oleksid 
kohusetundlik ja omaksid veidi 
kogemusi ehitusvaldkonnas. 
Omalt poolt pakume sõbralik-
ku meeskonda, vaheldusrikast 
tööd ja palka alates 1000 € neto. 
Lisainfo tel 5691 4853

• Restoran BabyBack Rakveres 
otsib oma meeskonda nõude-
pesijat. Töö graafiku alusel kell 
10.00-20.00. Lisainfo tel 552 8197 
või mariann@babyback.ee

• Nahastuse hooajal on pakkuda 
tööd meestele ja naistele reba-
sefarmis Soomes. Tel 5669 4575

• Vajan metsatöölist Rakverest. 
Tel 5673 5648

• Bussifirma pakub tööd bussi-
juhile Haljalasse ja Sõmerule 
(töötajate-õpilaste vedu). Osaline 
tööaeg, sobib ka pensionärile. Info 
tel 509 2583

PAKUN TÖÖD OTSIN TÖÖD

Mööblisalong Vaala 
keskuses pakub tööd 
müügikonsultandile 

ja mööblimonteerijale 
osalise tööajaga. 

cv@marbergsisustus.ee

• Hoonete halduse-, kommu-
naalmajanduse ja kohaliku oma-
valitsuse töökogemusega noor 
meespensionär otsib uusi töö- 
alaseid väljakutseid Rakveres või 
Lääne-Virumaal. Tel 508 8037

• Mees kogemustega ehitaja otsib 
tööd. Tel 5376 4824

• Korralik hoovikoristaja otsib 
tööd. Tel 5631 5527

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

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus 20 tundi (vajadusel jätkame) 
algajatele ja taasalustajatele Tsent-
rumis Koidula 1 alates E 5.11, T 
6.11 ja N 8.11 kella 18-19.30. Hind 
60 €, sisaldab õppematerjale. Reg 
tel 5566 1419

Otsid tööd? Vajad töötajat?
Sisesta nüüd kuulutus

kuulutused.kuulutaja.ee

Kas Sulle 
meeldib 
kirjutada?
Sind huvitab, mis 
maailmas toimub?
Tahad lisaraha teenida?

Kui jah, siis kirjuta artikkel 
ja saada see toimetusse.
E-post: toimetus@kuulutaja.ee
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Pakkuda 

EHITUSTÖÖD 
Helsinki piirkond. 

Sisetööd - vaheseinad/vahelaed; 
põranda tasandus/lihvimine; 

akende/uste paigaldus, puuse-
patööd jne. PLAATIJALE 

pakkuda tunni ja tükitööd. 
Töö pikaajaline 

ja palk iga 2 nädala tagant.

Tööturvallisuskaart 
kohustuslik, SOOME KEEL 

suhtlustasandil nõutav. 
Elamisega aitame. Tööd saab 

alustada 01.11.2018

Tel. +372 5676 2345
otsintood@fi nrak.ee
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Paljudele Virumaa muu-
sikasõpradele on Peep 
Pihlaku nimi ja nägu vä-
ga tuttavad. Uuris ka 
Kuulutaja, mis andekal 
muusikamehel parasja-
gu teoksil on.

Seidi Lamus-Tšistotin

Peep, mis asi on Moonakü-
la Muusikaakadeemia?
See on vabaühenduslik kul-
tuuri- ja seltsielu edendav 
sõltumatu institutsioon. Olen 
küll ise selle algataja ja veda-
ja, aga mul on palju kaaslasi, 
kellega erinevaid projekte 
teeme. Materiaalses mõttes 
sel akadeemial suuri haldusi ja 
objekte pole, enamus toimin-
gutest leiab aset mu garaaži 
taga, kunagise saunakökatsi 
asemele ehitatud väikeses ko-
dustuudios. Aga muusika ja 
muude vahvate asjadega tege-
lemiseks ei pea ju olema alati 
sammastega paleesid.

Akadeemia peaeesmärk on 
hoolitseda selle eest, et elu 
oleks huvitav. Tegelengi just 
kreedo sõnastamisega ja het-
kel kõlab mitteametlik ver-
sioon nii: „Kui elu on mäng, 
siis Moonaküla Muusikaaka-
deemia on mäng mängus. Kui 
elu ei ole mäng, siis Moona-
küla Muusikaakadeemia lisab 
elule mängulisust.“

Usun, et inimesed saavad 
ise palju ära teha, et nende elu 
kulgeks põnevalt. Tuleb vaid 
enda jaoks selgeks mõelda, 
mis on need sihid ja väärtu-
sed, mis sind rõõmustavad. 
Kui need küsimused klaarid, 
tekib kohe ka mõttekaaslasi 
ja polegi muud, kui anna aga 
tuld.

Kellega sina oled 
ühinenud?
Neid on palju. Üks väljund 
meie iseäralikul akadeemial 
on hariduslik, olen magist-
rikraadiga muusikaõpeta-
ja. Ametlik töökoht on mul 
Kaurikoolis, kus õpetan las-
tele pillimängu. Akadeemias 
käivad aga rohkem täiskasva-
nud. Musitseerime. Räägime. 
Kirjutame sõpradega vahel ka 
ise muusikat. Näiteks on päris 
paljud kuulsate meestetantsu-
pidude lood ja laulud sündi-
nud Moonakülas.

Akadeemia tiiva all tegut-
seb tegelikult mitu formaati. 
Näiteks Muusikapatrull, mida 
teen koos sajakonna meetri 
kaugusel elava suurepärase 
susafonimängija Vallo Vilda-
kuga. Meie missiooniks on 
osaleda rõõmsatel üritustel ja 
uurida, kas seal on ikka piisa-
valt muusikat. Võib juhtuda, 
et sündmus on valgunud suu-
rele territooriumile ja mõnes 
kohas on nagu imelikult vaik-
ne – siis me asumegi tegutse-
ma.

Oleme mitteagressiivne 
turvapatrull ja enne ikka kü-

Kaeda saab 
näitust „100 
ehitist – sada 
aastat”
Eesti Arhitektuurimuuseu-
mis avanes ülevaatenäitus 
„100 ehitist – sada aastat. 
Eesti lugu ehitistes. 1918-
2017”. Tegemist on välja-
panekuga Eestis viimase 
saja aasta jooksul ehitatud 
märgilistest hoonetest ja 
rajatistest.

Žürii valis igat aastat 
esindama ehitise, mis pari-
mal moel esindab seda aas-
tat ja ajastut meie ajaloos.

„Mis oleks, kui püüaks 
igast aastast leida ühe ehi-
tise ja neid üksteise kõrva-
le seades saada ülevaatlik 
pilt sellest, mida oleme saja 
aastaga Eestis ehitanud?” 
küsis žürii esimees, Eesti 
Ehitusmaterjalide Toot-
jate Liidu esimees Meelis 
Einstein. „Tahtsime esitle-
da võimalikult laia paletti 
hoonetest ja rajatistest, mis 
on meie elukeskkonda ku-
jundanud,” lisas Einstein.

„Eestis on ehitatud aas-
tatuhandeid. Rohkem va-
jaduse, vahel ka ilu pärast. 
Viimane sada aastat on 
andnud lõviosa meie tänas-
test ehitistest,” ütles näitu-
se kuraator, arhitektuuri-
loolane Leele Välja.

„Lihtne oleks olnud va-
lida iga kümne aasta kohta 
kümme parimat objek-
ti, minnes aga raskemat 
teed – iga aasta kohta mi-
dagi – on meil palju selge-
malt kirjas Eesti lugu. Lugu 
ehituses, majanduses, po-
liitikas toimunust. Valiku 
tegemisel peeti silmas geo-
graafilist, materjalipõhist ja 
tüpoloogilist mitmekesi-
sust,” lisas Välja.

