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Sellest nädalast tegut-
seb Rakveres esma-
tasandi tervisekeskus, 
mille pidulik avamine 
toimus eelmisel reedel.

Liisi Kanna

Ligi 1400-ruutmeetrise pin-
naga tervisekeskus aadressiga 
E. Vilde 2a/1 on hästi ligi-
pääsetav, asudes kesklinna-
tsoonis, bussijaama vahetus 
läheduses, sotsiaalkeskuse ja 
polikliiniku vahelisel alal.

Hoones asusid tööle küm-
me perearsti koos -õdedega, 
kaks psühhiaatrit, kaks fü-
sioterapeuti, ämmaemand ja 
koduõde.

Rakvere linnavolikogu esi-
mehe Mihkel Juhkami sõ-
nul võimaldab kaasaegne ja 
kauaoodatud esmatasandi 
tervisekeskus pakkuda teenu-
seid komplekssemalt ja muu-
dab arstiabi linlastele kätte-
saadavamaks. „Erinevalt mõ-
nest teisest Eestimaa paigast 

Kadrinas paikneb 
unikaalne Ristisalu
Hingedepäeval avati Kadrina surnuaia taga Ristisalu – kunsti-
objekt, mis andis uue hingamise kiriku seina äärde kuhju-
nud poolesajale roostetavale raudristile.

Ristisalu idee algatajateks olid ajakirjanik Rein Sikk, vo-
likogu liige Ülo Kais ja Kadrina Katariina koguduse õpe-
taja Meelis-Lauri Erikson. Kunstnik Teet Suur valmistas 
kolm maketti, millest rahvas valis parimaks spiraalikujuli-
se lahenduse „Maa ja taeva vahel“. Kunstiobjektile koostas 
põhiprojekti maastikuarhitekt Rait Karus.

Foto: Lisete Laisaar

Rakvere tervisekeskus alustas tööd

Rakvere tervisekeskus asub aadressil E. Vilde 2a/1, sotsiaalkeskuse ja polikliiniku vahelisel alal. Foto: Liisi Kanna

on Rakverre ehitatud hoones 
igas kabinetis arst olemas 
ja patsiente ootamas ning 
pigem on natuke kahju, et 
maja suurem ei saanud,“ lisas 
Juhkami.

Hoone avamisel osalenud 
sotsiaalminister Tanel Kiige 
sõnul toovad uued tervise-
keskused peremeditsiinis 
suure muutuse. „Koos uute 
tervisekeskuste rajamise-
ga tugevnevad perearstide 
meeskonnad ja on võimalik 

pakkuda inimestele laiemat 
ringi teenuseid, samuti para-
nevad nii perearstide töötin-
gimused kui ka võimalused 
koostööks teiste spetsialisti-
dega,“ ütles sotsiaalminister. 
„Tunnustan Rakvere tervise-
keskuse projekti eestvedajaid 
selle eduka lõpule viimise 
eest,“ lisas Kiik.

Rakvere tervisekeskuse 
hoone arhitektid on Anto 
Savi, Margus Soonets ja Jür-
gen Lepper arhitektuuribü-

roost BOA ning selle ehi-
tas valmis osaühing Revin 
Grupp.

Keskuse ehitus läks maks-
ma 2,263 miljonit eurot, 
mida rahastas Euroopa Re-
gionaalarengu Fond 1,334 
miljoni euro ulatuses. Lääne-
Virumaal on EL-i kaasrahas-
tusel juba valminud tervise-
keskus Tapal ja renoveeritud 
Väike-Maarjas ning käimas 
vilgas tervisekeskuse ehitus 
Kadrinas.

www.facebook.com/EhituseABC 

-25%
Kampaania tingimused: 
www.ehituseabc.ee

9.-10. november
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MUST KROONIKA

Möödunud reedel 
Põltsamaal uksed avanud 
Grossi Toidukaupade 
kauplust oodati 
kohalike hulgas väga – 
sellest andis tunnistust 
nii kiire asjaajamine 
vallaesindajate poolt kui 
avapäeva rahvarohkus.

Liisi Kanna

AS OG Elektrale kuuluva 
jaeketi Grossi Toidukau-
bad Põltsamaa kauplus asub 
aadressil Tartu maantee 
1b – vana turuhoone koha 
peal. Ettevõtte omanik Oleg 
Gross rääkis, et algatus sinna 
laienemiseks tuli abivalla-
vanem Karro Külanurmelt, 
kes ettevõttega ise ühendust 
võttis.

Külanurm tegi ettepaneku 
rajada toidukauplus keset lin-
na asunud vana ja räämas tu-
ruhoone asemele, mis Põltsa-
maad kuidagi ei kaunistanud. 
Vallavanem oli vahendajaks 
ka hoone omanikuga suht-
lemisel. „Saime mõistlikud 
kokkulepped. Nüüd oleme 
võitnud nii meie kui ka Põlt-
samaa,“ rõõmustas Gross.

„Me oleme äärmiselt rahul 
vallavalitsuse kiire, operatiiv-
se ja sõbraliku asjaajamisega. 
Kõik käis väga kiiresti. Tä-
name abivallavanem Karro 

Põltsamaa sai Grossi Toidukaupade kaupluse

Külanurme,“ lausus ettevõtja.
„Krundi ostmisest kaupluse 

avamiseni läks veidi üle aasta. 
See on meie jaoks rekordiline 
kiirus,“ rääkis Gross, selgita-
des, et selle aja jooksul tehti 
projekt, saadi kooskõlastu-
sed ja ehitusluba ning võeti 
hoone vastu. Ettevõtja sõnul 
on see ideaalne näide sellest, 
kui kiiresti on omavalitsusel 
võimalik hea tahtmise juures 
asju ajada, samas kui mõnel 
puhul võib samadele tegevus-
tele kuluda isegi viis aastat.

Ka hoone ehitustööd läk-

sid igati sujuvalt. „Esmakord-
selt oli meil ehitajaks Tesron 
Ehitus OÜ ja ta tegi seda väga 
kvaliteetselt. Ning sai en-
netähtaegselt valmis – kuu 
aega varem kui lepingu järgi 
pidanuks,“ tunnustas jaeketi 
omanik.

Sortimendi laiendamine
Kauplus on 1400 ruutmeetri 
suurune. „See kuulub toidu-
kauplustest meil suuremate 
hulka,“ sõnas Gross, lisades, 
et sellise suurusega kaup-
lus on ettevõtte sortimendi 

võimekusele täiesti vastav.
Veel rääkis jaeketi oma-

nik, et samm-sammult püü-
takse sortimenti laiendada. 
„Iga uus kauplus annab käibe 
mahtu juurde, annab pare-
maid võimalusi läbirääkimis-
teks ja uute toodete valikusse 
saamiseks,“ märkis Gross.

Omaniku sõnul on just 
sortiment olnud jaeketi nõr-
gemaks küljeks – rõhku on 
pandud hinnale, et esmatäht-
sad toidud oleks ostjal odavalt 
korvis. „Aga ei tohi unustada 
ka sortimendi laiendamist, et 
nõudlikumale tarbijale oleks 
ka kõiki tooteid saada. Ostja 
peaks saama kogu ostukor-
vi meilt, mitte nii, et võtab 
hädapärase meilt ja peab siis 
veel mõnda teise kauplusesse 
minema,“ arutles Gross, nen-
tides, et väiksematel kauplus-
tel tekib sortimendi piiratus 
muidugi ka pinna puudusest.

Rõhuasetus on Grossi Toi-
dukaupade ketis aga jätkuvalt 
just eestimaisel sealihal. „See 

on see, millega me eristume. 
Ka Põltsamaal võib näha väga 
suurt huvi meie omatoodan-
gu, aga eelkõige just värske 
liha ja hakkliha vastu,“ sõnas 
ettevõtte omanik.

Ka möödunud reedel toi-
munud uue kaupluse avami-
sel võis kuulda suuri kiidu-
sõnu toiduvaliku üle. „Esime-
sena jäi silma kulinaaria- ja 
lihalett, sellist kaupa teistes 
poodides kindlasti ei ole. See 
oli ka põhjus, miks avamist 
väga ootasin,“ rääkis Põltsa-
maa lähistel elav Maie.

Lisaks toidukaupade valiku 
laienemisele rõõmustati ka 
uue ilusa hoone üle. „Linna-
pilt sai kohe palju kenamaks, 
kui tondilossiks muutunud 
turuhoonet siin enam pole. 
Grossi pood on ilus ja avar 
ning annab linnaelanikele 
muidugi suurema valiku-
võimaluse,“ kiitis kauplust 
uudistama tulnud Hannes.

Oleg Grossi sõnul tundis 
temagi kohapeal väga sooja 

vastuvõttu. „Rahvas oli ää-
retult sõbralik. Väga paljud 
tulid tänama uue kaupluse 
avamise eest ning paljud õn-
nitlesid ka Oti (Ott Tänaku – 
toim.) saavutuse puhul,“ rää-
kis ettevõtja emotsionaalselt 
avapäevast.

