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Kohad, kus kindlapeale kohtud jõuluvanaga
Käes on see aeg aastast, kus oodatakse 
helgeid elamusi, tehakse kingitusi ning 
utsitatakse lapsi jõulusalme õppima. 
Jõuluvanad jõuavad lasteni bussiga, kü-
lastavad üritusi ja mõni paik on muude-
tud üürikeseks ajaks ka jõulumaaks.

Katrin Uuspõld

Rakvere vald on kolmel aastal loonud 
Sõmeru loodus- ja tehnikamajast jõulu-
tare ning pakkunud tasuta programmi 
nii oma valla lasteaia- ja koolilastele kui 
huvilistele. Sel aastal avab jõulumaa oma 
uksed aga hoopis Ubja külakeskuses.

„Paljud lapsed on käinud kolm aastat 
järjest Sõmeru jõulutares ja nende jaoks 
ei ole midagi uut. Teisest küljest tähen-
das jõulutare tegemine seda, et kuu aega 
pidid olema loodus- ja tehnikamaja oma 
asjad kokku korjatud ja teisi tegevusi ei 
toimunud. Nõnda otsustasime seekord 
teha jõulumaa hoopis Ubja külakesku-
ses,“ rääkis Ubja külakeskuse perenaine 
Merli Tammemägi.

Tänavuse programmi eestvedaja sel-
gitas, et eesmärk on pakkuda oma valla 
lastele kodu lähedal paika, kus kohtuda 
jõuluvanaga. Merli Tammemägi rääkis, 
et lisaks oma valla lastele võõrustatak-
se neid, kes on selleks soovi avaldanud: 
Rakvere linna ja Kunda lasteaialapsi, 
erivajadusega inimesi Lille kodust. Kok-
kuleppel on detsembri lõpuni võimalik 
seda teha ka teistel huvilistel.

Jõulumaa teoks saamisse on kaasatud 
nii vabatahtlikke kui rakendatud val-
la ametnikke, eranditult võtavad osa 
kõik valla noorsootöötajad, seekord on 
ka Ubja külaseltsi Linda liikmed usinalt 
abis. 

Nii on sellest nädalast Ubja külamajas 
sisse seatud jõuluvana kontor, kus laps 
saab teada, mis töid jõulutaadil teha tu-
leb, seal on rohkelt kirju-kaarte-kingi-
pakke, juturaamatuid jõuludest, reisi-
valmis kohver ja palju muud vajalikku. 
Kaasatud on jõulumemm, kes näitab 
oma käsitööd ja koob kangastelgedel 
vaipa. On meisterdustoad, kinotuba, 
Ubja muuseum on muudetud ingli-
toaks, kus vanaaegsed jõuluasjad ja lap-
sed saavad seal ingleid otsida ja avastada 
otsingute käigus ka ühtlasi muuseumi-
eksponaate. Teisel korrusel on avatud 
kohvik, uudistada saab jõuluvana ja –
memme korterit. Lisaks on õues köeta-
va ahjuga muinasjututelk, majade vahel 
otsitakse loomade jälgi ning saadakse 
teada, kuidas mingi looma jälg välja 
näeb. 

Merli Tammemägi ütles, et pered nii 
lähemalt kui kaugemalt saavad tulla Ub-

jasse jõuluvanale ja -memmele külla sel 
reedel (kl 15-18) ja laupäeval (kl 10-18). 
Külastamine on tasuta, alates 12. eluaas-
tast tuleb esitada COVID-tõend.

J ärgmisel laupäeval, 18. detsemb-
ril, teeb jõuluvana bussiga tiiru aga 
Tapa vallas. Esimene peatus on kell 

10 Vajangu kohviku ees ja viimane kell 
16 Tamsalu kultuurimaja juures. Vahele 
mahuvad kohtumised Jänedal, Lehtses, 
Tapal, Assamallas ja Porkunis – täpsem 
ajakava on leitav Tapa valla kultuurikes-
kuse koduleheküljelt.

Tamsalu kultuurimaja kunstiline juht 
Kerli Relli rääkis, et mõte jõulubussist 
tekkis koroonaviiruse tulles, kui enam ei 
saanud jõulupidusid korraldada. „Taht-
sime olla mobiilsed ja jõuda küladesse 
lastele lähemale, hiljem lisandus ka või-
malus anda valla kodustele lastele seal 
jõulupakid kätte,“ rääkis Relli.

Jõulubussiga saabuva jõuluvana ja pä-
kapikkudega on oodatud kohtuma kõik 
lapsed – kel vahva luuletus öelda või 
laul laulda, saavad ka jõulutaadilt kom-
mi. Kui varasemalt on jõuluvana tulnud 
bussist välja lastega suhtlema, siis sel aas-
tal saavad lapsed bussi sisse minna. „Meil 
on nüüd avar retrobuss, kuhu on tehtud 
ka kaunistatud fotonurk. Et jõuluvanaga 
kohtumisest jääks ilus mälestus, siis teeb 
fotograaf lapsest koos jõuluvanaga pilti 
ning saadab selle vanema meilile,“ kirjel-
das Kerli Relli.

R akvere Nurga Aiakeskus muutub 
järgmisel reedel ja laupäeval ala-
tes keskpäevast jõuluaiaks, kus 

tegevusi tervele perele. Kasvuhoones, 
kus töötoad toimuvad, on ka Mäehansu 
talu lambatall ja jänes, kellele saab teha 
pai. 

„Toome õue suure supikatla ja võib 
terve perega tulla lõunat sööma, on ka 
kuuma teed ja piparkooke,“ rääkis Juhan 
Kunderi Seltsi aiasõprade klubi eestve-
daja ja vabatahtlik korraldaja Maia Sim-
kin. 

Simkin täpsustas, et jõuluaeda pää-
seb tasuta, aga taskusse võib münte 
varuda supiportsu, ponisõidu ja töö-
tubade jaoks, kus valmistatakse jäiseid 
ehteid õuekuuskedele ja puupaku-
päkapikku. 

„Puudu ei ole ka jõuluvana, kes paari 
tunni jooksul kuulab jõulusoove ja luu-
letusi. Kes juhtub tulema ajal, mil jõulu-
vana ei ole kohal, saab kirjutada jõulu-
vanale kirja ja jätta pildi,“ rääkis 
Simkin.

Ühtlasi saab oma rõõmuks ja kingi-
tusteks osta jõulukuuski, jõuluteemalisi 
seadeid, sooje kudumeid, kaltsuvaipu, 
küünlaid ja keraamikat.

Jõuluaias on ka esinemisi: reedel (17. 
detsembril) kell 14 astub üles nais-
rühm Tedremari ja kell 17.30 Tarvan-
pää rühmad, laupäeval (18. detsembril) 
kell 12.30 aga Tipa-Tapa tantsurühma 
emad ja lapsed.

Detsembris on Ubja külakeskus muudetud jõulumaaks, mida külastavad Rakvere valla lasteaiad-koolid, aga kokkuleppel 
on oodatud ka teised. Foto: Merli Tammemägi
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MÕNE REAGA

Tallinna-Narva rongiliinil sõiduplaan 
tiheneb ja uuest aastast on rongisõit kallim

A lates pühapäevast, 12. detsembrist hakkab kehtima 
uus rongide sõiduplaan ning uuest aastast tõusevad 
rongipiletite hinnad.

Remonttööd raudteel lõppevad ja taastub rongide senine 
väljumissagedus. „Alates pühapäevast ei ole sõitjatel enam 
vaja ühelgi reisil kasutada asendusbusse, liiklusgraafik tihe-
neb ning sõiduajad muutuvad jälle kiiremaks,“ sõnas Elroni 
müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Kongo märkis, et arusaadavalt soovitakse alati rohkem 
väljumisi, kuid sõitjate arv on endiselt ligi 30% väiksem kui 
enne pandeemiat. „Et pakkuda sõitjatele mugavamaid sõi-
dutingimusi ka kõige suurema nõudlusega aegadel, on nii 
Tallinna-Tartu kui ka Tallinna-Narva liinil reedeti ja pü-
hapäeviti sõiduplaan tihedam. Kui uusi olulisi piiranguid ei 
tule ning ka raudtee remonttööd järgmisel aastal rongliiklust 
väga palju ei takista, saab öelda, et rongiliiklus 2022. aastal 
on kõige tihedam vähemalt viimase 20 aasta jooksul kui mit-
te kauem,“ nimetas Ronnie Kongo.

Ka tänavu on uuest liiklusgraafiku perioodist alates sõidu-
ajad lühemad. Tallinna ja Tartu vahel hakkavad kõige kiire-
mad rongid sõitma tund ja 54 minutit ning Tallinnast Narva 
kaks tundi ja 9 minutit. Ekspressrongiga jõuab Rakverest 
Tallinnasse tunni ja nelja minutiga.

Uus sõiduplaan on leitav Elroni kodulehelt ja peatustes 
olevatelt infostendidelt.

Alates 1. jaanuarist 2022 tõusevad rongipiletite hinnad 
keskmiselt 9,5% – hinnatõus on tingitud nii diislikütuse kui 
elektrihinna tõusust, aga ka infrastruktuuritasude kallinemi-
sest.

„Elron on seni püüdnud hoiduda rongipiletite hinnatõu-
sust, kuid kuna nii diislikütus kui ka elektrihind on juba pik-
ka aega stabiilselt kasvanud, siis mõjutab sisendhindade kal-
linemine ka rongiliiklust. Seetõttu oleme paratamatult sun-
nitud hindu tõstma,“ selgitas Elroni juhatuse esimees Lauri 
Betlem. 

Rongipiletite hinnad on püsinud senisel tasemel üle kahe 
aasta. 2022. aasta prognoositavad kulud energiale ehk elekt-
ri- ja diislikütustele on võrreldes 2020. aastaga ettevõtte sõ-
nul 45%, mis on 2,5 miljonit eurot suuremad ning raudtee 
kasutamise ehk infrastruktuuri tasud 16% ehk üle 3 miljoni 
euro enam. 

Riigi dotatsioon Elroni tegevuskuludeks on järgmisel aas-
tal 30 miljonit eurot ehk 2,6 miljonit eurot, rohkem kui tä-
navu, kuid see ei kata ettevõtte hinnangul sisendite kalline-
mist. 

Elroni rongipiletite hinnad tõusevad uuest aastast keskmi-
selt 9,5%. Elroni juhatuse esimees sõnas, et pileti hind lähi-
liikluses suureneb 10-40 senti ning pikematel liinidel kesk-
miselt ühe euro võrra. „Jätkame 2019. aastast ekspressron-
gides kehtinud nõudluspõhist hinnastamist ehk soodsamad 
piletihinnad on vähem sõidetavatel väljumisaegadel,“ selgi-
tas Betlem. 

Seega on rongist ostes näiteks Tallinna-Rapla või Tallin-
na-Aegviigu ehk nelja tsooni pileti maksimaalseks uueks 
hinnaks praeguse 3,4 euro asemel 3,7 eurot ning Tallin-
na-Tartu ekspressliinil senise 12,5 euro asemel 13,6 eurot. 
Kehtima jäävad ka piletisoodustused ehk näiteks veebist ette 
ostetud pilet on kuni 15% soodsam ning rongi piletimasinast 
ostes 10% soodsam, kui pileti ostmine rongist klienditeenin-
dajalt.