Iga ehitise kohta on lühi-
ke ülevaatlik tekst ja fotod, 
nii tänapäevased kui aja-
loolised. Lisaks on iga aasta 
kohta tausta loomas mõ-
ned olulisemad sündmused 
Eesti poliitika, kultuuri- ja 
majanduselu kohta, eriline 
tähelepanu on ehitusvald-
konnal. Iga objekti juures 
on ära toodud selle val-
mimisega seotud isikud ja 
organisatsioonid, arhitek-
tidest ehitajateni. Kõik näi-
tuse tekstid on eesti, inglise 
ja vene keeles. 

„Ehitamine on iga riigi ja 
rahva jaoks oluline aluste-
gevus. Ehitades saab rahvas 
ja riik tugevamaks, rikka-
maks ja targemaks. Usi-
nalt ja hästi ehitades oleme 
jõudnud maailma arene-
nud riikide hulka,” sõnas 
Eesti Ehitusettevõtjate Lii-
du esimees Raivo Rand.

„Eesti ühiskonnal seisa-
vad ees struktuursed re-
formid, mis kindlasti puu-
dutavad ka ehitussektorit. 
Sellisel ajahetkel on mõist-
lik meenutada, kus me ole-
me ja kust me tuleme. Et 
tulevikuks paremini sihti 
seada,” täiendas Rand.

Kuulutaja

Peep Pihlak ja tema 
iseäralik akadeemia

Peep Pihlak kitarril musitseerimas.
Foto: MMA

sime inimestelt, kas ka nende 
arvates võiks seal muusikat 
olla. Alguse sai see patrulli-
värk kunagi Võsu Muusika-
päevadel, kus tekkis tunne, 
et nii ilusa nimega festivalil 
võiks kogu küla olla muusika-
ga kaetud – nii me olukorda 
lahendama asusimegi.

Teine akadeemia all tegut-
sev formaat on Muusikakiir-
abi – see on n-ö viimase mi-
nuti teenus, kus oluline roll 
tublil muusikavelskril, laulval 
kitarristil Toomas Krallil. Kui 
keegi näiteks avastab, et olu-
lise inimese sünnipäev või 
mõni muu tähtsündmus on 
ununenud ja vajalik etteval-
mistusaeg lootusetult möö-
das, siis võib helistada MMA 
kiirabiosakond. Kui vähegi 
võimalik, on meie brigaad 
õigel ajal õige akna all ning 
lahendab kiirteenusena äreva 
olukorra.

Muidugi pakume ja va-
hendame ka tavapärasemaid 
teenuseid, tantsuõhtute si-
sustamisest soliidsete kont-
sertkavadeni. Siinkohal tõs-
taksin esile ülemöödunud 
suvel Rakvere Salaaia kont-
serdisarja puhul ellukutsutud 
ansamblit „Graniidi 17“. Selle 
koosluse tuumiku moodus-
tame koos Jäääärest tuntud 
muusiku Tõnu Timmiga, kel-
lega oleme semud tudengiae-
gadest.

Kuidas Moonaküla rahvas 
akadeemia  vastu on võt-
nud?
Üllatuslikult hästi. Tegime 
mõnikord suvel hommiku-
ti aias erinevate bändidega 
proove ja siis mõne tunni pä-
rast sain sotsiaalmeedias sõ-
numeid, kus inimesed tänasid 
toreda muusikaelamuse eest. 
See annab nii meeldiva tun-
de, et Moonaküla on mõnusa 
atmosfääriga kant, kus inime-

sed naudivad muusikat. Isegi 
siis, kui tegemist on proovi-
dega.

Tean, et kevadine menu-
kas emadepäeva kontsert 
on ka sinuga seotud.
Kui mõnest sündmusest, 
mille järgi hing igatseb, on 
puudus, siis on alati võima-
lik proovida seda ise teha. 
Nii tekkiski emadepäeva eel 
tunne, et tahaks korraldada 
midagi ilusat ja värsket. Kuna 
ise esinen üsna sageli koos 
oma kitarristist pojaga, siis 
arutlesin, et kindlasti on veel 
isasid, kes oma lastega võiksid 
musitseerida.

Sündisid täiesti imelised 
projektid – Üllar Saaremäe, 
Andrus Albrecht, tuntud 
tippjuht Dave O´Brock, Päär 
Pärenson (J.O.C), Marek 
Inno ja paljud teised Lää-
ne-Virumaaga seotud tublid 
mehed kinkisid oma lastega 
täissaalile südamliku elamuse.

See idee sai teoks paljuski 
tänu Eduard Salmistule, sest 
tema juhitav Buena Vista 
Sofa Club on paraja suuruse-
ga paik, kus selliseid, natuke 
teistsuguseid üritusi hea mee-
lega ette võetakse.

Kas midagi on ka lähiajal 
tulemas Moonaküla Aka-
deemia eestvedamisel?
Ikka, midagi on alati plaa-
nis. Peagi – 11. novembril on 
ju isadepäev! Kuna kevadel 
viskasin emade suunas palli 
õhku, et sügisel võiks isade 
auks midagi samalaadset sün-
dida, siis nüüd ongi BVSC-s 
oodata taas üht vahvat kogu-
perekontserti.

Tore seltskond emasid ja 
lapsi on igatahes tulemas – 
Marge Niller koos poeg Taa-
vetiga (Curly Strings), Elo 
Üleoja oma lastega... esinejate 
nimekiri on kaunis.

MÕNE REAGA

Rakvere Teater
02.11 kl 19.00 Paunvere poiste igavene kevade, esietendus, 
Rakvere Teatri suur maja (lav. Urmas Lennuk)
06.11 kl 13.00 Põrsas Desmond ja sookolli lõks Rakvere Teat-
ri suur maja (lav. Marko Mäesaar)
06.11 kl 19.00 RT Jazzukohvik: Matthew Hyde Kvintett Rak-
vere Teatrikohvik
08.11 kl 19.00 Paunvere poiste igavene kevade Rakvere Teat-
ri suur maja (lav. Urmas Lennuk)

Biore Tervisestuudio 
11. november kell 12–18 „Minu voolav hääl“ – laulmine kui 
teraapia, neile, kes viisi ei pea – juhendaja Merle Pärle Võrust
13. november kell 11–17 ortopeedi vastuvõtt, jalalaba uuring 
ja sisetaldade määramine – dr Lehte Pärn
27. november kell 18–20 dr Riina Raudsiku loeng ja raamatu 
„Tagasi tervise juurde“ tutvustus Hotellis Wesenbergh
Seljaabi-kiropraktiku vastuvõtt iga esmaspäev ja kolmapäev 
– A. Grigorjan
Tervisliku seisundi testimine neljapäeviti – E. Heinmets
Info ja eelreg Laada 5, Rakveres, tel 501 7960, www.biore.ee
Osta tervisetooteid kodust lahkumata www.tervisepood.bio-
re.ee

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
Novembrikuu üritused:
2. november kell 18 Allergia ja astmaühingu üritus Gustavi 
majas, shindo venitused + allergiavabad toidud, omaosalus 2 
eurot
5. november kell 13 PIK üldkoosolek
9. november kell 9 – maniküür (vajalik ette registreerida)
12. november kell 13 Südamehaigete ühingu infopäev, rää-
gib Reet Lainla
NB! Palume ära tuua Jõulupeo omaosalus 10 eurot.
13. november kell 14 Afaasia ühingu koosviibimine „Mardi-
päeva kommetest“, räägib Lea Lehtmets
14. november kell 13 Rakvere LIÜ teabepäev, Rakvere Tar-
ga maja ruumis nr 114
15. november kell 10 Kutsehaigete ühingu tervisepäev Aq-
vas, omaosalus 5 eurot
26. november kell 13 Vaegkuuljate ühingu teabepäev, Rak-
vere Targa maja ruumis nr 114
NB! 1. detsembril  tähistame rahvusvahelist puuetega ini-
meste päeva Rakvere Linnavalitsuse valges saalis. Palume 
üritusele ette registreerida tel 5342 9043.