Logistiliselt 
hea asukoht
Esimese nädala põhjal on uus 
kauplus Grossi sõnul väga 
hästi käima läinud. „Põltsa-
maal on väga kõrge keskmine 
ostukorv. Seal on ettevõtlus 
suhteliselt heal järjel ning ini-
meste võimekus kaupa osta 
on maapiirkondadega võr-
reldes üle keskmise kõrge,“ 
märkis ärimees.

Gross tõi ka välja, et Põlt-
samaa asub ettevõtte jaoks 
logistiliselt soodsas kohas. 
Jaeketil juba tegutsevad 
kauplused Viljandis ning 
Jõgeval. „Jõgeva–Põltsmaa–
Viljandi – logistiliselt enam 
otsem minna ei saa,“ selgitas 
keti omanik.

Olemasolevale lisaks plaa-
nitakse järgmise aasta märt-
sis avada teine suur kauplus 
Jõgeva linna südames. Täna-
vu loodetakse jõuda avapeo-
ni Pärnu-Jaagupis. „Pärnu-
Jaagupis käib hoogsalt ehitus 
ja tahaksime praeguse plaani 
järgi avada 20. detsembril,“ 
lausus Gross.

Põltsamaa kauplus asub aadressil Tartu maantee 1b. Fotod: Üllar Lehesoo

Grossi Toidukaupade esinumber on eestimaine sealiha, mis ka avapäeval väga hästi 
kaubaks läks.

TULEKAHJU
5. novembril kell 19.12 sai 
Häirekeskus teate tulekah-
just Vinni vallas Allee teel. 
Päästjad tuvastasid saabu-
des tulekahju kortermaja 
esimese korruse korteris, 
kus põles üks tuba. Pääst-
jad asusid kustutustöödele 
ning tulekahju likvideeriti 
kell 20.24. Keegi õnnetu-
ses viga ei saanud. Juhtunu 
täpsemad asjaolud ja põh-
jused selgitab välja edasine 
menetlus.

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
5. novembril lõi Tapal Ro-
helisel tänaval asuvas kor-
teris 49-aastane mees oma 
elukaaslast. Mees on kaht-
lustatavana kinni peetud.

4. novembril ründas 
Rakveres Lille tänaval 
asuvas asutuses 16-aasta-
ne mees turvameest. Mees 
on kahtlustatavana kinni 
peetud.

VARGUS
5. novembril varastati 
Rakveres asuvast tanklast 
laua peale jäetud mobiil-
telefon CAT 41. Tekitatud 
varaline kahju on ligikaudu 
380 eurot.

PRILLID -40%
Täpsed tingimused kauplusest.

ISADEPÄEV
RAKVERE INSTRUS

Instru Rakvere, Vilde 14, tel 322 3830 instru.ee
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U uest aastast hakatakse 
korrastama ehitus-
registrit ning omani-

kelt oodatakse oma hoone 
andmete korrigeerimist ning 
vajadusel kasutusloa hanki-
mist. Seejuures on üheks olu-
liseks etapiks ka tuleohutuse 
tõendamine. Miks ja kuidas?

Tuleohutusega tegeleva 
Tuki OÜ juhatuse liige, tule-
ohutuseksperdi litsentsi 
omav Madis Moor rääkis, et 
paljudel hoonetel võib puu-
duda üleüldse kehtiv kasu-
tusluba ning selle saamiseks 
tuleb isikul tõendada ka hoo-
ne tuleohutust. Sageli ei ole 
ehitusregistrisse kantud re-
konstrueerimise käigus teh-
tud muudatusi, millest suur 
osa samuti tuleohutusega ot-
seselt seotud, ning selliselgi 
puhul on ekspertiis või audit 
vajalik. Niisiis käivad hoo-
ne kasutusluba ja ehituslik 
tuleohutus käsikäes.

Ehitusregistri korrastami-
sel on kogu menetluse juht 
kohalik omavalitsus, kõik 
tuleohutuse kontrollide tu-
lemused käivad aga läbi ka 
Päästeametist. „Audit või eks-
pertiis on vajalik tõendamaks 
kohalikule omavalitsusele, et 
hoone on ohutu. Omavalit-
suse ehitusosakonnas vaada-

takse register üle ja öeldakse, 
kas ning milliseid dokumente 
on vaja esitada. Kui meie tee-
me tuleohutusauditi valmis 
ja inimene laeb selle ehitus-
registrisse üles, siis seejärel 
kontrollib Päästeamet veel 
omakorda, kas dokumendis 
välja toodu on piisav,“ selgitas 
tuleohutusekspert protsessi.

„Ilmselt hakkavad aasta al-
guses kohalikud omavalit-
sused seda teemat elavdama, 
kuid kasutusluba on vajalik ka 
kinnisvaratehingute soorita-
miseks,“ märkis Moor.

Ta lisas, et kõige olulisem 
põhjus kodu tuleohutuses 
veendumiseks on aga ikkagi 
inimeste elu ja tervis. „See on 
oluline dokument nii registri-
pidajale kui ka inimesele en-
dale. Sest tegelikult, nagu me 
inimestelegi alati ütleme, me 
ei tee seda auditit sellepärast, 
et kasutusluba kätte saadaks. 
Ei, me teeme seda sellepärast, 
et inimesed saaksid öösel ra-
hulikult magada,“ toonitas tu-
leohutusekspert.

„Kui ma objektilt ära tulen, 
siis mõtlen selle peale, kas ma 
ise sinna majja sisse koliksin. 
Kõige lihtsam reegel – kas 
ma julgeks ise seal rahulikult 
magada,“ lisas Moor.

Auditi käigus vaadatakse 

üle kõikvõimalikud aspektid, 
mis hoone tuleohutust puu-
dutavad – alates suitsuandu-
rist ja lõpetades tuletõkke-
konstruktsioonidega. Moori 
sõnul on ligi 80 protsendi pu-
hul kontrollitavates elamutes 
tuleohutusalased puudused 
ning esimene kontroll põ-
rutakse. Puudused ei pruugi 
olla väga suured ja kulukad, 
kuid puudused on puudused, 
ja need on vajalik likvideeri-
da.

Mille vastu eksitakse?
„Peamised puudused on seo-
tud küttesüsteemidega,“ tõ-
des Moor. „Tänapäeval on 
inimesel hea lihtne – ta läheb 
poodi ja ostab endale kütte-
süsteemi. On see siis sauna-
keris, kamin vm. Ta saab 
kaasa paigaldusjuhendi, kus 
on konkreetselt välja too-
dud, mitu sentimeetrit peab 
olema ohutuskuja erinevates 
suundades ja millisesse korst-
nasse tohib seda ühendada. 
Pahatihti paneb aga inimene 
asja paika nii, et ohutusju-
hendit üldse ei vaatagi,“ tõdes 
ekspert.

„Ja ühel hetkel tuleb tal-
le üllatusena, kui näeb, et 
näiteks saunakerise ümber 
laudissein on söestunud. Ilm-
selgelt on ta rikkunud pai-
galdusjuhendist tulenevaid 
nõudeid ja hea, et ei ole veel 
tuleõnnetust olnud,“ jätkas 
Moor.

Äsja alanud kütteperioodi 
valguses tõdes ta, et paljude-
le tuleb jätkuvalt üllatusena, 
et iga viie aasta tagant peab 
käima litsentsiga korstna-
pühkija. „Enda kindlustunde 
kõrval on see väga oluline ka 
näiteks kindlustusjuhtumi-

Hoone seadustamiseks tuleb 
tõendada ka tuleohutust

Tuleohutusega tegeleva Tuki OÜ juhatuse liige, tuleohutusekspert Madis Moor ettevõtte 
kontoris Rakveres. Foto: Liisi Kanna

te puhul. Kui küttesüsteemis 
tekkib tahmapõleng ja hoo-
ne lähebki põlema ning teil 
puudub korstnapühkija akt, 
võib kindlustus teid hüviti-
sest ilma jätta, sest te ei ole 
täitnud oma kohust seadu-
se ees,“ selgitas tuleohutus-
ekspert, lisades, et kindlasti 
tuleb kontrollida ka korst-
napühkija litsentsi olemas-
olu, mida saab teha näiteks 
kutsekoja veebilehel.

Ka paneb Moor südamele, 
et uue ahju või pliidi tege-
misel tuleks kutsuda kehtiva 
litsentsiga pottsepp. „See on 
garantii – tead, et inimene on 
pädev. Ja kui ta lõpetab oma 
tööd ära, siis annab teile ahju-
passi. See tähendab, te teil ei 
ole pärast muresid selle küt-
tesüsteemi arvele võtmisega,“ 
selgitas Moor.

