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ARVAMUS

President osales 
Rakveres toimunud 
isadepäevaüritusel
Möödunud pühapäeval peeti Rakvere spordikesksuses pere-
päeva „Kõikide laste isadepäev“, mida korraldas kaitsevägi. 
Uudistajaid oli palju ning tegevust jätkus kõigile – näha sai 
sõjatehnikat, kuulda muusikat, teha käelist tegevust ja palju 
muud.

Sündmust külastas ka Eesti Vabariigi president Kersti 
Kaljulaid, kes pidas Rakveres isadepäeva kõne. Fotol tut-
vuvad proua president ning teda saatnud Rakvere linnapea 
Triin Varek (paremal) kaitseväelaste poolt välja pandud 
varustusega.

Liisi Kanna
Foto: rms Mattias Allik

V iimasel ajal on meedias 
leidnud kajastamist 
erinevad juhtumid, 

kus abivajaja ei ole saanud 
abi ning on ilma jäänud tal-
le vajalikest teenustest või 
toetustest. Näiteks on teada 
juhtumid, kus inimesed on 
jäänud ilma puude toetusest, 
isikliku abistaja teenusest või 
töövõimetoetusest.

Mida aga teha sellises olu-
korras, kus inimene on jäetud 
ebaõiglaselt ilma talle ette-
nähtud toetustest või teenus-
test, mida riik on kohustatud 
pakkuma?

Eesti Vabariigi põhi-
seaduse järgi on Eestis puude-
ga inimesed riigi ja kohalike 
omavalitsuste erilise hoole 
all. Põhiseaduse kohaselt on 
kodanikul õigus riigi abile va-
naduse, töövõimetuse, toitja-
kaotuse ja puuduse korral. 
See tähendab, et riigil on ko-
hustus luua ning hoida toimi-
vana sotsiaal- ja tervishoius-
süsteemi, mis tagab inimeste-
le vastava abi vajaduse korral.

Abivajajatele on ette näh-
tud erinevad toetused nagu 
töövõimetoetus, puudega 
inimese sotsiaaltoetus, abiva-
hendi kompenseerimine, toi-
metulekutoetus ning muud 
sotsiaaltoetused ja erinevad 
vajadusepõhised tugiteenused 
(näiteks isikliku abistaja tee-
nus, sotsiaaltransporditeenus, 
kodu kohandamine jne).

Seega, kui inimene vajab 
riigilt abi, peab riik ameti või 
kohaliku omavalitsuse kau-

du abivajadust terviklikult 
hindama ja selgitama välja, 
millist abi inimene vajab. Kui 
selgub, et abi on vajalik, peab 
aitama nii palju, kui abivajaja 
seda vajab.

Abi andmise kord ehk me-
netlus abistamise otsuse tege-
miseks tuleb läbi viia selliselt, 
et inimene ei peaks tegema 
ülemääraseid pingutusi abi 
saamiseks. Abi peab inime-
seni jõudma siis, kui tal seda 
on vaja. Abi osutamisel peab 
lähtuma ennekõike inimese 
vajadustest, mitte näiteks ko-
haliku omavalitsuse võima-
lustest. Abi vajaduse esine-
misel ei saa amet või kohalik 
omavalitsus jätta abi andma-
ta, kui tal vastavaid teenuseid 
pakkuda ei ole.

Igal abivajajal on õigus 
toetuse või teenuse mitte-
määramise otsus vaidlustada 
haldusmenetluse seaduses 
ettenähtud alustel, ehk ini-
mesel on võimalik esitada 
vaie ning põhjendada, miks 
tehtud otsus on ebaõige ning 
miks tuleks olukord teisiti la-
hendada. Paraku on erinevate 
dokumentide põhistamine ja 
vaiete kirjutamine keerukas 
ning ajamahukas. Lisaks võib 
juristi või advokaadi palkami-
ne olla ka üsna kulukas.

Puudega inimeste ülalvii-
datud probleemide lahenda-
miseks on abikäe ulatanud 
MTÜ Händikäpp, kelle üks 
põhieesmärkidest on puude-
ga inimeste õiguste eest seis-
mine ja vajadusel sekkumine. 

MTÜ Händikäpp kaudu saab 
inimene vajadusel nõustamist 
ja abi täiendavate taotlus-
te ja vaiete esitamisel. MTÜ 
Händikäpp teeb koostööd 
Advokaadibüroo Sirel & 
Partnerid OÜ-ga – koostöös 
oleme paljusid abivajajaid 
edukalt aidanud.

Näiteks võib tuua eduloo, 
kus kohalik omavalitsus ei 
suutnud tagada isikule talle 
vajalikku viipekeeletõlgi tee-
nuse osutamist. Pärast vaide 
esitamist ja õigusliku olu-
korra selgitamist tagas ko-
halik omavalitsus inimesele 
talle vajaliku viipekeeletõlgi 
teenuse.

Lisaks saab eduloona esile 
tuua juhtumi, kus inimene ei 
olnud töövõimeline, kuid sel-
legipoolest tunnistati ta töö-
tukassa poolt töövõimeliseks. 
Pärast edukat kohtuvaidlust 
ja selgitamist, et inimene ei 
ole puude tõttu töövõimeline, 
tehti uus töövõime hindami-
se otsus ja määrati töövõi-
metustoetus. Samuti oleme 
lahendanud olukordi, kus 
inimesele on ekslikult mää-
ratud osaline töövõime, kuid 
arvestades tegelikke asjaolu-
sid, pidanuks olema sellele 
inimesele määratud puuduv 
töövõime ja selle alusel maks-
ma talle ka suuremat toetust.

MTÜ-le Händikäpp on 
riigi poolt selliste olukorda-
de lahendamiseks eraldatud 
rahalised vahendid, mis tä-
hendab seda, et abivajaval 
inimesel ei tule teha oma 

õiguste eest seismisel mingeid 
rahalisi väljaminekuid. Kogu 
asjaajamine toimub MTÜ 
Händikäpp ja Advokaadi-
büroo Sirel & Partnerid poolt. 
Inimesed, kes otsustavad oma 
õiguste eest seista, ei riski sel-
lise vaidluse alustamise korral 
ka ebasoodsa lahendi korral 
vastaspoole menetluskulude 
hüvitamisega.

Händikäpp MTÜ ja Advo-
kaadibüroo Sirel & Partne-
rid OÜ kutsuvad abivajajaid, 
kellele riik või kohalik oma-
valitsus ei ole taganud neile 
vajalike teenuste või toetuste 
(transpordi-, isikliku abista-
ja-, viipekeeletõlgi teenuse 
vms) kättesaadavust, oma 
õiguste rikkumisest MTÜ-le 
Händikäpp teada andma. Sel-
leks, et riik ja kohalikud oma-
valitsused täidaksid oma sea-
dusest tulenevaid kohustusi 
vajalike teenuste osutamisel, 
on oluline, et abivajajad sei-
saksid enda õiguste eest.

Iga üksikjuhtum, mille 
raames saavutame inimese 
õiguste kaitse, kaitseb kaud-
selt ka teisi abivajajaid. Olu-
korras, kus üksikjuhtumi 
puhul jõutakse tõdemuseni, 
et teenuse osutamine on ko-
hustuslik, on kasutegur ka 
teistele abivajajatele ja saab 
eeldada, et nad ei pea sar-
nases olukorras enda õigus-
te kaitsmiseks juristi poole 
pöörduma.

Vandeadvokaat Kalle-Kaspar Sepper
Advokaat Mihkel Kivisalu
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Puudega inimeste 
õiguste kaitse
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MUST KROONIKA

MÕNE REAGA

Möödunud laupäeval lii-
kus läbi Rakvere linna 
kaitseliitlaste rongkäik, 
millele pani punkti raud-
teejaama ees toimunud 
uue malevapealiku ame-
tisse astumise tseremoo-
nia ning soomusrongi Wa-
badus avamine.

Liisi Kanna

Kaitseliidu Viru maleva 101. 
aastapäevale pühendatud 
rongkäik kulges Rakvere lin-
navalitsuse eest raudteejaa-
ma. Seal osalesid nii kaitseliit-
lased, naiskodukaitsjad, ko-
dutütred kui noored kotkad. 
Raudteejaama jõudes rivistuti 
pidulikuks lipu üleandmise 
tseremooniaks – Viru male-
va pealiku ülesandeid täitnud 
major Andrus Reinstein an-
dis maleva lipu üle kolonel-
leitnant Jaanus Ainsalule.

Malevapealik 
Jaanus Ainsalu
„Vaadates potentsiaalset vas-
tast, kes suudab tegutseda nii 
konventsionaalselt ja mitte-
konventsionaalselt ja tuvas-
tada nõrku kohti ning neid 
ära kasutada, näen ma lähiajal 
ülesanneteks, et iga maleva 
liige teaks, mis on tema kriisi 
ja sõjaaja ülesanne, et kiirelt 
reageerida erinevatele ohtu-
dele,“ lausus kolonelleitnant 
Ainsalu eelseisva töö kohta.

Kolonelleitnant Jaanus 
Ainsalu alustas teenistust 
ajateenijana Eesti Piirival-

ves 1991. aastal ja jätkas seal 
teenistust Narva-Jõesuu õp-
pekeskuses erinevatel ameti-
kohtadel kuni õppejaoskonna 
ülemani. Alates 2003. aastast 
on ta teeninud Kõrgemas Sõ-
jakoolis põhikursuste ülema-
na, alates 2009. aastast Kalevi 
jalaväepataljonis vanemstaa-
biohvitserina ja missioonil 
Iraagis ning 2010. aastast 
Scoutspataljonis staabiülema-
na.

Lõuna kaitseringkonnas on 
ta olnud 2012. aastast opera-
tiivjaoskonna staabiohvitser 
ning 2014. aastast kaitsering-
konna ülema asetäitja. 2015. 
aastast on ta teeninud 2. jala-
väebrigaadis staabiülemana. 
Kaitseliitu tuli kolonelleit-
nant Ainsalu 2018. aastal, kui 
ta asus Kaitseliidu peastaabi 
operatiivjaoskonna ülemaks.