Rakvere kultuurisündmused
2. november kell 16.30 küünalde süütamine hingedepäeval 
südame- ja veresoonkonna haiguste tõttu meie seast lahku-
nud inimeste mälestamiseks Rakvere Keskväljakul
3. november kell 15 Vene koorikapelli hingedepäeva kont-
sert Rakvere Kolmainu kirikus
6. november kell 15 turvalise interneti külalistund algklassi-
lastele Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
7. november kell 17.30 Sõnaränd: Reet Kudu, Tarmo Teder, 
Pille Õnnepalu ja Olev Remsu, Lääne-Virumaa Keskraama-
tukogus
9. november kell 17.30 Heiki Pärdi avalik loeng „Virumaa 
külaarhitektuur“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus

10. november Rahvateatrite Rahvusvaheline Festival
Kavas:
• 10.00 festivali pidulik avamine
• 10.30 – 10.40 Teater Jabloko (Rakvere) etendus „Kalidor“ 

Rakvere Teatri black-boxis
• 11.50 – 12.50 Teater Karakter (Rakvere) etendus „Mida tal-

le öelda ehk Tigu“ Rakvere Kultuurikeskuses
• 13.00 – 14.20 Teater Idee (Tartu) etendus „Surm kolme-

kümnendal korrusel“ Rakvere Teatri black-boxis
• 14.50 – 15.50 Teater Lend (Elva) etendus „Sadam“ Rakvere 

Teatri black-boxis
• 16.15 – 17.15 Linnateatri (Valka, Läti) etendus „Ornus“ 

Rakvere Teatri black-boxis
• 17.35 – 18.05 Teater Lehvik ja Mõõk etendus „Uni pöörasel 

ööl“ Rakvere Teatri black-boxis
• 18.25 – 18.55 Teater Kiil (Kuressaare) etendus „Mina ja 

sina“ Rakvere Teatri black-boxis
• 19.00 – 19.20 žürii arutlus
• 19.50 – 20.30 festivali lõpetamine 

Gustavi Maja
8. novembril kell 18.30 Viigi Viil-Kanguri loeng „Seotud“
16. november kell 18 Metsamoori töötuba „Taimsed 
energiajoogid“
20. november kell 18 Lille Lindmäe loeng „Sisetunne“
29. november kell 18 Liis Orava loeng „Toida oma tervist 
taimeväega“
Vajalik eelnevalt registreeruda tel 553 5871, www.gustavi-
maja.eu

KUHU MINNA
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Täna jõuab Rakvere 
Teatrikinno õudusfilm 
„Halloween“, mille tege-
vus toimub ühel hirm-
sal novembriööl kusagil 
Ameerika väikelinnas.

Tõnu Lilleorg

Laurie Strode (Jamie Lee 
Curtis) on hilistes viieküm-
nendates vanaema, kelle elule 
on vajutanud pitseri traagi-
lised sündmused kunagisel 
halloweeni ööl sealsamas 
Haddonfieldis, kus vaimu-
haige noamõrtsukas nimega 
Michael Myers tappis tema 
sõbrad. Toona teismeeas ol-
nud Laurie pääses vaevu elu-
ga.

Myers on kõik need aas-
tad istunud linnakese lähistel 
asuvas vanglas, suvatsemata 
lausuda selle aja jooksul üh-
tegi sõna. Laura on elanud 
traumeeritud elu, harjutanud 
tulistamist ja loonud endale 

ülikõrgete turvameetmetega 
kodu, sest ta on veendunud, 
et viimane lahing Myersiga, 
keda ta nimetab tontmeheks 
(inglise keeles Boogeyman), 
seisab veel ees. Laura usub, et 
Myers on erakordselt tugev ja 
tulvil kurjust.

Juhtub nii, et Myers pää-
seb liiklusõnnetuse tagajärjel 
vabadusse ja seda just hal-
loweeni pidustuste eelõhtul. 
Järgmise päeva õhtul täitub 
linnake kostümeeritud ja pi-
dutsevate inimestega, kelle 
seas on ka Laurie tütretütar 
Allyson (Andi Matichak).

Maski pähe tõmmanud 
Myers hakkab kättejuhtuvate 
külmrelvadega inimesi tapma 
ning ohvrite seas on ka Ally-
soni sõbrad. Neiu ise on peol 
oma peigmehega tülli läinud 
ja asunud ilma mobiiltelefo-
nita koduteele läbi ühe kaht-
lase ning järsku pimedaks 
muutuva hoovi.

Päris õudseks muudab 
sündmustekäigu see, kuidas 
muidu aeglane ja vaid käsi-

relvi kasutav tontmees pime-
duse varjul ringi liigub ja ini-
mestele märkamatult lähedale 
pääseb. Tundub, et Myersis 
pesitsev kurjus justkui pee-
geldub temast välja, luues tal-
le teed ohvriteni.

Mitmel korral on end kaits-
ma asunud inimestel võima-
lik tontmehe suhtes ülekaal 
saavutada ja ta kahjutuks 
teha, kuid ikka jäävad nad 
kaitsetusse olukorda. Kui ise-
gi politseinikud ja tontmehe 
psühhiaater pea kaotavad, 
kujunebki olukord, kus vaid 
Laurie suudaks kurjami sil-
mad igaveseks sulgeda.

Filmi teeb tähelepanuväär-
seks asjaolu, et Jamie Lee 
Curtis mängis toona teisme-
list Lauriet ka 1978. aastal 
linastunud, nüüdseks õudus-
filmide klassikaks saanud ja 
samuti „Halloweeni“ nime 
kandvas filmis. Linateose 
miinuseks on mõningane et-
tearvatavus, kuid omajagu 
närvikõdi võib see pakkuda 
siiski.

Vanaema võitlus tontmehega
Vanaema Laurie on sattunud tontmehe haardesse.

Foto: pressimaterjalid

Sõnaränd tuleb taas
7. novembril kell 17.30 jõuab Lääne-Virumaa keskraama-
tukogusse kirjandustuur „Sõnaränd“. Traditsiooniline tuur, 
kus kirjanikud külastavad raamatukogusid üle Eesti, tuleb 
Rakveresse koosseisus Reet Kudu, Tarmo Teder, Pille Õn-
nepalu ja Olev Remsu.

Reet Kudu on eesti ajakirjanik, kirjanik ja tantsukriitik. 
Ta on kirjutanud nii lastele, noortele kui täiskasvanutele. 
Kudu viimane romaan „Muidumiljonärid“ ilmus 2017. aas-
tal ja käsitleb omandireformi käigus kodu kaotanud inimes-
te saatust.

Tuglase novelliauhinna laureaat Tarmo Teder on kirjuta-
nud nii luulet, lühiproosat kui päris pakse romaane. Tema 
viimati ilmunud mastaapne romaan „Kuuskümmend aastat 
hiljem“ on omamoodi saarlaste „Vaikne Don“.

Pille Õnnepalu kirjutab hellõrna luulet ja kui paljusid 
kipub nende kuulsa sugulase vari rõhuma, siis teda vend 
Tõnu pigem tiivustab.

Eesti kirjanik ja filmidramaturgia õppejõud Olev Remsu 
on kirjandusmaastikul tegutsenud oma pool sajandit. Te-
malt on ilmunud nii mälestusi, reisikirju, romaane kui ka 
filmistsenaariumeid ja arvamusartikleid. Tänavu ilmunud 
romaani „Tapjad“ on nimetatud eluromaaniks, mis lõpeb 
mõne tegelase jaoks letaalselt.

Kuulutaja

Ootame huvilisi messile
Jõulukuu hakul, 6. detsembril algusega kell 11 korraldab 
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Rakvere spordihallis (Kas-
tani 12) messi „Tegusad Seeniorid”. Sündmus on suunatud 
kõigile Lääne-Virumaa inimestele, kes peavad lugu aktiiv-
sest eluviisist, sportlikest tegevustest ja heast meelelahutu-
sest. Samuti neile, kes soovivad jõulukingitusi soetada.