2022. aasta esimeses kvartalis on Elronil plaanis hoida 
üleriiklikult rongide sõiduplaanide senist mahtu ning alates 
teisest kvartalist liiklussagedust mõnevõrra tõsta. „Kui 2021. 
aastal on Elroniga tehtud 6 miljonit sõitu, siis loodame, et 
järgmisel aastal reisijate arv taas kasvab ning 2022. aasta lõ-
puks saavutame 7 miljoni reisi taseme,“ avaldas Betlem loo-
tust ja nentis, et koroonaeelse mahu saavutamiseni läheb 
prognooside kohaselt rohkem aega.

Kuulutaja

Kriisideks valmistumine on paranemas
„Kriisid juhtuvad. Kas igal aastal või 
viie-kümne aasta tagant, seda me ei tea. 
Aga kriisi tunnetatakse üha paremini ja 
selleks valmistutakse,“ ütleb Ida-Eesti 
regionaalse kriisikomisjoni juht Ailar 
Holzmann. 

Katrin Uuspõld

Regionaalne kriisikomisjon on tegut-
senud rohkem kui kümme aastat, sinna 
kuuluvad kõik piirkonna omavalitsus-
juhid ja riigiasutuste regionaalsed juhid. 
„Järjest rohkem on hakatud tead-
vustama, et kriis on probleem ja 
kui me kriisiks ei valmistu, siis 
kriisi ajal on meil keeruline. 
Näeme, et iga aastaga  tõu-
seb kõigil asutustel kriisival-
midus, tehakse õppuseid ja 
koostööd,“ rääkis Ailar Holz-
mann (pildil).

Ta tõi näiteks sigade Aafrika 
katku juhtumi. „Kui esimeste juhtu-
mite ilmnedes oli olukord keeruline, siis 
aasta pärast olid lahendused hoopist tei-
sed ja efektiivsemad,“ nimetas Holzmann.

Tänavustest erakorralistest juhtumi-
test tõi ta välja lindude gripi, millega 
tegeles Põllumajandus- ja Toiduamet, 
Aa külas Männiku hooldekodu põlengu, 
mis jäi Päästeameti tegutsemisvaldkon-
da, hetkel on Politsei- ja Piirivalveamet 
keskendumas rändekriisile.

„Kriise on hakatud teadvustama ja 
kõik panustavad. Kohalikel omavalit-
sustel on kolm kriisiga seotud elutähtsat 
teenust: soojaga varustamine, veevarus-
tuse ja kanalisatsiooni toimimine ning 
teede-tänavate hooldus, et liikumine 
oleks vaba. Iga aastaga läheb asi järjest 
paremaks. Kui varasemalt tegid õppu-
seid ainult kindlad asutused, Päästeamet, 
Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseliit ja 
kaitsevägi, siis nüüd teevad ka teised,“ 
rääkis Holzmann ja lisas, et ühtegi kriisi 

ei lahendata ilma kohaliku omavalitsu-
seta.

Rakvere vallavanem Mai-
do Nõlvak (pildil) märkis, et 
suund on see, et kohustusi 
tuleb kohalikule omavalit-
susele elanikkonna kaitses ja 
kriisi reguleerimises tulevi-
kus juurde. „Riigiüleselt läks 
sel aastal kogu kriisikoordi-
neerimine Siseministeeriumilt 
Riigikantseleile üle. Praegu koos-
tatakse uut valmisolekuseadust, mis 

koondab kokku kolm tänast sea-
dust: hädaolukorraseaduse, rii-

gikaitseseaduse ja erakorralise 
seisukorra seaduse. Seal näh-
tavasti laiendatakse ka koha-
like omavalitsuste kohustusi, 
õigusi ja volitusi kriisideks 

valmistumisel,“ selgitas Nõl-
vak. Ta viitas, et tulevikus on 

vaja kohalikel omavalitsustel 
kaardistada kriisiolukordadeks kõik 

oma teenused ja läbi mõelda sidusus, et 
kui ühes omavalitsuses kriisi tõttu mingi 
teenuse osutamine katkeb, milliselt tei-
selt omavalitsuselt saaks tuge.

Rakvere linna ja valla kriisikomisjo-
nil on välja töötatud ja mitu korda kor-
raldatud kogukonnaõppused. „See on 
mõeldud külavanematele, korteriühis-
tu esimeestele, linnaosavanematele. Et 
oldaks valmis, kui on vool pikalt ära ja 
lumetorm. Kuidas kogukond saaks hak-
kama, et neil oleks alternatiivne side, 
toitumisvõimalused, vesi, meditsiiniva-
hendid, kus nad sooja saavad,“ kirjeldas 
Maido Nõlvak. Selliseid õppusi on plaa-
nis ka järgmisel aastal teha. 

„Jaanuaris tuleb elanikkonnakaitseõp-
pus, kus reaalselt helistame ka korteri-
ühistute esimeestele, et kontrollida, kas 
kontaktid toimivad ja milliseks hinna-
takse oma maja valmisolekut juhuks, kus 
vool ja küte on ära. Kas osatakse torusti-

kust vett välja lasta, et torud lõhki ei kül-
muks, kas on mõeldud generaatori 

peale,“ loetles Nõlvak. Vallava-
nem rõhutas, et igas kogukon-

nas, olgu selleks siis küla või 
korteriühistu, on oluline saa-
da ülevaade inimestest, kes 
kindlasti vajaksid kriisis abi, 
nt üksikud eakad, aga ka res-

sursist, kellel on lumesaan või 
kes oskab elustamisvõtteid. „Et 

kogukond mõtleks oma võimalused 
ja vajadused läbi ja et inimesed teadvus-
taks ka näiteks seda, et ravimeid oleks 
pikemalt ette varutud,“ soovitas Nõlvak. 

Regionaalse kriisikomisjoni liikme-
na selgitas Maido Nõlvak, et praegu on 
koostamisel ka ida regiooni kaart objek-
tidest, kus on ülevaade pumbajaamadest, 
kaugküttekatlamajadest, reoveepuhasti-
test koos andmetega, kellel on generaa-
tor, kellel mitte, kes on kontaktisik, kui 
palju inimesi teenindatakse. „Kriiside 
korral on võimalik saada kohe ülevaade 
ja kiirelt abi anda. N-ö rahuajal saab ana-
lüüsi ja ettevalmistuse ära teha,“ rääkis 
ta. „Arendatakse ka kriisiinfokeskkonda, 
mis on platvorm infovahetuseks.“

Tänavu on Eestis olnud suur rõhk 
COVID-kriisi haldamisel, kuid Nõlvaku 
kinnitusel ei ole jäänud ka teised vald-
konnad varju. „Näiteks on Põllumajan-
dus- ja Toiduamet korraldanud sel aastal 
ja teeb ka tuleval aastal suu- ja sõrataudi-
õppusi. Keskkonnaamet on teinud tuu-
maõnnetuste riskianalüüsi ja järgmisel 
aastal on tulemas ka suurõppus,“ nime-
tas Nõlvak.

Ailar Holzmann ütles, et järgmise aas-
ta Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni 
esimesel istungil on plaanitud saada üle-
vaade tänavu suvel asutatud riigile kuu-
luvast AS Eesti Varude Keskuselt. „See 
kasvas välja Eesti kütusevarust, nüüd 
on kogu riigi varude korraldamine selle 
asutuse käes,“ täpsustas Holzmann.

Miinimumelatis seotakse lahti alampalgast
Riigikogu kiitis heaks justiitsministee-
riumis ette valmistatud miinimumela-
tise eelnõu, millega seotakse elatis lahti 
alampalgast ja asendatakse valemiga, mis 
võtab arvesse lapsele tehtavaid tegelik-
ke kulutusi. Seadus jõustub 1. jaanuaril 
2022. 

Justiitsminister Maris Lauri sõnul 
sündis lahendus laialdase kaasamise tu-
lemusel. „Nelja aasta jooksul, mis kulus 
täna heakskiidu saanud seadusemuuda-
tuse ettevalmistusele, on korraldatud 

uuringuid, mitmeid ümarlaudu ja arut-
elusid kõiki huvitatud osapooli kaasa-
tes,“ rääkis minister eelnõu koostamise 
protsessist. „Eesmärk oli leida võima-
likult õiglane lahendus. Loodan, et see 
koputab ka tänaste võlgnike südame-
tunnistusele, kes seni alampalga ja laste 
kulude omavahelist seoste puudumist on 
vabanduseks toonud,“ sõnas Lauri.

Teine oluline eesmärk on vähendada 
järjest keerulisemaks muutuvaid kohtu-
vaidlusi perekonnaasjades. Selleks aval-

dab ministeerium järgmisel nädalal oma 
kodulehel elatiskalkulaatori, mille ees-
märk on aidata vanemaid omavaheliste 
kokkulepete sõlmimisel.

„Rakenduse abil saavad vanemad ise 
välja arvutada minimaalse summa, mille 
kohus tõenäoliselt nende pere puhul väl-
ja mõistaks. Seejärel oleks elatise summa 
võimalik omavahel, perelepituse käigus 
või notariaalselt kinnitada,“ lisas Lauri. 

Kuulutaja
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PAKUN TÖÖD

• Otsin T-40 roolivõimendi re-
mondimeest. Tel 550 3408

• Otsin abiõpetajat matemaati-
kas. Käin 10. klassis. Tel 5852 8457

• Kui Sul on eelnev töökogemus 
õena ning soov töötada toetavas 
meeskonnas, siis tule meile tööle. 
Kui Sa oled empaatiline, aus ja 
soovid inimesi aidata, siis võta 
meiega ühendust. TNP Konsul-
tatsioonid pakub tööd õele üld-
hooldekodus: Imastu hooldekodu 
– Tapa vald (ööbimisvõimalus), 
Pruuna mõisa hooldekodu – Tapa, 
vald, Pandivere pansion – Väi-
ke-Maarja vald. Kui Sul on avatud 
süda, õe diplom ja isikliku auto 
kasutamise võimalus helista: 634 
5177, 5560 6268, e-post:tnpkon-
sult.personal@gmail.com

• Puidu ettevõte otsib töötajat. 
Töö järkamissael ja muud kaas-
nevad tegevused. Jõukohane ka 
naisterahvale. Tööaeg 8.00-16.30. 
Info tel 503 6867

• OÜ Pixner Kadrinas otsib aju-
tist tööjõudu tootmistöödele 
detsember-veebruar. Huvi korral 
palun saada e-mail info@pix-
ner.ee või helista numbril 505 
95 38

• Tööd saab kogemustega met-
satööline. Info tel 511 6500

Info ja kandideerimine

TEGUTSEME KA TAPAL.