Maleva eelmine pealik ko-
lonelleitnant Viktor Kalnits-
ki siirdus ennast täiendama 
Soome maakaitseakadeemia 
kindralstaabi kursustele.

Soomusrong Wabadus
Üritus jätkus oma teekon-
naga Rakverre jõudnud soo-
musrongi Wabadus tervita-
misega. Meenutamaks 100 
aasta möödumist Eesti Va-
badussõjast, valmis tollasest 
soomusrongist inspireeritud 
näidis – soomusrong nr 7 
Wabadus, kus on Vabadussõ-
da ning soomusronge tutvus-
tav näitus. Soomusrong lii-
gub mööda Eestimaa raudteid 
2019. aasta lõpuni. Rakveres 
viibib Wabadus täna viimast 
päeva ning jätkab marsruudil 

11. novembril Rakveres toi-
munud Reformierakonna 
Lääne-Viru ringkonnaorga-
nisatsiooni juhatuse koosole-
kul valiti ringkonnajuhina 
jätkama Aleksandr Holst.

Aleksandr Holst osutus ko-
haliku ringkonnaorganisat-
siooni poolt tagasi valituks 
kolmandat korda.

Holsti sõnul hindab ta kõr-
gelt piirkonna juhtide usal-
dust. „Täna on tähtis tugevate 
kohapealsete organisatsioo-
nide säilitamine ning aren-
damist vajavate piirkondade 
tugevdamine. Suurimaks ees-
märgiks on olla 2021. aasta 
kohalike omavalitsuste voli-
kogude valimistel erakonna 

valimisnimekirjaga esinda-
tud kõikides Lääne-Viru-
maa omavalitsustes,“ selgitas 
Holst.

„Hinnates Reformiera-
konna potentsiaali, näen ma 
võimalust olla 2021. aasta 
valimistel võrdväärne koalit-
sioonipartner kõikides oma-
valitsustes,“ sõnas Holst.

Aleksandr Holst on Refor-
mierakonna Lääne-Virumaa 
organisatsiooni juhtinud ala-
tes 2015. aastast. Reformiera-
konna Lääne-Virumaa maa-
konnaorganisatsiooni kuulub 
734 erakonna liiget.

Kuulutaja

LEITI GRANAATE
13. novembril tehti kahju-
tuks Vinni vallast Muuga 
külast leitud viis käsigra-
naati EHG 39, käsigranaat 
RGD 33 ja käsigranaadi 
sütik.

ILUTULESTIKU 
RAKETID
12. novembril kell 17.22 
teatati häirekeskusele, et 
Tapa linnas elaval inimesel 
on kodus ilutulestiku rake-
tid ning teataja soovib neid 
ära anda. Kodanik sai ilu-
tulestiku raketid ära anda.

Teisipäeval viibis peaminister 
ringsõidul Rakveres

P eaminister Jüri 
Ratas külastas 
Rakvere avatud 

noortekeskust, kus 
linnapea Triin Varek 
ja kultuurikeskuse di-
rektor Eve Alte tut-
vustasid maja ja and-
sid ülevaate hoonesse 
kavandatud Arvo 
Pärdi kontserdima-
ja projektist. Sportlik 
peaminister proovis 
noortekeskuses kätt 
nii korvpallis kui laua-
tennises.

Jüri Ratas andis kü-
lalistunni „Meie Eesti“ Rakvere gümnaasiumi gümnaasiu-
miastme õpilastele, vestles kooli juhtkonna ja õpetajatega 
ning kohtus linnaelanikega Rakvere sotsiaalkeskuses.

Kohtumisel Rakvere linnajuhtidega kõneldi Rakvere 
arendusprojektidest ja suurimatest taristuinvesteeringutest, 
sealhulgas Vallimäe kompleksi rajamisest ja Pika tänava re-
konstrueerimisest. Juttu oli ka Rakvere linna spordi-, sot-
siaal-, kultuuri- ja haridusvaldkonna hetkeseisust ning väl-
jakutsetest.

Linnapea Triin Vareku sõnul olid kohtumised väga sisu-
kad ja peaministri ettekanne Rakvere gümnaasiumis köitev. 
„Noored esitasid küsimusi turvalisuse teemal. Hea oli Rak-
vere gümnaasiumi majast näidata ka linna põhikooliõpilas-
tele mõeldud tulevast töö- ja tehnoloogiakeskuse asukohta, 
paari aasta pärast valmivat riigigümnaasiumi asukohta ja 
selgitada nn Vabaduse platsi ja Arvo Pärdi nimelise kont-
serdimajaga seonduvaid tulevikuplaane. Olen peaministrile 
väga tänulik kohtumise eest, arvestades tema tihedat ja pin-
gelist ajagraafikut ning soovin palju jõudu!“ lausus Varek.

Kristel Mänd

Reformierakonna Lääne-Virumaa 
juhina jätkab Aleksandr Holst

Vasakult peaminister Jüri Ratas, linnapea Triin 
Varek, kultuurikeskuse direktor Eve Alte, noorte-
keskuse projektijuht-noorsootöötaja Kairit Pärn ja 
Tugila projektijuht Allan Eigi. Foto: Kristel Mänd

Tähistati Viru maleva 101. aastapäeva

Kaitseliidu ülem, brigaadikindral Riho Ühtegi (paremal) ja kolonelleitnant Jaanus Ainsalu 
ametisse asumise tseremoonial. Foto: Helen Solovjev

Kiviõli–Jõhvi–Vaivara–Nar-
va–Viimsi.

Maleva aastapäeval ning 
liputseremoonial osalenud 
Kaitseliidu ülem, brigaadi-
kindral Riho Ühtegi toonitas 
soomusrongide olulisust Va-
badussõjas. „Me oleme liiga 
vähe mõelnud, millist rolli 
need rongid tegelikult män-
gisid Vabadussõjas ja kuidas 
need toimisid tollel ajal,“ sõ-
nas Ühtegi.

Ta selgitas, et oli aeg, mil 
Esimene maailmasõda hakkas 
lõppema ja see sõda oli olnud 
kaevikusõda, mis tähendab, 
et liiguti väga vähe. „Kind-
lasti mängisid soomusrongid 
tohitult suurt rolli Eesti va-
bastamisel – see, kuidas nen-
de rongidega tungiti sügavale 
vaenlase tagalasse, tehti seal 
laastavaid operatsioone, lõ-
huti tema moraali ja tema 
väge ning seega saavutati to-
hutut sõjalist edu,“ kõneles 
Kaitseliidu ülem.

Rakvere linnapea Triin 
Varek rääkis, et kahe olulise 

sündmuse valguses mõtles ta 
sel hommikul pikemalt vaba-
duse väärtuse peale. „Vabadus 
tänapäeval tundub iseenesest-
mõistetav. On generatsioone, 
kes ei tea midagi sõjakoledus-
test. Aga 101 aastat tagasi läk-
sid siitsamast raudteejaama 
perroonilt Vabadussõtta ka 
Rakvere poisid, et seista ko-
dumaa ja vabaduse eest,“ sõ-
nas linnapea, lisades, et Wa-
baduse teekond jutustab Eesti 
vabaduse saamise lugu.

Lisaks soovis linnapea edu 
uuele malevapealikult, õn-
nitles Viru malevat aastapäe-
va puhul ning tunnustas hea 
koostöö eest. „Tänu Kaitse-
liidu olemasolule linnas tun-
neme kõik ennast turvaliselt. 
Olete linnale hea partner, 
kellele võime loota ka kõi-
ge keerulisemate olukordade 
tekkimisel. Mida ma siiralt 
loodan, et siiski ei juhtu. Aga 
kindlus tugeva koostööpart-
neri olemasolu osas on suur 
väärtus,“ lausus Varek.
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PAKUN TÖÖD

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

Tel 528 8693

• 60 korteriga korterelamu Tapa 
kesklinnas pakub tööd väliko-
ristajale. Helistada tel 5664 8310

• Pakun kohe tööd Rakveres ük-
sikule naisele tugiisikuna-ko-
ristajana, aastane tööleping, 
töötasu 100 €/kuus, üks kord 
nädalas, mõned tunnid päevas. 
Tel 554 6490, kiire!

• Kutsume vene keelt kõnelevat 
naisterahvast vanemale naisterah-
vale hooldajaks, kohal oleks vaja 
käia paar korda nädalas mõneks 
tunniks. Asume Rakvere kesklin-
nas. Lisainfo tel 553 0005

OTSIN TÖÖD

• Naispensionär otsib mingisu-
gust tööd (koristamine, hooldus). 
Tel 5808 5260

• Otsin põhitöö kõrvale lisatööd. 
Oman kogemust eaka hooldami-
sel. Lisainfo saamiseks võid mulle 
helistada numbril 5697 2119

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

KOOLITUSED

• Rakvere Bridži Seltsi tasuta 
bridžikursusel algajatele ja taasa-
lustajatele on veel vabu kohti. 
Kohtume teisipäeviti kell 18-20 
restoranis Katariina Kelder (Rak-
veres Pikk 3, keldrikorrusel). Uusi 
liitujaid ootame 19. novembril 
kell 17.30

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus (20 tundi vajadusel jätkame 
) algajatele ja taasalustajatele. 
Tsentrumis Koidula1, E 18.11, 
T 19.11, K 20.11 kella 18-19.30. 
Hind 60 €,sisaldab õppematerja-
le, võimalik tasuda osade kaupa. 
Registreerimine 5566 1419
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AS Palmako  on Lemeks Gruppi kuuluv rahvusvaheline puidutööstus, kus toodetakse 
aiamaju, mänguväljakuid, aiapiirdeid, immutatud aiaposte, liimpuittooteid ning kütte-
graanuleid. Meie tehastes ja kontorites Tartumaal, Lääne-Virumaal ning Põltsamaal 
töötab 390 inimest, ettevõtte käibest 97% eksporditakse.
Uuri lähemalt: www.palmako.ee 

Ootame meie Laekvere tehasega (Lääne-Virumaa) liituma 

LUKKSEPP-
MEHAANIKUT

Töö kirjeldus: 
• tootmisseadmete, puidutööpinkide, käsitööriistade hooldus ja remont
• rikete ennetamine ja operatiivne kõrvaldamine
• tehnilistes arendusprojektides osalemine
• lukksepatööd

Sinult eeldame:
• erialast haridust ja/või vähemalt 1-aastast tööstusseadmete paigaldamise, hoolduse
  ja remondialast kogemust või kokkupuudet masinate (autode) remondi ja hooldusega 
• omad mõningast töökogemust lukksepana või mehaanikuna
• omad tehnilist taipu ja julgust otsustada
• kohusetunnet, täpsust ja ausust 
• soovi õppida ja areneda ning töötada ühises meeskonnas

Kasuks tuleb kokkupuude automaatika, elektroonika ja keevituse valdkonna töödega. 