Rikkumiste osas tõi ekspert 
esile ka probleemid tiheasus-
tuspiirkondades. „Rakveres 
on näiteks Moonakülas väga 

väikesed krundid, kus majad 
on ehitatud väga lähestikku. 
Praegune ohutusnõue ütleb, 
et hoonete ohutuskuja peab 
olema kaheksa meetrit. Kui 
hoonet renoveeritakse, siis 
on kohustus see ohutuskuja 
tagada. See tähendab, et välis-
sein peab vastama teatud 
tingimustele. Näiteks peab 
soojustusmaterjalide valikul 
olema väga täpne ning selles-
se suunda jäävad aknad pea-
vad olema tuletõkestatud,“ 
selgitas ta.

Lisaks on tõusutrendis 
elektriga seotud tuleõnnetu-
sed. Moori sõnul on põhjus 
väga lihtne – vanades majades 
ja korterites olevad juhtmes-
tikud ei pruugi tänapäevas-
tele võimsatele köögimasina-
tele vastu pidada ning kurb 
tulemus ongi käes.

Plaanid alustada 
ehitustöödega?
Madis Moor soovitas tule-

ohutusteenuseid pakkuvate 
ettevõtetega kindlasti ühen-
dust võtta ka nendel, kes alles 
hakkavad maja ehitama või 
planeerivad renoveerimis-
töid.

„2018. aastal muutus väga 
palju õigusaktides, mis puu-
dutab just ehituslikku tule-
ohutust. Muutus määrus, 
mis paneb üldiselt paika kõik 
normid. Ja muutus standardi-
seeria – standard on selline 
dokument, mis annab lahen-
duse, kuidas ehitada,“ rääkis 
ekspert.

Ta nentis, et nõu küsimine 
aitab vältida topelttööd ehi-
tuse osas, lisaks aitavad spet-
sialistid tegevused õigesti do-
kumenteerida, et hiljem oleks 
nõuetele vastavust ka kerge 
tõestada. Nii näiteks kaasavad 
tuleohutuseksperdi kohe pro-
jekteerimise algusest peale ka 
paljud kinnisvara arendajad, 
tagamaks ohutust ja sujuvat 
asjaajamist.

„Esil on tendents, et tule-
ohutusekspert võetakse vaa-
tama kogu tuleohutust terve 
hoonestuse puhul. Sest tule-
ohutus puudutab mitte ai-
nult arhitektuurseid lahen-
dusi, vaid ka ventilatsiooni, 
kanalisatsiooni, välistuletõr-
jevett, tuleohutuspaigaldisi 
jne,“ tutvustas Moor üht enda 
ettevõtte tegevusala.

Kokkuvõttes rõhutaski 
Moor litsentseeritud spetsia-
listide või ekspertide kaasa-
mist: „Need kutsed ei ole tä-
napäeval niisama välja mõel-
dud. Inimene tuleb ja annab 
pärast ka paberi, kus on tema 
allkiri all. Ta võtab sellega ka 
vastutuse.“

Eestis on praegu kokku 
umbes 90 litsentseeritud tule-
ohutuse spetsialisti-eksperti, 
just eksperdi kutset ehk õi-
gust viia läbi ka auditit omab 
ligi 20 inimest.

Liisi Kanna
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Tapa Gümnaasiumi 
õpilased lähevad 
tööandjatega tutvuma

K redEx viib 13. no-
vembril Tapa Güm-
naasiumi 9. klasside 

õpilased karjääriretkede 
raames ekskursioonile kol-
me kohalikku ettevõttesse. 
Noored saavad lähemalt 
tutvuda Rakvere külje all 
ujuvkaisid tootva Top Ma-
rine’i, Kunda lähistel poor-
betoontooteid valmistava 
Bauroci ja Vinnis element-
maju tootva Production 
House’iga.

Külastustusi korralda-
takse 12.–15. novemb-
ril lisaks Lääne-Virumaale 
Harjumaal, Saaremaal, Ida-
Virumaal, Tartumaal, Jär-
vamaal, Pärnumaal ja Võ-
rumaal.

„Karjäärivalik on inimese 
elus üks suuremaid otsuseid 
ning parim viis omandada 
ettekujutust töömaailmast 
on keset ettevõtete igapäe-
vategevusi. Kui me tahame 
edendada ettevõtlust ja et-
tevõtlikkust üle Eesti, siis 
on oluline näidata noorte-
le, et töövõimalused ei asu 
vaid suurtes tõmbekeskus-
tes, vaid ka kodukandis lei-
dub atraktiivseid võimalusi 
eneseteostuseks,“ sõnas 
KredExi ettevõtlusosakon-
na juht Kaarel Aus.

Kuulutaja
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Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.

Peaosas 

Helgi Sallo 

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

VANA BASKINI TEATER

13.11 Tapa 
Kultuurikoda
kl 19.00

Piret Jaaks

David Vseviovi „Elulugu. 
Kaks esimest nädalat“ 
kirjeldab sündmusi tun-
tud ajaloolase ja arva-
musliidri esimestel elu-
nädalatel 1949. aasta 
varasuvel. Kuigi tege-
vuskohti on ainult 
kaks – sünnitusmaja ja 
tuba Tallinna ühiskorte-
ris –, on teoses väga 
palju värvikaid tegelasi.

Kaire Kenk

David Vseviov on suurepära-
ne jutuvestja, kes oskab Sta-
lini aja groteskset tegelikkust 
teravmeelselt siduda oma 
paljude tegelaste usuga ajastu 
propagandistlikesse klišee-
desse ning sel moel traagilist 
ajastut ka koomilisest küljest 
näidata.

Tema „Elulugu. Kaks esi-
mest nädalat“ on võimalik 
lugeda ka kui praeguse elulu-
gudebuumi sünnitatud raa-
matute paroodiat. Vseviovi 
(eluloo)raamatu toimetaja on 
tuntud humorist ja satiirik 
Toomas Kall, autori ülikooli-
kaaslane. Selge, et sellisest 
koostööst võib oodata oht-
ralt nalja ja lugeja lõbusat 
altvedamist.

Suur osa Vseviovi tegelasi 
on juudid, aga on ka rohkelt 
venelasi ja eestlasi ning eri 
rahvusest tegelaste käitumi-
serinevused tulevad eredalt 

välja. Jutustuses on pidevalt 
ajahüppeid hilisemasse aega 
ja assotsiatsioone ning ot-
singuid, kuidas lapsepõlves 
kogetu leitakse hiljem uuesti 
üles.

„Elulugu“ on kui olme-
poliitiline ajalooline humoo-
rikas teatmeteos, sest Vseviov 
ei sea Nõukogude propagan-
dat kahtluse alla, enamik ta 
tegelasi ju lehti usub ja usi-
nalt loeb. Nihe tegelikkusega 
ja propagandavaled paista-
vad aga siiski läbi ja paku-
vad sedasi nii lugejale kui ka 
Vseviovile mõnu.

„Kolmveerand minu raa-
matusse koondatud lugudest 
on välja mõeldud,“ tunnistas 
ajaloolane muheldes. Samas 
on need tema sõnul kogu-
nenud väga pika aja, 30 aasta 
jooksul. Mõte lood raamatus-
se koondada tekkis tal samuti 
mitukümmend aastat tagasi.

„Armastan tänaval ja bus-
sis-trammis inimesi vaadelda, 
detaile tähele panna. Nii hak-
kasingi kohatud inimtüüpide-
le lookesi juurde mõtlema, et 
ajaloo hämmastavat mitme-
kesisust kuidagi illustreerida,“ 
sõnas autor. Ilmselt ei selgu 
kunagi, mis on autori fantaa-
sia, mis vahetult kogetu ja mis 
hilisematest pajatustest pärit.

„Kõik mu lood võisid ka pä-
riselt 1950-ndate aastate Ees-
tis ja hiljemgi aset leida. Nii 
mõnigi tuttav on mu raamatu 
lugemise järel olnud pettu-
nud, et oleks tahtnud näiteks 
rohkem mu naisest lugeda, 

aga see on ju ilukirjandus,“ 
muigas Vseviov.

„Me ei saa ju ajalooteaduses 
teatud kindlates reeglites kok-
ku leppida, erinevalt reaaltea-
dustest. Ajaloolane peab palju 
rohkem lihtsalt ette kujuta-
ma. Ajalugu ei saa ju mõõta. 
Samas tahame me kõik olla 
oma mineviku hindamisel 
objektiivsed,“ sõnas kirjanik.

Kommunism 
saabub kohe
„Mul endal on 1950-nda-
test väga vähe mäletada, sest 
1950. aastal olin täpselt aas-
tane,“ muigas Vseviov. Nii 
ongi talle viiekümnendate 
olustikku süvenemisel olnud 
abiks tolleaegsed ajalehed ja 
arhiivid.

Raamatus on pikki ajalehe-
tsitaate, täiesti absurdseid, 
kuid nendest peegeldub ajas-
tu hingus kõige paremini. 
Näiteks teatatakse ühes lehe-
uudises, et justnimelt Vene-
maal leiutati kuulotsaga pas-
takas. Või raporteeritakse uh-
kelt, et Moskva Suure Teatri 
baleriinid saadeti sapööride 
kursustele.