• Pakume tööd saemeestele või 
brigaadile. Soovitavalt oma va-
rustuse ja transpordiga. Töö ena-
masti L-Virumaa piirkonnas. Tel 
523 7945

• Otsime kogenud katuse mehi 
korrusmaja eterniidi või pleki  
katuse paigalduseks. Kokku 400 
m2, maja asub 11 km Rakverest. 
Tel 505 1411

• Otsin üldehitajaid, töö tehases 
Tallinnas. Väljaõpe kohapeal. Infot 
saab tel 5809 0206

• Pakume tööd autoremon-
dilukksepale-autotehnikule. 
Vajalik eelnev töökogemus, 
tehniline taip ja täpsus. Tehni-
ka ja töö tingimused on head. 
Kontakt: info@rtcarservice.ee. 
Tel 5567 3320

• Pakume tööd veoautojuhile. 
Eestisisene paneelivedu. Vajalik 
CE-kategooria, ametikoolitus. 
Palk kokkuleppel, tööaeg E-R. Info 
telefonil 5347 2860

• Pakume tööd taksojuhtidele. 
Tel 528 2659

• Viru Peekon OÜ on tänapäeva-
ne seakasvatusettevõte Kadrina 
vallas Lääne Virumaal. Võtame 
tööle Kallukse farmi (end. Ruiksi 
sigala) farmitöölise. Korralik farm, 
hea seltskond, eluterve õhkkond, 
normaalne palk, lisatasu heade 
töötulemuste eest. Töö iseloom 
on sobilik rohkem meesterahvale. 
Edaspidi võimalik elamispind (kor-
ter Vohnjas). Kontakt tel 53411296, 
e-mail: virve@saimre.ee

• SOL Baltics OÜ ootab oma kol-
lektiivi puhastusteenindajaid 
parvlaevadele. Tööaeg 2 nädalat 
tööl, 2 kodus. Toitlustus ja majutus 
tööandja poolt. Vajalik mereohu-
tusalane väljaõpe. Kandideerimi-
seks helista meile 674 7399 või võta 
ühendust otse töödejuhatajaga 
Lea, tel 5344 2919. Kirjuta meile 
cv@sol.ee

7 nõuannet noorele: mida esimesel töövestlusel silmas pidada?

E simesele töökohale 
kandideerides leiavad 
noored end tihti kee-

rulisest olukorrast, kus ta-
kistuseks saab varasema töö-
kogemuse puudumine. Teh-
noloogiaettevõttes Skeleton 
Technologies rahvusvahelise 
värbamisega tegelev Piret 
Talviste annab nõu, kuidas 
noorena tööturul tegutseda, 
et oma unistuste amet leida.

Hangi juba 
varakult töökogemusi
„Enamik tööandjaid mõistab, 
et seni täiskohaga õpingutele 
pühendunud noorel ei olegi 
võimalust samal ajal täiskoha-
ga tööd teha. Küll aga otsivad 
paljud tööandjad noori, kellel 
oleks näiteks juba mõni prak-
tika või nooremspetsialisti 
kogemus. Kui on ette näidata 
näiteks kogemus üliõpilase-
sinduses või mõni muu pro-
jekt, kuhu noor on oma aega 
panustanud, annab see kind-
lasti tööandja silmis pluss-

punkte ning aitab eristuda,“ 
märgib Talviste, kes ise käis 
ülikooli ajal suviti kogemuse 
saamiseks ja lisaraha teenimi-
seks Southwestern Advantage 
programmi kaudu Ameerikas 
raamatuid müümas.

Hoolitse oma 
esmamulje eest
„Hea ja viisaka esmamulje 
jätmine on ülioluline,“ paneb 
värbamisekspert noortele 
südamele. „See tähendab näi-
teks, et CV-s ei ole trükivigu, 
kaaskiri on suunatud konk-
reetsele ettevõttele ning pole 
muid väikeseid vigu, mis või-
vad esmamuljet rikkuda. Tih-
ti on need lihtsad asjad, mis 
võivad olla tingitud kiirusta-
misest ja hooletusest.“

Korrektse esmamulje tagab 
korralik foto CV juures ja pi-
gem korrektne smart casual 
välimus kui liigne üleslöödud 
väljanägemine. „Meelde jääb 
ka see, kuidas ettevõtte poo-
le pöördud, kuidas ühendust 

võtad ja kui viisakas oled esi-
mese kohtumise ja kontakti 
ajal.“

Hea suhtlusoskus 
kompenseerib vähest 
töökogemust
Kui noorel pole ette näidata 
töökogemusi, kuid ta sellegi-
poolest töövestlusele kutsu-
takse, hinnatakse teda Talvis-
te sõnul pigem isikuomaduste 
järgi. „Kindlasti on olulisel 
kohal hea suhtlemisoskus, 
kultuuriline sobivus ja tiimi 
sobitumine. Kuna ettevõtted 
kasvavad kiirelt ja tippspet-
sialistide üleostmine on sa-
geli liiga kallis ning keerukas, 
võtavad paljud ettevõtted 
tööle hea suhtumise ja isiksu-
sega inimese, kellel on võib-
olla hoopis kogemused mõnel 
teisel alal, kuid kelles nähakse 
potentsiaali ja õppimisvõime-
lisust,“ kirjeldab Talviste, kel-
le sõnul on ettevõttesisesed 
kohapealsed koolitused aina 
sagedasemad.

Mõtle selgeks, 
miks kandideerid
„Kindlasti otsivad ettevõtted 
pigem just neid, kes soovivad 
tulla ja õppida ning jääda et-
tevõttesse pikemalt kui neid, 
kes lihtsalt kiiret karjääri ta-
havad teha,“ kirjeldab Tal-
viste. „Noorel tasub vestluse 
käigus oma ootustest rääkida 
ja ka ise mõned küsimused 
ette valmistada, mida ette-
võtte kohta uurida,“ soovitab 
Talviste. Tema sõnul täpsus-
tavad mõned kandidaadid ka 
hiljem teatud küsimusi või 
saadavad kokkuvõtva tänu-
kirja meeldiva vestluse eest, 
mis näitab omakorda värba-
jale kandidaadi jätkuvat huvi 
töökoha vastu.

Ole sina ise
„Jää alati iseendaks ja ära män-
gi kedagi teist intervjuul, sest 
lähed sellesse töökeskkonda ja 
jääd sinna loodetavasti pike-
maks ajaks. Kui oled sina ise 
ja meeldid ettevõttele, siis sel 

põhjusel ettevõte sind valibki,“ 
kirjeldab Talviste, kuidas töö-
andjatele meeldib näha noorte 
silmis sära ja kirge oma vald-
konda tundma õppida.

Sama soovitab ta CV-s väl-
tida ebavajalikku infot, mis 
ei toeta kandideerimist vas-
tavale töökohale. „Kui oled 
tegelenud erinevate aladega, 
siis pane kirja vaid need, mis 
on ühel või teisel moel antud 
ametikohaga seotud,“ soovi-
tab Talviste.

Väldi tööintervjuul 
segavaid faktoreid
Värbamiseksperdi sõnul on 
väike närv tööintervjuul igati 
loomulik ja kui tekib pingeli-
sem hetk, siis on täiesti loo-
mulik lihtsalt öelda „vaban-
dan, olen pisut närvis“ – see 
näitab avatust ja ausust.

„Seetõttu on intervjuul 
kindlasti oluline olla hetkes ja 
keskenduda – lülitada telefon 
hääletuks, keerata see laual 
tagurpidi ning arvuti kasuta-

mise korral panna meilipost-
kast ja teavitused kinni. Küll 
aga võib võtta ette paberi ja 
teha sinna soovi korral märk-
meid või panna kirja küsi-
musi, mida hiljem küsida, nii 
veebi vahendusel toimuva in-
tervjuu kui ka füüsilise koh-
tumise puhul,“ jagab Talviste 
noortele nõu.

Palga kohta uuri 
vastavalt olukorrale
„Nii palga kui muude teema-
de, näiteks meeskonna, ette-
võtte ja enda rolli kohta kü-
simuste esitamine on pigem 
värbaja jaoks positiivne märk 
ja jätab kandidaadist põhja-
likuma mulje. Kui aga tege-
mist on kandidaadi esmase 
vestlusega, siis ei tasu paku-
tavat palganumbrit esimese-
na küsida, sest see võib jätta 
kandidaadi puhul mulje tema 
ühekülgsest motivatsioonist,“ 
märgib Talviste.

Kuulutaja
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TÄNA MAAILMAS

1901: anti kätte esimesed Nobeli preemiad
Täna 120 aastat tagasi, 10. 
detsembril 1901. aastal toi-
mus Stockholmis pidulik tse-
remoonia, millel anti esimes-
tele laureaatidele üle Nobeli 
preemiad. 10. detsember on 
ka maailma ühe prestiižsema 
auhinna asutanud töösturi Al-
fred Nobeli surma-aastapäev.

Allan Espenberg

Nobeli preemia on Rootsi 
teadlase, filosoofi, leiutaja ja 
ettevõtja Alfred Nobeli pä-
rand. Just tema annetas aasta 
enne oma surma kogu oma 
varanduse fondi loomiseks, 
kust tuleks raha jagada nei-
le, kes viimase aasta jooksul 
on millegi märkimisväärsega 
hakkama saanud ja andnud 
tuntava panuse inimkonna 
ajalukku. Samal ajal nõudis 
Nobel, et see auhind antaks 
välja silmapaistvatele teadlas-
tele, kirjanikele ja avaliku elu 
tegelastele, olenemata nende 
päritoluriigist. 

Stockholmis sündinud Al-
fred Nobeli (1833-1896) isaks 
oli leiutaja ja tööstur Imma-
nuel Nobel, kelle suur energia 
ja ettevõtlikud ambitsioonid 
viisid pere Peterburi – Alfred 
oli sellal kõigest viieaastane. 
Venemaal tegeles Nobeli isa 

torpeedode väljatöötamise-
ga ning hakkas peagi huvi 
tundma ka lõhkeaine loomise 
vastu. Ka tema poeg Alfred 
hakkas nende katsete vastu 
huvi tundma. Juba 17aastaselt 
andis ta endast märku andeka 
keemikuna. 

Muide, Alfred Nobel ei lõ-
petanud kõrgkoole, kuid sai 
suurepärase hariduse tänu 
eraõpetajatele, kelle isa talle 
palkas. Hiljem õppis ta Parii-
sis ja ka Ameerika Ühendrii-
kides keemiat. Elu lõpuks oli 
ta teinud hulgaliselt erinevaid 
leiutisi ja talle kuulus 355 pa-
tenti. Nobelil õnnestus lisaks 
oma kodumaale elada ja töö-
tada Venemaal, Prantsusmaal, 
Suurbritannias, Saksamaal ja 
Itaalias. Ta rääkis vabalt viit 
keelt: rootsi, vene, inglise, 
saksa ja prantsuse keelt. Lisaks 
oli ta suur kirjandusfänn, kir-
jutas luuletusi ja näidendeid. 

Alfred Nobelit nimeta-
takse sageli dünamiidi risti-
isaks, sest ta suutis leiutada 
selle võimsa lõhkeaine, mida 
hakati juba tema eluajal ak-
tiivselt kasutama ehituses ja 
sõjatööstuses. Sellest leiu-
tisest sai tööstusajastu üks 
mootoritest. Teatud paradoks 
on selles, et panustanud lõh-
keainete ja kaasaegsete relva-

liikide leiutamisse, oli Nobel 
tegelikult patsifist ja uskus, 
et võimsate relvade loomine 
toob paratamatult kaasa selle, 
et inimkond loobub lõpuks 
relvadest. Paljud usuvad, et 
Nobel andis kogu oma va-
randuse auhinna asutamiseks 
seetõttu, kuna ta tundis süü-
mepiinu oma osalemise pä-
rast surmavate relvade leiu-
tamisel ja soovis oma nime 
rehabiliteerida. 