Ettevõte pakub:
• huvitavat ja mitmekesist tööd
• kaasaegseid töötingimusi ja väljaõpet
• vahetustega tööd E-R (6.00-14.30 ja 14.30-23.00)
• sõidukompensatsioon (oleneb elukohast)
• omatöötaja soodustusi (SportID teenuste kasutamine, soe toit)

Töökoht asub Lääne-Virumaal, Laekveres.
Töö toimub kahes vahetuses E-R: 6.00-14.30; 14.30.-23.00. 
Tööandja pakub erinevaid omatöötaja soodustusi.

CV koos senise töökogemuse kirjeldusega palume saata kylli.kask@palmako.ee. 
Võimalus kandideerida tööportaali CV-Keskus kaudu. Helista ja uuri, 
Martin +372 5308 7510. Konkursi tähtaeg on 2.12.2019. 

TÖÖ/TASUB TEADA

Möödunud reedel toi-
mus üle Eesti üheksa 
osaluskohvikut, kus 
noored koos otsustaja-
tega ühise laua taga 
probleemsetele teema-
dele otsa vaatasid. 
Lääne-Virumaa üritus 
toimus Väike-Maarjas.

Liisi Kanna

Eesti Noorteühenduste Liit 
(ENL) korraldab alates 2011. 
aastast novembris koos maa-
kondlike noortekogude ning 
linna ja valla noortevolikogu-
dega üle-eestilisi osaluskoh-
vikuid. Need on kohtumis-
kohaks noortele ning noorte-
meelsetele, ametnikele ja ot-
sustajatele. Ühise kohvilaua 
ümber arutletakse nii piir-
konna murekohtade kui Eesti 
tuleviku teemadel.

Tänavu peeti osaluskoh-
vikuid Tallinnas, Kohilas, 

Haapsalus, Väike-Maarjas, 
Toilas, Paides, Tartus, Võrus, 
Pärnus ja Karksi-Nuias.

Panus 
tulevikustrateegiate 
väljatöötamisse
Osaluskohvikute üks eest-
vedajatest, ENL-i juhatus ase-
esimees Mikk Tarros rääkis, 
et üle Eesti osales sellel aas-
tal osaluskohvikutes kokku 
üle 500 noore. „See on üpris 
lai ring, arvestades kui palju 
noori sai otseselt Eesti tule-
vikku mõjutavatel teemadel 
kaasa rääkida. Osaluskohvi-
kud olid ka üks osa ametlikust 
Haridus- ja Teadusministee-
riumi kaasamisprotsessist, 
sellel korral anti aruteludega 
sisend Eesti 2035 haridusstra-
teegia ning noortestrateegia 
loomiseks,“ selgitas Tarros.

„Noorte panus nende stra-
teegiate sisendisse on märki-
misväärne kui isegi mitte kõi-
ge suurem, arvestades kaasa-
tud noorte arvu,“ lisas ta.

„Mis puudutab korraldus-

name kõiki enda partnereid, 
kellega igapäevaselt noorte 
osaluse arendamisel töötame 
ja loodame jätkata osaluskoh-
vikute korraldamist järgmi-
selgi aastal,“ märkis Tarros.

Väike-Maarjas 
lahatud teemad
Üheks ENL-i partneriks on ka 
Väike-Maarja valla noorte-
volikogu, mille esimehe Ma-
ris Praatsi sõnul oleks sealses 
osaluskohvikus võinud küll 
kaasa lüüa rohkem noori, 
kuid osalenud noorte aktiiv-
susega võib igati rahule jääda.

„Lääne-Virumaa osalus-
kohvik sujus hästi. Kogu üri-
tus püsis ajas ning kõik pla-
neeritud tegevused said teh-
tud. Noored olid aktiivsed ja 
motiveeritud aruteludes osa-
lema ning tõid välja lahedaid 
ideid ja lahendusi,“ kommen-
teeris Praats.

Väike-Maarjas olid esinda-
tud noored Kadrinast, Rakve-
rest, Vinnist, Simunast, Rak-
kest ja Väike-Maarjast. Töö 
käis viies laudkonnas.

Laudkonda, mille teemaks 
oli „Koolis õpin vaid seda, 
mida tulevikus teha ei oska“, 
juhtis Eesti Noorsootöö 
Keskusest Kerli Kängsepp. 
„Laudkonnas jõuti arusaami-
seni, et koolis võiks õpetada 
näiteks ülikoolis hakkama 
saamist, kuidas maksta arveid 
ning mis asi on pensionifond. 
Lisaks sellele räägiti formaal-
se ja mitteformaalse õppe lõi-
mumisest,“ kirjeldas Praats.

Laudkonnas „Keskkond ei 
jäta“, mida juhtis Keskkonna-
ametist Enri Uusna, räägiti 
peamiselt prügi sorteerimi-
sest ning kuidas noortele tut-
vustada keskkonnasõbralikku 
eluviisi. „Jõuti muuhulgas ka 
järeldusele, et noored teavad, 

Osaluskohvikutes arutleti tuleviku üle

likku poolt, siis kindlasti on 
teha veel palju tööd suhtlu-
ses kohalike koolidega, et 
nad rohkem taolisi üritusi ja 
osalust ühiskonnas laiemalt 
väärtustaksid, sealhulgas noo-
ri osalema lubaksid,“ jätkas 
Tarros.

Ta nentis, et suur mõju üri-
tuse edukaks õnnestumiseks 
oli ENL-i kohalikel partne-
ritel – noortevolikogudel, 
kes eelkõige kohalikke noori 
sündmustele kaasasid. „Tä-

Väike-Maarjas toimusid arutelud viies laudkonnas. 
Foto: Kristel Kitsing

kuidas prügi sorteerida, kuid 
ei tee seda, kas eeskuju puu-
dumise pärast või sellepärast, 
et maapiirkondades pole see 
võimalik,“ rääkis noortevoli-
kogu esimees.

Teemat „Minu digitaalne 
tulevik“ juhtis Väike-Maarja 
valla IT juht Urmas Reinart. 
„Ühiselt arutati selle üle, kui 
palju noored kasutavad eri-
nevaid digivahendeid ning 
internetikeskkondi. Jõuti ka 
järelduseni, et koolides saaks 
teha õpet palju digitaalse-
maks. Näiteks annaks digi-
taalset õpet siduda kehalise 
kasvatusega, kasutades nuti-
kelli ning klassiväljakutseid,“ 
jätkas Praats.

Arutelu „Tervis ja sotsiaal-
kaitse“ juhtis Sirli Kappar, kes 
on Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liidu turvalisuse ja rahvater-
vise spetsialist ning seal laud-
konnas oli palju juttu vaim-
sest tervisest ning selle seosest 
koolikiusamisega.

Viimase laudkonna teemaks 
oli „Ajaveetmise võimalused 
noortele“, mida juhtis Väike-
Maarja noorsoopolitseinik 
Jaanika Künnapuu. Juttu tehti 
noortekeskustest ja huvitege-
vustest koolides.

Osaluskohvikute üleriigilis-
te teemade hulka kuulusid li-
saks ülalnimetatuile: „#noorte 
heaks“, „Oskused ja töö“ ning 
„Kuidas noori oma vallaga 
siduda“.
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PLAADI ARVUSTUS

Tõnu Õnnepalult, Eesti 
ühelt kõige menuka-
malt kirjanikult ilmus 
hiljuti triloogia „Mujal 
kodus“ viimane raamat 
„Lõpmatus. Esimene 
kevad“. Esitlusel rääkis 
kirjanik nii selle kui ka 
sarja eelnevate raama-
tute saamisloost.

Kaire Kenk

Triloogia esimene raamat 
„Pariis. Kakskümmend viis 
aastat hiljem“ ilmus tänavu 
märtsis. Juunis andis kirjastus 
Eesti Keele Sihtasutus välja 
Tõnu Õnnepalu teose „Aa-
ker“ ehk „Muskoka, Ontario. 
Märkmeid ühelt aakrilt“, mis 
jätkas sarja „Mujal kodus“.

Triloogia kirjutamisest
„Aakri“ odüsseia jätkub Ka-
nadas Muskoka metsade kes-
kel, kuhu kord Eestist ja siis 
veel ka Euroopast põgenenud 
inimesed rajasid oma pisike-
se riigi, mida nad kutsuvad 
Kotkajärveks. „See pidi neil 
aitama meenutada kadunud 
kodu, aga sai lõpuks ise ko-
duks – koduks mujal, koduks 
eksiilis, uueks kodumaaks. 
Sest seda vana, kust kord 
mindi, pole õieti ju enam 
kuskil: minevikku tagasi ei 
pääse. Ja kas tasub tahtagi?“ 
nentis Õnnepalu.

„Sain tänavu kevadel äkit-
selt aru, missugune see kol-
mas raamat olema peab. Mui-
nasjutt. Triloogia esimesed 

kaks raamatut on ju hästi 
dokumentaalsed,“ sõnas kir-
janik.

