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SISUTURUNDUS 

Millised on Home3 ja Go3 teleteenuse eelised?
Tänapäeval on mitmeid tele-
teenuste pakkujaid, kes paku-
vad põnevat ning kaasahaara-
vat sisu. Nende seas on ka 
Home3 ja Go3 – mõlemad 
pakuvad teleteenust, kuid 
võrreldes teistega on neil eeli-
sed, mida mujalt ei leia. Siin-
kohal anname Sulle neist üle-
vaate, et saaksid otsustada, 
milline teleteenus võiks just 
Sinule kõige paremini sobida. 

Teleteenuse 
pakkuja Home3

Home3 on satelliittelevisiooni 
pakkuja, mis tähendab seda, et te-
lepilt jõuab Sinuni satelliidi vahen-
dusel. SAT TV eeliseks on väga 
lai leviala, mis ei sõltu kaabli 
olemasolust ega mobiililevist ja 
seega jõuab ka kõige kaugemas-
se Eesti nurka. Satelliittelevisiooni 
kasutamiseks on vaja koju paigalda-
da satelliitantenn, kuid paigalduse 
pärast ei pea Sa muretsema, seda 
teevad kogenud Home3 tehnikud.

Satelliittelevisiooni teenuse puhul 
on oluline, et satelliidilt vastuvõe-
tavale signaalile ei tohi ette jääda 
mistahes segavaid takistusi – nagu 
näiteks kõrged puud või nende ok-
sad. Kvaliteetseks vastuvõtuks peab 
olema side satelliidi ja majale paigal-
datud antenni vahel nii-öelda „ot-
senähtav“ ning seetõttu on oluline 
leida satelliitantenni paigaldamiseks 
koht, kus objektid signaali ei segaks.

Home3 kanalivalikus on ole-

mas kõik, mida üks õige televi-
sioonifänn oma ellu vajab – põ-
hilised Eesti ja välismaised teleka-
nalid, populaarsed eestikeelsete sub-
tiitritega filmikanalid ja eestikeelse-
te kommentaaridega spordikanalid.

Kellele sobib 
Home3 teleteenus?

Home3 satelliittelevisioon on pa-
rim valik, kui elad piirkonnas, kuhu 
kaabeltelevisioon ei ulatu ja kus 
mobiililevile ei saa kindel olla.

Kuidas ja kus saab Home3 
teleteenust kasutada?

Home3 teleteenust saad nau-
tida oma kodus olevast telerist 
satelliitantenni ja digiboksi abil. 
Kui peaks juhtuma, et kolid, 
siis pole probleemi, sest Sa saad 
seadmed endaga kaasa võtta. 
Kui soovid telekanaleid, filme 
või sarju vaadata nutiseadmest, 
laadi alla Go3 mobiilirakendus 
ning naudi oma lemmiksaateid 
mugavalt just seal, kus sa paras-
jagu viibid, sest olenevalt Home3 
paketist saad ligipääsu teatud Go3 
sisule, näiteks Kodu paketis si-
saldub Go3 „TV ja filmid“ pakett. 
Seega saad Home3-ga nautida te-
leteenust samal ajal nii telerist kui 
ka Go3 mobiiliäpist – kui Sina soo-
vid vaadata uudiseid ning kaaslane 
filmi, siis saate mõlemad vaadata 
just seda, mida parasjagu soovite! 
Go3 vaatamiseks on vajalik inter-
netiühendus – soovi korral paku-
me klientidele lisaks teleteenusele 

ka piiramatu mahu ja kiirusega 4G 
internetti.

Go3 – järgmise 
põlvkonna teleteenus

Go3 eeliseks on see, et tee-
nuse kasutamiseks pole vaja 
paigaldada eraldi seadmeid 
– vajad vaid väga head inter-
netiühendust ning nutiseadet. 
Go3 saad vaadata samal ajal kuni 
kahest seadmest korraga. Go3-st 
leiad spordiülekanded, üle 50 tele-
kanali otsepildis ning reklaamiva-
balt sadu filme ja sarju. Valikus on 

Hollywoodi kassahitid ja põnevad 
dokumentaalid, samuti parimad 
seriaalid nii meilt kui mujalt maa-
ilmast. Filmidel ja sarjadel on ees-
tikeelsed subtiitrid ning lastesisu 
on eestikeelse pealelugemisega. 
Go3-ga näed TV3 populaarseid 
sarju enne tele-eetrit – nagu näi-
teks „Vallaline kaunitar“, „Kõige 
parem kaaslane“ ja „Armastus“! 
Hetkel on Go3-s toimumas Fil-
mifestival, mille raames lisandub 
Go3 teleteenusesse iga nädal seitse 
uut filmi ja nii järgmise aasta veeb-
ruarikuuni välja ning seejärel on 

kõik need filmid Go3 kliendile saa-
daval – 200+ kõige paremat filmi 
ja seda igale maitsele. Praegu saab 
Go3 Filmifestivali valikust leida 
nii välismaised linateoseid, näiteks 
„Gucci tragöödia“, kõik „Kiired 
ja vihased“ frantsiisi filmid, „Boss 
Beebi“ filme kui ka Eesti kinohitte 
nagu „Sipsik“, „O2“, „Tagurpidi 
torn“ ja palju muud.

Kellele sobib 
Go3 teleteenus?

Go3 on parim lahendus inimeste-
le, kes ei saa või ei soovi koju paigal-

dada satelliitantenni ning kes elavad 
piirkonnas, kus on hea kiirusega 
internet.

Kuidas ja kus saab Go3 
teleteenust kasutada?

Üheks kõige suuremaks Go3 
eeliseks on see, et Go3 teletee-
nust saad kasutada just seal, kus 
parasjagu viibid – nutitelefonides 
ja tahvlites Go3 sisu vaatamiseks 
laadi alla Go3 mobiilirakendus, 
süle- ja lauarvutis saad Go3 teenust 
kasutada otse läbi veebibrauseri. Kui 
soovid nutitelerist Go3 sisu vaadata, 
ava telerisse installeeritud Go3 äpp 
või laadi see telerisse oma teleri äp-
pide keskkonnast. Kui sul ei ole nu-
titelerit, saad Go3 teenust kasutada 
kas Go3 digiboksi või Google Chro-
mecast seadme abil. Lisaks sellele, et 
saad Go3 sisu nautida üle interneti, 
saad omale meelepäraseid sarju ja 
saateid ka oma nutiseadmesse alla 
laadida ning vaadata ka ilma in-
ternetiühenduseta.

Uutele liitujatele on kuni det-
sembri lõpuni teleteenus koos pii-
ramatu 4G internetiga kuutasuga 
alates 24,99 €. Anname hinnaga-
rantii, et kuutasu ei muutu 24 kuu 
jooksul ja seega võid kahe aastaga 
säästa kuni 240 €. Täpsemad kam-
paaniatingimused leiad veebilehelt 
www.home3.ee, lisainfot Home3 
ja Go3 teenuste kohta saad vee-
bilehtedelt www.home3.ee ja 
www.go3.tv, helistades 698 9000 
või saates meile kirja aadressile 
info@home3.ee.