Ei pääsetud skandaalist
Esimesed Nobeli preemiad 
anti Rootsi Kuninglikus 
Teaduste Akadeemias Stock-
holmis välja 10. detsembril 
1901, Alfred Nobeli viiendal 
surma-aastapäeval. Maailma 
mainekaim teadusauhind lei-
dis laureaadid füüsika, kee-
mia, meditsiini ja kirjanduse 
valdkonnas.

Alfred Nobeli testamen-
di järgi tuli väljapaistvatele 
inimestele jagada välja prot-
sendid fondirahalt, kusjuures 
need protsendid jagatakse 
viieks võrdseks osaks. Au-
hinna eesmärk on julgustada 
avastusi füüsika, keemia, fü-
sioloogia ja meditsiini, kir-
janduse valdkonnas, samuti 
tunnustada erilisi saavutusi 
rahuvõitluses (Nobeli rahu-

preemia). 1900. aastal loodi 
auhindade määramiseks No-
beli preemia komitee.

Esimesel auhindade jagami-
sel tunnustati viie valdkonna 
paremaid esindajaid. Nii anti 
füüsikapreemia sakslasele 
Wilhelm Conrad Röntgenile 
X-kiirte avastamise eest, kee-
miapreemia sai hollandlane 
Jacobus Henricus van’t Hoff 
tööde eest keemilise dünaa-
mika alal, meditsiiniauhinna-
ga pärjati sakslane Emil Adolf 
von Behring difteeria seeru-
mi avastamise eest.

Esimese Nobeli kirjandus-
auhinna pälvis Prantsuse luu-
letaja ja esseist René François 
Armand (Sully) Prudhomme 
ning seda preemiat seostatak-
se esimese skandaaliga Nobeli 
auhindade ajaloos. Paljud kir-
janikud uskusid, et kirjandu-
sauhinna oleks pidanud saama 
venelane Lev Tolstoi, mistõt-
tu preemia andmine Prud-
homme’ile võeti äärmiselt 
negatiivselt vastu. Rootsi 42 
kirjanikku, sealhulgas Selma 
Lagerlöf ja August Strindberg, 
avaldasid avaliku kirja, mille-
ga protestisid Nobeli komitee 
otsuse vastu. Kuid esialgne 
otsus jäi muutmata ja Lev Tol-
stoi ei saanud kunagi Nobeli 
preemiat. 

Nobeli rahupreemiaga osu-
tusid asjad veelgi segasemaks. 
Kui kõiki teisi preemiaid an-
navad siiani välja Rootsi tea-
dusasutused, siis rahupreemia 
väljaandmise õiguse andis 
Alfred Nobel Norra parla-
mendile. Nii on Nobeli ra-
huauhinnal Rootsi ja Stock-
holmiga vaid kaudne side ja 
alates 1901. aastast annab 
seda välja Norra parlamendi 
poolt moodustatud komitee. 
Esimesteks rahupreemia lau-
reaatideks said Rahvusvaheli-
se Punase Risti loomise ideo-
loogiline innustaja, šveitslane 
Jean Henri Dunant ja Rah-
vusvahelise Rahuliiga asutaja, 
prantslane Frédéric Passy. 

Suurejooneline bankett
Koos auhindade üleandmise-
ga toimub alati ka luksuslik ja 
grandioosne bankett (Nobel-
banketten), mis viimastel aas-
tatel on korraldatud Stock-
holmi raekoja sinises saalis. 
Esimene taoline bankett toi-
mus 10. detsembril 1901, kui 
kohal oli vaid 113 külalist. 
Aga tänapäeval kutsutakse 
banketile 1300-1400 inimest, 
kes peavad kandma frakke ja 
õhtukleite.

Nobeli banketi jaoks kasu-
tatakse spetsiaalselt kujunda-

tud serviisi ja laudlinasid. Iga 
laudlina ja salvrätiku nurka 
on kootud Nobeli portree. 
Nõud on käsitsi valmistatud 
ning piki taldriku äärt on si-
nine, roheline ja kuldne riba. 
Banketiserviis telliti 1,6 mil-
joni dollari eest 1991. aastal 
Nobeli preemiate 90. aasta-
päevaks. See koosneb 6750 
pokaalist, 9450 noast ja kahv-
list, 9550 taldrikust ja ühest 
tassist. Viimane oli printsess 
Lilianile, kes kohvi ei joonud. 
Printsess suri 2013. aastal.

Saali lauad on paigutatud 
matemaatilise täpsusega ning 
saali kaunistavad 23 000 San 
Remost toodud lille. Kõik 
kelnerite liigutused on ran-
gelt ajastatud sekundi täpsu-
sega. Näiteks võtab jäätise pi-
dulik sissekandmine aega täp-
selt kolm minutit hetkest, kui 
uksele ilmub esimene kelner. 
Jäätis ongi peamine magus-
toit, millega banketi külalisi 
kostitatakse, kuid seejuures 
ei tea külalised kunagi, millist 
jäätisesorti pakutakse. Muude 
roogade serveerimiseks kulub 
kaks minutit. 

Seoses pandeemiakriisiga 
jäeti eelmisel aastal bankett 
ära ja ka tänavu peetakse au-
hinnatseremooniad veebi 
vahendusel.

Jaanuarist on vingugaasiandur kohustuslik kodudes, 
kus on puuküttel töötav ahi, kamin, pliit või katel
Kui varasemalt oli vingugaasi-
andur kohustuslik nendes elu-
ruumides, kus on korstnaga 
ühendatud gaasiseade, siis 
uue aasta algusest on andur 
kohustuslik ka kõikides nen-
des kodudes, kus on tahke-
küttel töötav ahi, pliit, kamin 
või katel. Lisaks kodudele on 
vingugaasiandur uuest aas-
tast kohustuslik ka mitteelu-
hoonetes, kus on tahkekütte-
ga küttesüsteemid.

Vingugaas on nähtamatu 
vaenlane ja kõige hullema ai-
tab ära hoida selle varajane 
avastamine. Paraku juhtub aga 
igal aastal mitmeid õnnetusi, 
kus vingugaas nõuab inimelu. 
Vingugaasist tulenevaid ohte 
ei tohi alahinnata ning vähim, 
mida igaüks enda ja lähedaste 
kaitseks teha saab, on paigal-
dada koju vingugaasiandur. 

„Kuna vingugaas on lõh-
natu, värvitu ja maitsetu, on 
seda ilma vastava andurita 
võimatu tuvastada. Lisaks 
salakavalusele on see gaas 
ülimalt mürgine – see uinu-
tab ohvri ja röövib temalt 
võimaluse ruumist iseseisvalt 
väljuda,“ selgitas Päästeameti 
ohutusjärelevalve osakonna 
juhataja Tagne Tähe.

Vingugaasimürgistuse es-
mased sümptomid on uimasus, 

iiveldustunne ja pearinglus. 
Raskematel juhtudel võib mür-
gistus tuua kaasa ka neuroloo-
gilised häired, kooma ja surma. 
Kõige tundlikumad on vin-
gugaasimürgistuse suhtes lap-
sed ning hingamiselundite- ja 
vereringehaigusi põdevad ini-
mesed ning eakad. Sageli ei 
osata kergemaid sümptomeid 
vingugaasiga seostada, mis-
tõttu võib probleemi allikas tu-
vastamata jääda. 

Sel aastal on saanud vingu-
gaasimürgistuse vähemalt 44 
inimest, neist pooled on saa-
nud mürgistuse küttesüstee-
mi rikke või vale kasutamise 
tõttu. „Selleks, et saatuslik 
vingumürgistus tekiks, piisab 
paraku vähesest. Tihti pääseb 
vingugaas tuppa liialt vara 
suletud ahju- või pliidisiibri 
tõttu. Sageli arvatakse, et ahi 
püsib soojem siis, kui sulgeda 
see ajal, kui söed veel hõõgu-
vad. Paraku selline teguviis 
soojavõitu ei too, küll aga 
suurendab ohtu, et vingugaas 
tungib tuppa. Seda on kat-
setatud ja testitud ning kõik 
pottsepad võivad seda kin-
nitada,“ rääkis Tähe. Teine 
sagedane põhjus, miks vingu-
gaas saab ruumi tekkida, on 
tavasilmale raskesti avasta-
tavad rikked kütteseadmes. 
Neid aitab õigeaegselt avasta-

da küttesüsteemi iga-aastaselt 
hooldav korstnapühkija.

„Selleks, et ennetada vingu-
gaasist põhjustatud surmasid, 
ongi uue aasta algusest vingu-
gaasiandur kohtususlik kõi-
kides nendes kodudes, kus on 
tahkeküttel töötav ahi, pliit, 
kamin või katel. Siia alla kuu-
luvad ka suvilad ja maakodud, 
kus küll igapäevaselt ei elata, 
kuid kus aeg-ajalt siiski pike-
malt viibitakse ja ööbitakse. Sa-
muti on andur edaspidi kohus-
tuslik nendes mitteeluhoone-
tes, kus on tahkeküttel töötav 
küttesüsteem,“ selgitas Tähe.

Vingugaasiandurile sobi-
vaim koht sõltub erinevatest 
asjaoludest – nii kütteseadme 
tüübist, ruumide planeerin-
gust, ventilatsioonisüstee-
mist, inimeste tavapärasest 
paiknemisest ruumides, aga 
ka ümbritsevast keskkonnast. 
Anduri paigaldamisel tuleb 
kindlasti järgida seadmega 
kaasas olevat kasutusjuhen-
dit, sest vaid siis saab olla kin-
del, et andur töötab korrekt-
selt ja annab ohust märku õi-
gel ajal. Nagu kõikidel andu-
ritel, on ka vingugaasianduril 
märgitud kasutusaeg, mida 
tuleb jälgida. Nii saab olla 
kindel, et andur on töökorras. 
Vananenud seade tuleb vahe-
tada uue vastu. 

Kui vingugaasiandur annab 
ohust märku, tuleb ruumist 
võimalikult kiiresti lahkuda 
ning minna värske õhu kätte. 

Ruumist väljudes tuleb avada 
tuulutamiseks aknad ja küt-
teseadme siibrid. Kui enese-
tunne on halb ning mürgis-

tussümptomid tugevad, tuleb 
helistada hädaabinumbril 112. 
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Kuidas leida sobilik vingugaasiandur?
Spetsialistid ütlevad, et vingugaasianduri 
valimisel tuleb lähtuda kodus olevast ohu-
allikast. Balti Tuleohutus OÜ ostujuht Gert 
Soosalu selgitab, et kui andur läheb niiskesse 
ruumi, siis see peaks olema IP44 kindlusega. 
„Kui on tegemist ahjuküttega, siis sinna ruu-
mi, kus on allikas, oleks mõistlik paigaldada 
ekraaniga andur, sest vastavalt näidule saab 
tegutseda. Kui ekraanile tekib vingugaa-
siväärtus, siis tuleks avada kõigepealt aken ja 
siiber ning alles siis hakata anduriga tegele-
ma. Kui vingugaasianduril ekraan puudub, 
siis üldjuhul klient ei saa aru, miks häire on 
ja hakkab kõigepealt signaali andva anduriga 
tegelema, mitte ei avata akent ja siibrit,“ sel-
gitas Soosalu.