„Lõpmatus. Esimene kevad“ 
ei ole Õnnepalu sõnul torma-
mise raamat, aga samas usub 
ta, et see on päris tempokas: 
„Tempo on väga tähtis asi. 
Kui enda tempo ja rütmi kät-
te saad, siis võib seda lugeda 
ükskõik kuidas, aga ta elab.“

Menukirjanik rääkis, et tal 
polnud mingit kavatsust tri-
loogiat luua. „Mõtlesin kir-
jutada Pariisist ja lõpetada 
Kanadas. Aga sain juba Kana-
das aru, et ühe raamatu kirju-
tamisega ei saa ma piirduda. 
Nii tekkis juba kirjutamise 
ajal mu peas kolmikjaotus jõ-
gi-järv-meri,“ meenutas Õn-
nepalu.

„Tegin hiljuti oma raa-
matuid tutvustava ringreisi 
mööda Eestit. Esimest korda 
elus. See oli tõeline rännak, 
oli aega mõelda, vaadata taga-
si oma elu peale laiemalt. Sil-
me eest käisid läbi nii elatud 
aastad kui minu kirjutatud 
raamatud. Ka värske triloo-
gia. Mõtestan neid kui mine-
vikku, olevikku ja tulevikku. 
Ma usun, et igal inimesel on 
hetk, koht, olukord, teine 
inimene, kus ta korraga näeb 
seda lõpmatust, kohtub tema-
ga ja see võib-olla jääb. Mis 
siis, et sa unustad ta igapäeva-
elus ja askeldustes ära, aga ta 
jääb. Loomingus ja kirjaniku-
na on see mulle isiklikult väga 
oluline, et ma tean nüüd, et ta 
on,“ kõneles Õnnepalu.

Menukirjanik kinnitas, et 
Pariisi juures võlub teda just 
linn ise. „See on nagu inime-

ne, ei saa teda lahti võtta, kas 
ta võlub või ei võlu. Seal sai 
minust kirjanik ja seal ma kir-
jutasin oma esimese romaani. 
See linn on mind aidanud, 
kuigi seal pole kerge olnud. 
Aga nii ju ongi, et pole kerge, 
aga see aitab,“ arutles Õnne-
palu.

„Mingis mõttes ma seal Pa-
riisis just seda esimest päris 
raamatut, romaani kirjuta-
des taipasin korraga, kuidas 
kirjutamine käib. Keegi sulle 
kuskil ju ei õpeta, mismoodi 
ollakse kirjanik või mida see 
tähendab – kirjutamine. Seda 
saab ainult ise avastada,“ lisas 
ta.

Oma koha otsimisest
„Need pole reisiraamatud, 
need on koharaamatud, ühest 
maailma kohast, ja iseen-
dasse vaatamise raamatud. 
Võib-olla ka koduotsimise 
raamatud. Sest kus see inime-
se kodu siis õieti on, kas kus-
kil paigas maailmas, iseendas 
või hoopis kusagil sealpool 
maailma ja ennast? Kõigis 
neis mujal-kodudes kohtab 
muidugi ka nende paikade 
teisi asukaid: inimesi, taimi, 
loomi, linde, raamatuid, mä-
lestusi, kummitusi ja muid 
vaime. Sest kõik paigad on 
ju asustatud enne meid,“ mõ-
tiskles kirjanik.

Õnnepalu sõnul võibki 
„Lõpmatust“ võtta ka kui uu-
rimistööd eestlaste kodust. 
Kodu võib meie jaoks olla 
kogu maailm ja meie üle-
sanne ses maailmas on lei-
da endale omaenese kohake 
päikese all ning selle leidmi-

„Tõeline popp- ja räppmuusi-
ka titaan, paaril viimasel aas-
tal üks mängitumaid artiste 
erinevates raadiojaamades,“ 
on Malone’i kohta kiitvalt 
öeldud.

Austin Richard Post, laie-
malt tuntud artistinime Post 
Malone järgi, on kaheküm-
ne nelja aastane ameerika 
räppar, laulja, laulukirjutaja 
ja plaadiprodutsent. Muusi-
kaliselt on ta tegelikult üpris 
laia ampluaaga – hip hop, r&b, 
trap, synth-pop, cloud rap, rap 
rock. Malone on muusikaväl-
jadel aktiivselt tegev alates 
aastast 2015, tema esikalbum 
„Stoney“ ilmus kahe aasta 
eest.

Eelmise aasta aprillis väl-

jastatud stiliseeritud kirjaga 
„Beerbongs & Bentleys“ ülla-
tas ühtlase taseme poolest ja 
omapärase rahuliku, vaikse-
voolulise kulgemisega.

Sama võiks tinglikult öelda 
ka Malone’i nüüd septembris 
ilmunud kolmanda stuudioal-
bumi „Hollywood’s Bleeding“ 
kohta, mida lindistati ajava-
hemikus juuni 2018–juuli 
2019. Parajalt mõnus, laiatar-
belisem meloodilisemat sorti 
poppräpp, mis rahvamasside-
le selgelt peale läheb.

Plaadilt leiab kokku seitse-
teist lugu, kuulamist on pea 
tunni jagu – viiskümmend 
üks minutit. Singleid on plaa-
dilt välja sikutatud koguni 
viis: „Wow“, „Goodbyes“, 

„Circles“, „Enemies“ ja „Aller-
gic“.

Kuid suurimat tähelepa-
nu väärib hoopis pala „Take 
What You Want“. Uskuma-
tu, kuid siin teeb kaasa hevi-
metallimaailma supervokalist 
Ozzy Osbourne. Selline bal-

laadilik mõnusa meloodiaga 
ja kitarrisoologa lugu, mis 
paljud korralikud raskeroki-
mehed vanduma paneb, kuid 
on tegelikult väga õnnestu-
nud koostöö. Lausa nii hea, 
et pretendeerib koos albumi 
nimilooga parimaks.

Eraldi märkimist väärib ka 
„Die For Me“, kus oma pa-
nuse annavad Future ja Hal-
sey. Külalisesinejatest rääki-
des – neid on päris palju. Li-
saks juba mainituile Swae 
Lee, Travis Scott, SZA, 
Young Thug jt.

Üks lugudest, mida esitab 
Malone koos samuti USA 
räppari Swae Leega, pärineb 
filmimuusika maailmast – li-
nateoses „Spider-Man: Into 

The Spider-Verse“ kõlanud 
lugu „Sunflower“.

Mõned huvitavad lisadetai-
lid. Esiteks, albumiga kaasas 
käivalt voldikult puuduvad 
millegipärast lugude nimed! 
Teiseks, iseenesest paks vol-
dik sisaldab vaid „ähmaseid“ 
pilte. Kolmandaks, ümbri-
selt leiab hoiatuse halva kõ-
nepruugi osas ja tõepoolest 
sedasorti sõnu siit-sealt välja 
lendab.

„Hollywood’s Bleeding“ on 
teine Post Malone’i album, 
mis tõusis USA plaaditabelis 
esikohale.

Hinne: 7/10.

Ülo Külm

Post Malone, „Hollywood’s Bleeding“
Republic

Trükivalgust nägi 
Tõnu Õnnepalu 
järjekordne teos

ne on igaühe isiklik teekond. 
Kui sellest aru saad, tunned 
end igalpool kodus. Kui sul 
on see „miski“, mis aitab ka 
võõrsil end kodusena tunda. 
Triloogia iga raamat on tema 
sõnul kontsentreeritud elu, 
mis õnnestub just sel mää-
ral, kui hästi sa oma rännaku 
läbi viid. Rännaku siht on ju 
alati kodu. Ja on võimalik, et 
see uus kodu asub teispool 
ookeani.

„„Aakris“ on neist juttu – 
vaestest eurooplastest, kes 
oma kodu uuel kodumaal 
loovad ise oma töö ja loo-
minguga. Oma kodu rajamine 
on raske töö, kuid ainus tee 
olemaks õnnelik. Minu jaoks 
eluraskuste ületamine ongi 
otsetee õnnele ja vastupidi – 
elu ilma raskusteta on õnnetu 
elu,“ lohutas Õnnepalu.

„Minul endal pole nii ras-
ket kevadet ja suve kui tänavu 
varem elus veel olnud. Ehi-
tus- ja remondimehe töö on 
mulle üldiselt kontimööda. 
Mõtlen enda jaoks selgeks, 
et kui midagi väga tahan, siis 
võtan selle teha ja ei nurise,“ 
iseloomustas kirjanik oma 
suurt ettevõtmist – kodumaja 
ehitust.

„Mind hoiatati juba varem, 
et Hiiumaal ehitamine on ras-
ke – iga kõrs tuleb nokavahel 

mandrilt kohale tassida. Oli 
tõepoolest, kuid nii õnnelik-
ku aega pole ma ka tükk aega 
kogenud. Midagi omaenese 
kätega valmis saada on täies-
ti eriline tunne. Ehitamine ja 
kirjutamine on mõlemad füü-
silised kogemused,“ jätkas ta.

„„Lõpmatus“ on nagu minu 
terve elutee ning üks tegelane 
raamatus, luuletaja on ker-
gesti äratuntav. See on Alek-
sander Suuman, minu suur 
eeskuju juba 1980.–1981. 
aastast, kui lugesin tema luu-
lekogu „Meil siin Hüperbo-
reas“, ühte kõige ilusamat 
luuleraamatut mis eales eesti 
keeles ilmunud,“ ütles Õnne-
palu.

„Ise üritan kirjutades tabada 
elu rütmi, seda rütmi, mida 
endas tajun. Leian seda rüt-
mi loodusest, taevakummist. 
Meis kõigis on selle rütmi 
tunnetamise võime olemas, 
me ainult ei julge seda kasuta-
da,“ lausus kirjanik.