Uus mängumaa läks hurraaga käima
Rakvere Põhjakeskuse taga 
ootab kõiki lustima Lääne-Vi-
rumaa suurim mängumaa, 
mis on avatud lausa kuus 
päeva nädalas ning mõistagi 
saab seal tähistada laste pi-
dupäevasid.

Liisi Kanna

Mänguhuvilisi ootab suur batuudi-
ala korvpallirõnga ning poroloon 
kuubikutega täidetud vanniga, kuhu 
sisse hüpata. Seikluslinnakus on liu-
mäed ja liutorud, kõiksugu ronimis-
võimalused ja keerlevad atraktsioo-
nid, samuti õhuhoki ning sedalaadi 
mänge plaanitakse juurdegi lisada. 
Pisemad põnnid leiavad tegevust 

eraldi väikelaste alal, mis on sisusta-
tud kööginurgakese ja muu tarvili-
kuga. Lisaks on avatud kohvik, kust 
puhkepausiks head-paremat söögi-
poolist osta või hoopis möödamin-
nes kohv kaasa haarata.

Paar nädalat tagasi avatud män-
gukeskus kannab kõlavat nime 
–  Hurraa. Ning just selle sõnaga ise-
loomustasid paiga omanikud Käth-
lin Mitendorf ja Julia Jelissejeva ka 
senist kogemust. „Mängumaa läks 
suure hurraaga käima,“ rõõmustasid 
naised.

„Tundus, et rahvas väga ootas 
avamist. Umbes kuu varem hakka-
sid inimesed ukse taga käima. Kui 
kõik oli juba puhas ja korras ning 
me õhtuti majas toimetasime ja 
omad lapsed siin trallisid, siis ikka 

väga palju kordi tuldi uksest sisse 
vaatama,“ muljetas Käthlin.

Kolm peotuba
Kui paljud mängutoad on ava-

tud vaid eelneval broneerimisel, 
siis Hurraa mängumaa uksed on 
lustijatele avatud teisipäevast püha-
päevani. „Kõik võivad siia tulla, kes 
vähegi tunnevad ennast lapsemeel-
setena,“ julgustas Käthlin.

Sünnipäevapeo tarbeks tuleb 
ruum siiski mõistagi broneerida. 
Seda saab mugavalt teha ettevõtte 
kodulehe broneeringsüsteemi kau-
du. Ka kodulehe valmimist ning 
ühtlasi broneerimisvõimaluse ava-
nemist ootasid kliendid pikisilmi. 
„Nädala aega enne juba helistati, 
poes tuttavate tuttavad uurisid. Va-

hel tundub, nagu oleksime Rakveres 
IKEA avanud,“ naljatles Käthlin.

Sünnipäevade tähistamiseks leiab 
Hurraast kolm teematuba – Imede-
maa, Seiklustemaa ja Meredemaa. 
Toa saab kinni panna kolmeks 
tunniks ning pidulised võivad sel-
le aja vältel vabalt ka mängumaal 
ringi möllata. Keskuse mänguala 
on koondatud alumisele korrusele, 
sünnipäevatoad asuvad üleval. „Just 
selle eesmärgiga sai maja projekt 
niimoodi tehtud, et kui soovid pri-
vaatsust, paned peotoa klaasuksed 
kinni, aga samas omad ülevaadet 
keskuses toimuva üle – kui lõbus 
on lastel, ega keegi hädas ei ole jne,“ 
tutvustas Käthlin.

Idee sünnist
Projektide koostamise ning ehi-

tusega läks üsna pikalt aega. Idee 
mängumaa loomiseks sündis naistel 
juba üle nelja aasta tagasi, ikka selle 
põhjal, et oma lastel polnud vahvat 
mängupaika. „Juba siis oli pilt selge, 

et lastel ei ole Rakveres tegevust, 
kohtade valik ürituste korraldami-
seks oli kesine,“ sõnas Käthlin.

„Eriti just natuke suuremate laste 
puhul, oli ainult spordikeskus – iga 
aasta üks ja sama,“ meenutas Julia, 
kuidas sünnipäevapeod üksluiseks 
muutusid.

Mängumaa sooviti rajada Põhja-
keskuse lähistele, et vanematel oleks 
mugav lapsi sinna aega veetma tuua. 
Kaalumisel oli mitu asukohta, valik 
langes Põhjakeskuse taga olevale 
krundile, mille omanikuks oli tol 
hetkel Rakvere vallavalitsus. „Vald 
oli väga positiivselt meelestatud ja 
igati toeks info ning nõuga,“ märki-
sid naised.

Käthlin, kes on ise ka sisekujun-
daja, rääkis, et kui näiteks mõnin-
gate värvilahenduste valimisega te-
geleti jooksvalt ehitustööde ajal, siis 
detailsema sisu loomisega alustati 
alles septembris. „Viimased nädala 
olime siin väga pikad päevad, öösel 
kaheni välja,“ nentis ta.

Lapsevanem vastutab
Ühtlasi panevadki naised lapse-

vanematele südamele, et loetaks 
läbi ja selgitataks järeltulijatele, mil-
lised on maja reeglid ja keelud – et 
ei rikutaks südamega loodud män-
gumaa sisu ning mõistagi, et mü-
ramise käigus ikka ohutust silmas 
peetaks. „Laps ei vastuta enda eest, 
teenindaja ei vastuta lapse eest, lap-
se eest vastutab ainult tema saatja 
või lapsevanem,“ toonitas Käthlin. 
„Me ei paku lapsehoiu teenust. Loo-
mulikult meie teenindajad jälgivad 
lapsi. Kutsuvad korrale, kui vaja, 
ning abistavad, kui häda käes. Aga 
vastutuse võtab lapsevanem,“ nentis 
ta, paludes ühtlasi, et last mängima 
jättes antaks mängukeskusesse ka 
vanema kontaktid, juhuks, kui lapsel 
igatsus peale tuleb või mõni mure 
on.

Vahva kingiidee
Hurraa mängumaa pakub ka 
kinkekaarte ning toreda lisa-
na saab sinna juurde soetada 
omaniku-nimelise joogipudeli. 
See komplekt peaks iga mudi-
lase silmad särama panema.