Ekraan näitab vingugaasi väärtust anduri 
läheduses. „Kui näitaja on 200 piirimail ja üle 
200, siis andurit ei saa vaigistada, sest ruu-
mis on ohtlik viibida. Kui näit on alla 200, 
piisab akna avamisest ja tuulutamisest,“ rää-
kis Gert Soosalu ja lisas, et halva enesetunde 
korral tuleks siiski ruumist väljuda ja võtta 
ühendust kiirabiga. 

Kui majas on mitu küttekollet, siis mak-
simaalse kaitse saamiseks peaks olema an-
dur igas ruumis, kus asub mõni ohuallikas. 
Soosalu soovitab paigaldada ekraaniga andu-
ri küttekoldega ruumi ja teistesse ruumides-
se, kus ohuallikaid ei ole, võivad lisakaitseks 

olla ka lihtsamad, ekraanita andurid. 
„Siis on teada, millisest ruumis on vingu-

gaasi sisaldus kõige suurem ja millisest alli-
kast see tuleb,“ täpsustas ta.

Sõltuvalt tootjast ja mudelist on seadmetel 
erinev eluiga, alates ühest aastast kümne aas-
tani. On sisseehitatud patareidega seadeid, 
mis kestavad terve seadme eluea, on neid, 
mil tuleb aastas korra patareisid vahetada. 
Ka paigaldamine sõltub konkreetsest an-
durist, selgitas Soosalu: tundlikuma senso-
riga seadmeid, mida võib panna kapi peale, 
ja neid, mis võimalikult kütteallika lähedale 
seinale. „Alati tuleb lähtuda tootja juhistest,“ 
rõhutas ta. „Enne iga konkreetse vingugaa-
sianduri paigaldamist lugege hoolikalt läbi 
tootega kaasas olev kasutus- ja paigaldusju-
his! Vingugaasiandurid ja nendes kasutata-
vad tehnoloogiad on erinevad, seoses sellega 
võivad paigaldusjuhised tootjati erineda.“

Soosalu nimetas, et paraku leiab turult 
ka selliseid andureid, mis nõuetele ei vasta, 
seepärast on mõistlik kontrollida, et nii pa-
kendil kui tootel oleks märgitud standard 
EN50291, vastasel juhul ei pruugi selline an-
dur anda ohuolukorras õigeaegselt häiret. „Ja 
tasub meeles pidada, et vinguandur ei asenda 
suitsuandurit ega vastupidi,“ rõhutas ta.

Katrin Uuspõld
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10. - 16. detsember
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 10. - 16. detsember

1.58
4.79 €/kg

1.94

0.98
4.26 €/kg

1.18

7.94
15.88 €/kg

9.24

2.64
18.33 €/kg

3.38

2.58
15.92 €/kg

3.38

2.18
10.90 €/kg

2.68

1.58
al 13.28 €/kg

1.88

0.88
2.51 €/kg

1.08

1.58
2.39 €/kg

1.88

Seajalg
1 kg

Saunasink
(vaakumis) 500 g
Nõo

1.68
3.36 €/kg

2.38

Kanafileenagitsad
230 g
Maks & Moorits

2.38
5.95 €/kg

2.78

2.28
11.40 €/kg

3.08

1.98
7.92 €/kg

2.98

Saaremaa räimerullid
250 g
Läätsa Kalatööstus

1.24
4.13 €/kg

1.88

1.08
2.16 €/kg

1.38

Kreeka joogijogurt Aasa
250 g / 3 sorti

0.74
2.96 €/kg

0.84

Koorene vaniljepuding
150 g
Farmi

0.74
4.93 €/kg

0.88

1.24
1.65 €/kg

1.48

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

A+ A

A+ A

Lihapallid ahjukartulite ja
kastmega Mamma
400 g
Saarioinen

Kanaburgeri pihvid
660 g
Tallegg

Keeduvorst Moskva
500 g
Rannarootsi

Räimerullid juurviljadega
marinaadis
380 g / 200 g
Viru Rand

Heeringasalat murulauguga
360 g / 144 g
Viru Rand

Krabimaitselised surimi pulgad
Kriskal
300 g

Vähendatud rasvasisaldusega
margariin Delma soolaga
39% / 500 g

Jogurt Hellus
350 g / 3 sorti
Tere

Juust Gouda
250 g / 2 sorti
Nopri Talumeierei

Küüslauguküüned ürtidega
Sitsiilia moodi
Citres
290 g / 162,4 g

al 2.98
al 11.92 €/kg

3.98

Juust Royal Gouda Black
(8 kuud)
200 g

MO Saaremaa Kodune kissell
750 g / 2 sorti

Suitsu-keedu
seljakarbonaad
(viilutatud)
110 g

1.381.28
1.78

Verikäkk
1 kg

1.98
2.48

Seamaks
1 kg

1.381.18
1.48

1.38
0.98

1.28

1.381.28
1.68

Keeduvorst Võileiva
1 kg

Makaronisalat
1 kg

1.382.68
3.48

Marineeritud liha
1 kg

1.386.88
8.68

A+

Koonusjäätis
Jättis
al 103 g
3 sorti
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Kõrvitsapüree ning kanaroog
riisi ja köögiviljadega
Semper
(6kuud)
120g

Laastmakaron Panzani
Nouilles Fines
500g

1.68
1.87 €/l

2.28

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

SOODUSPAKKUMISED!

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

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A
1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:
4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+
Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:
Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1, .Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A
Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila küla,Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A
A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: Y. Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.Viljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

10. - 23. detsember

1.98
2.58

3.96 €/l

Naiste hipsterid Friends
(suurus 36-44)
erinevad

0.84
1.87 €/kg

1.08

1.18
11.80 €/kg

1.44

Tükeldatud roheline aeduba Daucy
450 g

Täispiimašokolaad Nurr
100 g
Kalev

0.20
5.71 €/kg

0.28

1.98
6.60 €/kg

2.78

1.14
1.44

22.80 €/kg

1.18
11.80 €/kg

1.58

Must tee Family Blend
100 g
Senok

0.58
0.74

0.77 €/l

Looduslik mineraalvesi
0,75 l
Neptunas Sport

4.38
5.88

5.84 €/l+0.10 +0.10

KGT Vein Appassinero
13%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Konjak Hennesy VSOP
40 5%, 0,   l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.48
1.88

5.92 €/l

Šampoon  ja palsam Cameleo
Pink Effect
al 200 ml
2 sorti

2.58
al 3.38

1.98
al 2.98

Küüneõli Delia Bio Oil
10 ml / 2 sorti

1.58
1.98

158.00 €/l

1.28
1.68

85.33 €/l

Kulmu- ja ripsmete henna värv
30 ml / 2 sorti
Delia

Ripsmetušš ja ripsmeseerum
al 10 ml / 2 sorti
Eveline

3.28
al 3.98

al 273.33 €/l

Aroomiplaaster Medrull
5 tk

Kangamask
Garnier 28g
3 erinevat

Kangamask
Garnier 28g
3 erinevat

Vatitikud Smile
(orgaanilised, paberpulgaga)
200 tk

0.98
1.48

Hügieenisidemed Always
erinevad

1.38
1.78

al 0.12 €/tk

Pesukaitse Vuokkoset
100% Bio Normal
26 tk

2.48
3.08

0.10 €/tk

1.98
2.54

0.10 €/tk
2.58

3.78

12.72 €/kg

5.98
7.24

3.48
4.18

Nõudepesuvahend Neutral
Sensitive Skin 0,5 l

2.58
3.28

Nõudepesuvahend Fairy ja täide
al 350 ml
2 sorti

3.18
3.98

al 8.48 €/kg

2.38
4.38

4.76 €/l

1.48
2.38

2.14
3.58

0.36 €/tk

3.68
4.98

0.13 €/tk

Latekskindad McLean
(S, M)
10 tk

Tolmuharjakomplekt SWIFFER
2 sorti

3.98
5.98

Lambaliha maiused koertele
al 55 g / 2 sorti
Dog Fest

1.28
1.88

23.27 €/kg

Kuivikud Flint
35 g / 4 sorti

Kuivatatud marjade ja papaia segu
Premium Germund
300g

Kuivatatud marjade ja papaia segu
Premium Germund
300g

Kuivatatud marjade ja papaia segu
Premium Germund
300 g

Makaronid Reggia
500 g
3 sorti

0.98
al 1.96 €/kg

al 1.18
alates

Tee Lipton Yellow Label
25 x 2 g

16.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Alkoholivaba vein
Blue Nun
0,5%, 0,75 l / 2 sorti

Muu alk. jook Long Drink Strong
Hartwall Original
7 5%, 0,33, l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN kvaliteetvahuvein
Lacrima Baccus
Cava Bruto

,5%, 0,75 2 sorti11 l /
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gaseeritud puuviljavein
Grantini Sweet Spakling
10%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT vein Dreamer
Late Harvest 1     %2,5
0,75 l / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Rumm Plantation
Original Dark Rum
40%, 0,7 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Jamskaja Mjagkaja
40 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Viru Valge
Hõbe Vodka
39,2 0 l%, 0,7
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hambapasta Colgate
Herbal White
100 ml

1.14
1.58

11.40 €/l

Vahuseep Palmolive
Magic Softness
250 ml / 2 sorti

2.88
3.48

11.52 €/l

Vedelseep Fa
250 ml
3 sorti

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

al 13.20 €/l06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Deodorant Garnier
al 50 ml
3 sorti

al 10.32 €/l 06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Raseerimisgeel 200 ml
ja raseerija 2in1
Gilette

6.68
9.98

3.38
4.88

16.90 €/l

Kreem Mixa
50 ml / 2 sorti

Mitsellaarvesi Mixa
tundlikule nahale
200 ml

Hügieeniside Libresse
Invisible Ultra Thin Normal
Duopakk
20 tk

Paberkäterätik Zewa
Wisch & Weg Sparblatt
valge / 4 rulli

Plekieemalduspulber
Vanish Oxi Action
470 g / 2 sorti

Pesugeel Rex
(20 pesukorda)
1 l / 2 sorti

Üldpuhastusvahend Sanytol
(pihustiga) 0,5 l

Svammlapp Vileda Aqua
6 tk

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI2.48

3.48

0.50 €/tk

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

4.76 €/l 06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.98
al 3.98

alates

1.58
al 2.18

alates

al 26.44 €/kg

Pardilihakondid
55 g
Dog Fest

5.48
7.88

109.60 €/l
3.18

4.68

15.90 €/l

12.72 €/kg0.65 €/rull

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

06.01

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO
 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

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

KINNISVARA

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

• Müüa 2toaline rõduga korter 
Rakveres, Roosi tänaval. Huvi korra 
võta ühendust tel 5860 5061

• Müüa korter 2 tuba, Tamsalu mnt 
3-7. Korteris on puuküttega pliit, 
õhksoojuspump, vesi kanalisatsioon, 
pakettaknad. Korterile kuulub keldrib-
oks ja võimalik väike tükike aiamaad. 
Toimiv ühistu, rahulikud naabrid, 47,9 
m2. Hind 13 000 €. Tel 5697 8910

• Müüa Kundas 3toaline korter või 
vahetada 1toalise korteri vastu Rak-
veres. Tel 5894 2895

• Müüa eraldi sissepääsuga korter 
Tamsalus, Sääse 4.  M ü ü a  4 t o a -
line keskküttega korter I korrusel, 
85 m2. Korteri koosseisu kuulub: 4 
tuba, köök, vannituba, WC, koridor. 
Korter renoveeritud, vajab väikest sa-
nitaarremonti. Hind 10 000 €. Tel 505 
3151