Õnnepalu edukusest
Miks on Tõnu Õnnepalu lu-
gejate hulgas nii hinnatud? 
Kauplusteketi Rahva Raamat 
müügiedetabeli esikümnes on 
kõik Õnnepalu kolm uusimat 
raamatut püsinud kuid, edes-
tades isegi „Meditsiinimee-
diumi“ sarja teosed ja astro-

loogiakirjandust.
„Õnnepalu teosed on nal-

jakad, kui leiad prisma nende 
naljakaks lugemiseks. Nagu 
on naljakad Ristikivi päevi-
kud, kui neid targalt lugeda. 
Oleks selline kurb stand-up 
koomik, siis teised üritajad 
võiks minu poolest koju jää-
da,“ nentis humorist Mart 
Juur.

„Peab olema väga julge, 
et kirjutada enesest, panna 
kirja kõik, mis su peast läbi 
käib, olgu see nii „vale“ kui 
tahes. Lihtne on lugusid väl-
ja mõelda, lihtne on punuda 
suurt narratiivi, ei ole lihtne 
võõrastele inimestele rääkida 
omaenese lugu,“ jätkas Juur.

„Eesti lugejal on vaja, et 
keegi ütleks kaunilt, mis tun-
ne on olla inimene,“ nentis 
kirjanduskriitik Hanna Linda 
Korp ajalehes „Sirp“.

„Põhjus, miks Õnnepalu 
nõnda palju loetakse, asetseb 
arvatavasti kõrge ja madala 
vahel. Pean silmas elutõdesid, 
mille sõnastamiseni ta ikka ja 
jälle jõuab, sügavamõttelis-
tena paistvaid ning lihtsasti 
mõistetavaid tähelepanekuid 
selle kohta, mis tunne on olla 
inimene, kuidas on elada. Sel-
listes mõtisklustes vaheldub 
esimene, teine ja kolmas isik, 
esineb ka umbisikulist kõ-
neviisi ja meie-vormi, sestap 
saab lugeja sügava isiklikkuse 
kiuste arutluskäiguga hõlp-
sasti samastuda,“ jätkas ta.

Tõnu Õnnepalu on lisaks 
luuletaja ning tõlkija, ajakirja 
„Vikerkaar“ algupärase ja tõl-
kekirjanduse toimetaja. Tema 
raamatud on alati olnud me-
nukad, üks kuulsamaid on 
kirjanikunime Emil Tode all 
kirjutatud romaan „Piiririik“. 
Viimati jõudis menukaimate 
raamatute edetabelisse Tõnu 
Õnnepalu 2017. aasta lõpus 
ilmunud romaan „Valede 
kataloog. Inglise aed“.

Tõnu Õnnepalu. Foto: blogi.rahvaraamat.ee
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Sel nädalavahetusel 
jookseb Rakvere Teatri-
kinos Vene ajalooline 
krimipõnevik „Üheksas 
ohver“.

Tõnu Lilleorg

Peterburi on 19. sajandi lõpul 
tsaaririigi pealinn, kus suu-
reks moeks on saanud esotee-
rika. Linna saabunud inglan-
nast meediumi Olivia (män-
gib Daisy Head) spiritistlikud 
etendused osutuvad ülimenu-
kateks. Samal ajal toimuvad 
linnas rituaalmõrvad, kui otse 
tänavatel röövitakse noori 
naisi ning nende moonuta-
tud laibad leitakse linna eri 
paigust. Uurimisega hakka-
vad tegelema politseiohvitser 
Rostov (Jevgeni Tsõganov) ja 
tema abiline Ganin (Dmitri 
Lõsenkov).

„Üheksas ohver“ meenu-
tab paljuski 2009. aasta filmi 
„Sherlock Holmes“, kus pea-
osi mängisid Robert Downey 

Jr ja Jude Law. Mõlema tege-
vus toimub 19. sajandi lõpul, 
kurjategija tapatööd on musta 
maagia maigulised, kuritegu-
de lahendamist ootab avalik-
kus. Samuti on mõlemas loos 
saladuslik naine, kes on pea-
tegelase huviobjekt. Ja pea-
tegelasel on ustav abiline 
ning ta ei ütle kunagi ära 
heast kaklusest.

Filmi plussiks on suurepä-
rane ajastu miljöö ja meeleolu 
kujutamine. Näeme tänavatel 
õlepuru, tegelaste riietus ja 
tegevuspaikade atmosfäär on 
veenev. On huvitav, et fil-
mi maailm ei kujune niivõrd 
läbi tegelaste karismaatili-
se olemuse avanemise, nagu 
oli ülalmainitud linateoses 
„Sherlock Holmes“. Pigem 
näeme tegelasi elamas kunagi 
eksisteerinud maailmas oma 
elu, mille erilisust filmitegijad 
ei rõhuta, kuid millest publi-
kul on mugav osa saada.

Üks tehniline asjaolu on 
filmi juures üsna harjumatu. 
Nimelt stseenides, kus Oli-

via räägib Rostoviga inglise 
keeles, oli kasutatud peale-
lugemist, mida tegi üks ja 
sama näitleja. Arusaadav, et 
pealelugemine võõrkeelsele 
tegelasele on vene kino stiil, 
kuid kuulmata korralikult 
tegelase häält, jääb tema ole-
musest mõndagi tabamata. Ja 
ka pealelugemist on võimalik 
teha erinevalt, näiteks praegu 
ETV+ kanalil jooksva seriaali 
„Hercule Poirot“ äsjases osas 
lugesid peale lausa seitse näit-
lejat, mis tekitas ühtlasema 
mulje.

On tähelepanuväärne, et 
filmi lool on eraldi jutustaja, 
kelleks on Ganin. Näeme teda 
linaloo alguses lehitsemas 
oma vanu märkmeid ja joo-
nistusi. Nii saab film raami, 
mis loob sellist muhedat, ves-
telikku tooni. Loo ära rääki-
nuna jõuab Ganin ideeni oma 
meenutused ja joonistused 
avaldada ning saada kuulsaks 
kirjanikuks.

Rakvere Teatris jõudis lavale „Made in China“
9. novembril esietendus 
Rakvere Teatris Urmas Len-
nuki kirjutatud ja lavastatud 
„Made in China“, mis vaat-
leb kriitilise muigega täna-
päeva inimeste tarbimishul-
lust ja küsib, miks on maa-
ilma enimkasutatud fraas 
„made in China“, aga mitte 
„I love you“.

Ühel päeval loovad igavust 
tundvad jumalad inimese – 
nii algab Lennuki uuslavas-
tus, maailma loomise lugu, 
millele vint peale keeratud. 
Tragikoomilise loo fooku-
sesse tõusev inimene tahab 
aina rohkem ja rohkem, 
kuid on selle keskel suut-
nud ära unustada põhilise: 
soovituse lihtsalt üksteist ar-
mastada. Laiemalt võttes on 
„made in China” diagnoos XXI sajandi inimesele tervikuna, 
kes oskab küll suurepäraselt tarbida, kuid see on ka kõik.

„Vandenõuteooriad, nutisõltuvus, eelarvamused, pealis-
kaudsus, kliimaprobleemid, keskkond, saamahimu ja vaim-
ne vaesus... Need on justkui sümptomid, mis kaasnevad tä-
napäeva tarbimishullusega,“ kirjeldas lavastaja.

Suurtele teemadele vaatamata leiab Lennuk, et teater ei 
tohiks rääkida neist alati ainult tõsiselt: „Laskem presiden-
ditel tõsistest asjadest tõsiselt rääkida. Teater võib käituda 
rohkem nagu kuninga kojanarr, osundades neile teemadele 
näiteks mängu kaudu.“

Lavastaja loodab, et „Made in China“ jõuab ka noorte vaa-
tajateni, sest lõppude lõpuks on nemad need, kes maailma 
päästa võivad. „Mina olen selleks juba liiga sügavale sisse 
vajunud. Ma võin tahta end muuta, aga suudan seda vaid 
pisiasjades,“ lausus ta.

Uuslavastuses mängivad Liisa Aibel, Margus Grosnõi, 
Anneli Rahkema, Peeter Rästas ja Imre Õunapuu.

Detsembrikuus ootab publikut pärast etendust pikas lauas 
õhtusöömaaeg, mida saadab elavas esituses juudimuusika. 
Uuest aastast jätkuvad etendused nii statsionaaris kui ka 
väljasõitudel.

Kuulutaja

MTÜ Lääne-Viru Pensionäride Ühing
Saame kokku Tapa Kultuurikojas 24. novembril kell 13. 
Kultuuriline meelelahutus, loterii, AVON-i toodete müük 
ja õnneloos. Suupistete ja joogi saamise võimalus. Osavõ-
tuks registreerida oma seeniorklubi juures. Pääsmed saada-
val teisipäeviti Rakveres Rohuaia 6. Info telefonil 5278162

Lääne-Virumaa Diabeetikute Selts
Lääne-Virumaa Diabeetikute Seltsi infopäev toimub 
19. novembril algusega kell 13 Rakvere Linnavalitsuses, 
saalis 114. Infot tulevad jagama Eesti Diabeediliidu presi-
dent Ulvi Tammer ja dr Marju Past.