„Teisalt ega siis palju muud 
infot polnudki. Raadiot vahel 
kuulati,“ nentis ajaloolane. 
„Televiisor oli väga vähestel. 
Kinos käidi, vaadati isegi too-
naseid propagandafilme, kuid 
enamasti veedeti aega sõpra-
del külas käies, peeti sünni-
päevi ja teisi pidusid.“

„Tuleb meeles pidada, et 
1950-ndad jagunevad kahte 

drastiliselt erinevasse ajastus-
se: aeg Stalini surmani 1953. 
aastal ja sellele järgnenud nn 
Hruštšovi aeg peale NLKP 
XX kongressi 1956. aastal ehk 
sula,“ rõhutas Vseviov.

„Stalini aegses ühiskonnas 
valitses hirm. Iga autoritaar-
ne ühiskond on nakatunud 
hirmuga. Pealtnäha kehtisid 
ranged reeglid, kuid tegelikult 
otsustas kõike Suur Juht ning 
kõik teised püüdsid tema soo-
ve ära aimata. See oli raske. 
Võtame kasvõi need kuulsad 
vene filmid „Volga-Volga“, 
„Tsirkus“ jne. Kui ilmutati 
esimene komöödia, midagi 
lõbusat, siis kino juhtkond oli 
paanikas: nad ei taha seda üld-
se Stalinile näidata, sest enne 
vändati ainult patriootilisi fil-
me. Ja kui siis Stalin mainib 
stahhaanovlaste kongressil, et 
„elu on läinud paremaks, elu 
on läinud lõbusamaks“, luge-
sid tema alluvad sellest lausest 
välja, et käes on aeg teha üks 
nõukogude komöödia!“ rääkis 
ajaloolane.

„Sellest on väga vähe räägi-
tud, kuid Stalini vastuvõtu-
saali kõrval asus ruum, kus 
istusid sanitarid. Nende ainus 
ülesanne oli aidata vastuvõtu-
le kutsutud inimestel ümber 
riietuda, sest harvad polnud 
need juhud, kus inimesed Sta-
lini ees tegid hirmust lihtsalt 
püksi. Vahel saadeti Siberisse 
kunstnik, kes maalis ainult 
Leninit. Ja jäi saatmata see, 
kes maalis lillekesi. Kes jul-
ges toona anekdoote rääkida? 

Mitte keegi. Andekad inime-
sed, näiteks Smuul ja Vaaran-
di kirjutasid kokku idiootsusi, 
sest alternatiivi lihtsalt pol-
nud,“ jätkas Vseviov.

Toiduküllus 
ja sunnismaisus
Aga 1950-ndate aastate ma-
janduslikust poolest on 
inimestel ajaloolase sõnul 
valdavalt head mälestused. 
Poodides oli lademetes kva-
liteetseid kaupu – kalana-
hast kingi, kõva laabijuustu, 
šveitsi käekelli. Suurtest püt-
tidest müüdi lahtist kalamar-
ja. Kõike, mida andis Saksa-
maalt vagunite kaupa kokku 
riisuda. Juba 1950-ndatel aga 
olid nõukogude inimeste va-
hel tohutud majanduslikud 
erinevused.

„Kirjanik Aleksei Tolstoi 
tõi Saksamaalt endale koju 
koguni põrandaparketi, aga 
tavalistel tööinimestel pol-
nud nende kaupade ostmiseks 
lihtsalt raha. Veelgi enam, 
maainimestel polnud tollal 
praktiliselt mitte mingit sis-
setulekut. 1977. aastani pol-
nud Venemaal maainimestel 
koguni passi, nad olid sõna 
otseses mõttes sunnismaised. 
Meil Eestis oldi edumeelsed – 
meie kolhoosnikud said pas-
sid juba 1960-ndate lõpus,“ 
rääkis Vseviov.

Alles 1960-ndate lõpul 
hakkas Vseviovi mäletamist 
mööda tema lapsepõlve toidu-
küllus kauplustes ära kaduma 
ja tekkis toiduainete defitsiit. 

„Huvitaval kombel kirjelda-
sid lektorid kommunismi 
saabumist näiteks nii: astute 
hommikul kodust välja, istute 
trammi peale ja sõit on tasu-
ta,“ muigas Vseviov. „Brežnev 
tuli ühel NLKP kongressil 
välja „arenenud sotsialismi“ 
ideega, samal ajal töötati välja 
toitlusprogrammi, sest Nõu-
kogude Liidus polnud inimes-
tel lihtsalt süüa!“ meenutas 
ajaloolane.

„Mul on alati kurb kuulda ja 
lugeda, kui keegi võrdleb Eu-
roopa Liitu kunagise NSVL-
ga. Poole oma elust on prae-
gused keskealised elanud piiri 
taga, suletud ühiskonnas, kus 
kirjavahetus Kanada sugu-
lastega võis kaela tuua suuri 
pahandusi. Eesti on pääsenud 
halvimast tänu Soome TV-le. 
Soome TV roll meie inimes-
te maailmavaate kujunemisel 
on minu meelest olnud väga 
suur. Mina tundsin tänu Soo-
me televisioonile peensusteni 
tollast Soome poliitikat, sain 
just sealt esimesena kuulda 
Tšernobõli katastroofist,“ 
rääkis ajaloolane.

Samas ei tunne tänapäeva 
noored võrreldes tema ea-
kaaslastega enam üldse lähi-
ajalugu. „Vähesed mu tuden-
gitest teavad, kes oli Beria. 
Auditooriumis tõusevad vaid 
üksikud käed, kui küsin, kes 
on lapsena lugenud „Kolme 
musketäri“, kirjeldas Vseviov.

David Vseviov. Foto: ev100.ee

David Vseviov 1950ndatest: 
hirmu ja absurdi aastad
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Gustavi Maja
8. november kell 18.30 Katri Ristali töötuba naistele „Har-
jutused vaagnapõhjale ja kõhule“
11. november kell 18 Mai Agate Väljataga loeng „Raamidest 
väljas“
14. november kell 18.30 Anu Int peab loengu „Sport ja ak-
tiivsed inimesed“
18. november kell 18.30 Külli Murdjõe koolitus „Jumestuse 
ja soengu ABC“
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Rakvere Teater
9.11 kell 15 Onu Vanja Rakvere Teatri suur maja (lav. Eili 
Neuhaus)
13.11 kell 13 Verikambi Rakvere Teatri suur maja (lav. Jaa-
nika Juhanson)
14.11 kell 19 Onu Vanja Rakvere Teatri suur maja (lav. Eili 
Neuhaus) 

Täna jõuab kinodesse 
aeglase tempo ja õu-
dusfilmi sugemetega 
põnevik „Doktor Uni“.

Tõnu Lilleorg

Filmi peaosalist Dan Tor-
rance’i kehastab mainekas 
šoti näitleja Ewan McGreg-
or. Dan omas väikese poisi-
na erilist tundlikkust üleloo-
mulike nähtuste suhtes ja sai 
tohutu trauma, kui puutus 
kokku terve hotellitäie tapa-
himuliste libainimestega.

Õnneks tuli poiss kur-
jamitega toime, kuid 
täiskasvanuks saanuna pole 
Dan leidnud elus muud ra-
huldust kui juhusuhted, 
baarikaklused ja alkoholism. 
Ta ostab bussipileti kuhugi 
suvalisse väikelinna sooviga 
alustada puhtalt lehelt. See 
õnnestubki, kui ta saab tööd 

sanitarina vanadekodus ja 
hakkab osalema Anonüüm-
sete Alkohoolikute ringis.

Siis võtab temaga ühen-
dust kohalik teismeline Abra 
(Kyliegh Curran), kel on 
selgeltnägija võimed. Neiu 
on sattunud vastakuti sure-
matust ihkava libainimeste 
kambaga, keda juhib karis-
maatiline Rose (Rebecca 
Ferguson). Esmalt soovitab 
Dan neiul end varjata, nagu 
ta ise on teinud. Siiski areneb 
asi osapoolte kokkupõrkeks, 
kus Danil tuleb oma turva-
tsoonist välja astuda.

Filmi juures tasub tähele 
panna, et kuigi tegelastel on 
erakordsed võimed, ei sar-
nane linateos üldse super-
kangelaste filmidega, kus 
osalistel on tavaliselt täita 
suurejooneline missioon. 
Dan on näiteks enne Abra-
ga kohtumist kasutanud oma 
võimeid vaid vanadekodus, 

kui on oma hoolealuseid 
toetanud nende surivoodil 
igavesele unele suikumisel.

Film ei ole ka kuigi õudne, 
ega kubise tempokatest sünd-
mustest. Pinge tõuseb selles 
kaks ja pool tundi kestvas 
linateoses aegamisi. Õnnestu-
nult on kujutatud Abra ja 
Rose’i omavahelist telepaatil-
ist võitlust. Filmi aeglane 
tempo võimaldab sisse elada 
tegelaste omanäolisse maa-
ilma ja kogeda, kuidas need 
maailmad kohtuvad ja vaik-
selt publikut kaasa haaravad.