Messi raames esinevad mitmed eakate kollektiivid – nii 
tantsijad kui ka lauljad, samuti toimuvad ettekanded tervi-
seteemadel, erinevate teenuste tutvustused, terviseandmete 
mõõtmine ja palju muud huvitavat. Head muusikat esitab 
Voldemar Kuslap.

Kõik huvilised on oodatud müüma isevalmistatud too-
dangut. Ostes jõuluvana kotti kingitused kohalikelt eakatelt, 
väiketootjatelt ja -ettevõtjatelt, toetame oma piirkonna et-
tevõtlust ja säästame keskkonda.

Üritus on tasuta, ka müüjatele kohatasu ei ole. Kõik on 
oodatud – tule ise ja kutsu sõber kaasa!

Registreeru laadale meiliaadressil pillekoit@lvrkk.ee või 
telefonil 3295962.

Helen Kool

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

• Müüa Näituse tänaval Rakveres 
II korrusel olev korter. Remonti 
vajav. Vesi ja kanalisatsioon sisse 
toodud. Kaasomand ja sinna juur-
de kuulub maa 890 ruutmeetrit. 
Hind 25 000 €. Tel 5347 7001

• Müüa korter Tamsalus, Tehnika 
5-5. Hea asukohaga korter. Tore-
dad naabrid. Hinna osas läbirää-
kimise võimalus. Hind 10  000 €. 
Tel 55521221

• Müüa korter Rakvere linnas 
Küti 17. Korter soe ja päikese-
poolne. Aknad vahetatud, kor-
ter on III korrusel. On olemas 
ka keldriboks ja auto parkimise 
koht. Hind 33 000 €. Ühendust 
saab tel 5510 3720 (eesti kee-
les), 5838 5454 (eesti ja vene), 
5553 0344 (vene keeles)

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

• Müüa 1toaline kapitaalremonti 
vajav korter Kunderi 2, Rakvere. 
Korter on 26,3 m2, vesi ja kanalisat-
sioon olemas. Tel 5562 2919

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

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter 4/5 Tamsalus Ääsi 11, vajab 
sanitaarremonti. Hind 5000 €. Tel 
5333 0653

• Müüa Rakveres remonti vajav 
2toaline ahjuküttega korter, II 
korrus, 47,8 m2 + veranda. Tel 555 
0233, 5663 6045, õhtuti.

• Müüa heas asukohas 2toaline 
korter, Lembitu 4-75, Rakvere. Li-
sainfo: V korrus, parkimine tasuta, 
panipaik, mööbel, pakettaknad, 
parkett. Köök: elektripliit, avatud 
köök, köögimööbel. Sanruum: 
vann, dušš, boiler, pesumasin. 
Küte ja ventilatsioon: põranda-
küte, keskküte. Side ja turvalisus: 
trepikoda lukus. Ümbrus: linnas 
teed heas seisukorras, naabrid 
ühel pool, ümbruses eramud ja 
korterelamud. Maja vahetus lähe-
duses kool ja lasteaed, suuremad 
toidupoed 5-minutilise jalutuskäi-
gu kaugusel. Korteri planeering 
on läbi maja. Esikus mahukas 
panipaik/kapp. Hind 33 000 €. Tel 
503 7789

• Müüa 2toaline korter Vinnis 
otse omanikult. Tel 508 3997

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

• Müüa Tamsalus 2toaline korter 
Tehnika 15. Tel 5552 5460

• Müüa 2toaline korter Tapal, 
Ülesõidu 5A-58. Tel 5646 5377

• Müüa kõigi mugavustega 3toa-
line renoveeritud korter Arkna 
mõisa läheduses. Tel 5345 9869

• Müüa 3toaline korter koos ga-
raažiga Väike-Maarjas, Põhja 13a. 
Majas on toimiv korteriühistu. 
Korterit köetakse õhksoojuspum-
baga. Soe vesi boilerist. Wc-s ja 
duširuumis on põrandaküte. Välis-
seinad kõik soojustatud, põrandad 
enamus soojustatud, elutoa ja 
köögipõrand veel soojustamata. 
Aknad vahetatud, uks vahetatud. 
Garaaž on renoveeritud. Uus 
bituumenkatus, juhtmestik ja 
valgustid. On olemas voolumõõtja 
ja kanal. Korterit saab osta ka ilma 
garaažita, siis on hind 18  500 €, 
koos hind 20 000 €. Tel 5565 8241

• Tapa linnas müüa auto garaaž. 
Tel 5809 3285

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

• Müüa 3toaline korter Simunas. 
Asetseb hästi toimivas korteri-
ühistuga majas. Olemas panipaik 
ja keldriboks ning kaks rõdu. Info 
telefoni teel. Tel 5348 1770

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

• Müüa kõigi mugavustega 4toali-
ne korter Kundas, III korrus, toad 
eraldi, 2 rõdu, osaliselt möbleeri-
tud, Koidu 85. Tel 522 3115

• Müüa 4toaline korralik ridaela-
muboks (rõdu 18 m2, saun, duši-
ruum, oma keskküte) 14 km Rak-
verest. Tel 5665 7371

• Müüa kahekorruseline soo-
ja pidav renoveerimist vajav 
maja Väike-Maarja vallas. Hind 
14 500 €. Tel 5374 3571

• Müüa Rakveres Rägavere teel 
pool maja. 2toaline korter II 
korrusel, 3toaline korter I korru-
sel. Korterid on renoveeritud ja 
vannitubadega ning wc-ga. Majal 
1200 m2 krunt. Hind 52 000 €. Tel 
5344 7251

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

• Müüa maakodu koos maaga, 
vaikne ja ilus kohakene looduses. 
Tel 5335 9804

• Müüa saunaboks. Hind 1200 €. 
Tel 5685 6320

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

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

• Ostame 1-2toalise korterio-
mandi Rakvere linnas! Kinnisvara 
ost, arendus, üür ja müük. Tel 5456 
6677 www.mlcp.ee

• Ostan Kundas korteri. Tel 5569 
2057

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

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

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

• Ostan garaaži Rakvere. Tel 5567 
7790

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

• Perekond soovib üürida 3-või 
4toalist korterit Rakveres või lä-
hiümbruses. Tel 5860 1454 

• Üürin tühja garaaži 20-40 m2 
Rakveres või lähiümbruses. Tel 
5694 0076

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

• Üürile anda tuba ühele erama-
jas, ilma köögita. Hind 120 €. Tel 
5662 1987

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres Jaa-
ma tn. Üüri hind 170 € + kommu-
naalmaksud. Tel 527 0058 

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

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. 
Üüri hind 70 € + elekter, vesi. Tel 
527 0058

• Anda üürile mugavusteta 2toa-
line korter Rakvere linnas. Tel 
5558 7544

• Üürile anda 2toaline mugavus-
tega korter. Tel 5569 2057

• Anda rendile 2toaline ahjuküt-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Korteris suur duširuum + wc. Tel 
554 5090

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
2toaline kõigi mugavustega kor-
ter. Tel 5358 6829

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

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega korter Rakveres Tuleviku 
tänaval. Tel 525 2284

• Anda üürile Rakveres Lennuki 
tänaval möbleeritud 2toaline kor-
ter otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline mugavus-
tega möbleeritud korter Rakveres 
Küti tn. Üüri hind 200 € kuus + 
kommunaalmaksud. Tel 527 0058

• Üürile anda 2toaline korter 
Vinnis. Tel 508 3997

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

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Fiat Stilo 2003. a, 1,6, ben-
siin. Heas sõidukorras, ülevaatus 
08/2019, läbisõit 183 000 km. Hind 
soodne. Tel 502 8156

• Müüa Jaguar 2,0B, 2004. a. 
Volkswagen Polo 1,6B, 1995. a. 
MB 814 puksiirauto. Tel 5558 5956