Lääne-Virumaa Reumaühing
Reumaühing korraldab loengu, teemal „Ergonoomika“, mis 
toimub 18. novembril kell 14 L-V Puuetega Inimeste Kojas, 
Tallinna tn 29. Info tel 55695179, Elle

Rakvere Teater
15.11 kell 19 Kaks tosinat tulipunast roosi Rakvere Teatri 
suur maja (lav. Giorgio Bongiovanni)
16.11 kell 19 Puudutada kuud Rakvere Teatri suur maja (lav. 
Peeter Raudsepp)
19.11 kell 13 Põrsas Desmond ja sookolli lõks Rakvere Teat-
ri suur maja (lav. Marko Mäesaar)
21.11 kell 19 Hullemast hullem Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Elina Purde)

Gustavi M aja
18. november kell 18.30 Külli Murdjõe koolitus „Jumestuse 
ja soengu ABC“
21. november kell 18.30 Peeter Liivi loeng „Vitaalne ehk 
„noorenev“ vananemine“
Venitustund E ja R kell 8.30, K kell 18.30
Info ja registreerumine tel 5535871, www.gustavimaja.eu

Margus Grosnõi astub lavastuses üles 
kolmes osas – Joosepi, Surma ning 
Zeusina. Foto: Alissa Šnaider

Sherlock Peterburi moodi

Rostov kuriteopaigal. 
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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KINNISVARA

• Müüa Rakveres 1toaline korter, 
ahjuküte, II korrus, el. vesi sees ja 
vannituba. Tel 526 8773, 5340 6016

• Müüa 1toaline keskküttega kor-
ter, IV korrusel, Tamsalus, Ääsi 11. 
Tel 5333 0653

• Müüa avar keskküttega korter. 
Kunda, Ehitajate 1-2, 62,3 m2. Müü-
giga kiire! Tel 5556 7388

• Müüa Kundas 1toaline (32 m2) 
mugavustega korter suure köögi, 
vahetatud akende, laminaatpõran-
daga, maitsekate tapeediga, vast 
remonditud, II korrusel. Hind 6500 
€. Tel 5661 4819

• Müüa Tapa linnas 1toaline kor-
ter, osaliselt möbleeritud. Sobib 
hästi pensionärile. Hind 15 500 €. 
Tel 511 0478

• Müüa Kundas 2toaline keskkütte-
ga korter, II korrusel. Tel 5567 0515

• 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 Laekvere lähistel 2toaline 
ahiküttega korter. Tel 5669 3339

• Müüa Väike-Maarja alevikus 
2toaline ahiküttega renoveeritud 
korter. Tel 511 0478

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

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

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

• 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 3toaline kapitaalremonti 
vajav korter Laekveres, 61 m2, 
keskküte. Hind 3300 €. Tel 5562 
2919

• Müüa 4toaline korter Kadrinas, 
V Korrus, 4 tuba, 72 m2, rõdu, WC 
ja vannituba eraldi, metalluks, 
mööbel sees, trepikojal metalluks, 
kommunaalkulude keskmine 145 
€, keldriboks. Võtmed kätte kohe 
pärast tehingut. Aadress: Rakvere 
tee 1-30. Hind 38  000 €. Lisainfo 
tel 5813 2866

• Müüa vana palkmaja Haljala 
vallas. Hind 35 000 €. Tel 5896 2489

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

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

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

OST

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

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

• Ostan Rakveres või Haljalas 1toa-
lise remonti vajava korteri. Oo-
datud kõik pakkumised. Info  tel 
518 8770

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

• Ostan maja Rakvere linnas. Tel 
5804 2647

• Soovin osta normaalse hinnaga 
väiksema maja või suvila Võsul 
(võib olla remonti vajav). KV-s üle-
valolevaid mitte pakkuda. Tel 5333 
9060, Priit

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

• Ostetakse talukoht Lääne-Viru-
maal või Järvamaal. Hooned võivad 
vajada remonti, hea kui on väike 
veekogu lähedal. Võimalik vaheta-
da korteri vastu. Kõik pakkumised 
on oodatud. Tel 511 0478

• Ostan Rakveres Mulla tänavale 
garaaži. Tel 5648 6638

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 1toalist ahiküttega 
korterit. Tel 5594 6419

Annan üürile

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

• Anda üürile 1 tuba Rakveres 4toa-
lisest korterist. Tel 5632 7422

• Anda üürile pliidiga 1toaline kor-
ter (WC ja dušš sees). Tel 5656 9826

• Ära anda korter rendile Lennuki 
tänaval. Hind 200 € + kommunaal-
kulud ja 150 € tagatis. Tel 5569 4674

• Anda üürile Rakveres 1toaline 
kõigi mugavustega korter, III kor-
rusel koos mööbliga ja tehnikaga. 
Hind 250 € kuus + kommunaalmak-
sud. Tel 5646 6926

• Anda üürile 1toaline korter 
Rakveres, 18 m2. Pliit ja soemüür. 
Vesi ja kanal sees aga puuduvad 
lahendused seal otsas. Vajab 
remonti. Hind 50 € + kommu-
naalkulud. Tel 5678 2859

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

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

• Anda üürile 1toaline keskküttega 
korter Tapa linnas, üür 150 €/kuu. 
Tel 511 0478

• Anda üürile Loksal 1toaline kor-
ter otse omanikult. Tel 562 44605

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

• Anda üürile 2toaline korter Rak-
veres. Tel 517 5844

• Anda üürile 2toaline keskküttega 
korter Tapa kesklinnas, üür 150 €/
kuu. Tel 511 0478

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

• Üürile anda pikaks ajaks korralik 
3toaline ahiküttega korter, I kor-
rusel, Rakvere kesklinnas. Remont 
tehtud (turvauks, aknad vahetatud, 
elektrijuhtmestik vahetatud). Uus 
puupliit ja 2 ahju, lisaks köögis veel 
elektripliit. Linna vesi ja kanalisat-
sioon. Parkimine hoovis. Nõutav 
1 kuu ettemaks ja tagatisraha. Tel 
5669 1456

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

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

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

ÄRIPINNAD

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

• 14 aastat tegutsenud ham-
baravikabinet (58 m2, sisusta-
tud) anda rendile alates 2020. a. 
jaanuarist Rakvere bussijaama 
vastas. Info tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 Avant, 1993. a, 
äsja Saksamaalt. Tel 529 1004

• Müüa heas korras Ford Focus. 
1,8 turbo diisel, 2003. a, 4 ust, 
kärukonks, kliima. el aknad. Üle-
vaatus just tehtud, auto roheline. 
Hind 1250 €. Samas müüa Renault 
Th alia, 2007. a, bensiin. Väga heas 
korras, väike läbisõit, 4 ust. Eestist 
uuena ostetud. Hind 1300 €. Tel 
5809 6086
• 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 Nissan Terrano, 2,7, D, 1998. 
a, vajab remonti. Hind kokkuleppel. 
Tel 5558 5956

• 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 Seat Toledo 2004. a, 1.6, 
77kW. Auto pole esimeses nooruses 
ning leidub vigu. Hind 450 €. Tel 
5805 9924

• Müüa Škoda Fabia, 56kW, 1,4, 
diisel. Tel 506 9792

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

• Müüa Škoda Octavia, universaal, 
2011. a. 1,8 TSI , 6 käiku, manuaal. 
Värvus: hõbedane, ees el. aknad, 
konditsioneer, läbisõit 90  000 km. 
Hind 6000 €. Asub Rakveres. Tel 
527 6306

• Müüa Toyota Yaris 1,3i 11/2006. a. 
64kW, hall metallik, bensiin, 5 ust, 
hooldusraamat, väga heas korras, 1 
omanik, läbinud tehn, ÜV 09/2020, 
superökonoomne, soodsalt! Tel 
5903 7780

• 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 5 Variant 
Trendline 1.9TDI 01/2008. a. 77kW, 
tumesinine metallik, turbodiisel, 
universaal, täiuslik hooldusraa-
mat, konditsioneer, el.aknad, ÜV 
02/2020, korralik, superökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

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

• Müüa kasutatud naastrehvid 
15 tolli originaal plekkvelgedel: 
Vo l k s w a g e n / O p e l / Fo rd / Fi a t 
komplektina, soodsalt! Toyota 
Avensis/Corolla Verso D4D 2005-
2009 naastrehvid valuvelgedel 
205/50R17, samuti Toyota Avensis/
Corolla Verso originaal valuveljed 5 
kodaraga suverehvidel 215/50R17 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa odavalt kasutatud rehve 
13-15 tolli. Tel 529 1004

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

• Ostan igas seisukorras sõidukeid! 
(ülevaatuseta, rikkega, seisvaid 
jne). Tel 5565 9595

• Ostan teie seisma jäänud ja re-
monti vajava auto. Võib pakkuda 
ka romusid, mis enam ammu 
pole sõitnud. Vean ka tasuta ära 
autoromusid või mis iganes ma-
sinaid, mis ette jäävad õuepeal. 
Sobivad ka suuremad masinad. 
Ostan ka katalüsaatoreid. Pa-
kutavad asjad/sõidukid võiks 
asuda Lääne-Virumaal. Hinnad 
kokkuleppel! Tel 5699 3375

• Ostan igas seisus sõidukeid, 
puksiiri võimalus, arvelt kustu-
tamine. 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

• Soovin osta katalüsaatoreid. 
Samuti ostan kokku romusid 
vähemalt 2x lammutuse hinna-
ga. Helista julgelt, pakkuda võib 
kõike! Tel 5631 1001

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

• Ostan igas seisus sõidukeid. 
Romud, rikkega, avariiliseid, heas 
korras jne. Maksan head hinda. 
Rakvere ümbruses tulen kohale 10 
minutiga. Tel 5357 7108

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
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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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

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   

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

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

TEENUSED

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

• Autode ja traktorite starterite 
ning generaatorite remont. 
Müügil ka uued ning vahetus-
fondi starterid ja generaatorid. 
Tel 526 0545

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima hinna ja 
kvaliteedi suhtega Lääne-Virumaal. 
Tel 508 6455

• 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

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

• Veoteenus, ka kolu vedu prügi-
mäele ja kolimine. Tel 506 1547

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

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

• 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. 
Tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 
€ - 24/h, elektriline nurklihvija 
Metabo (230) 6 € - 24/h. Tõstetööd 
kraanaga MAZ, kilomeeter objek-
tile 1,30 € ja tunnihind 40 €. Noole 
pikkus 14,5 m ja tõstevõime 12,5 t. 
Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teos-
tame kõike, mis on kolimisega 
seotud, ja seejuures soodsate 
hindadega. Alates pakkimisest 
kuni klaverite jm raskete eseme-
teni välja. Võta meiega ühendust 
ja leiame koos teie probleemile 
parima lahenduse. OÜ Kolimi-
sed. Tel 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.ee

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

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

KAEVETEENUS
• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. Tel 5558 3686

KAEVE  JA 
PLANEERIMISTÖÖD

TRASSIDE EHITUS
LAMMUTUSTÖÖD

TEL 5611 1320

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude tüh-
jendamist. 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-, fassaa-
di- 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, fibo, columbia) ehitus. 
Tel 5646 0674

• Teeme sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5678 0773

• Teostame kõiki lammutustöid 
koos prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• 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 remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilistöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Lammutus, ehitus, siseviimistlus 
ja remonttööd. Majade, korteri-
te, saunade ehitus (plaatimine, 
tapeetimine, värvimine ja parketi 
paigaldus). 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 
plekke vastavalt kliendi soovile. 
Automaatpink - kõik detailid õige 
kraadi ja mõõduga. Vajadusel mõõ-
dame 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, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee Tel 508 3305

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

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad. Vaiko. Tel 5552 
8487

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. 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
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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

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

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

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 RENDIME

Tel 513 3618

erinevas suuruses 
PEORUUME

sünnipäevad;peod; 
jõulupeod; 

uusaastapeod jpm.