Film põhineb ameerika õu-
duskirjaniku Stephen Kingi 
samanimelisel novellil. „Dok-
tor Uni“ on ka mõtteline järg 
1980. aasta filmile „Hiilgus“, 
mis näitab Dani lapsepõlve ja 
põhineb samuti Kingi teosel.

Rakvere teatris avatakse 
täna kell 17.17 Mattias 
Sonnenbergi isikunäitus 

„LED-luminarism“, mis jääb 
üles kuni 2. veebruarini.

Mattias Sonnenberg on au-
tor, teatri- ja balletikriitik, 
maalikunstnik ning kom-
ponist. Ta lõi kaasautorina 
kaasa Ülle Ulla raamatu „Ma 
armastasin Estoniat“ koosta-
misel, teatri- ja balletikriiti-
kuna kirjutab ajakirja „Teater 
Muusika Kino“ ning oli TMK 
2018. aasta laureaat kolum-
niga „Tennessee Williamsi 
„Tramm nimega Iha“ teatris, 
kinos, muusikas ja kujutavas 
kunstis“.

Maalikunstnikuna osaleb 
peamiselt ühisnäitustel, mil-
lest viimased osavõtud on 
olnud Pärnu Kunstisuvel, 
kuhu komponeeris 2016. aas-
tal maalidele lisaks ka tunnise 
näitust saatva muusika „Labü-
rint“. Koostöös Eesti Postiga 
andis Sonnenberg välja „Eesti 
ballett 100“ juubelipostmargi 
ning oma projektides ja töödes 
on tegev laiemagi ampluaaga.

Näituse pealkirjaga tõs-

Rakveres avatakse Mattias Sonnenbergi isikunäitus

Mattias Sonnenberg teos. Foto: Rakvere 
Teater

tab autor esile enda poolt 
defineeritud kunstistiili ehk 
LED-luminarismi. Tööde eks-
poneerimisel loovad postmo-
dernse maalikunsti, kuid ka 
abstraktse maalikunsti tööd ja 
LED-valgustus omavahelise 
sümbioosi, mis teadaolevalt 
eristub varasematest valgus-
kunstiga seotud vooludest 
ning täpsemalt jaguneks post-
modernseks LED-lumina-
rismiks ja abstraktseks LED-

luminarismiks. Et luua näituse 
LED-luminarismile tasakaal, 
siis on esil ka ilma valgustuseta 
postmodernsed, abstraktsed ja 
abstraktrealismi stiilis teosed.

Näituse soe LED-valgustus 
ühildub talviste ürituste atmo-
sfääriga ja Urmas Lennuki uue 
lavastusega „Made in China“, 
sest maalipealkirjad läbivad ka 
selliseid riike nagu Hiina, Tai-
van, Korea, Jaapan ja Bangla-
desh.

Näitus on pühendatud 
kunstniku elus kõige läheda-
mast rolli mänginud inimese-
le – vanaemale Ülle Ullale, kel-
le sünnipäev on avamisega pea 
kõrvuti ehk 10. novembril.

Mattias Sonnenbergi isi-
kunäitus on väljas väikese 
maja teatrikohvikus, fuajees ja 
jalutusruumides. Kuna tegu 
on teatriruumidega, siis on 
näitus kinnine, kuid avatud 
publikule poolteist tundi enne 
etendust ja samuti on võimalik 
väljapanekut külastada eelne-
val kokkuleppel peakunstnik 
Eveli Varikuga (tel 56452328).

Kuulutaja

Minevik ei anna rahu

Dan sündmuste keerises.  Foto: kaader fi lmist
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HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT MAHAVÕTMISE 
TÕENDI!

* VARUOSADE SAATMINE KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

• 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

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

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

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

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

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

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

Tööstuse tn 15

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Rakveres 
Side tn 6. Maja renoveeritud, V 
korrus, 22,5 m2.Vajab remonti. Hind 
20 000 €. Tel 5562 2919

• Müüa 1toaline keskküttega korter, 
IV korrusel, Tamsalus, Ääsi 11. Tel 
5333 0653

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

• Müüa keskküttega 2toaline (52,4 
m2) korter Rakkes, Oru tn. Korteris 
on 2 eraldi tuba, esik, köök, sahver, 
panipaik, WC, vannituba ja avar 
rõdu. Soovi korral jääb osaliselt 
möbleerituks. Tel 552 0370

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter 
Tamsalus. Tel 5552 5460

• Müüa Jõhvis 2toaline korter otse 
omanikult. Tel 562 44605

• Müüa Narvas 2toaline korter, 60 
m2, otse omanikult. Tel 562 44605

• Müüa Väike-Maarja alevikus 2toa-
line ahiküttega renoveeritus korter. 
Tel 5110 478

• Müüa 3toaline remonti vajav kor-
ter kesklinnas. Tel 508 4750 

• Müüa 3toaline keskküttega korter 
Väike- Maarjas. Tel 5348 9335

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

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

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

• Müüa Viru-Nigula vallas, Aseri 
lähistel maja. Tel 5624 4605

• Lastega pere otsib omale maja 
Haljalas. Vahetusvõimalus korteri 
vastu. Tel 5665 6716, 5557 5122

• Müüa soodas hinnaga elamumaa 
188 m2, võimalikud vahetusvarian-
did. Tel 5554 8456

•Müüa Tõrmas elamumaa otse 
omanikult, krunt 1 ha. Tel 562 44605

• Müüa Viru-Nigulas, Vasta külas 
elamumaa. Tel 5624 4605

OST

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

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

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

• Soovin osta 2toalise keskküttega 
korteri Näpil. Tel 5197 0646

• Ostan Rakveres Mulla tänavale 
garaaži. Tel 5648 6638

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 
9942

• Ostan maja Rakvere linnas , Tel 
5804 2647

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

• Soovin osta normaalse hinnaga 
väiksema maja või suvila Võsul
( v õ i b  o l l a  r e m o n t i  v a j a v ) 
KVs ülevalolevaid mitte pakkuda.
tel 5333 9060 Priit

VÕTAN ÜÜRILE

• Meesterahvas üürib 1toalise kor-
teri. Tel 5390 9241

• Soovin üürida 1toalist ahiküttega 
korterit. Tel 5594 6419

ANNAN ÜÜRILE

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

• Pakun ööbimisvõimalust. Tel 
534 73267

• Anda üürile Rakveres 1toaline kõi-
gi mugavustega korter, III korrusel 
koos mööbliga ja tehnikaga. Hind 
250 € kuus + kommunaalmaksud. 
Tel 5646 6926

• Anda üürile 1toaline möbleeritud 
korter Uhtnas, otse omanikult. Tel 
562 44605

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

• Anda üürile Loksal 1toaline korter 
otse omanikult. Tel 562 44605

• Üürile anda 2toaline korter Rakve-
re kesklinnas. Tel 5280 891

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

• Anda üürile korter Rakveres. Kõigi 
mugavustega 2 tuba, Lennuki täna-
val. Üür 200€ + kommunaalmaksud. 
Tel 5569 4674

• Annan üürile 2toalise korteri 
Rakveres Lennuki tänaval. Üür 
220 €+kommunaalmaksud. Tel 
5552 2789

• Anda üürile 2toaline möbleeritud 
ahiküttega korter Laekveres. Üüri 
hind 90 € + elekter ja vesi. Tel 527 
0058

• Anda üürile 3toaline ahjuküttega 
korter Rakveres. Tel516 8691

• Anda üürile Ubjas 3toaline korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Müüa või anda üürile korter, 42 m2. 
Tel 5558 7544

• Rendile anda kanaliga garaaž 
Rakvere linnas. Tel 5903 2733

• Üürile anda kanaliga garaaž Rak-
vere linnas. Tel 5903 2733

ÄRIPINNAD

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa sedaan Audi A6, 2,5l, 110 
kW või vahetada universaali vastu. 
Tel 5386 6881

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

• M ü ü a  F o r d  F o c u s  C h i a 
1,8TDCi 03/2003. a. 74KW, univer-
saal, turbodiisel, helesinine metallik, 
vähe sõitnud, hooldusajalugu, kon-
ditsioneer, kesklukk, el.aknad, origi-
naal valuveljed, roosteta, mõlkideta, 
korralik, kehtiv ülevaatus  03/2020, 
superökonoomne! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa väga heas seisus Ford Focus, 
2003. a. 1.8 turbo diisel. Luukpära, 
roheline, el. aknad, kärukonks. Üle-
vaatus just läbitud. Hind 1350 €. Sa-
mas müüa väga heas seisus Renault 
Th alia, 2007. a 1.1 bensiin, 135 000 
km läbisõit, auto väga aus ja korralik. 
Hind 1350 €. Tel 5809 6086

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

• Müüa Nissan Terrano, 2,7, D, 1998. 
a, vajab remonti. Hind kokkuleppel. 
Tel 5558 5956

• Müüa remonti vajav Opel Vectra 
2.0, 74kW, 1999. a, diisel. Hind 130 
€. Helista julgelt tel 5820 8789, on ka 
väike tingimis võimalus.