Käthlin ja Julia rääkisid, 
et pudelite disainimise mõte 
tuli n-ö töö käigus. „Õppisime 
esimesest päevast, kui meil 
oli kasutuses veeautomaat 
ja valged plastiktopsid. Neid 
oli umbes 500 tükki! Nägime, 
mis toimus, ja see ei meeldi-
nud meile,“ rääkisid naised, 
et nii mindi üle kraanivee 
peale. „Võid tulla oma pudeli-
ga või osta meie kujundusega 
pudeli. Hoiame loodust ja 
ei raiska sadu plastiktopse 
päevas!“

Avapäeval oli mängukeskus huvilisi täis. Fotod: Eva Maria Eevald
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Virumaal avati Kaitseliidu 
1000-meetrine lasketiir
L ääne-Virumaal Rutjal asuva 

lasketiiru avasid esmaspäeval 
kaitseminister Hanno Pevkur, 

Kaitseliidu ülem brigaadikindral 
Riho Ühtegi ning Kirde maakaitse-
ringkonna ja Viru maleva pealik ko-
lonelleitnant Jaanus Ainsalu.

„Kauaoodatud unistus on täitu-
nud. 1000-meetrise lasketiiru ra-
jamine on paljude tublide inimeste 
ühiste jõupingutustega saavuta-
tud märkimisväärne tegu. Rutja 
1000-meetrine lasketiir annab väga 
positiivse lisatõuke Kirde maakaitse-
ringkonna snaipritele ja täpsusküt-
tidele oma erialaoskuste täiendami-
seks, samuti võimaldab kergejala-
väelastel parandada väljaõppekvali-

teeti pikemal maal sihtmärgi taba-
misel,“ ütles kolonelleitnant Jaanus 
Ainsalu.

Valminud lasketiirul on 30 laske-
rada distantsiga kuni 300 meetrit, 
20 laskerada distantsiga kuni 500 
meetrit ning 10 laskerada distant-
siga kuni 1000 meetrit. Samuti on 
lasketiirul taktikaline laskeala, mille 
maksimaalseks laskedistantsiks on 
kuni 50 meetrit. Uue lasketiiru raja-
mine oli tingitud Kaitseliidu üldisest 
vajadusest avardada väljaõppe teos-
tamise võimalusi.

Lasketiiru ehitusprojekti koostas 
Sirkel & Mall OÜ ning see valmis 
2021. aasta sügisel. Ehitustööd teos-
tas Verston OÜ ning kogumaksu-

museks kujunes 598 967 eurot koos 
käibemaksuga.

Tegemist on  Kaitseliidu pikima 
distantsiga lasketiiruga. Tulenevalt 
Kaitseliidu kinnistute suurusest ei 
ole sellise laskedistantsi pikkusega 
täiendavate lasketiirude rajamine 
lähiaastatel tõenäoline.

Käesoleval hetkel on töös Saare-
maal Karujärve 300-meetrise laske-
tiiru ehitusprojekti koostamine, 
mis valmib 2023. aasta jaanuaris. 
Järgmiseks aastaks on Kaitseliidu 
poolt kavandamisel Hiiumaal Ka-
pasto 100-meetrise ja Karujärve 
300-meetrise lasketiiru rajamine.

Kuulutaja

Vaade valmivale lasketiirule enne lume tulekut. Foto: Kaitseliit
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MÕNE REAGA

Linnavalitsus 
ootab ettepanekuid 
Rakvere Kroonimärgi 
kandidaatide kohta

R akvere Linnavalitsus oo-
tab hiljemalt järgmise aas-
ta 13. jaanuariks kirjalikke 

ettepanekuid Rakvere linna teene-
märgi – Rakvere Kroonimärgi – 
andmiseks.

Kroonimärk on Rakvere linna 
kõrgeim tunnustus, mida antak-
se välja alates 1996. aastast. 2022. 
aastal pälvisid Rakvere Krooni-
märgi Rakvere Spordikooli võrk-
pallitreener Ellen Aros, Lääne-Vi-
rumaa Keskraamatukogu lasteosa-
konna juhataja Reet Tomband 
ning ettevõtja, AS Later GR juht 
Raivo Saremat.

Rakvere Kroonimärk antakse 
füüsilisele isikule Rakvere linnale 
osutatud eriliste teenete eest. Et-
tepaneku teenetemärgi andmiseks 
võivad teha füüsilised ja juriidili-
sed isikud. Ettepanek peab sisal-
dama andmeid tunnustusavalduse 
kandidaadi kohta ning põhjendust 
tunnustamiseks.

Teenetemärk antakse üks kord 
aastas kuni viiele isikule ja selle 
andmise otsustab linnavalitsus. 
Tunnustus antakse üle Rakvere 
linna korraldataval Eesti Vabariigi 
aastapäeva pidulikul vastuvõtul.

Ettepanekud kandidaatide koh-
ta tuleb saata kirjalikult aadressil 
Rakvere Linnavalitsus, Lai 20 
Rakvere 44308 või linnavalitsuse 
e-posti aadressil linnavalitsus@
rakvere.ee. Teenetemärgi omani-
ke nimekirja leiab Rakvere linna 
veebilehelt.

Kuulutaja

Foto: Grete Veedla
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Toomas Väinaste putitas oma 56-aastase Jawa sõidukorda
Vanade asjade väärtustamine on juba 
mõnda aega suur trend. Kui paljud ini-
mesed tegutsevad õhinapõhiselt, siis 
Toomas Väinaste jaoks on vana tehni-
ka isikliku väärtusega ja aitab meenu-
tada eredaid hetki.

Endise Vinni vallavanema ja riigikogu liikme 
Toomas Väinaste kodus on sõidukorda putita-
tud mootorratas Jawa, mille mees sai oma va-
nematelt kingituseks, kui oli kuueteistkümne 
aastane. „Algul tahtsid nad mulle külgkorviga 
tsikli osta, aga ma ei kannatanud oodata ja siis 
sain Jawa,“ meenutas Väinaste ja selgitas, et tol 
ajal pidi igasuguse tehnika soetamiseks väike 
tutvus mängus olema ja said seda, mida hetkel 
pakkuda oli. Jawa oli sel ajal kõvem sõna kui 
tänapäeval auto omamine.

Esimesed juhtimise kogemused
Aasta oli 1966 ja vaatamata sellele, et tsik-

kel kingiti talvel, tegi ta load samal talvel ära. 
Sõidukogemust jagus noorel Toomasel pii-
savalt. Ta meenutas, kuidas õppis Roela koo-
lis, kus oli direktoriks Ervin Kukk, kellest sai 
tänu meelekindlusele ja tahtejõule Toomasele 
tohutu eeskuju. Koolil oli puukabiiniiga GAZ 
AA ja põka T-14. Põka rooli istus õpilane 
Toomas Väinaste ja sellega kolistati kõik lä-
hedal asuvad külanurgad läbi, et koolile vana-
rauda koguda.

„Kodus sai põka taha kahe sahaga ader pan-
dud, millega sai aiamaa küntud,“ meenutas 
Väinaste oma esimesi juhtimise kogemusi ja 
sujuvalt läksid meenutused üle omavalitsuse 
juhtimisele.