• Müüa avar 4toaline korter Rakke 
alevikus. Korteris on tehtud põh-
jalik remont ca 4-5 aastat tagasi 
- ära on soojustatud põrandad; 
vahetatud aknad; aknapealsed on 
soojustatud; ära vahetatud kogu 
elektrijuhtmestik/torustik; rõdu 
piire on vahetatud. Põrandaid ka-
tab laminaatparkett, pesuruum on 
plaaditud. Korda on tehtud kogu 
korteri laed. Kahes magamistoas 
ja esikus on sisse ehitatud garde-
roobikapid. Korteri juurde kuulub 
keldriboks. Majas on keskküte. 
Pesuruumis on elektripõrandaküte. 
Sooja vee saamiseks kasutatakse 
boilerit. Hind 22 200 €. Tel 5685 
5888

OST
• Ostan ahjuküttega korteri Lääne-Vi-
rumaal, kuni 5000 €. Tel 5555 8329 

• Ostan 1 või 2toalise kõigi mu-
gavustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

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

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

• Soovin osta maakodu Lääne-Viru-
maal, Rakverest max 25 km. Eelistame 
palkmaja, kuid oleme avatud ka teistele 
pakkumistele. Maja suurus alates 90 m2 
ja krunt alates 7000-8000 m2. Hind max 
95 000 €. Kontaktid: tel 5630 7082 ja 
5341 3042 või jannevalem@gmail.com

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisu-
kord pole oluline ja samuti võib sisse 
jääda kogu teie vana prügi või mitte-
vajaminevad asjad. Hind kokkuleppel. 
Tel 522 6500

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla tn. 
Tel 5648 6638

• Soovin osta või üürida garaaži Rak-
veres, Vinnis või Pajustis. Kui sul on 
midagi pakkuda helista tel 5632 6730

• Ostan garaaži Rakveres, võib vajada 
remonti. Tel 5340 3775

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
1toaline kõigi mugavustega korter. 
Tel 5810 7347

• Üürile anda väike korter-köök-
tuba (18 m2) Rakveres, Tartu tn 
14 majas. Korter asub I korrusel, 
sees on WC ja dušinurk. Sooja 
annab puuküttega pliit + soe-
müür (lisaks õliradiaator). Üüri-
hind 135 €/kuu + lepingu sõlmi-
misel 1 kuu ettemakse. Tel 5347 
5577

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega möbleeritud korralik korter 
Rakvere kesklinnas, Võidu 53. Tel 
5390 1003

• Üürida Rakveres 2toaline rõduga 
korter. Üüri hind 230 € + kommunaal-
kulud. Tel 557 3108

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee 

• Müüa punane, hästi hooldatud 
(hooldusraamat), tsingitud kerega 
Dacia Logan universaal, diisel 1,5DCi, 
55kW, 2014. a, küttekulu 4,4 l/100 
km, konditsioneer, uued talirehvid, 
haakekonks, blokisoojendus, GPS, 
püsikiirusehoidja, läbisõit 271 000 
km. Hind 5000 €. Asub Tartus. Tel 501 
3415

• Müüa Volvo 850. Esiporitiivad va-
javad vahetamist. Hind 700 €. Tel 
5836 4842

• Müüa Volkswagen Touran, diisel, 
2003. a. Info tel 5569 2057

OST

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja 
maastureid igas seisukorras! Raha 
kohe kätte! Vajadusel kustutame 
registrist! Helistage julgelt, maksan 
rohkem! Tel 5355 5848

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 
peal kiire vormistamine ja tehing. Pak-
kumisi ootan seisevauto@gmail.com 
või tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks: www.
seisevauto.ee

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga uusi 
varuosasid, samas ostan uusi vene-
aegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan Jawa osi, kirjandust. Tel 
5558 5956

• Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Võib pakkuda absoluutselt igas 
seisukorras ning hinnaklassis. So-
bivad veel Nissan Almera, Sunny, 
Primera, King Cab, Pick up; Mitsu-
bishi L200, L300, L400 või Pajero 
Sport; Mercedes 190D, sprinter või 
vanemad MB bussid. Paku julgelt 
telefonil 5896 1576

• Ostan igasuguses seisukorras sõi-
dukeid. Võivad vajada remonti, olla 
seisnud, avariilised, heas korras, ro-
mud jne. Huvi pakuvad ka vene autod. 
Sobiva pakkumise puhul kiire tehing. 
Romud kustutan arvelt. Maksan head 
hinda! Tel 5357 7108

• Ostan seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Mak-
san õiglast hinda. Sobiva pakkumise 
korral tulen kohe järgi. Arveldamine ja 
dokumentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Nissan Pulsar, 04/2016a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 78 100km. 
Hind: 7990.-
Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, sini-
ne met. Sn: 81 400km. 
Hind: 8990.-
Peugeot 2008 Active, 08/2018a. 
1.2 (61kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 39 500km. 
Hind: 11 390.-
Nissan NV300, 11/2017a. 1.6 
(107kw), diisel, manuaal, beež, Sn: 
172 385km. 
Hind: 15 490.-
Nissan Qashqai Tekna, 01/2021a. 
1.3 (116kw), bensiin, automaat, 
hõbedane met. Sn: 6000km. 
Hind: 26 260.-
Peugeot 508 Allure, 04/2019a. 2.0 
(120kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 42 890km. 
Hind: 26 990.-
Renault  Captur Intens 1,6 
E-TECH 160hj PLUG-IN hübriid, 
10/2020a. 1.6 (68kw), hübriid (ben-
siin / elekter), automaat, valge met. 
Sn: 5500km. 
Hind: 27 990.-
Nissan Leaf Tekna, 07/2019a. 
elekter, automaat, valge met. Sn: 
6650km. 
Hind: 27 990.-

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd endiselt parima 
hinna ja kvaliteedi suhtega Lääne-Vi-
rumaal. Tel 508 6455

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

 

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

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

• Veoteenus puksiiri ja kaubikuga. 
Vedu on vaja ette kokku leppida. Tel 
514 8661

PAKU OMA
KASUTATUD
AUTO MEILE!
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kuulutused.kuulutaja.ee
Kuuluta

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

Info tel 504 0118

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

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

 ● Täitepinnase müük 
(muld, liiv, killustik)

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

www.kuulutaja.ee

KAEVETEENUSED

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

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

• Ehitusettevõte Fixzone OÜ teeb 
erinevaid ehitus-ja remonditöid: 
betoonitööd, müüritööd, fassaa-
did, terrassid, saunad, erinevad 
siseviimistlustööd plaatimine jne. 
Lisaks eespool mainitule teeme 
ka erinevaid torutöid: küttesüs-
teemide, reovee, sadevee ja tarbe-
veega seonduvaid torutöid. Lisaks 
eraklientidele oleme huvitatud ka 
äriklientide poolt pakutavast all-
töövõtust. Võtke julgelt ühendust ja 
teeme järgmise aasta plaanid juba 
täna. Infot küsige: info@fi xzone.ee 
või tel 5669 9311

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

• Teostame ehitus- ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, maal-
ritöid, santehnilisitöid, elektritöid. 
Samuti vannitubade remonti. Tel 
518 7979

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

• Ehitame ja renoveerime. Info tel 
5633 1530

• Korstnaotsade ehitus, remont, 
lammutus. Tel 5558 9732

• Teeme sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5678 0773

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5633 1530

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, süvendamine, remont, rõn-
gaste vahetamine ja kaevuümbriste 
ehitus. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Vi-
rumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoo-
ne vundamentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.com

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

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

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija 
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija ja pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• 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

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.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)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

• 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
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SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

www.kuulutaja.ee

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220
Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
(suure 8-tollise rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 
CC (1600 €), 200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D 
lastele 60CC (400-425 €).
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega; 
140CC (1200 €); 150CC (1200 €) - õliradiaator. 
KROSSIKAD lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €)
250CC 19-21 tolli (1950 €)
• Elektristarter
• Spido
• Tuled, suunatuled
• Peeglid
• 5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (Hind 375 €) ATVle (300 €), krossikale 
125CC (260 €). 4T, 2T 50CC (425 €)

•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 165 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

MUUD TEENUSED

• Kümblustünni rent. Hind alates 
45 €/ööpäev. Rakvere piires trans-
port tasuta. http://www.sauna-
tünn.ee. Tel 514 7518

• Koduhoovide, kõnniteede ja 
väiksemate objektide lumelükka-
mine. Tel 5694 9141

• Pakkuda lumekoristust kerge teh-
nikaga ATV. Sobib nii talu hoov, parkla 
või mõni külatee kuhu suure masinaga 
raske ligipääs. Hinna määrab klient. 
Tel 5883 6185

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigal-
dab ja hooldab! Kui otsid õhksoojus-
pumpa siis küsi meilt pakkumist! Õhk-
soojuspump on väga mugav ja säästlik 
küttelahendus. Tasuta konsultatsiooni 
tel 5662 2050 või http://www.rakverek-
liima.ee. Meil on lühike ooteaeg!

• Koristan ära teie vanaraua 
keldritest ja õuedelt, kaasa arva-
tud auto akud, vana auto doku-
mentidega ja  kodutehnika. Tel 
5672 7600

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. 
Meilt ostetud soojuspumpadel hool-
dus soodushinnaga. TASUTA konsul-
tatsioon. Calidum OÜ. Tel 5818 0046

• Ohtlike puude likvideerimine. 
Tel 554 9113

• Raamatupidamisteenused. Tel 
5816 2122

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komp-
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. Utilisee-
rime vana elektroonikat. Helista juba 
täna tel 551 2053. Vaata ka www.hss.ee

KODU

• Müüa jõulukuuski pikkusega 
80-110 cm – hind 10 €/tk ja 110-150 
cm - hind 15€/tk. Toome kuused 
Lääne-Virumaal teile koju 19.12. 
Muul ajal kokkuleppel. Tellimused 
ja info: tel 523 9745, email: tuhat-
puud@gmail.com

• Jõulukuuskede müük. Jõulukuu-
sed asuvad Väike- Maarja vallas, 
Tammiku külas, Ees-Kangru talu-
maadel (Salla-Traksi bussipeatus). 
Puu pikkus: 1,5-2,5 meetrit. Hind: 
10-20 €. Kontakt: tel 5190 1085, 
Renee

• Müüa aaloe: ümbermõõt 1,6, kõrgus 
60 cm, 3 suure võraga, palju võsusid. 
Tel 5590 7276

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5672 7175

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

• Ära anda kasutatud elektripliit Rak-
veres. Tel 5645 5465

• Kas kellelgi on pakkuda vanu pro-
paani ja hapniku balloone? Palun 
helistada. Tel 5675 1277

• Müüa nõukogudeaegseid kris-
tall- ja lavanõusid, lavakellasid, 
rinnamärke ja töö- ja mõõteriistu 
(odavalt ei müü). Helista õhtuti tel 
508 6959

• Müüa nõukaaegseid laste, teh-
nika ja muid selle ajastu raama-
tuid, kalendreid, telefonikaarte, 
postkaarte, marke, tikutoosi 
etikette, vimpleid ja kila-kola. 
Helista õhtuti tel 508 6959