• Müüa Volkswagen Polo 2005. a, 
1,9 diisel, väga heas korras. Hind 
3000 €. Tel 5302 9943

• Müüa Opel Zafi ra naastrehvid 
Z05 55 16 velgedel. Tel 5364 1445

• Müüa mahtuniversaal diisel Re-
nault Scenic, 5 kohta 2003. a, väga 
heas korras. Tel 5569 2057

• Müüa Volkswagen Polo 1,2, 
40kW, 2005. a. Auto on heas korras 
Saksast. Tel 517 4193

• Müüa uus mootorratas Alpha 
BD50Q-3A (sõita saab juhiloata). 
Hind 600 €. Tel 322 7640

• Müüa varuosadeks Ford Fiesta 
2002. a, Volkswagen Polo 1,9 D, 
Nissan Micra 1998-2002. a, M-412 
osasid. Tel 5558 5956

• Müüa VAZ 2104 varuosadeks ja 
Audi 80 valuveljed. Tel 5342 5932

• Müüa Nokian naastrehv 4 tk 
mustrisügavus 8 mm 215/55/R17. 
Hind 100 €. Tel 523 644

• Müüa MB valuvelg 1 tk 17x7,5 
aukude vahe 5x112 kesk auk 66,6. 
Hind 50 €. Tel 523 6447

• Müüa talverehvid koos velgede-
ga 185/65R14. Tel 5592 0376

• Ostan auto kuni 1500 €, võib 
vajada remonti. Tel 504 0457

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

• Auto ost. Ostan kõiki marke igas 
seisukorras sõiduautosi ja kaubi-
kuid. Tel 512 7543   Bar500@hot.ee

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid. Võivad olla seisnud, ilma 
ülevaatuseta, remontivajavad jne. 
Ainult Lääne-Virumaalt. Sobivuse 
korral kiire tehing. Tel 5357 7108

• Ostan kaubiku rehvid 205/65-
16C ja 195/70-15C. Tel 503 1849

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

UUS TIKI TREILER 
CS300-LH

GARANTII 2 AASTAT
3000 x 1500 x 400

Haagise kandevõime 
503 kg

Haagis: 949 €
Haagis tendi ja 

tugikaartega: 1132 €
Haagis tendi, tugikaarte 

ja kõrgendusega kokku 72 
cm: 1305 € 

(pildil olev haagis!) 
Haagis plastkaanega: 

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

tu kannatav tagaluuk. 
Haagis on kallutav!

Autowelt.ee 
Läike tee 36, Rae vald 

tel 607 0870

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

Ford Focus KOMBI 
1,5 TDCi 70kW, 11/2014, 

diisel, manuaal. Hind 9745 € 
(sisaldab käibemaksu). 

Vahetuse võimalus!

Opel Mokka Enjoy AWD 1,7 
CDTI, 96kW 04/2013, diisel, 

manuaal, nelikvedu. 
Hind 10 650 €

A2 Autowelt, Läike tee 36, 
6070870, www.autowelt.ee
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VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

TEENUSED

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• TB Garage OÜ pakub kva-
liteetset ja soodsat rehviva-
hetusteenust! Uute rehvide 
ja velgede müük - meilt leiab 
rehvi ka kõige hinnatundlikum 
klient! LISAKS TEGELEME: 
autode remont ja hooldus, 
autovaruosade ja lisaseadme-
te müük, tulede poleerimine, 
veakoodide lugemine, kondit-
sioneeri täitmine. Kontakt: tel 
5332 2938, tel 5373 3996 või 
tbautoremont@gmail.com. 
Aadress: Kalda 62, Järva-Jaani, 
Järva vald, Järvamaa

• Remondime autode ja trak-
torite startereid ning gene-
raatoreid. Saadaval uued ja 
vahetusfondist. Tel 526 0545

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

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

• Treilerveod Lääne-Virumaal. 
Tel 5858 0123

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso 
Transport OÜ. Tel 5667 5947 
www.rakso.ee

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

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

• Välktrans OÜ pakub profes-
sionaalselt veo- ning kolimi-
seteenust Lääne-Virumaal, 
Tallinnas ning vajadusel ka 
üle Eesti. Viime TASUTA ära 
teie seisva vanaraua. Kontakt: 
valktrans@gmail.com. Tel 5563 
8230/ 5383 3754

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teos-
tab puksiirteenust 1,30 €/km 
ja tunnitöö 30 €/h. Rendime 
puksiirhaagist (konn) ööpäev 25 
€ ja oksapurustajat BOSCH 25 € - 
24/h. 10 meetrine redel 6 € - 24/h. 
Kivipurustaja 50 € - 24/h, tekstii-
lipesur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

• Kopa- ja kaevetööd. Lu-
melükkamise teenus. Tel 5553 
0770

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 
1547

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Info tel 504 0118

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

www.kuulutaja.ee

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

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 

JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

• Müün ja paigaldan igas mõõdus 
kauakestvaid ja nägusaid tõsteta-
vaid garaažiuksi väikeelamutele 
ja tööstustele Lääne-Virumaal. 
Kiire tarne ja paigaldus. Aastate 
pikkune kogemus ja kindel kva-
liteet. Helista 51 929297 ja küsi 
pakkumist!

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

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Plekikantimise tööd. Ot-
saplekid, harjaplekid, sokliple-
kid, aknaplekid ning kõik eriku-
julised lisaplekid. Tel 5553 0770

• Üldehitustööd: puukuurid, ga-
raažid, saunad. Tel 5685 6320

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

• Teostame korterite, eramute 
ehitus- ja remonttöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 5394 6666

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee

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

• Ehitustööd, lammutustööd, 
remonttööd: majad, saunad, 
pesuruumid, kuurid (parketi pai-
galdus, plaatimine, siseviimistlus, 
soojustamine). Tel 504 5560

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

• Soojustan polsterdan uksi. Tel 
5646 8055

• Teostame lammutus- ja ko-
ristustöid, samas ka prahivedu. 
Tel 5553 0770

• Korterite renoveerimine, van-
nitubade remont ning lammu-
tustööd. Tel 5685 6320

• Lammutus-, ehitus- ja remon-
ditööd. Majad, korterid, saunad, 
pesuruumid. Ehitus soojustus, 
värvimised. Tel 504 5560

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija, ummistuste lik-
videerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepa-
tööd. Tel 522 1165

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,  
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5808 5965

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

www.rennlux.eu • info@rennlux.eu
5344 8787

Epopõrandad
Suurköögipõrandad

Garaažipõrandad
Töökojapõrandad  

Paigaldus ja remont

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

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375
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MUUD TEENUSED

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid 
sise- ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

SMIRLINE OÜ   
• ÜLDEHITUS

• KATUSED

• MAJADE  FASSAADIDE 

SOOJUSTAMINE JA 

VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS

• PLAATIMINE

• TERRASSID

• ELEKTRITÖÖD 

Tel 5342 9733, 
ruslan.smirline@gmail.com

• 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

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

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

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

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

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

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

Rakmettrans

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

• TERITUSTEENUS: noad, 
peitlid, kirved, käsihöövlite-
rad. Teritus toimub vesikäiaga. 
Helista ja küsi lisainfot. sch-
midt100@hot.ee. Tel 5387 8045

• Teostan metalli treimis- ja kee-
vitustöid. Tel 558 1279

• Kodumasinate remont ja pai-
galdus (külmkappide, pesumasi-
nate, nõudepesumasinate, mikro-
laineahjude jne). Teenus võimalik 
ka kodukutsel. Tel 5648 7258

• Pressin õunamahla. Tel 5390 
9168

• Puulehtede koristus ja äravedu. 
Tel 5660 3585

• Automaatika tiib- ja liug-
väravatele. Tõstuksed, tõkke-
puud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Ansambel, õhtu juhtimine juu-
belil, sünnipäeval. Üle Eesti. Tel 
5190 1697

• Felix Bänd – soodne. Tel 5559 
3419

• Õhtujuht sisustab teie juube-
li. Tel 553 5885

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuu-
sika igale peole! Tel 5185 318, ka-
levband.kalev@gmail.com

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

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

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

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

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

• Arvutite remont ja hooldus. 
Tel 5656 8735

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

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. 
Aastaaruanded soodsalt. Tel 5568 
6385

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 

Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 

Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 

tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 

pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 

10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 

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

ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

*igakuine raamatupidamine
*palgaarvestus, maksu-

arvestus,
töötajate maksete 

deklareerimine
*majandusaasta aruande 

koostamine
*konsultatsioon

*praktika võimalus.
Üle 20 aasta kogemust.