„Vallavanemaks sain 16. jaanuaril 2002. 
aastal,“ tõdes Väinaste, kel olid selleks ajaks 
kõvad kogemused asjade ajamises. „Tol ajal 
valla rahaga ei olnud priisata ja sai alustatud 
laenudega, mida kasutati investeeringuteks. 
Alustasime tasapisi raamatukogude, klubide, 
koolimajade ja kõigi selliste allasutuste korda 
tegemisega. Lisaks teederemont, mis on valla 
elus üks tähtsamaid,“ meenutas mees.

„Keegi ei saa mulle näpuga näidata, et Väi-
naste sai läbi poliitika töökoha,“ toonitas ta ja 
lisas, et vallavanemaks sai ta täiesti parteitu-
na. Alles siis näitas elu, et kui tahad oma valla 
heaks midagi ära teha, tuleb see valik teha, ja 
Toomas Väinaste astus keskerakonda.

„Olgem ausad – sellega, et projektirahasid 

taotleda või eelarverahadega midagi korda 
saata, saab iga koolipoiss hakkama. Iseasi on 
vallale lisarahasid sisse tuua. Aga selleks peab 
olema poliitiline kuuluvus ja head suhted. See 
on väärtus,“ kinnitas Toomas Väinaste.

Renoveeritud sai ka vana villis
Kõrvalepõikena räägib Väinaste veel 

ühest eneseteostusena sündinud projektist – 
vana villise renoveerimine. Ta ostis GAZ 69 
juba 1981. aastal, aga romu pidi pikalt var-
jualuses renoveerimise jaoks sobivat aega 
ootama. „Selleks, et musta numbrimärki 
(uunikum) saada, peab iga seib ja polt olema 
originaal, nagu tehasest tulnud. Kõik käis 
liivapritsi alt läbi ja nägin kaks aastat tõsist 

vaeva. Kui läksin vormistama, siis oli hea 
tunne küll, et ei andnud alla,“ jutustas Väi-
naste ja selgitas, et iga nelja aasta tagant tu-
leb jälle ülevaatus läbida, aga uhke tunne on 
mõnel vanatehnika kogunemisel oma villi-
sega välja tulla.

Nooruspõlves saadud mootorrattaga tal nii 
kõrgeid ambitsioone polnud: „See pole otse-
selt läikima löödud, pigem on tehniline pool 
kõik põhjalikult korda tehtud ja tuulekaitsed, 
põlvekaitsed, pakiraam, kõik on olemas,“ sõ-
nas ta.

Järjekindlus paistab Väinastel veres ole-
vat. „Kui ma riigikogus olin, siis surusin läbi 
selliseid asju, mida keegi teine pole varem 
Lääne-Virumaalt teinud,“ rääkis ta ja tõi väl-

ja muudatuse sisseviimise muinsuskaitse-
seaduses.

Muinsuskaitse-
seadusest ja koolidest

„Vinni vahel olid vanad ja nii lagunenud 
hooned, et taastamisel polnud mõtet, aga 
lammutada ei tohtinud,“ jutustas Väinaste ja 
täpsustas, et 28 aastat oli muinsuskaitseseadus 
muutumatult kehtinud ja ei pakkunud mingit 
lammutamise võimalust. „Kuulusin riigikogus 
kultuurikomisjoni ja tulime, kõik selle liik-
med, mikrobussiga Lääne-Virumaale. Näita-
sin mitmeid mõttetult lagunevaid ja ohtlikke 
müüre ja ühtlasi käisime vaatamas, mis siga-
dust Vaekülas täiesti toimiva kooliga oli teh-
tud. Vaeküla koolis alustati remonti, kuid jäeti 
lihtsalt pooleli,“ kirjeldas Väinaste.

„Lõpuks sõitsime Mõdrikule ja selgitasin, 
kuidas rakenduskõrgkoolis Mõdrikul tahe-
takse lõpetada õppetegevus ning õpilased üle 
viia Rakverre, kus õpilaskohti poleks jätku-
nud. Seda ei tea iial, kas ikka kool kokkuvõttes 
Lääne-Virumaale alles oleks jäänud. Vaeküla 
kooli näide oli juba olemas,“ rääkis ta.

„Võin uhkusega öelda, et tänu minu tege-
vusele jäid alles nii Mõdriku kool kui ka eri-
vajadustega laste kool (mitte küll Vaekülas), 
mis tegutseb nüüd Näpi koolina.

Muinsuskaitseseaduses sai muudatus läbi 
surutud nii, et uisapäisa ei saa keegi tegutseda, 
kuid läbikaalutud võimalus ohtlike ja asjatult 
seisvate müüride eemaldamiseks on nüüd ole-
mas,“ jätkas Väinaste.

„Kui ma olen riigikogu liige, siis mitte sel-
leks, et nõus olla, mis ministeeriumitest ette an-
takse, vaid võidelda reaalsete vajaduste nimel. 
Nii läks täiendus läbi. Aga mitte lihtsalt. Kaks 
aastat võitlesin riigikogu kultuurikomisjonis, 
et saada see reakene seadusesse sisse,“ meenutas 
endine riigikogu kultuurikomisjoni liige.

Täna kuulub Toomas Väinaste Vinni 
vallas volikogusse, kus ta on aseesimees ja 
majanduskomisjoni esimees. „Kui oled 20 aas-
tat poliitikas olnud, siis on ratta pealt raske 
maha astuda,“ tõdes ta. Oma sõidukorda puti-
tatud mootorrattaga ta nii nagu nooruses, tal-
vel, enam ei sõida. „See on rohkem nostalgili-
ne sõiduriist, millega käin vahel suvel sõitmas 
ja meenutan kõike, mis tehtud ja korda saade-
tud,“ rääkis Toomas Väinaste.

Kuulutaja

Toomas Väinaste oma hingelähedaste masinate keskel. Foto: erakogu
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Noored täidavad kolmanda advendi muusikaga

S el pühapäeval on Rakvere 
Aiakultuurikeskuses (Niine 
4, II korrus) advendikontsert 

„Jõuluootuse imeline aeg“, kus astu-
vad üles andekad noored muusikud 
Tallinna 21. Koolist.

Maia Simkin rääkis, et Nurga 
Aiakeskuse suviste tagaaiakontser-
tide käigus tekkis mõte pakkuda 

ka muul ajal kontserte ning anda 
võimalus just noortele muusikute-
le. „Sattusin kuulama, kui ühel üri-
tusel Kasper Joel Nõgene ja tema 
tšellomängijast sõber esinesid. See, 
millise entusiasmi ja paueriga nad 
mängisid – keegi ei tahtnud, et see 
kontsert lõpeks! See oli nii naudi-
tav ning kutsusin nad meile kont-

serti andma,“ sõnas Maia Simkin. 
„Lapsed kasvavad kiiresti, varsti 
on Kaspar Joel ilmselt kuulus di-
rigent ja kui teda esinema ei kut-
su, siis me ei ole tema kasvamist 
näinudki!“

15-aastane Kasper Joel Nõgene, 
Järvi Akadeemia noorim õpilane, 
tuleb esinema koos koolikaaslastest 

sõpradega: Pauliina Kütson (flööt), 
Harriet Lämmergas (viiul), Karolii-
na Rennik (kellamäng), Henri Apri 
(tšello).