• Müüa Opel Astra Twinport 12/2004. 
a. 77kW, uuem mudel, must metallik, 
bensiin, luukpära, 5 ust, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 2 x 
el.aknad, originaal valuveljed, keh-
tiv ülevaatus, korralik, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Station Wagon 
01/2006. a, 77kW, universaal, hõbe-
dane, konditsioneer, 2 x el.aknad, 
valuvelgedel, kehtiv ÜV 01/2020, 
väga korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Peugeot 207 Trendy 
11/2009. a. 1.6HDI, 66kW, turbodii-
sel, tumesinine metallik, luukpära, 5 
ust, hooldusraamat, konditsioneer, 
el.aknad, korralik, superökonoom-
ne 4-5 l/100km kohta! Rakvere. Tel 
5903 7780

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

• Müüa Toyota Yaris 1,3i 11/2006, 
64kW, hall metallik, 5 ust, bensiin 
luukpära, hooldusraaamat, 1 omanik, 
äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
11/2020, heas korras, väga soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Superb 1.9TDI, 
05/2006. a, 77kW, turbodiisel, kir-
sipunane metallik, sedaan, kliima, 
el.aknad, veokonks, jne, korralik, 
läbinud tehnilise ülevaatuse 06/2020, 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

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

• Müüa Volkswagen Bora, 1,9, TDI, 
74kW. Väga heas korras, 2005. a. Hind 
2490 €. Tel 5340 7805

•Müüa VW Bora 1,6, 74kW, tume-
roheline, heas korras ,ÜV 09/2020. 
Tel 517 4193

• Müüa Volkswagen Golf 1,9TDI, 
77kW, 2008. a, universaal. Väga heas 
korras. Hind 3600 €. Tel 5302 9943

• Müüa Volkswagen Golf 1,9 TDI, 
2008. a, 5 ust, väga heas korras. Hind 
3590 €. Tel 5340 7805 

• Müüa Volkswagen Golf 5 Variant 
Trendline 1.9TDI 01/2008. a, 77kW, 
tumesinine  metallik, turbodiisel, 
universaal, täiuslik hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, ül. 02/2020, 
korralik, superökonoomne, soodsalt! 
5903 7780 Rakvere

• Müüa Volkswagen Touran Com-
fortline 1,9TDI 10/2008. a, 77kW, 
kirsipunane metallik, mahtuniver-
saal, turbodiisel, kliima, 4 x el.aknad, 
kesklukk puldist, kehtiv ülevaatus 
08/2020, roosteta, mõlkideta, väga 
korralik, 1 omanik, superökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa korralikud naastrehvid 
185x65 15“ Tel 517 4193

• Müüa kasutatud naastrehvid 15 
ja 16 tolli ka velgedel: Volkswagen 
ja Opel soodsalt! Toyota Corolla 
Verso D4D, 2005-2009, naasterhvid 
valuvelgedel 215/50R17 komplekt. 
Tel 5903 7780

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

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

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

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

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956
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TEENUSED

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

• Autode ja traktorite starterite 
ning generaatorite remont. Müü-
gil ka uued ning vahetusfondi 
starterid ja generaatorid. Tel 
526 0545

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoelektritööd parima hinna ja 
kvaliteedi suhtega Lääne-Virumaal. 
Tel 508 6544

• Rehvivahetus  Kadrinas, Aia 
tänaval.  Avatud kokkuleppel.  Tel 
5810 5969 

VEOTEENUS JA RENT

 

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

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

Info tel 504 0118

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

• Pakume veoteenust kastiautoga. 
Vajadusel kaasa kaks tublit abilist. 
Hinnad kokkuleppel! Tel 5604 0360

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

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

KAEVETEENUS
• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. Tel 5558 3686

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

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

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

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

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

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

• Korterite ja vannitubade re-
mont. Tel 5553 0770

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

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

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

• Teeme sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5678 0773

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

• Teostame kõiki ehitus-ja lammu-
tustöid ning prahi utiliseerimist. 
Pikk töö kogemus. Töö kiire ja kor-
ralik Tel 5604 0360

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Teen plaatimistöid (vannitoad, 
köögid ,ahjud, pliidid). Tel 5606 9271

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste lik-
videerimine. Tel 5552 8487

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

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

 
Tallinn / Harjumaa / 

Lääne- ja Ida-Virumaa
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com
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ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

A&O meeskond 
teostab kvaliteetselt 

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

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

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

VÕIDU PANDIMAJA JA 
KOMISJONIKAUPLUS 

Nutiseadmete ja arvutite 
hooldus ja remont

Rohuaia 15A, Rakvere 
Avatud E-R 9-18 L 10-15 
Tel 5556 7508

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Pakume roostevabast ja mustast 
metallist tooteid 

eraisikutele ja firmadele. 
Toodame ideest valmis tooteni.

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

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

info@fermet.ee / 
www.fermet.ee

• 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

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

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

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

MUUD TEENUSED
• Puulehtede vedu prügimäele. 
Tel 506 1547

• Renditöötajad. Tel 504 0457

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

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

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

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

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

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

• Tantsumuusika Toits Bändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Ansambel, õhtujuhtimine teie 
peole kõikjal Eestis Tel 5190 1697

• KV Bänd. Tantsumuusika igale 
eale. Tel 521 1269

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

• FELIX BAND, soodne. Tel 5559 
3419

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

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



Kuulutaja reede, 8. november 2019 13KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

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

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Transpordi võimalus.

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

NIBE Split koos 
tarbeveeboileriga

8 kW - 4890 €
12 kW - 5375 €

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

Soome maasoojuspumbad
Oilon tarbevee-
boileriga

Õhk-vesi 
soojuspump

Puurkaevupumbad
3'' ja 4'' Pedrollo

-10%
Uputatav
veeauto-
maat
Divertron
DAB

Pelletikaminad

al 274 €
www.torujyri.ee

Niine 5, Rakvere
E–R 8–18, L 10–14

Tel 324 5311
5302 7667

rakvere@torujyri.ee

Kõikidele 
pelleti-
kamina 

ostjatele 
10 kotti 

Premium 
pelletit 
TASUTA

-20%

Müüa Rakveres 
KUIVA KÜTTEPUUD

 (40 l võrgus)

KOTI HIND 
2.80 € 

(LEPP 30 CM)
Tel 5567 5755

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

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

• Kvaliteetne kasebrigett 
195 €/alus (960 kg)

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

RENDIME

Tel 513 3618

erinevas suuruses 
PEORUUME

sünnipäevad;peod; 
jõulupeod; 

uusaastapeod jpm.

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

SOODSALT

Võidu 2c, Rakvere

Tel 513 3618

KODU

• Müüa korralikud kušetid, 80x200 
cm, topelt vedrustus, kokku 6 tk, 
hind 80 €/tk. Külmkirst Gram 259 
l, hind 180 €. Elektripliidid, hind 
50-70 €/tk, saare puidust voodi 
suurusega 160x200 cm, hind 400 €. 
Nahkdiivan 3+2, hind 100 €. Tel 506 
9814, 517 5480

•Ära anda 3 riidekappi, 1 inimese 
voodi, 1 abieluvoodi. Tel 5554 0472

• Müüa külmkapp, gaasipliit + elek-
ter, hind 100 € ja köögisektsioon, 
hind 50 €. Tel 5569 2543

• Müüa kasutatud diivan, hind 150 
€. Tel 557 7542 

• Müüa akustiline kitarr Yamaha. 
Tel 5606 9271

•Müüa soodsalt hele 70. aasta sekt-
sioonkapp, hind 50 €. Kiire! Tel 
5554 0472

• Müüa elektrijaam 8 kW 3 faasi, 
täielikus töökorras M-408 mootori-
ga. Hind kokkuleppel. Tel 5558 5956

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

• Soovin osta jalgrattale 26“sed 
naelkummid, võivad olla kasutatud. 
Tel 5891 2746

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

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

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
5672 7175

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

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

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

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

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

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

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

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

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

• Soovin osta 120 bassiga akordioni. 
Soovitavalt Weltmeistri. Tel 508 4882

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

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

• Müüme  3m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa kaminapuid 40L võrkudes. 
Lepp 2,7 €, sanglepp 2,8 €, kask 3 
€, saar 3,2 €. Vedu Rakvere piires 
TASUTA. Tel 508 4872

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

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

• Müüa kase ja lehtpuu kuivad 
küttepuud, pakitud tavalisest suu-
rematesse võrkudesse 50 l. Halu 
pikkus 30-33 cm. Kask 3,3 €. Leht-
puu 3 €. Transport kokkuleppel. Tel 
5370 3399

• OÜ Puider müüb sanglepa kütte-
pindu. Samas müügil ka kütteklot-
sid 40 l võrkkottides. Info 10.00-12.00 
esmaspäev, kolmapäev ja reede. Tel 
322 4929

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

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

• Müüa puupliidi plaate. Tel 5590 
736 

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

EHITUS

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

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

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

kuulutused.kuulutaja.ee kuulutused.kuulutaja.ee kuulutused.kuulutaja.ee
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• Klubi Hämarik pidu toimub 10. 
november kell 12 Rakvere Rahva-
majas.