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
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

MUUD TEENUSED
• Soojuspumpade müük, hooldus, 
paigaldus, remont. Tel 5656 4857

• Pakun abi erinevate majapi-
damistööde teostamisel. Panen 
kipsid seina lõhun puud jne, tasu 
kokkuleppel. Tel 5883 6185

• Kodukoristusteenus, santehni-
listes ruumides on abiks aurupesur. 
Tel 5342 3966

• Puhastame teie metsa võsast. 
Giljotiin, saemehed ja väljavedu. 
Tel 506 9548

• Pakun koristusteenust. Eramu-
te, korterite, väiksemate kontori-
ruumide, olmeruumide koristus 
Rakvere piires (Lääne-Virumaal). 
Normkoristus OÜ. Tel 5391 0536, 
www.normkoristus.ee

• Renditöötajad. Tel 504 0457

• Õigusabi. Vajad abi hagiavalduse 
või mõne muu dokumendi koos-
tamisel? Helista tel 527 5175 või 
kirjuta kvoigusabi@gmail.com

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

• Raamatupidamine algdokumen-
tidest kuni majandusaasta aruan-
deni. Tel 5386 3087

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

• Lehekottide äravedu. Puulehe-
kottide äravedu: 1-10 kotti – 4,50 €/
kott + KM 20%; 10-20 kotti – 3,80 €/
kott + KM 20%. Suuremad kogused 
kokkuleppel! Tel 520 7158, e-post: 
rakvere@hkp.ee

• Pehme mööbli riide, polstri ja 
vedrude vahetus, veo võimalus. Tel 
3227 822, 506 1547

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

• Tantsumuusika Toits Bändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusi-
ka igale peole! Tel 5185 318, kalev-
band.kalev@gmail.com

• FELIX BAND, soodne. Tel 5559 
3419

• TV-antennid, digi-, SAT-TV-
komplektid. Müük. Paigaldus. Kon-
sultatsioon. 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. 
Helista juba täna tel 551 2053 või 
tule läbi. Vaata ka www.hss.ee
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Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

OSTA

MÜÜ 

VAHETA

kuulutaja.kuulutused.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

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

Tel 513 3618

SOODSALT

Võidu 2c, Rakvere
HIND165 EUR/ALUS

   Tegemist on finantsteenuste reklaamiga,  tutvu tingimustega 
   www.varalaen.ee ning pea vajadusel nõu spetsialistiga. 
   Näiteks 5 000 euro laenamisel 1 aastaks intressiga 14% a. on 
   krediidi kulukuse määr 15,76% ning laenu brutosumma 5 387 
   eurot. Tegevusloa nr 4.1-1/169

Ettevõtete ja eraisikute 
krediidilahendused aastast 1996.

 Lepingutasu 0.- eurot  
 

         
    Vara hindamine 0.- eurot

     Arvelduskrediit  intressiga 1,3% kuus  
         

KODU

• Müüa külmkapp, gaasipliit + 
elekter, hind 100 € ja köögisekt-
sioon, hind 50 €. Tel 5569 2543

• 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

• Müüa 3-ne nari-diivanvoodi, 
pikendatav voodi ja väike kapp. 
Tel 5699 6594

• Müüa odavalt kasutatud rõiva 
kaupluse sisustus (stanged, ka-
pid, lauad, riiulid, turvaelemen-
did, mütsi hoidjad). Tel 518 6649, 
näha saab Valik rõiva kaupluses 
Kroonikeskuses

• Müüa akustiline kitarr Yamaha. 
Tel 5606 9271

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

OST
• 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

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) post-
kaarte, fotosid, albumeid, koos 
fotodega, markidega ümbrikke. Ka 
kollektsioonidena. Teemad – linna-
vaated, pulmad, matused, inime-
sed, 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). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind lepal 
2.80 €/kott ja kasel 3.40 €/kott. Tel 
505 1528

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa kaminapuid 40 l võrkudes, 
lepp 2,7 €, sanglepp 2,8 €, kask 3 
€, saar 3,2 €. Vedu Rakvere piires 
tasuta. Tel 508 4872

• 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

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

• OÜ Puider müüb sanglepa küt-
tepindu. Samas müügil ka küt-
teklotsid 40 l võrkkottides. Info 
10.00-12.00 esmaspäev, kolmapäev 
ja reede. Tel 322 4929

• Müüa küttepuid aastaringselt 
koos kohaletoomisega, veokile lao-
tult 5-15m3. Kuivad 38cm ja toored 
30-50cm. Kontakt tel 372 503 0311

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

METS

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 



Kuulutaja reede, 15. november 201914 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

BioPel v.9s
PELLETIPÕLETI PELLETIKATLAMAJA

e-pood: www.ostakatel.ee

Kuulutuse tekst on võimalik sisestada ka 

VEEBIKESKKONNAS. 
Kuulutus ilmub nii internetis kui ka paberlehes. 

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)

Avatud uus riidepood 
Haljala tee 5, 
Tõrremäe.

E-R 10.00 -  17.00
L  10.00 -  14.00
Tel 5558 4164
Tulge  tutvuma!

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

EHITUS

• Katuseplekk, otse tootjalt, 
hind alates 6 €, vastavalt tellija 
mõõdule. Tel 553 9330

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

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

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

• 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

• Väikese tasu eest anda munakoo-
ri ja karpe. Tel 5685 8009

• Odav sõnnik. Tel 5394 3763

OST
• Vene tehnika ost. Ostan traktorid 
T16 ,T25, T40 ,MTZ 82, DT74-75, 
Jumz EO, E-302, kombain Niva, Je-
nissei, Don varuosadeks, ZIL, MAZ, 
GAZ, haagis 2PTS6. Tel 5835 4991

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

• Müüa siiami kassipojad. Tel 
5394 3763

• Müüa 3-kuune jänku lemmikuks. 
Tel 5397 4075

VANAVARA

• OSTAN vene aegseid ja va-
nemaid raamatuid, tehnika 
ajakirju, mööblit, rahasid, or-
deneid rinnamärke, vimpleid, 
heliplaate, fotosid, kellasid, 
fototehnikat, raadio, taskunu-
ge, lauanõusid ehteid ja palju 
muud. Kõik vana huvitab - ka 
kolimisjäägid. Tel 5872 5458

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 
5527

• Pakkuda mõisast pärit nõude-
kapp. Tule vaatama .Lisainfo 5682 
2544 Hind 250euri

• 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

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

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

• 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

• 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. Võimalu-
sel tee ka pilt. INFO EEST, MIS 
AITAB PURRA KOJU TAGASI, 
VAEVATASU 100 €!

• Käsitööpood KariMari. Käsitöö 
riided ja rõivakangad, olete ooda-
tud Rohuaia 15a, avatud T-L 10-17 

• Avatud uus riidepood Haljala 
tee 5 Tõrremäe. E-R 10.00-17.00, 
L 10.00 – 14.00. Tulge tutvuma! Tel 
5558 4164

• Urantia. Sa oled avatud inimene. 
Sa püüad mõista elu, võib-olla me-
diteerid. Sul on oma arvamus uni-
versumist, fi losoofi ast. Sa taotled 
enesearengut. Kui nii, siis ükskord 
satub Su teele Urantia raamat. Sest 
selle lugemine pakub rõõmu tõe 
äratundmisest, aitab mõista inimest 
igavikus ja täiendab vaimseid õpe-
tusi. Ja ei kohusta Sind millekski. 
Urantia raamatut saab osta kaup-
lustest ja lugeda internetist. Rakvere 
kohta saad infot tel 5668 9629 või 
tule kohale 19. nov kell 18.00–19.30, 
Pikk tn 18

TUTVUS

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

• Soovin tutvuda 50-60 aastase 
daamiga. Tel 5787 3896

MUU

• www.toonklaas.ee

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. 
Kui elumure vaevab ja vajad 
hingeabi, anname soovitusi. Vas-
tame eraelu, tööd ja tervist puu-
dutavatele küsimustele. Kõne 
hind 0,97 eurot/min.
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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

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

 
Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee

 
Helista 32 25 093

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

 
Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas Grossi Toidukaubad 

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










HINNAD RAKVERE TURUL
14. 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

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 2,00

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

Värske kilu kg 1,30

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

 saunavihad

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

SAAREMAA LÕNGA MÜÜK TURUL 
16. NOVEMBRIL

Valge Päeva on varjanud 
mure kivine sein. 

Tõde valus on uskuda, 
raske kaotuse lein.  

Südamlik kaastunne 
Tiiale ja Jaanusele lastega, 

kalli abikaasa, isa ja vanaisa 
MARTIN VORSS´i 

kaotuse puhul. 