Kontsert algab kell 11, pilet mak-
sab 5 eurot, õpilastele tasuta.

Katrin Uuspõld

ARVUSTUS

S el nädalal jõuab kinodesse 
Eesti kõigi aegade kalleim 
mängufilm „Erik Kivisüda“.

Filmile on stsenaariumi kirjuta-
nud Andris Feldmanis ja Livia Ul-
man, kuid tegemist ei ole päris ori-
ginaallooga, vaid linateos põhineb 
Sass Henno lasteraamatul „Mere-
röövlimäng“. Aga siiski, see ei ole ka 
otseselt romaani ekraniseering, vaid 
ammutanud sellest inspiratsioon. 
Sisu kattub küll laias laastus, kuid ei 
ole päris nii, et kui film nähtud, siis 
teate, mis raamatus juhtus või vas-
tupidi. Õigupoolest on tegijad öel-
nud, et mitme aasta vältel, kui stse-
naariumit lihviti, ei jäänud lõpuks 
Henno loost enam midagi järele.

Igal juhul – režissöör Ilmar Raag 
sai oma filmi valmimiseks tõuke just 

Henno romaanist ja nüüd on teos 
kinodesse maandunud. Maksma läks 
see ilu neli miljonit eurot ja tegu on 
õige mitme riigi koostööga – Eesti, 
Luksemburgi, Ukraina, Leedu, Läti 
ja Soome. Nii rohke raha ja nii pal-
jude tegijatega ei saagi vist mingit 
halba tulemust oodata ja peab ütle-
ma, et kes kinno läheb, see pettuma 
ei pea.

Siiski – kriitikul on alati ka mõni 
kriitikanoot tagataskus ja ärge pa-
haks pange, film mulle ja 8-aasta-
sele sihtgrupile väga meeldis, aga 
minu hinnangul olid lapsed kevadel 
kinodesse jõudnud Jaak Kilmi las-
tefilmis „Tagurpidi torn“ paremini 
näitlema pandud. Muidugi ei ol-
nud tegemist samade näitlejatega ja 
see ei tähenda, et Raagi filmis nad 

halvasti näitleksid.
Noored peategelased on Herman 

Avandi Eriku rollis ja Florin Gus-
sak Mariana. Florin on Raasikult 
pärit tüdruk, Erik aga Pärnu poiss. 
Filmi seikluslikud sündmused hak-
kavad hargnema, kui vanematega 
vanasse lossi kolinud Erik ja seal 
varem elanud Maria lähevad otsi-
ma Maria tööreisil kadunuks jää-
nud merebioloogist ema ning sa-
tuvad elu ja surma piiril asuvasse 
Kahevahelmaailma.

Filmis on suurepärane kunstniku-
töö (Kari Kankaanpää), muljetaval-
davad eriefektid, kaasahaarav muu-
sika, millest lõpulaulu kirjutas ka 
Lottele muusikat teinud läti laulja 
Renars Kaupers ja palju väga äge-
daid piraate, kes näevad välja just 
täpselt sellised nagu ühed õiged mui-
nasjutupiraadid olema peavadki – 
lopsakalt tätoveeritud, parasjagu ru-
malad ja korralikult verejanulised.

Niisiis – lapsed jõuavad seiklus-
rikkalt piraadilaevale, mis ei ole su-
gugi tavaline laev, vaid selles ei leidu 
peale laste tegelikult mitte ühtegi 
elavat hinge. Piraadid ja nende pea-
lik on surnud, neil puudub peegel-
dus ja nad on määratud kahe maa-
ilma vahel ulpima terveks igavikuks. 
Kui just mõni elav hing neid sealt 
omaenda elu hinnaga ära ei päästa... 
Piraatide kapten aga ei ole kaugelt-
ki mitte mingi jõrm habemik, vaid 
hoopis karm naisterahvas Laura 
Peterson-Aardami kehastuses. Läbi 
konaruste jõutakse lõpuks mitte just 
kõige õnnelikuma lõpuni, õrnemad 
lapsukesed poetavad filmi lõpus 

kindlasti ka pisara, minu laps natuke 
nuttis. Aga see käib asja juurde.

Eesti vaatajale meenutab linateos 
kindlasti veidi „Arabella, mereröövli 
tütar“ filmi ja võrdlusmomente on 
siin küllaga. Mulle meeldis Arabella 
film rohkem, aga olen kindlasti mõ-
jutatus sellest, et tegu minu lapse-
põlve filmiga. Minu 8-aastasele tüt-
rele meeldis Erik Kivisüdame lugu 
väga, ta elas sellele kaasa kogu süda-
mest ja jäi kinoskäiguga rahule.

Lapsevanemana lisan omalt poolt, 
et mul ei hakanud seda teost vaada-
tes igav, mis on lastefilmide puhul 
suur pluss. Muusikalise poole pealt 
oleks võinud rohkem laulunumb-
reid olla, selles osas mulle meeldib-
ki Arabella film rohkem, et seal on 
muljetavaldavad muusikalised ette-
asted. Kivisüdames selline klassikaks 
muutumise potentsiaal puudub.

Kokkuvõttes aga – tubli töö ja 
korralik tulemus, kindlasti väärib 
kinoskäiku. Hoiatusena ütlen vaid 
niipalju, et ärge viige kinno liiga 
väikseid lapsi. Vanusepiiriks on 6 
aastat ja sellest võiks kinni pidada – 
esineb hirmsaid kohti, mis pisikes-
tele ei sobi. Lisaks võiks kinno mi-
nev laps teada seda, misasi on surm. 
Kui te ei ole lapsega varem surmast 
rääkinud, siis kindlasti ei ole see film 
sobiv koht, kust teada saada, et ema 
võib ära surra. Suurematel lastel 
ei tohiks filmist arusaamisega küll 
mingeid probleeme olla ja lõppude 
lõpuks võidavad siingi sõprus ja ar-
mastus, mis ongi elus peamine.