• Tule meiega SUUSAREISILE 
GRUUSIASSE 28.02-07.03.2020. 
Kohti piiratud arv! Võta ühendust: 
tel 5358 4840

• Suve lõpus läks kaduma aadres-
silt Saue 8 väikest kasvu emane 
kass Purra. Kass liikus Saue 12, 
13 majade hoovides ning nende 
naaberhoovides, kuid kahjuks 
pole siiani teda õnnestunud püü-
da, kuna ta on väga pelglik ning 
ettevaatlik. Viimased nädalat 
pole teda aga näha õnnestunud, 
võimalik, et ta on asukohta vahe-
tanud. Kui juhtud Purrat nägema, 
anna teada 5687 6068. Võimalusel 
tee ka pilt. INFO EEST, MIS AITAB 
PURRA KOJU TAGASI, VAEVATA
SU 100 €!

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

www.kuulutaja.ee

BioPel v.9s
PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554 7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

METS

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa head toidukartulit „Vineta“, 
„Flavia“, „Printsess“, „Laura“ ning 
seemnesuurust ja porgandit. Tel 
5616 5542

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

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

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

• Müüa taliküüslauku (Ljubaša).Tel 
5662 0379

• Pakun kompostsõnnikut. Tel 
5685 8009

• Saepuruga segunenud laager-
dumata HOBUSESÕNNIK. Tule 
autokäruga ja vii oma aianurka 
laagerduma niipalju kui mahub. Tel 
5665 5321

• Väga odav sõnnik tel 5833 0153

• Odav sõnnik. Tel 5362 4501

• Müüa nisu, 0,18 €/ kg, oder 0,15 €/
kg jahu + 4 senti kg. Vajadusel koju 
vedu. Tel 520 0783

• Müüa töökorras sõnnikulahutaja. 
Hind 500 €. Tel 5853 7131

LOOMAD

• Müüa paberitega saksa lamba-
koera tööliini 2 isast kutsikat. Sobib 
sportkoeraks ja on truu perekoer. 
Kontakt: Tiina, tel 5650 4449 või 
Info@mustkoer.ee

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

• Odavalt merisead. Tel 5397 4075

VANAVARA

• OSTAN vene aegseid ja vane-
maid raamatuid, tehnika ajakir-
ju, mööblit, rahasid, ordeneid 
rinnamärke, vimpleid, heliplaa-
te, fotosid, kellasid, fototehnikat, 
raadio, taskunuge, lauanõusid 
ehteid ja palju muud. Kõik vana 
huvitab - ka kolimisjäägid. Tel 
5872 5458

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 
5527

• Pakkuda mõisast pärit nõudekapp. 
Tule vaatama. Lisainfo 5682 2544 
Hind 250 eurot

• OSTAN vene aegseid ja vane-
maid rahasid, ordeneid, rinna-
märke, vimpleid, postkaarte, 
postmarke, fotosid, albumeid, 
tikutopse ja palju muud. Kõik 
vana huvitab ! Tel 5872 5458

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

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

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

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

• Ostan nõukogudeaegne fotoapa-
raate, objektiive, vahvliküpseta-
jaid. Tel 5853 2215

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

• Ostan antiiksest vanavarast kuni 
nõukaaegse vanakraamini ja enne 
kui müüd, võta ka minult pakkumi-
ne. Tel 5396 0504

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

TEATED

• Alates 1. nov 2019 on taas avatud 
LAURA OUTLET. Olete oodatud 
külastama aadressil Kreutzwaldi 
22A. Tel 509 3307

Avatud uus riidepood 
Haljala tee 5, 
Tõrremäe.

E-R 10.00 -  17.00
L  10.00 -  14.00
Tulge  tutvuma!

TUTVUS

• Tutvun üksiku 60-aastase nai-
sega, 173 cm pikka, saleda, kellele 
meeldib Rakvere, kes oleks hea 
perenaine, tantsupartner, soovitav 
autoga. Tel 5546 4900

• 50-aastane mees tutvub naisega 
kooselu eesmärgil. Tel 5852 1707

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

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

PAKUN TÖÖD

• Pakun tööd C-kategooria autoju-
hile. Tel 5011 040

• Teraskatus OÜ pakub tööd koge-
mustega katusekatte paigaldaja-
le. Info tel 5565 3842

• Otsime lammutustöölisi ettevõt-
tesse. Tel 5330 5970

• Otsin head hooldajat 83 aasta-
sele naisterahvale Rakveres. Töö 
ööpäevaringselt ja vahetustega. Tel 
528 8693

• Pakun tööd Rakveres tugiisi-
kule–koristajale 1 kord nädalas, 
töötasu 100 € kuus. Tel 554 6490

• Otsime üldehitajat. Huvi korral 
palun ühendust võtta. Tel 5691 5465

• Farm Haljalas otsib oma meeskon-
da farmitraktoristi, kelle tööks on 
sõnniku lükkamine, loomade sööt-
mine, tehnika korrashoid. Graafi k 6 
tööl, 2 vaba. Lisainfo tel 5348 5870

• 60 korteriga korterelamu Tapa 
kesklinnas pakub tööd välikorista-
jale. Helistada tel 5664 8310

• Otsime oma meeskonda tänava-
hoolduse autojuhte ja traktoriste. 
Tööülesanneteks on teedel- , täna-
vatel- ja parklates mehhaniseeritud 
lumetõrje teostamine. Sobivalt 
kandidaadilt ootame C ja-või T ka-
tegooria juhiloa olemasolu, tehnilist 
taipu, oskust töötada meeskonnas ja 
saada üheselt aru tööülesannetest, 
valmidust töötada vahetustega ja ka 
öösiti. Omalt poolt pakume korraliku 
töö eest ka korralikku tasu, paindliku 
graafi kuga tööd, võimalust töötada 
ka osalise tööajaga. Asukohaks Tal-
linn. Lisainfo tel 5598 0980, email: 
ergo@keskkonnahooldus.ee

• Otsime oma meeskonda heakor-
ratöölisi. Tööülesannete hulka kuu-
lub lendleva prahi koristus, muru 
niitmine, prügikastide puhastus, 
lehtede koristus, lumekoristus ning 
libedusetõrje teostamine. Sobivalt 
kandidaadilt ootame füüsilist või-
mekust töötada välitingimustes ning 
valmidust töötada vahetustega ja öö-
siti. Omaltpoolt pakume paindlikku 
töögraafi kut ning võimalust töötada 
ka osalise tööajaga. Täistööajaga 
töötajale pakume palka alates 1000 
€/kuus. Töö asukohaks Tallinn. 
Lisainfo tel 55 98 0980, email ergo@
keskkonnahooldus.ee

• Autopesulasse vajatakse töö-
tajat. CV saata aadressile info@
cleancar.ee

OTSIN TÖÖD

• 33 a karske mittesuitsetaja mees ot-
sib talveks (lisa) tööd. Load taskus, 
keeled suus. Pakkumised oodatud 
üle Eesti. Tel 5399 0038

• Algaja pensionär leiab töö. A-, 
B-, C-kategooria load, võib pakkuda 
muud. Tel 5661 9313 

KOOLITUSED

• Kutsume Teid hispaania keele 
kursustele neljapäeva õhtuti 
Rakvere kultuurikeskuses. Algajad 
16:45-18:00, edasijõudnud 18.00-
19.15. Täpsem info ja registree-
rimine a.s.wesman@gmail.com

• Inglise keele vestluse kiirkursus 
20 tundi , vajadusel jätkame, algaja-
tele ja taasalustajatele  Tsentrumis, 
Koidula 1 E 11.11, T 12.11, K 13.11 
kella 18-19.30. Hind 60 €, sisaldab 
õppematerjale, võimalik tasuda 
osade kaupa. Info 5566 1419
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

TÄNA MAAILMAS

HINNAD RAKVERE TURUL
7. novembril 2019. 

Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,40 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00  7,00

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Hapukapsas kg 2,00

Tomat kg 3,00 4,00

Porgand kg 1,00 2,00

Värske kapsas kg 0,50

Kaalikas kg 1,00 2,00

Peet kg 1,00

Kõrvits kg 1,00

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00 1,50

Mesi 700 g purk 6,00 6,50

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Seemned lindudele 5 kg kott 5,00

Värske räim kg 1,30

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

 saunavihad

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

REEDEL, 8. NOVEMBRIL TURUL
PEIPSI KALA MÜÜK!