Rohkem infot:
https://ingliteteraapia.

weebly.com/
raamatupidamine.html

Tel 5455 1595 ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V
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EHITUS

METS

KODU
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OST

www.kuulutaja.ee

KÜTTEPUUD

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

• Tasuta vanametalli äravedu, 
garaažid, majad, keldrid jne. Küsi 
lisa. Tel 507 9984

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

• Müüa üle 100 aasta vanune rii-
dekapp. Tel 5801 5321

• Müüa trenažöör. Tel 5567 4661

• Müüa ratastega töölaud, mõõtu-
dega 94x60x75 cm (pxlxk), milles 
on 4 sahtlit ja juurde kuulub lukus-
tatav tööriistakapp 82x40x152 cm 
(pxlxk). Hind 150 €. Tel 5395 5601

• Müüa 2-rattalise vene aiakäru 
rehv koos õhukummiga 2,25-19. 
Hind 25 €. Tel 523 6447

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja -tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan vankri ratta, voki, vanu 
nõusid, piimakannu ja vanaaeg-
seid asju. Tel 5555 5527

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

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

• Vanavara huviline ostab ma-
japidamises olevat vanavara: 
mööbel, tööriistad, jalgrattad, 
võrrid, mootorrattad, kristallnõud, 
garaaži tarvikud, hobutarvikud, 
märgid jpm. Aus ja meeldiv tee-
nindus! Tel 507 9984

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

• Ostan vanu fotosid, postkaarte, 
märke, münte ka nõukogude 
aegseid. Tel 503 1849

• Ostan Nõukogude fotoaparaa-
did ja objektiivid! Tel 5853 2215

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

*LASTE ATV=FERRARI 
(punane, kõige rohkem 
ostetud), KROSSIKAD, KIIV
RID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 245 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

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

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

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

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

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

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

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

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

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

• Müüa saetud lõhutud kuivi 
küttepuid. Minimaalne kogus 2 
m3. Tel 522 3152

• Müüa kuivad lehtpuud. Tel 551 
6449

• Müüa 50 cm kuivi küttepuid. 
Hind 25 €/rm. Ostja transport. Tel 
5395 0313

KUIVAD 

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5695 5572

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

Viru Halud OÜ müüb 
aastaringselt

-Kuiva küttepuud 
-Toorest küttepuud 

- Kõrge kütteväärtusega 
puitbriketti

Info ja tellimine 
tel 5851 5859 

www.viruhalud.ee

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

- Osta meilt täna 
toores puu

- Suvel 2019 
saad kuiva puu
- Hoiustamine 

septembrini 2 €/rm

www.viruhalud.ee/kampaania

Tel 5851 5859

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

• Katuseplekk, hind alates 5 
€, vastavalt tellija mõõdule. Tel 
553 9330

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

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

• Maa ja metsapiiride hool-
dus.  Teenustöö eraisikule.  Tege-
vuspiirkond L-Virumaa. Tel 514 
8661

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

Viru Halud OÜ
ostab

Metsa raieõigust
Majandame ka pehmeid 

lanke
Info ja hinnapakkumised

518 4333
janis@viruhalud.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee
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VANAVARA

TEATED

NÕIA NÕUANDENURK

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

• Müüa söögikartulit „Laura“. 
Pakendatud 25 kg võrkudesse. 
Kojuvedu alates kahest võrgust. 
Info telefonil 525 5981

• Mee müük, soovi korral toon 
kohale. Andres, tel 5346 9159

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

• Müüa männikoore multši. 
Pakitud ja lahtine. Tel 554 9113

• Müüa soodsalt kompostsõnnik. 
Tel 5863 8137

• Müüa T-16, aiatraktor ja kartu-
lirootor. Tel 5558 5956

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa hiidküülikud. Tel 5833 
0153

• Müüa siiami kassipoeg (arstliku 
läbivaatuse tõend). Tel 5863 8137

• Müüa 3kuune tuhkru kutsikas. 
Tel 5685 8009

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

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

• Pillart kunst ja käsitöö ava-
tud T-R 9.30-18.00 ja L 9.30 
- 13.00 (Laada 17, Rakvere). 
Müügil ehted, esoteerika, 
maalid, kudumid, mänguas-
jad, beebitooted, hügieeni- ja 
tervisetooted, tarbe- ja deko-
ratiivesemed. Palju kingiideid, 
tule uuri järele! SUUR TÜHJENDUSMÜÜK

R 09.11.2018 9:00-15:00
Rakpuu 

Piira, Vinni vald, Lääne-Virumaa
Valikus: välisvooder, terassilaud, 

pruss, karkass ja palju muud!

L 10.11.2018 9:00-15:00
Teamwood oü 

Sepa 18a, Sonda, Lüganuse vald
Valikus: välisvooder, terassilaud, 

pruss, karkass, pelletid ja kütteklotsid.

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

Meeste- ja naistejuuksur
Turukaubamaja 

II korrusel!
Avatud E-R 9-17

          L 9-14

TEENINDAN ELAVAS 
JÄRJEKORRAS!

Tule uudistama!
Tel 526 9069

Silmade ja kulmude 
keemiline värvimine 

soodushinnaga!

SeeniorTugi OÜ 
Eakate abi- ja tugiteenused 
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. Saatmine 
arstile, apteeki, kauplusesse, 

kirikusse jne. 
Võimalik tellida koju 

sooja toitu. 

Täpsem info 5371 2433 või 
seeniortugi@gmail.com

Meeste- ja naistejuuksur.
Tel 506 8485

Maniküür, pediküür, kulmud jt.
Tel 5456 4337

Ootame tööle naistejuuksurit.
Tel 5897 9293

Sirje Ilutuba
Lai 3 A (Piibeleht)

• Nooruslik 61-aastane mees 
Rakvere lähedalt tutvub saleda, 
noorema, korraliku, mittesuitse-
tava naisega kooselu eesmärgil, 
mehe pool elamine. Tel 5696 3005

• www.toonklaas.ee

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

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

Iga lahkumine on raske, 
iga teele saatmine kurb. 

KALLE TOOMEL

Sügav kaastunne Marina 
ja Ave perele. 
Anti ja Irina

Sügav kaastunne Jekate-
rina Haugile poja 

AIVAR KIVISTIKU

surma puhul. 
Majarahvas

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Hinnad turul 01. novembril 2018

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

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Petersell kg 8,00 10,00

Redis kimp 1,00

Mugulsibul kg 2,00

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Porgand kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Mustrõigas kg 1,50 2,00

Suvikõrvits kg 0,60 1,00

Kõrvits kg 1,00

Tomat  kg 2,50 3,50

Roheline tomat kg 1,80

Kurk (import) kg 3,00 4,00

Õunad kg 1,00 2,00

Jõhvikad liiter 4,00 5,00

Hapukapsas kg 2,00

Sarapuupähklid (import) kg 5,00

Kreeka pähklid (import) kg 5,00

Mesi, värske 700 g purk 5,50 6,50

Seemned lindudele 5kg kott 5,00

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Laupäeval, 3. novembril turul Peipsi kala müük!

Turul müügil: 
* tööstuskaup – jalanõud ja riided

* käsitöö – soojad kudumid, kalmuseaded, 
saunavihad (igal laupäeval)

Ränikivi peidetud jõud 
Ränikivi raviomadused on ammu tuntud. Karjalas laoti 
kaevud ränikivist, sest märgati, et nende kaevude vesi 
on eriti hea  maitsega ja läbipaistev.