• Müüa tsaariaegseid ja EW-aeg-
seid raamatuid, Uusrada- ja rin-
delehti 1943-1944 aasta käigud. 
Tel 508 6959

OST
• Sul on seismas piljardilaud? Mul on 
seltskond, kes sooviks mängida! Soo-
viksin selle endale. Kellel on pakkuda, 
palun võtke ühendust tel 513 0553

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

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

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

• Ostan värvilisi tarbeklaasi vaase, 
maksan kuni 150 € vaasist. Paku jul-
gesti. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõu-
sid,- tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

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

• Ostan alasi, kruustangid, töölaua, 
võrri, motika nende osi, vahvliküp-
setaja ja muud nõukaaegset kila-kola. 
Tel 503 1849

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

• Ostan ENSV ja NLIIDU aegseid au-
tasusid ja märke. Tel 510 7541

• Ostan „Seiklusjutte maalt ja merelt“, 
terve sarja ja ilusa suure vanaaegse 
kirjutuslaua. Hea hinnaga. Tel 503 1849

• Ostan pildil olevad esemed. Tel 
529 1288

• Kunstihuviline ostab Richard 
Uutmaa maali, akvarelli (maali 
all nurgas peab olema R. Uutmaa). 
Võib pakkuda ka teiste Eesti kunstni-
ke töid. Tasun 1500 €. Tel 5677 0569

• Ostan Norma  ja Tarbekaasi 
tooteid ning vene 1/43 mudeleid. 
Tel 529 1288

• Ostan NSVL fotoaparaate, ob-
jektiive, vahvliküpsetajaid. Tel 
5853 2215

• Ostan teie seisma jäänud korraliku 
välisukse, puidust või metallist; akna; 
kuiva põranda-, voodrilauda. Tel 
5801 9086 

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

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

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

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

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

• Müüa kase ja teisi puitbrikette, 
premium pelletit 6/8 mm, kivisüsi 
1000/25 kg; lisaks pakume ka halu-
masinateenust. Tel 5390 0545

• Müüa kuivad lepa halud (30 cm) 
võrgus. Transport. Tel 5646 6958

EHITUS

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322

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






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

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa Kungla Talu toidukartulit 
„Gala“ ja „Laura“ 30 kg võrk - hind 15 
€. Info tel 514 1338, vedu.

• Müüa naturaalset mett otse omani-
kult. Tel 5911 8146

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5196 2628 
või  5354 3002

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

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

• Ostan MTZ 82 KUN kopaga või vahe-
tada T-40 vastu + komp. Tel 5836 4842

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

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

• Ostan erinevat vanavara: raa-
matuid, tehnika ajakirju, mööblit, 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, kellasid, foto-
tehnikat, fotosid, albumeid, raadio, 
lauanõusid, ehteid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

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

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, medaleid, postmar-
ke, albumeid, vimpleid, tikutoose 
ja palju muud. Kõik vana huvitab! 
Tel 5872 5458

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

TEATED

• Sooja voodriga poolsaapad ht-
tps://www.kingamarket.ee

• Võtan müüki villasest lõngast koo-
tud kindaid. Tel 5550 5148

TUTVUS

• Olen tore mees 60, kuid siiski ük-
sildane, ehk kusagil on veel vaba ja 
sümpaatne naine, kes oleks huvitatud 
püsisuhte eesmärgil tutvuda. Tore kui 
olete 61-aastane, sale, 174 cm pikk, ter-
ve, optimistlik ja aus ning kes sügisele 
valgust toob, oleks hea perenaine kel-
lega jõule koos veeta. Palun helistage 
tel 554 6490

• Sümpaatne nooruslik mees 
180/90 Lääne-Virumaalt tutvuks 
kauni, seksika naisega vanuses 
45-55, võib elada ka Ida-Virumaal 
ja olla muust rahvusest. Tutvus-
tus ja foto saata e-mailile strom.
men@hot.ee, helistada õhtuti tel 
5423 0854

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,68 0,80

Roheline sibul kg 7,00

Küüslauk kg 10,00

Mugulsibul kg 2,50

Peakapsas kg 0,80

Hapukapsas kg 2,50

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,50

Peet kg 1,50

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad kg 2,50

Mesi kg 7,00

Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5,00

HINNAD RAKVERE TURUL 9. DETSEMBER 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Laupäeval, 11.detsembril turul Saaremaa lõnga müük!

*

Turul müügil  soojad kudumid, kalmuseaded, 
uued ja kasutatud riided !

*

Talvel avatud köögivilja kiosk 10.00 – 14.00

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet 
lähedastele kalli  

IVO KALLASMAA
kaotuse puhul. 

Endised ja praegused 
töökaaslased

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
 

Toimetusse tulek kokku leppel 
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
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Jõulujumalateenistus

Viru-Nigula kirikus

Jõulujumalateenistus

Viru-Nigula kirikus
24.12 algus 16.00

25.12 algus 14.00

24.12 algus 16.00

25.12 algus 14.00

Alates 01.01.22 toimivad jumalateenistused

igal 1. ja 3. pühapäeval algusega 10.00

Alates 01.01.22 toimivad jumalateenistused

igal 1. ja 3. pühapäeval algusega 10.00

Jõulujumalateenistus

Viru-Nigula kirikus

Alates 01.01.22 toimivad jumalateenistused

igal 1. ja 3. pühapäeval algusega 10.00

TASUB TEADA

KUHU MINNA

Rakvere teater
10.12 kell 19 Esietendus! 
“Ingel” v/s, lav Renee 
Nõmmik, Tiina Ollesk

10.-16.12 kell 11 “Lepat-
riinude jõulud” s/s, lav 
Urmas Lennuk

11., 13., 14. ja 16.12 kell 
19 “Ingel” v/s, lav Renee 
Nõmmik, Tiina Ollesk

13.-15.12 kel l 15 “Lepat-
riinude jõulud” s/s, lav 
Urmas Lennuk

RAAMATUKOGUHOIDJA SOOVITAB

Aasta 2022 on kuulutatud raamatukogu teema-aastaks. Kuulutajas ilmuvate raamatututvustustega 
teevad Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjad sellesse sissejuhatuse.

Muuga mõis ja Eduard Vil-
de ja Urmas Vadi – mis 
võiks neid kolme küll ühen-
dada? Ikka triibud!

Millal lugesite viima-
ti Eduard Vilde jutustust 
„Minu esimesed „triibulised“? 
Kunagi lapsepõlves ilmselt. 
Aga miks mitte haarata riiu-
list just see väike raamatuke, 
lugeda ise ja veel parem, kui 
koos laste- või lastelastega – 
lugeda ja jagada neile selgi-
tusi, mis on see suurtsugu 
vaim, millega aidamehe Ee-
dit on õnnistatud või mis on 
kombeõpetuse katekismus, 
mis Eedile pähe topiti või 
mis on kratsfuss, mida Ee-
dil noorhärrale teha kästi. 
Kindlasti tekitab tänastes las-
tes segadust, mis asi on küll 
tõrrekaas, millega „ookeanil“ 
meresõitu teha sai ning mis 
asjad olid küll need soojad 
punasetriibulised, mis Eedi 
isa käest sai ja mis tänapäeva 
lastekasvatuses täiesti luba-
matud on!

Esimeste triibuliste juu-
rest võib suuna võtta uue-
mate raamatute riiuli juurde 
ja haarata sealt kaasa mõni 
Vilde teose uustrükk või 
hoopis 2020. aastal ilmunud 
Urmas Vadi näidend „Millest 
tekivad triibud?“. Raamat oli 

2021. aastal üks Eduard Vilde 
kirjandusauhinna nominen-
tidest. 

Urmas Vadi on ühes in-
tervjuus tunnistanud, et sai 
näidendit kirjutades ja sa-
manimelist lavastust ette 
valmistades Vilde kohta tea-
da väga palju sellist, mida ta 
enne ei teadnud. Samas tõ-
deb ta, et Vilde loomingut 
on kaasaja inimesel keeruline 
lugeda ja keegi kirjanik võiks 
Vilde tänapäevasesse keelde 
ümber kirjutada. 

Lühidalt võib öelda, et näi-
dend räägib kirjaniku elust ja 
loomingust, selles põimuvad 
erinevad eluseigad ja raama-
tute tegelased ja kõik see on 
Urmas Vadi poolt segi löö-
dud kui Kört-Pärtli särk. 

Kui näidendis ilmub esi-
mesena lavale lehm Mus-
ti Mäeküla piimakarjast ja 
annab lugejale aimu, kust 
ja kuidas on lossi vestibüüli 

saanud üks Venuse kuju ning 
noor Eduard tuleb Venuse-
le tekki õlgadele tooma, et 
see mitte ei külmetaks, siis 
ausalt – just nii absurdselt ja 
naljakalt läheb kogu lugu ka 
edasi. 

Isa saadab Eduardi mõisa 
noorhärraga mängima ja an-
nab kaasa õpetussõnad: „Ja 
jäta meelde, et sa püssidest 
eemal hoiad. Ja et sa ei hak-
ka ise ajalehte välja andma. 
Kui naise võtad, siis võta 
üks, mitte kahte ega kolme, 
ainult üks naine, isegi ühe-
ga on tegemist küll. Võta 
korralik eesti naine, kusa-
gilt siitsamast, et ei oleks 
mingi võõramaa pöörasus. 
Ja vaata, et sa poliitikasse ei 
lähe! Isegi kui lähed, siis vaa-
ta ette, et sa sotsialistiks ei 
hakka!“

Näidendit lugedes saate 
teada, kuidas kirjaniku elu 
vaatamata isa õpetussõnade-
le kulges - väike meeldetule-
tus omal ajal kirjandustunnis 
õpitust ja palju uusi eluseiku, 
millest omal ajal tundides ei 
räägitud. 

Minu arvates tekitab näidend 
huvi Vilde teoste vastu – miks 
mitte neidki uuesti 
lugeda! 

Maarika Lausvee
raamatukoguhoidja 
Muugas ja Laekveres

sti 

s

Koos lumega saabusid RMK loodus-
kaamera ette ka porgandeid nosivad hirved 
Hirvekaamera asub Lää-
ne-Saaremaal, mis on Eesti 
üks hirverikkamaid piirkondi. 
Kaamera paigaldatakse sööda-
platsile igal hilissügisel ja nii 
juba alates 2014. aastast. Hirvi 
ahvatlev söödaplats meelitab 
vaataja rõõmuks ilmade kül-
menedes loomi kaamera ette 
õhtustama.

„Kaheksa hooaega on hirve-
kaamera vahendusel jälgitud 
loomade tegemisi ühes väga 
kindlas kohas sama nurga alt. 
Sel hooajal paigaldasime kaa-
mera umbes kolmesaja meet-
ri kaugusele männimetsasele 
maastikule, kust see edastab lii-
kuva pildi keskmise suurusega 
hundi silmade kõrguselt. Uus 
koht hirvedele ja värske vaa-
de vaatajale,“ lausus zooloog ja 
loodusfotograaf Tiit Hunt.

Talve süvenedes koondu-
vad loomad suurematesse 
karjadesse, päeva konutavad 
kuskil metsas ja õhtuhämaru-

ses suunduvad toiduotsingu-
le. Kui aga varakult saabunud 
talv toob Saaremaale paksu 
lume, siis söödaplatsi leidnud 
hirved ei lähe enam toidu juu-
rest kuigi kaugele, vaid võivad 
sinna pikutama jääda.