Ülle ja Ago peredega

 

Täna 86 aastat tagasi 
sai Nõukogude Liidu 
pealinn Moskva oma 
esimese trollibussiliini, 
kui 15. novembril 1933. 
aastal läks liikvele esi-
mene trollibuss.

Allan Espenberg

Juba 1882. aastal pani Saksa 
tööstur Ernst Werner von 
Siemens tööle esimese trolli-
bussi Berliinis ja 1901. aastal 
avati Dresdenis esimene reisi-
jatele mõeldud trolliliin. Järg-
misel aastal, 13. aprillil 1902. 
aastal demonstreeriti esimest 
trolli ka Venemaa impeeriu-
mis, nimelt Sankt Peterburis. 
Need „sarvilised masinad“ oli 
kavas tuua Moskvasse 1924. 
aastal, kuid sõnadelt tegudele 
üleminekuks kulus palju aega 
ja projekteerimistega alustati 
alles 1932. aastal.

Esimene nõukogude 
troll purunes
Esimese trollibussiliini asu-
paigaks valiti Moskva äärelin-
nas asunud Leningradi maan-
tee, sest Venemaa pealinna 
keskosas võimutsesid tollal 
trammid ja uudsetel trollidel 
polnud sinna asja.

Trolliliini jaoks ehitati uus 
depoo ja 4. novembril 1933. 
aastal transporditi neljakoha-
lisse garaaži Moskva Dünamo 
tehasest kaks uhiuut trolli-
bussi LK-1. Sama päeva õhtul 
katsetati üht trolli proovi-
sõidul ja kui see naasis de-
poosse, siis ei pidanud ga-
raažipõrand trollibussi ras-
kusele vastu ja varises kokku. 
Nii hävis esimene nõukogude 
kodumaine troll.

Seda vahejuhtumit ni-
metati ametlikult „katse-
tuseks“ ja esimese trollilii-
ni pidulikuks avamiseks jäi 
alles ainult üks trollibuss. 
Järgmisel päeval külas-
tas depood hilisem partei-
juht Nikita Hruštšov ja tema 
järel teised kõrged riigitegela-
sed ning ka vastuvõtukomis-
jon. Nädala jooksul harjutasid 
bussijuhid ainsa terveks jää-
nud trollibussiga sõitmist.

Trolliajastu Moskvas al-
gas 15. novembril kell 11 
hommikul, kui saadeti lii-
nile esimene ja ainus troll, 

Foto on illustratiivne.

1933: Moskvas hakkas sõitma trollibuss

aga juba alates järgmisest 
päevast pandi paika täies-
ti normaalne liiklusgraafik: 
trollibuss sõitis hommikul 
kella seitsmest kuni kesk-
ööni. Trollide liikumiskii-
ruseks oli esialgu 36 kilo-
meetrit tunnis ja marsruudi 
läbimiseks kulus 30 minutit.

Mõned kuud hiljem, 1934. 
aasta jaanuaris pikendati esi-
mest trollibussiliini Moskva 
kesklinna suunas ja sama 
aasta detsembris avati teine 
trolliliin, mis sai alguse Arba-
ti tänavalt. Tolle aasta lõpuks 
sõitsid kahel liinil juba 36 
trolli. Aga 1935. aasta lõpus 
sõitsid trollid peaaegu kõikjal 
Moskva kesklinnas.

Alates 1936. aastast hak-
kas trollibuss välja tõrjuma 
trammi ning trammirööbaste 
asemele paigaldati üha enam 
trolliliine. Järgmisel aastal 
ostsid venelased inglise fir-
malt English Electric Com-
pany Limited ühe kahekorru-
selise trollibussi, mille jaoks 
tõsteti kontaktliinid spetsiaal-
selt kõrgemale. Kuid sellised 
trollid ei meeldinud moskva-
lastele, sest pikakasvulistel 
reisijatel oli neis väga ebamu-
gav püsti seista, kuna esime-

se korruse kõrgus oli 179,5 
cm ja teisel korrusel vaid 177 
cm. Lisaks oli teisel korrusel 
põhimõtteliselt keelatud püs-
ti seista, sest raskuskese asus 
kõrgel. Kahekorruselistel 
trollidel oli veel üks ebameel-
divus – neil oli sisenemiseks 
ja väljumiseks ainult üks uks.

Trolle LK valmistati 
84 eksemplari
Nõukogude Liidus valmista-
tud esimesteks trollibussideks 
olid LK-1, mis said oma nime 
Stalini ühe lähema kaastöö-
taja Lazar Kaganovitši järgi. 
Trollikere oli peamiselt pui-
dust, aga metallkattega. Sa-
long tunduks tänapäeva jaoks 
üsna mugav ja isegi luksuslik: 
trollis olid peeglid, nikeldatud 
käsipuud, võrgud pagasi jaoks 
ja külmal aastaajal soojenda-
sid tagumist bussiosa peh-
mete istmete alla paigaldatud 
elektripliidid. Trollibussi si-
senemiseks oli ette nähtud 
kaks ust: esimese ukse avas 
trollijuht, tagumise tegi pea-
tustes lahti piletikontrolör 
ehk konduktor. Esimesed 
kaks trolli LK-1 valmistati 
novembriks 1933.

Järgmised kuus trolli LK-2 

ehitati 1934. aasta jaanua-
riks ja valmis tehti ühes ek-
semplaris ka kolmeteljeline 
trollibuss LK-3, mis oli 12 
meetrit pikk ja mahutas 70 
reisijat. Seda viimast kasutati 
Leningradis kuni 1939. aas-
tani, kui see liiklusõnnetuses 
purunes. Kokku valmistati 
LK-sarjas 84 trolli ja neid ka-
sutati kuni 1930. aastate lõ-
puni, kui asendusid kaasaeg-
semate mudelitega. Tänaseks 
päevaks pole säilinud ühtki 
LK-trollibussi.

Teise maailmasõja ajal olid 
trollid Moskva peamiseks 
transpordiliigiks, sest tavali-
sed bussid teenindasid suure-
malt jaolt sõjaväge. Aga va-
nadest trollibussidest ehitati 
kaubatrollid, mis hakkasid 
vedama toorainet, lahingu-
moona, toiduaineid.

Huvitav on ehk seegi, et 
1954. aastal rajati Moskva 
Rahvamajanduse Saavutus-
te Näituse (VDNH) parki 
oma trolliliin, mis oli 9,5 ki-
lomeetrit pikk ja mis tegut-
ses ainult suviti. Sellel liinil 
sõitis paarkümmend trolli, 
mis erinesid oluliselt teistest 
Moskvas liikunud ühissõidu-
kitest. Sealsed trollid olid suu-
remate akende ja läbipaistva 
klaasist katusega. Aga 1970. 
aastal pandi see liin kinni.

Tänapäeval sõidab Moskvas 
ringi üle tuhande trollibussi, 
tegutseb neli trollibussiparki 
ja trollibusside remonditehas. 
Moskva trollibussivõrk on 
üks suuremaid maailmas.

Kui rääkida Eesti trollibus-
sidest, siis demonstreeris esi-
mest korda elektrilist omni-
bussi Eestis 1936. aasta suvel 
Tartu ülikooli mehhaanik 
Jaan Muuga (1891–1968), kes 
sõidutas sellega uulitsapoisse 
kahe nädala jooksul Toome-
mäel Kuradisilla ja uue ana-
toomikumi vahel. Muuga 
eesmärgiks oli veenda Tartu 
linnavalitsust, et trammide 
asemel peaks eelistama trolli-
busse. Asja ei saanud aga Tar-
tus kummastki ja esimesed 
üheksa trollibussi ZiU-5, mis 
olid valmistatud Saratovi ob-
lastis Engelsi linnas, saabusid 
Tallinnasse alles 10. juunil 
1965. aastal. Läks veel mõni 
nädal mööda ja esimene trolli-
liin avati Tallinnas 6. juulil 
1965. aastal marsruudil Esto-
nia teater – Hipodroom.
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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

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

TAGAKAMBRI
KANGALAAT

Kaupluse A&E Kangad
Rakveres, L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS

ja

(sissepääs läbi kaupluse)

15.-16.11 18.-19.11
Suur valik KARDINA- ja
RÕIVAKANGAID

MÖÖBLIRIIDED
1-4 €/m

5 €/m
220-240 cm laiad

VOODIPESUKANGAD 3,50-4 €/m
Valik voodipesu laadahindadega!

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

OÜ PUIDER LAOMÜÜK

KUNI
SOODSAM

30%
Lepapuidust voodrilauad,
lavalauad, pingid, riiulid,

põrandarestid
AVATUD teisipäev ja neljapäev

8.00-11.30 ja 12.30-16 00

Rakvere
Lääne tn 36
Tel: 511 0286

www.algaveod.eeNarva tn 17, Rakvere E-R 8-16, L 9-12, P-suletud

Rakvere Kütteladu müüb:
* PUITBRIKETT ÜMMARGUNE

* PUITBRIKETT KANDILINE

* SAEPURUGRAANUL

(kauapõlev haavabrikett)

(okaspuu)

1 t

0,960 t

0,975 t

210 €

170 €

225 €

6 mm

185 €

160 €

210 € Soodushinnad kehtivad
30. novembrini või
kuni kaupa jätkub

Jaama pst 5, Rakvere

e-mail: kyttesalong@gmail.com

tel: 558 6786, www.küttesalong.ee

RAKVERE KÜTTESALONGIST

Tule vali endale sobiv
PELLETIKÜTTESEADE!

Müügil kvaliteetne
Premium klassi
A-pellet - nüüd
on lisaks
võimalik tellida
alus koju koos
transpordiga!

Uued tooted
Vaala keskuse

mööblisalongis!

Tellimisel soodustus
kuni -20% aasta lõpuni!

Kõiki tooteid saab osta

Liisi järelmaksuga!

info@calidum.ee
Tel +372 58 180 046

Keskküttesüsteemid
ja soojuspumbad

Ootame Teid
Kreutzwaldi 12b
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