SAAREMAA LÕNGA MÜÜK TURUL 
16. NOVEMBRIL

Avaldame sügavat kaastunnet 
Jaan Rindele kalli  

EMA
kaotuse puhul.

OÜ Lihakarn

Avaldam
Ja

Täna kolm aastat tagasi 
valisid Ameerika Ühend-
riikide kodanikud enda-
le uue presidendi, kel-
leks sai Demokraatliku 
Partei esindaja Hillary 
Clintoni põrmustanud 
vabariiklane Donald 
Trump.

Allan Espenberg

Rahvahääletuse 8. novemb-
ril 2016. aastal võitis Hillary 
Clinton, kes kogus ligi 66 
miljonit häält (48%), aga Do-
nald Trumpi (pildil) saagiks 
jäi ligi 63 miljonit häält (46%). 
Kuid USA valimissüsteem on 
sedasi üles ehitatud, et pre-
sidendivalimistel valitakse 
538-liikmelisse valimiskokku 
valijamehed, kusjuures osa-
riikide valijameeste arv sõltub 
osariigi rahvaarvust. Seetõt-
tu on oluline võita valimised 
kõige rahvarohkemates osa-
riikides ja jätta inimtühjemad 
osariigid vastasele, sest osarii-
gis enim hääli saanud kandi-
daat saab endale kogu osariigi 
valijameeste hääled ja tema 
vastaskandidaat jääb tühjade 
pihkudega.

Kuna valimiskogus on 538 
liiget, siis on võiduks vajalik 
koguda vähemalt 270 häält. 
Donald Trump sai presiden-
diks suure häälteenamusega, 
sest tema poolt hääletas 304 
valimiskogu liiget, aga Clin-
tonile jäi vaid 227 liikme toe-
tus. Seejuures ei hääletanud 
seitse valijameest kummagi 
kandidaadi poolt.

Nii oli Ameerika Ühendrii-
kide 58. presidendivalimistel 
uueks riigipeaks valitud Do-
nald Trump, kellest sai USA 
45. president 20. jaanuaril 
2017. aastal, kui toimus amet-
lik ametisse vannutamise 
tseremoonia.

Kirjanik ja näitleja
Miljardärist ja ekstsentrikust 
ärimees Donald Trump lu-
bas juba enne valimisi saada 
kõige väljapaistvamaks pre-
sidendiks, kelle Jumal kunagi 
on loonud. Tema eluloostki 

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

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

Müügikonsultant
Siiri Sepp, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla
Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093
Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

2016: Donald Trump 
valiti presidendiks

võib leida hulgaliselt fakte, 
milliseid tavaliselt ühegi pre-
sidendikandidaadi või veel 
vähem presidendi biograafiad 
ei sisalda.

Nii polnud Trump näiteks 
lapsena just kõige korrali-
kum koolipoiss ja paistis sil-
ma mitmesuguste ulakuste-
ga. Seetõttu saatsid vanemad 
13-aastase Donaldi õppima 
New Yorgi sõjakooli. Donald 
Trump on ise hiljem mär-
kinud, et sõjakoolis õppis ta 
karmi konkurentsi tingimus-
tes ellu jääma, mistõttu see 
kogemus polnud sugugi ka-
sutu.

Trumpi perekonnanime 
eesti keelde tõlkides on tu-
lemuseks samuti „trump“. 
Ärimees on oma perenime ja 
selle tähenduse üle alati uhke 
olnud ja arvab, et just see 
toobki talle edu. Oma nime 
on ta muutnud edukaks brän-
diks, mille all on valmistatud 
näiteks parfüüme, aksessuaa-
re, mineraalvett, viina jne. 
Veel on Trump andnud oma 
nime kasiinodele, lennukom-
paniile, lauamängule, ajakir-
jale, ülikoolile, isegi otsingu-
mootorile (GoTrump.com) 
ja liharoale (Trump Steak). 
Paljusid neist asjadest pole 
küll praeguseks enam olemas, 

kuid mälestus on jäänud.
Trump on ka viljakas kir-

janik, sest ta on avaldanud 
paarkümmend raamatut (mõ-
ned koos kaasautoritega), 
milles räägib oma äriedu sala-
dustest ja õpetab rikkaks saa-
mist. Tema bestsellerite hulka 
kuuluvad näiteks „Tehingu-
kunst“, „Tipus ellujäämine“, 
„Naasmise kunst“, „Ameerika, 
mida me väärime“ ja „Kuidas 
saada rikkaks“. Kõik need 
raamatud on osutunud popu-
laarseteks kogu maailmas ja 
neid on trükitud miljonilistes 
tiraažides.

Eesti keeles on Trumpi 
teostest ilmunud „Kuidas saa-
da rikkaks“ (2008), „Miks me 
tahame, et te oleksite rikkad“ 
(2009), „Midase puudutus: 
miks mõni ettevõtja saab rik-
kaks ja miks enamik ei saa“ 
(2012) ning „Mõtle suurelt 
ja pane täiega nii äris kui ka 
elus“ (2009).

Pole just väga laialt teada 
fakt, et Trump on olnud ka 
filminäitleja. Ta on mänginud 
enam kui sajas filmis ja telese-
riaalis, kuigi alati episoodilis-
tes rollides. Lisaks on ta juh-
tinud mitut telesaadet, millest 
kõige tuntum ja populaarsem 
oli „The Apprentice“ (Mantli-
pärija), mis pidas alates 2004. 
aastast vastu koguni 14 hoo-
aega. Selle tõsielusaate osale-
jad võistlesid omavahel selle 
nimel, et saada õigus töötada 
juhtival kohal ühes Trumpi 
kompaniis 250 000 dollarilise 
aastapalga eest. Sellest saatest 
on saanud maailmakuulsaks 
Trumpi lause: „Sa oled vallan-
datud!“ („You’re fired!“)

Trumpi abielud
USA president on abielus 
kolmandat korda. Trum-
pi esimeseks abikaasaks sai 
1977. aastal Tšehhoslovak-
kia suusataja ja modell Iva-
na Zelničkova, kes sünnitas 
magnaadile kolm last. Abielu 
lahutati aastal 1991 ja peatselt 
sai neljaks aastaks Trumpi 
abikaasaks näitlejanna Marla 
Maples. 2005. aastal abiellus 
Trump Sloveenia modelli 
Melania Knaussiga.

Donald Trumpil on kol-
me abikaasaga viis last: 41-
aastane Donald John, 38-
aastane Ivanka, 35-aastane 
Eric, 25-aastane Tiffany ja 
13-aastane Barron. Muide, 
Trumpi mõlemad tütred on 
sündinud oktoobrikuus ja 
tähistasid eelmisel kuul oma 
sünnipäeva.

Kuigi varem on hinnatud, 
et Trumpi varanduse suu-
ruseks võib olla 4 või isegi 9 
miljardit dollarit, siis käes-
oleva aasta märtsis oletas aja-
kiri Forbes, et tal on kõigest 
3,1 miljardit dollarit.

Foto: wikipedia.org
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VIRUMAA MOODSAIM 
NISSANI SALONG WIRU AUTO 

NÜÜD AVATUD
OLE VALMIS ÜLLATUSTEKS

AVAMISKUUL NOVEMBRIS 
NISSANITEL SUPERHINNAD – 
SOODUSTUSED KUNI - 7 000 €

TULE VAATAMA

LISAKS, NISSANI 
ORIGINAALKOJAMEHED
–30% SOODSAMALT 

Pildid on illustreeriva tähendusega. Kampaania kehtib kuni 30.11.2019.

www.k-kummid.ee
OÜ KK-RIDEEN

K- KUMMID

Soodustus

kuni -60%

Meilt ostetud rehvidele

PAIGALDUS TASUTA!
* v.a tasakaalustamine

Rakvere vald, Tõrma tööstusküla, tel 324 4090

20

aastat

kogemusi

• TALVEREHVID
VELJED
REHVITÖÖD

•
•

Teostame tuleohutuspaigaldiste
kontrolli ja hooldust!

Küsi pakkumist juba täna ja
saadame tehniku teile objektile

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

TULEKUSTUTID, VOOLIKUSÜSTEEMID,
TURVAVALGUSTUS

Tuleohutustoodete hulgi- ja jaemüük

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

Narva 39, Rakvere

6kg PULBERKUSTUTI
kampaaniahinnaga 29,90€

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €
40 €

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil kiiresti valmivad snitslid,
kotletid ja lihavalmistised.

Oma Põrsa sealiha konserv

1,99 €/tk
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Nägemise kontroll 8., 15., 22. ja 30.

Silmarõhu mõõtmine: 8. ja 22. november

november


	kul0811001
	kul0811002
	kul0811003
	kul0811004
	kul0811005
	kul0811006
	kul0811007
	kul0811008
	kul0811009
	kul0811010
	kul0811011
	kul0811012
	kul0811013
	kul0811014
	kul0811015
	kul0811016