Varasematel aastatel on 
hirvekaamera jäädvustanud 
mitmeid koomilisena tun-
duvaid seiku. Näiteks jalutas 
kord söödaplatsile „turbani-
ga“ häbelik ja häiritud hirve-
pull, kelle sarvede ümber oli 
takerdunud paras pahmakas 
silopalli lehvivaid kiletükke. 

Teinekord sai aga otse-eetris 
vaadata, kuidas üks hirv lõi 
teisel jalaga sarve peast.

Hirvede seiklustele saab ko-
dust lahkumata kaasa elada 
Riigimetsa YouTube kanalil 
https://www.youtube.com/
user/Riigimets.

Looduskaameraid haldab ja 
seal toimuvat vahendab Tiit 
Hunt, kelle pikemaid posti-
tusi looduses toimuvast saab 
lugeda RMK loodusblogist 
https://rmk.ee/metsa-majan-
damine/loodusblogi.

Kuulutaja

Hirved värskel lumel hirvekaamera ees einestamas. Foto: Kuvatõmmis

PLAAT

Elton John, „The Lockdown Sessions“
EMI/Interscope
Inglise laulja, laulukirjuta-
ja, klavermängija ja helilooja 
sir Elton John on taas maha 
saanud stuudioalbumiga. Ok-
toobris ilmunud „The Loc-
kdown Sessions“ on muide 
tema 32. selline album!

Nagu nimestki välja loeb, 
on plaat lindistatud Covid-19 
pandeemia ajal keerulistes 
tingimustes, komplitseeritult, 
kahe viimase aasta jooksul.

Kokku kuusteist lugu, kuu-
lamist kuuskümmend viis 
minutit.

Sisuliselt duettide album, 
vanameister Elton John teeb 
siin koostööd kusagil kahek-
sateistkümne artistiga. Osa 
lugusid valmis Zoomi va-
hendusel töötades, osa aga 
stuudios, kus väga ranged 
turvameetmed ja tegijate endi 
vahel klaasseinad.

Erilistes oludes valminud 
albumil pole aga väga vigagi, 
see on oodatust parem. Välja 
arvatud esiksingliks valitud 

„Cold Heart (Pnau remix)“, 
mis kombineerib elemen-
te neljast varasemast Elton 
Johni loost, nende seas mas-
taapsed lööklaulud „Sacri-
fice“ ja „Rocket Man“. Koos 
Dua Lipaga esitades on pala 
lihtsalt muundunud selliselt 
tobedalt tõmblevaks dis-
kokaks, noortepärasemaks 
tantsukaks.

Ülejäänud materjal koos-
neb peamiselt varem aval-
damata lugudest, kaveritest 
ja kõigi puhul on tegu koos-
töödega. Niigi magedavõitu, 
kuigi ülisoositud Pet Shop 
Boysi loost, „It´s A Sin“ on 
Elton koos Years&Yearsiga 
teinud kaveri oma nägemuse 
järgi. Hoopis huvitavam on 
aga Metallica „Nothing Else 
Matters“ töötlus, kus Eltoni 
kolleegidena tegevad Miley 
Cyrus, WATT, Chad Smith 
jt. Algselt olnudki kusjuures 
tegu Cyruse versiooniga Me-
tallicast.

Staaridest kubiseval albu-
mil teevad veel kaasa näiteks 
Stevie Nicks, Nicki Minaj, 
Eddie Vedder.

Eraldi singlitena on väl-
jastatud siit lisaks „After All“ 
Charlie Puthiga ja „Finish 
Line“ koos Stevie Wonderi-
ga. Albumi vahest parimaks 
duetiks peaks ikkagi koheselt 
meeldima hakanud „Chosen 
Family“, Rina Sawayama & 
Elton John.

Selles, et plaat tõusis Suurb-
ritannia edetabelis esikohale, 
pole põhjust imestada. Kuigi 
Elton ise on jäänud tagasi-
hoidlikuks, öeldes, et „seda ei 
uskunud ta isegi oma pööra-
semates unistustes“.

Plaadiümbris jääb soliidselt 
tagasihoidlikuks, mustade 
päikeseprillide ja tähekestega 
ning Elton-kirjaga värvilise 
näomaski taha on varjunud 
artist ise.

Hinne: 7/10
Ülo Külm
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Vana hea muusikal viisakas värskenduses
Sel nädalal jõuab kinodesse vana 
hea muusikal „West Side Story“, la-
vastajaks Steven Spielberg. Muusi-
kal on ka uues filmis endiselt omas 
ajastus, tegemist on klassikalise 
värskendusega, lugu ei ole vääna-
tud kuidagi moodsamasse vormi.

Margit Adorf

„West Side Story“ on mujal maailmas 
kriitikute poolt soojalt vastu võetud, 
aga ma arvan, et isegi kui see nii ei 
oleks, siis igal juhul on tegemist se-
dalaadi muusikafilmiga, mida on kõi-
ge õigem ise oma silmaga ära vaadata, 
rääkigu siis kriitik, naabrimees või 
üleaedne proua mida iganes. Kellele 
muusikalid vähegi hingelähedased, 
siis see hoogne Ameerika armastus-
lugu peaks küll mõjuma magusa 
maiuspalana. Ja muidugi – need kire-
vad kostüümid! Ilus on vaadata filmi, 
kus kõik ei ole ühtviisi toon-toonis 
hall. „West Side Story“ on tõeline vär-
vide-helide plahvatus, korralik emot-
sioonidekarussell. 

„West Side Story“ on William Sha-
kespeare’i Romeost ja Juliast inspiree-
ritud lugu, mis asetatud Ameerikasse, 
1950. aastate keskel. Muusikalina jõu-
dis see lavale Broadwayl 1957. aastal, 
heliloojaks Leonard Bernstein, skripti 
autoriks Arthur Laurents. 1961. aas-
tal valmis sama loo ja sama muusika 
alusel filmiversioon, mis on siiamaani 
üks enim Oscareid võitnud film aja-
loos – sai 10 kuldmehikest. 

Pärast filmi avaldati sellest loost ka 
raamat, mille kirjutas kokku Irving 

Shulman, tema juurde praegu jõu-
da tahtsingi, sest käesoleva aasta no-
vembri lõpus valmis Postimees kirjas-
tusel Schulmani raamatust eestikeelne 
tõlge „West Side’i lugu“ (inglise kee-
lest tõlkinud Helena Läks). Raama-
tus on tegelasi täiendatud ning ajastu 
tausta avatud põhjalikumalt ja nüansi-
rikkamalt kui seda võimaldab etendus 
või film. Nii et jällegi soovitus – kes 
ei saa kohe kinno filmi uusversiooni 
vaatama minna, see võib esmalt ette 

võtta raamatu. Eesti keeles ei ole see 
varem ilmunud. 

Loo sisu: elu 1950. aastate New 
Yorgis. West Side’i linnaosa elanikud 
püüdlevad Ameerika unistuse poole, 
ent vaesuse ja vägivalla nõiaringist on 
raske välja murda, kui elu mürgitavad 
klassi- ja rassivaen. Noorte halasta-
matu jõugusõja taustal puhkeb õide 
erakordne armastuslugu. Puerto Rico 
immigrant Maria ja poolakast Tony 
ei tohiks teineteisega mingit tegemist 

teha, ent saatus sellest ei küsi. Ja nagu 
ka Shakespeare’i loos, on siingi surma 
ja traagikat.

1961. aasta filmiversioonis mängis 
peaosalise Maria sõbrannat Anitat 
Rita Moreno, kes saab sel aastal päev 
pärast filmi esilinastust, 11. detsemb-
ril, 90-aastaseks. 2021. aasta filmi-
versioonis on Rita Morenol samuti 
filmiroll, nüüd mängib ta Valentinat, 
kes on selle poe omanik, kus töötab 
noormees Tony, peaosalise Maria 
armastatu. Rita Moreno võitis esi-
meses „West Side Story“ filmis Anita 
rolli eest parima naiskõrvaltegelase 
Oscari. 

Rääkides Oscaritest, siis on väga 
tõenäoline, et ka tänavune film nopib 
suurel hulgal kuldmehikesi, vähemalt 
kullasadu sellele filmile ennustatakse. 
Praegu veel ei ole need nominatsioo-
nid teada, kuid oodata on kandidee-
rimist nii parima operaatoritöö, pa-
rima filmi, režissööri ja kunstnikutöö 
tiitlile. Võimalik, et preemiat jahtima 
läheb ka naispeaosaline, Mariat ke-
hastav Rachel Zegler.

Zegler valiti välja päris korraliku 
konkursiga, Maria rollile kandideeris 
üle 30 000 soovija. Näitlejaid hakati 
valima 2018. aastal, mil Zegler oli veel 
16-aastane, tegutses juutuuberina ja 
oli innukalt osalenud vaid koolimuu-
sikalides. Konkursile saatis ta kaks 
enda poolt esitatud laulu, Mariat oli 
ta juba ühes koolimuusikalina lavas-
tatud etenduses mänginud. Kui Eesti-
ga võrrelda, siis umbes nagu Kadrina 
külateatri amatööretenduses. Nii et 
Maria roll on noore neiu päris esime-
ne kinolinale astumine.

„West Side Story“ on tõeline värvide-helide plahvatus, korralik emotsioonidekarussell. Foto: Pressimaterjalid

Kondivalu peab advendipidu

R akvere Kondivalu lin-
naosa rahvas on ühiste 

jõududega sättinud Rakvere 
Põhikooli lähistele toreda 
jõulunurga, kus peab ka sel 
pühapäeval, kolmandal ad-
vendil kell 16 advendipidu.

Peole on oodatud ka kau-
gema kandi rahvas. Esine-
mas on Rakvere Põhikooli 
laulukoor, Haljala segakoor 
ja Tarvanpää tantsijad. Tul-
la on lubanud ka jõuluvana.

Kohalikud pakuvad pi-
dulistele sooja teed ja on 
teinud tulijatele üleskutse 
võtta kaasa kodus küpseta-
tud kooki ja küpsist, et seda 
ka teistega jagada. 

„Meil on ka suur soov 
leida professionaalne foto-
graaf, kes fotonurgas pilte 
teeks, aga hetkel veel läbi-
rääkimised käivad. Küll on 
kindel, et igaüks ise saab 
meie jõulunurgas toredaid 
pilte teha,“ rääkis ettevõt-
mise üks eestvedajatest 
Krõõt Nõmmela-Mehide. 

Katrin Uuspõld

Foto: Krõõt Nõmmela-Mehide
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• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS
Rakvere
Lääne 36
Tel 511 0286

LAOMÜÜK

Lepapuidust mööbel
sauna ja suvilasse,

voodrilauad, lavalauad,
põrandarestid

REISKA PA OÜ

Avatud esmaspäevast-reedeni

Aadress: Jahvataja, Tõrma küla,

Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44406

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE
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• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid
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L 9 12  P- suletud

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

A-Ülevaatus on Eesti suurim tehnoülevaatuse ettevõte.  
Eestis tegutseme alatest 2008. aastast ja meie esindused asuvad Tallinnas,  
Maardus, Rae vallas, Kiius, Rakveres, Räpinas, Tartus, Viljandis, Keilas ja Otepääl.

24.90€

Sõiduauto
tehnoülevaatus
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