Margit Adorf

Lapspeategelased Maria ja Erik piraadi haardes. Foto: pressimaterjalid

Piraadiseiklus 
kogu perele
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PAKUN TÖÖD

•  Rakvere Rohuaia 22 korte-
riühistu vajab majahoidjat. 
Ülesanneteks talvel lumeroo-
kimine ja suvel muru niitmine 
jms. Tel 5304 0622

• Vajame detsembriks müüjaid 
ilutulestikuletti Rakveres, Väi-
ke-Maarjas, Kadrinas, Türil. Palk 5 
€/tund + % käibest. Tel 5777 9999, 
pariis@pariis.ee

• OÜ Lääne-Virumaal pakub tööd 
karjakule. Elamiseks 2toaline 
korter. Tel 5656 4680

• Savala MÜ ootab oma meeskon-
naga liituma vasikatalitajat, lüps-
jat, söötja-traktoristi. Töökoht 
asub Ida-Virumaal Edisel. Töö on 
täistööajaga või osalise tööajaga. 
Tööle asumine koheselt. Huvi 
korral väljaõpe kohapeal. revino-
farming@gmail.com, tel 529 0643

• Otsin Jõgeval akna paigaldajat, 
V korrus. Tel 5624 4605

• Pakume tööd laialdaste oskus-
tega ehitajale. Info tel 5809 0936

• Pakun alalist tööd bussijuhile 
(liinitöö, enamasti 5 päeva näda-
las). Tel 503 2269

• Võtame tööle põllumajan-
dusmasinate juhi. Kasuks tuleb 
CE-kategooria juhiload. Tel 503 
6413, vahur@trovador.ee

• Pakun tööd üldehitajatele. Tel 
514 4940

• Katela saekaater otsib ke-
tassae operaatorit. Tööaeg 
E-R. CV saata katelapuit@
gmail.com või helistada 504 
8960

• Vajan Rakveresse laserravi 
tegijat. Soovitav üksik korralik 
naine, väljaõppe ja majutus 
võimalus. Tel 554 6490

Metallitöödega 
tegelev e  evõte otsib 

oma meeskonda 
CNC painutuspingi 

operaatorit. 
Helista ja uuri lisa 

502 9342

TÄNA MAAILMAS

2005: Routemaster läks Londonis oma viimasele liinisõidule

T äna 17 aastat tagasi, 9. det-
sembril 2005. aastal tegi 
Londonis oma viimase liini-

sõidu legendaarne autobuss Rou-
temaster. Kogu marsruudil Marble 
Archist Streathami raudteejaama oli 
tänavatel palju inimesi, kes tulid hü-
vasti jätma bussiga, mis oli peaaegu 
viiskümmend aastat olnud Londoni 
lahutamatu osa.

Routemaster on kahekorruseline 
buss, mis võeti kasutusele 1956. aas-
ta 8. veebruaril ja millest sai Londo-
ni sümbol, saavutades samaväärse 
tähtsuse kuningliku õukonna või 
Big Beniga. Esimene Routemasteri 
mudel sai valmis juba 1954. aastal, 
kuid tänavale lasti need alles kahe 

aasta pärast. Kahekorruselise bussi 
loojad otsustasid käivitada Londoni 
tänavatel uut tüüpi transpordi, mis 
asendaks täielikult vanad trollid ja 
täiendaks tänavaid erksate värvide-
ga.

1962. aastaks oli Londoni linnat-
ranspordipark täielikult välja vahe-
tatud, vanad bussid ja trollid saadeti 
suuremas osas pensionile. Loomuli-
kult ei kadunud need veel täielikult, 
kuid Routemasterid vedasid umbes 
80% maismaatransporti kasutavast 
elanikkonnast.

Nende busside kasutusiga oli um-
bes 30 aastat ja 1982. aastal kanti 
osa Routemastereid maha, teised 
saadeti perioodiliselt aga mootorite, 

käiguosa, salongi kapitaalremonti. 
Pärast moderniseerimist pikenes ka-
sutusiga veel 15 aasta võrra. Firma 
AEC tootis viimased Routemasterid 
1968. aastal. Alates 2000. aastate al-
gusest hakkasid kahekorruselised 
bussid linnaliinidelt kaduma. Need 
asendati tavaliste kollaste bussidega, 
mis on lühemad, kergemad, lihtsa-
mini hooldatavad, kuid suudavad 
ära vedada sama palju inimesi.

Viimane punane Routemaster 
läks 156. liinile 9. detsembril 2005. 
aastal ning kohalike elanike jaoks 
oli see kurb sündmus – see polnud 
mitte ainult aegunud transpordi-
vahendite asendamine uuemate ja 
moodsamatega, vaid hüvastijätt ter-

ve ajastuga.
On mitu põhjust, miks britid ja 

turistid seda transpordivahendit nii 
tugevasti armastavad:

• ebatavaline disain – ere ja kahe-
korruseline;

• hämmastav konstruktsioon – 
uksi pole ja väljumine-sisenemine 
toimub tagaplatvormi kaudu;

• bussipeatuses ei pea ootama, kui 
juht piletiraha kogub – selleks on 
konduktor ja tasuda saab sõidu ajal;

• maha saab minna mitte ainult 
peatustes, vaid ka valgusfoori juu-
res, ristmikel ja liiklusummikutes;

• teisel korrusel saab imetleda lin-
na horisonti ja vaateid.

Peamised põhjused Routemas-

terite mahakandmiseks olid järg-
mised: avatud platvormi ohtlikkus, 
bussi ebamugavus vanuritele ja lap-
sekärudega reisijatele, invaliididele, 
tehniline halvenemine, samuti kok-
kuhoid: kaasaegsed bussid ei vaja 
konduktoreid, bussiteenust osutab 
üks juht.

Kahekorruselised bussid eemal-
dati liinidelt viie aasta jooksul, kuid 
neid ei viidud autoprügilatesse või 
vanametalli, vaid said võimaluse 
uueks eluks. Routemasterid olid 
suured bussid: pikkus 8,4 kuni 9,1 
meetrit, kõrgus üle nelja meetri, 
kaal üle 7 tonni ja vastavalt selle-
le sai neid ümber ehitada paljudeks 
muudeks vajadusteks. Kokku val-
mistati omal ajal ligi 3000 bussi, mil-
lest umbes pooled on veel kasutusel.

Mitmed bussid on täielikult 

kaasajastatud ja renoveeritud ning 
sõidavad ajaloolistel marsruutidel, 
pakkudes turistidele võimalust reisi-
da Londoni olulistesse paikadesse ja 
erinevate vaatamisväärsuste juurde. 
Mõned bussid müüdi kollektsionää-
ridele ja muuseumidele, aga samuti 
rikastele ettevõtjatele, kes ei tahtnud 
kohalike elanike poolt armastatud 
bussidest loobuda, muutes need 
restoranideks, baarideks, tänavatoi-
dualadeks, ilusalongideks, suveniiri-
poodideks jne.

Vanast bussist polnud kerge loo-
buda, mistõttu 2012. aastal võeti ka-
sutusele Routemasteri uus versioon 
New Routemaster, mis on endiselt 
punane ja kahekorruseline, kuid 
tunduvalt ergonoomilisem.