Ränikivi tuleb hoida vees 2–3 päeva, et paranda-
da vee omadusi ja muuta see raviveeks. Selleks võtta 
30–50 grammi musta või tumehalli ränikivi (nende 
omadused on kõige paremad). Pesta kivi hambaharja ja 
söögisoodaga puhtaks, loputada voolava vee all. Panna 
kolmeliitrisesse klaaspurki ja valada harilik vesi peale. 
Kolme päeva pärast võib seda vett tarvitada joogiks ja 
teha sellega süüa.

Inimestel, kes tarvitavad pidevalt ränivett, paraneb 
enesetunne. Kaob unetus ja paraneb seedimine.. Rä-
nikiviga aktiviseeritud vesi ei lase kasvajatel tekkida, 
hoiab ära vähi vohamise. Aitab flegmoonide ja nakkus-
liku hepatiidi profülaktikaks.

Vee pidev kasutamine alandab vere kolesteroolitaset. 
Kasutatakse lisaks järgmiste haiguste profülaktikaks: 
diabeet, ainevahetushäired, ateroskleroos, angiin, 
gripp, farüngiit, reuma, düsenteeria, kõhukinnisus, 
maohäired, tuberkuloos, sarkoom, adenoom, fleg-
moon, peavalu, hambavalu, liigese- ja närvisüsteemi-
haigused.

Ränivesi ravib mädaseid haavu. Hea on selle veega 
pesta nägu, kui sind vaevab akne (seda esineb palju pu-
berteediealistel). Võtke tükk ränikivi ja valage peale 1 
liiter vett. Kuumutage keemiseni ja seejärel jahutage 
ning valage jääkuubikute vormi ja külmutage. Seda ei 
tohi kasutada joogiks. Selle jääga saab nägu masseerida– 
annab puhta näonaha juba kahe nädala möödudes.

Aianduses aitab ränivee kasutamine parandada ida-
nevust, kiirendab saagi valmimist. Ränikivi tükk pan-
na vaasi ja roosid seisavad kauem värsked. See toimib 
ka teiste lõikelillede puhul.

Iga kord, kui vahetate (tarbite) vee ära, on hea pes-
ta kivi voolava vee all. Olles kivi kasutanud 4–5 korda, 
võib selle pesta ja panna 1–2 tunniks päikese või valgu-
se kätte laadima. Pärast seda loputada ja kasutada vee 
valmistamiseks.

Selle kivi vett tasub tarvitada!

Sirje Nukka
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TÄNA MAAILMAS
TASUB TEADA

Kui katoliiklikus kiri-
kus peeti eile, 1. novemb-
ril kõigi pühakute auks 
pühakutepäeva, siis iga 
aasta 2. novembril on ju-
ba palju sajandeid tähis-
tatud hingedepäeva, mil 
meenutatakse lahku-
nuid. Paljudes riikides 
nimetatakse tänast ka 
surnutepäevaks.

Allan Espenberg

Mingid teated hingedepäeva 
tähistamisest Euroopas pä-
rinevad juba 6. sajandist, kui 
seda toimetati benediktlaste 
kloostrites. Ametlikult seati 
kõigi lahkunute mälestuspäev 
sisse Cluny kloostri abti Odi-
lo poolt 998. aastal Prantsus-
maal. Esialgu mälestati sur-
nuid ainult Cluny abtkonna 
benediktlaste pühakodades, 
kuid peatselt laienes komme 
kogu katoliiklusele. Roomas-
se ilmus see traditsioon 14. 
sajandi alguses.

Teoloogilisest vaatevinklist 
on see päev seotud puhastus-
tule ehk purgatooriumiga, 
kus toimub surnute puhastu-
mine. Lisaks saavad teispool-
susesse läinud inimesed abi 
ja toetust elavatelt inimestelt 
palvete, paastumise ja armu-
andide näol.

Koju oodatakse 
esivanemate hingi
Eestis kuulub hingedepäev 
pikemasse ajavahemikku ehk 
hingedeaega või jaguaega, mil 
inimesed teevad suuri ette-
valmistusi, lootes, et nende 
surnud esivanemate hinged 
tulevad koju käima. Selleks 

kaetakse lahkunud sugulasele 
või lähedasele rikkalik laud 
tema meelistoitude ja -joo-
kidega ning teda püütakse 
ahvatleda ka muudel viisidel. 
Kindel koht on ka kalmistul 
käimisel.

Kuidas Eestis on kombeks 
hingedepäeva tähistada, sel-
le saab selgeks 1. novemb-
ril 1934. aastal ajalehes Kaja 
avaldatud lühikirjutises. Ar-
tiklis öeldi järgmist: „Katoli-
ku kirikutes peetakse homme 
(2. novembril) hingedepäeva. 
Sel päeval tuletatakse meel-
de kõiki neid, kes kirikuaas-
ta vältel elavate hulgast on 
lahkunud. Sel päeval viiakse 
omaste haudadele pärgi, lil-
li ja pannakse sinna küünlad 
põlema. Mõnel pool on kom-
beks viia sel päeval haudadele 
ka toitu ja maiustusi.

Need meie vanema põl-
ve mehed, kes eestlaste vene 
valitsuse all olles oma kroo-
nuteenistuse mööda saatsid 
Poolamaal, kus rahva rõhuv 
enamik katoliiklased, teavad 
hingedepäeva sealsetest kom-
metest lihtrahva hulgas kõne-
leda mitmesuguseid lugusid. 
Isegi niisuguseid, kus sõdu-
rid-muu-usulised kasutasid 
nende kombeid oma huvides, 
olid hingedepäeva pühitse-
jaile headeks vaimudeks, kes 
öösel tulid ja sõid kalmukün-
kale toodud toidu ära.

Meie luteriusu kirikus pee-
takse muldavarisenute mä-
lestuseks surnutepüha. See 
on 5 nädalat enne jõulupühi. 
Tänavu langeb surnutepüha 
pühitsemine 25. novembrile. 
Apostlik-õigeusu kirikus on 
selleks oktoobrikuu viimane 
laupäev. Sellele lisaks on Eesti 
ap.-õigeusu kirik uue korrana 
maksma pannud kombe, et 

kõiki surnuid ja eriti iseseis-
vuse eest langenud kodanikke 
mälestatakse kirikus 1. det-
sembril ehk sellele järgneval 
pühapäeval.

Taarausulised korraldasid 
oma hingedepäeva läinud 
neljapäeval „Estonia” kont-
sertsaalis, mis võttis osalt 
näitemängu laadi, kus „kõ-
nelesid” Lembit ja teised, kes 
ammu mulda varisenud.”

Surnute austamine 
Mehhikos
Iga aasta 1. ja 2. novembril 
pidutsetakse surnute mäles-
tamiseks Mehhikos aga ka 
teistes Kesk-Ameerika riiki-
des: Guatemalas, El Salvado-
ris, Hondurases, Nicaraguas. 
Neid päevi nimetatakse sur-
nutepäevaks (Día de Muertos).

Traditsioon pärineb Meh-
hiko territooriumil elanud 
asteekidelt ja teiste hõimude 
indiaanlastelt, kes uskusid 
hauatagusesse ellu ning tõid 
ande ja ohvreid surmajuma-
lannale Chalmecacihuatlile. 
Teadaolevalt tähistati surnu-
te austamise püha Ameerikas 
juba 2500–3000 aastat tagasi.

Hispaania võimuperioodil 
säilitasid kohalikud elanikud 
omapärase perereliikviana 
sageli oma kodudes surnud 
inimeste tõelisi pealuid, mida 
demonstreeriti erinevate 
rituaalide ajal. Pealuud pi-
did sümboliseerima surma 
ja ülestõusmist. Selle päeva 
üheks sümboliks on Catrina, 
mis kujutab endast skeletistu-
nud naisterahvast euroopali-
kus riietuses ja peakattes.