Allan Espenberg
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald

www.grossitoidukaubad.ee

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

PAKKUMISED 9.-15. detsember

0.28
7.37 €/kg

0.38

3.64
9.10 €/kg

HEA HIND

1.54
7.70 €/kg

0.64
4.57 €/kg

0.78

2.28
12.67 €/kg

2.68

4.98
al 16.44 €/l

6.48

2.38
7.93 €/kg

2.78

1.74
17.40 €/kg

1.84

NÄDALAPAKKUMISED 9.-15. detsemberNÄDALAPAKKUMISED 9.-15. detsember

3.58
7.16 €/kg

4.58

2.08
6.93 €/kg

2.48
31.00 €/kg

3.08

1.68
16.80 €/kg

2.28

1.98
19.80 €/kg

1.38
7.46 €/kg

2.78
15.44 €/kg

3.34

2.98
16.56 €/kg

3.98

9.14
30.47 €/kg

0.44
17.60 €/kg

0.58

0.38
9.50 €/kg

Viini šnitsel seavälisfileest
400 g
Rannarootsi

Vürtsikilufilee
100 g
Viru Rand

Tallinna kilu fileed
100 g
Viru Rand

Sulatatud juust Old Saare
185 g

Jäätis Magnum
al 297 g / 2 sorti

Juust Džiugas Bronze
(12 kuud laagerdust)
180 g

Kohupiimakreem kisselliga
Alma
140 g / 3 sorti
Valio

Makaron Reggia
Fettuccine
(lintnuudlipesad)
500 g

Müslibatoon Sante
(ploomi jogurtiglasuuriga)
40 g

Kirss tumedas šokolaadis
Maiasmokk
100 g

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

Ahjupeekon
Maks & Moorits
500 g
Atria

Fitlap Kanasült
300 g
Nõo

Snäkiliha Chick Snack
80 g
Tallegg

Juust Džiugas Delicate
(24 kuud laagerdust)
180 g

Pehme valge juust Athena
200 g

Võileib munavõi ja singiga
Mamma 180 g
Saarioinen

Müsli- ja helbebatoon Nestle
al 22 g / 2 sorti

Kommikarp Ferrero Rocher
(kreemitäidise ja pähklisüdamega)
300g

HEA HIND

HEA HIND 1.98

1.98
3.96 €/kg

Täissuitsuvorst Ordu
(viilutatud)
120 g

Hakkliha veiselihast, 1 kg
(pakendatud)

Sea välisfilee, 1 kg

5.58
6.88

6.98
7.98

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

0.98
1.28

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta
8.17 €/kg

NÄDALAPAKKUMISED 9.-15. detsember

Kohupiimadessert Jeppi
38 g / 3 sorti
Farmi

HEA HIND

HEA HINDHEA HIND

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

PAKKUMISED 9.-15.detsember

12.982.14 6.88
13.76 €/kg10.70 €/kg

1.08
1.44

4.91 €/kg

1.54
1.98

20.53 €/kg

Kohvioad Tasuja
1 kg / 2 sorti

Pesupulber Persil
(18 pesukorda)
1,17 kg / 2 sorti

Pesupulber Persil
(18 pesukorda)
1,17 kg / 2 sorti

Dušigeel Palmolive
Smoothies
500 ml / 3 sorti

Torude puhastusvahend
Mr.Muscle
1 l

Pesuloputusvahend Silan
Aromatherapy
800 ml / 2 sorti

Batoonike Kirju Koer Kalev
200 g

Šokolaadikompvekkide
assortii Festive 5
500 g

Punased Kidney oad Heinz
400 g / 220 g

Tee Senok
75 g / 2 sorti

Hambapasta Colgate
Triple Action
100 ml

Šampoon ja palsam Garnier
Botanic Therapy
al 200 ml
4 sorti

Pesupulber Persil
(18 pesukorda)
1,17 kg / 2 sorti

Pesugeelkapslid Mayeri
Sensitive 15 tk

Pesugeel Mayeri
Sensitive 1 l

Plekieemaldusvahend
Vanish Regular
2 l

1.08
1.78

10.80 €/l

3.68
al 5.08

9.20 €/l

3.48
5.48

6.96 €/l

4.98
6.38

4.26 €/kg

4.28
5.98

0.29 €/tk

3.28
4.28

2.48
2.98

3.10 €/l

7.48
9.68

3.74 €/l

1.68
2.48

1.48
1.88

3.29 €/l

2.48
3.28

Paberkäterätik Zewa
Wisch & Weg
4 rulli

Paberkäterätik
Grite Family
2 rulli

Paberkäterätik
Grite Family
2 rulli

Paberkäterätik
Grite Family
2 rulli

Papptaldrikud Picnic Rukkilill
Ø18 cm / 12 tk

Üldpuhastusvahend Ajax
Floral Fiesta
1 l

Nõudepesuvahend Fairy
450 ml
5 sorti

0.84
1.08

3.18
4.68

0.80 €/rl

0.98
1.28

0.49 €/rl

1.08
1.18

0.17 €/tk

0.64
0.88

0.32 €/tk 0.09 €/tk

16.98
23.98

10.48
13.88

2.98
3.48

1.78
al 2.58

Fotoalbum Victoria
1 tk
3 värvi

Lõhnaküünal
Air Wick 1 tk
5 sorti

Patarei Panasonic
2 tk
3 sorti

Hind alates

0.89 €/tk

Põrandapesumopi
varu ots Vileda
1 tk

Kassikonserv Gourmet Gold
85 g
erinevad

9.98
14.98

0.58
0.74

6.82 €/kg

Põrandapesumatt Vileda
1 tk

28.98
39.98

HEA HIND HEA HIND HEA HIND

2.68
3.78

13.40 €/l

Roheline tee Teekanne
2 sorti/ 35 g

Tee Teekanne
20 pk / 3 sorti

Karastusjook
Coca-Cola
1,5 l / 2 sorti

Puuviljavahuvein
Sovetskoje
Polusladkoje
10% 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.1.94 1.78

HEA HIND HEA HIND

KGT vein Casa Charlize
al 12% l, 0,75

3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.18
HEA HIND

KPN Vein Murviedro
13,5 l%, 0,75
2 sorti / Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Doppio Passo
al 12,5 75 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

0.10 €/kg 0.09 €/kg 0.79 €/l
+0.10

Muu piiritusjook Stroh
Jägertee
40%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT vein Dreamer
Late Harvest
2,5 l / 2 sorti1 % 0,75

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brändi Grand Cavalier
38%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Deodorant Adidas
150ml / 3 sorti

Muu piiritusjook
Oakheart Original
Spiced
35%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Khortytsa
Platinum 40 1%, l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Päeva- ja öökreem
Age Specialist 65+
50 ml / 2 sorti

5.98
9.28

3.16 €/l
2.28

3.28

15.20 €/l

2.48
3.78

16.53 €/l

21.80
24.80

Elektriline hambahari
Jordan 1 tk
2 sorti
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Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

www.grossitoidukaubad.ee
e-post: kinnisvara@ogelektra.ee

TAPA, JAAMA 1

28 m2 - 2. korrusel

KOHTLAJÄRVE, 
MALEVA 23

69,8 m2, 2. korrus

NARVA, TALLINNA 52, 
220m2 - 1. korrusel

NARVA, RAKVERE 71, 
MEGAMARKET

85,6m2; 10,3m2; 316,6m2; 
25m2 - 1. korrusel

LOKSA, ROHUAIA 6

71,2m2 - 1. korrusel

RAKVERE, 
TURU KAUBAMAJA, 
LAADA 16

49,4m2; 49,1m2; 52m2

0. korrus

Tel: 5554 5501

MÜÜA

Lisainfo tel 5624 4605 
 igor@sacito.eu 

2-korruseline renoveerimist 
vajav kortermaja Vändra alevis. 