Ka mehhiklaste uskumu-
se järgi külastavad surnud 
sugulaste hinged novembri 
alguses oma kodumaja – eri-
ti meelsasti pidid nad tagasi 

tulema siis, kui neile ohtralt 
kingitusi ja toitu pakkuda. 
Mehhikos tähistatakse surnu-
te püha tavaliselt kahel päe-
val: kui 1. novembril meenu-
tatakse eeskätt surnud lapsi 
ja imikuid, siis 2. novembril 
kuulub kogu austus lahkunud 
täiskasvanutele.

Neil päevil moodustatakse 
tuppa või koduhoovi surnud 
lähedase auks omapärane aju-
tine kodualtar, mis koosneb 
taimedest ja suhkrust val-
mistatud pealuudest, surnud 
inimese lemmiktoitudest ja 
-jookidest, muudest lahku-
nule kallitest esemetest. Al-
tareid peetakse sümboolselt 
portaalideks, mille kaudu 
surnud inimesed saavad soovi 
korral võimaluse naasta kaas-
aegsesse maailma. Surnud 
sugulaste majade juurde vii-
vate teeradade äärde paiguta-
takse küünlad, et surnu saaks 
kergemini kodutee üles lei-
da. Samuti viiakse erinevaid 
kingitusi surnuaeda lähedase 
inimese hauale, mis kaunis-
tatakse veel lillede, puuviljade 
ja lintidega.

Mehhikos toimub ka suu-
rejooneline karneval muu-
sika, laulude, tantsude ja 
rikkaliku peolauaga, kõikjal 
müüakse pealuude- ja skelet-
tidekujulisi maiustusi, pilte 
ning kujukesi, inimestel on 
seljas kirevad karnevalirõi-
vad ja näo ees koljumaskid. 
Sageli korraldatakse ka pidu-
likku rongkäiku, mida juhi-
vad kohalike elanike hulgast 
valitud surnute kuningas ja 
kuninganna. Nendel pidupäe-
vadel ühinevad lõbutsemine 
ja kurbus ning rahumeelselt 
eksisteerivad kõrvuti elusad 
ja surnud inimesed.

Täna on Eestis hingedepäev, 
Mehhikos surnutepäev

Ära plädista vihmas!
Telli Kuulutaja 
endale KOJU!

Internetist 
tellimine.ee
või telefonil 
617 7717
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SÕIDU- JA PAKIAUTODE
REMONDI NING VARUOSADE
MÜÜGI KOGEMUST ENAM KUI

26 AASTAT

REHVIDE
MÜÜK JA
VAHETUS,
BRONEERI AEG
www.stik.ee

AUTOMAATKÄIGUKASTIDE
DÜNAAMILINE ÕLIVAHETUS!

SOODSAD HINNAD, 
KÜSI PAKKUMIST rakvere@stik.ee

rakvere@stik.ee
www.stik.ee
   Stik Autoremont

STIK Rakvere
Vabaduse tn 12, Rakvere
   322 3855
   520 5245

Lugeja küsib: UV-kiirgus ohustab füüsikalise ohutegurina 
peamiselt väljas töötajaid. Kas on aga ka muid töid, mille puhul 
tuleks arvestada UV-kiirguse tervist kahjustava mõjuga?

Vastab Kaja Niinlaup, Tööinspektsiooni töötervishoiu 
inspektor.

Jah, kindlasti tuleb arvestada ka muude tööde puhul. Näiteks 
on kaarkeevitus üks enamlevinud tehisliku UV-kiirguse alli-
kaid, kus kiirgustase on väga kõrge. Akuutne mõju silmadele 
ja nahale võib ilmneda juba 3–10 minuti jooksul, kui olla mõne 
meetri läheduses. Seetõttu on silmade ja naha kaitse kohustus-
lik.

UV-kiirguse mõjuväljas töötades tuleb end kaitsta – kasu-
tada kaitsevarje, ilmtingimata kanda peakatet ja keha katvaid 
rõivaid. Kasutama peaks ka UV-kaitsega kreeme. UV-kiirgus 
võib põhjustada nahavähki.

UV-kiirguse tekitatud kahjustustest saab inimene oma mee-
leelunditega teada alles siis, kui kahjulikud tagajärjed on aset 
leidnud. UV-kiirguse kahjulik mõju võib olla akuutne (ehk 
äkiline ja kohene), pikaajaline pärast akuutset doosi ning pi-
kaajaline pärast kroonilist kokkupuudet (regulaarne doos on 
suurem kui see, millest organism täielikult taastuda suudab).

Päikese- või nahapõletus on märk lühiajalisest liigsest kok-
kupuutest UV-kiirgusega. Naha enneaegne vananemine ja 
nahavähk on märgiks kroonilisest UV-kiirguse üledoosist. 
UV-kiirgus nõrgendab ka immuunsüsteemi, suurendades vas-
tuvõtlikkust naha infektsioonidele. WHO hinnangul 20 prot-
senti katarakti juhtumitest võivad olla seotud liigse kokkupuu-
tega UV-valgusele.

Arvestada tuleb ka töötaja tervisekontrolli tulemusi: näi-
teks kui isikul esineb fotosensitiivsus (tema nahk on ülitundlik 
ultravioletile). Fotosensitiivsuse korral piisab ka minimaalsest 
(mõneminutilisest) kokkupuutest päikese UV-valgusega, et te-
kiks allergiline reaktsioon (nahalööve või päikesepõletus).

Töökeskkonnas UV-kiirgusest tuleneva riski hindamisel tu-
leb arvestada ka UV-tundlike kemikaalidega ning nende kahe 
teguri koosmõjuga. Näiteks UV-valguse käes kõvastuv liim 
või plastik võib asjaolude kokkusattumisel kahjustada töötaja 
tervist.

JURIST ANNAB NÕU
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €

Avatud: E-R 9-18, L 9-15. Rakvere, Turu plats 5. Tel 5647 3004.

* RIEKER

* REMONTE

* TAMARIS

* CAPRICE

LINNA PARIMAD
JALATSID!

* AALTONEN
• Sünnipäevalauad

• Peielauad

• Jõulupeod

Mahutab kuni 30 inimest

Rendivaba

E-R 10-18

Laada 8A, Rakvere

Pakkumine kehtib kuni 30.11.2018

Valik klaasipuhastajaid
ja pirne kuni

Estpur OÜ eesmärgiks on pakkuda Teile kvaliteetset ning kiiret 

PUR vahuga soojustamist.  Meie erinevad soojustuslahendused sobivad 

põrandate, seinte, vahelagede ja katuste soojustamiseks.

Polüretaanvaht on parim ja kiireim materjal, millega hoonet soojustada.

Estpur OÜ eesmärgiks on pakkuda Teile kvaliteetset ning kiiret 

PUR vahuga soojustamist.  Meie erinevad soojustuslahendused sobivad 

põrandate, seinte, vahelagede ja katuste soojustamiseks.

Polüretaanvaht on parim ja kiireim materjal, millega hoonet soojustada.

PUR-vahu eelised

• Võib paigaldada 50% õhemalt võrreldes villaga
• Veeauru läbilaskev
• Ei vaja auru- ega tuuletõket
• Säästate paigalduse ajalt
• Puuduvad liitekohad
• Ei teki materjali jääke
• Tänu õhemale seinale saavutate suurema põrandapinna
• Lihtsasti paigaldatav ka keerulistes kohtades

Võta meiega ühendust!
Üheskoos leiame Teile parima lahenduse
www.estpur.ee  
info@estpur.ee
tel. +372 534 765 67
tel +372 552 22 82

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

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

Selle puhul
ja

igale ostjale
PEOPÄEVAHINNAD
KINGITUS

Oma Põrsa Vaala keskuse lihapood
saab 5. novembril 3-aastaseks!
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