Üldpind 1013 m2. 
kv24.ee/240641812 

Kuristal, Jõgevamaal I korrusel 
3-toaline remonti (67 m2) 

vajav korter.  
kv24.ee/240641810

Tihemetsa külas, Pärnumaal 
müüa 3toaline osaliselt 

möbleeritud korter.  
kv24.ee/240641535

Müüa Jõgeva linnas 2-toaline 
remonti vajav korter.  

kv24.ee/240642438

Müüa Tartu linnas 2-toaline 
korter, I korrusel, Anne 28 

(renoveeritud majas)   
kv24.ee/240641559

Müüa Loksal remonti vajav 
2-toaline korter koos hindamis-

aktiga, I korrusel.   
kv24.ee/240641889

Müüa 2-korruseline maja Tõrma 
külas, krunt 3500 m2.    

kv24.ee/240641539

Soodushind 36 500 €
Vana hind 48 500 €

Kalana külas, Põltsamaal 2-kor-
ruseline maja, krunt 2500 m2.   

kv24.ee/240641885 

Soodushind 10 000 €Soodushind 80 000 €
Vana hind 12 500 €Vana hind 100 000 €

Soodushind 19 500 €Soodushind 78 000 €

Soodushind 13 900 € Soodushind 7500 €

Soodushind 22 900 €

Vana hind 22 000 €Vana hind 80 000 €

Vana hind 17 500 € Vana hind 15 500 €

Vana hind 37 000 €

Üürile antavad korterid: 

• 2-toaline Jõgeva 160 EUR  (V korrus),   kv24.ee/240642462  
• 1-toaline Sõmeru  155 EUR  (II korrus),  kv24.ee/240642431 
• 1-toaline Vinni 140 EUR (II korrus),   kv24.ee/240641497
• 2-toaline Türi linn  185 EUR ( V korrus), kv24.ee/240641522
• 1-toaline Jõgeva linnas  150 EUR (IV korrus), kv24.ee/240641878
• 1-toaline Koigi külas  130 EUR (I korrus), kv24.ee/240642467
• 1-toaline Jõgeva linnas  145 EUR (III korrus), kv24.ee/240641870
• 1-toaline Kohtla-Järvel  90 EUR (V korrus), www2.kv.ee/3335472
• 2-toaline korter Rakvere linnas 240 EUR (III korrus), www2.kv.ee/2491578 

SOODUSHINNAD SOODUSHINNAD 
DETSEMBRIDETSEMBRI LÕPUNI! LÕPUNI!

KINNISVARA

• Müüa või üürile anda kesk-
küttega korter (tuba, köök, esik, 
vannituba, pakettaknad, turvauks) 
Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa Koigi külas 2toaline kor-
ter, II korrusel. Tel 5624 4605

• Müüa Loksa linnas 2toaline
korter, I korrusel. Keskküttega. 
Tel 5624 4605

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter otse omanikult Tartus, 
Anne 28, I korrusel. Tel 5624 4605

• Müüa Kurista külas 3toaline
korter. Tel 5624 4605

• Müüa Tihemetsa alevikus 3toali-
ne korter, I korrusel. Möbleeritud. 
Tel 5624 4605

• Müüa 3toaline korter Väi-
ke-Maarjas. Lisainfo telefonil 
5656 6873

• Müüa Tõrma külas, Rakvere 
vallas renoveerimist vajav 2-kor-
ruseline maja. Tel 5624 4605

• Müüa Kalana külas renoveeri-
mist vajav 2-korruseline maja. Tel 
5624 4605

• Müüa Vändra alevis 2-korruseli-
ne renoveerimist vajav korterma-
ja. Tel 5624 4605

• Müüa Rae vallas, Vaidasoo kü-
las 3,3 ha maatulundusmaa. Tel 
5624 4605

OST

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

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

• 5-liikmeline pere ostab 3-või 
enam toalise korteri, väiksema 
maja või maja osa Rakvere või 
lähiümbrusesse, otse omanikult. 
Tel 5592 2258

• Ostan maja Tartu, vastu pak-
kuda 3toaline kõigi mugavustega 
soe korter Jõgeval, I korrus, pood 
kõrval + kompensatsioon. Tel 
5817 2199

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
seisukord pole oluline ja samuti 
võib sisse jääda kogu teie vana 
prügi või mittevajaminevad as-
jad. Hind kokkuleppel. Tel 522 
6500

• Ostan garaaži Mulla või Vilde 
tänaval. Tel 5648 6638

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile 1toaline ahjukütte-
ga korter Rakveres. Tel 5663 7551

• Anda üürile Vinnis 1toaline
möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile 1toaline möbleeri-
tud korter Kundas. Üür 140 €. Tel 
522 3647

• Anda üürile Jõgeval kaks 1toalist
ja üks 2toaline korter, otse oma-
nikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Koigi külas 1toaline
korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline korter
Rakvere kesklinnas. Tel 517 7469

• Üürile anda 2toaline mugavus-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 506 5721

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
renoveeritud majas 2toaline kor-
ter. Tel 5358 6829

• Ü ü r i l e  a n d a  R a k v e r e 
kesklinnas Laada 10 majas 
2toaline kõigi mugavuste-
ga korter. Hind 300 €. ar-
vosa45@gmail.com. Tel 527 
6306 

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. 
Tel 501 0497

• Anda üürile 2toaline möbleeri-
tud korter Kundas. Üür 180 €. Tel 
522 3647

• Odavalt välja üürida korralik kõi-
gi mugavustega 2toaline möblee-
ritud korter Aseris. Tel 5390 1003

• Anda üürile Türi linnas 2toaline
korter. Tel 5624 4605

ÄRIPINNAD

• Anda rendile äripind, 55 m2 

(heas korras, konditsioneer jm), 
bussijaama vastas Vilde 14, Rak-
vere. Sobib ka hambaraviks, oda-
vad kommunaalkulud. Tel 5648 
6638

• Anda rendile vana laut (remonti 
vajav ), el. liitumine olemas + 
puurkaev, Koila külas. Tel 5624 
4605

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Volkswagen Transpor-
ter DOKA T5, ÜV 04/2023. 2007. 
a, tent. Täpsem kirjeldus KuBö. 
Jõgeva vald. Hind (5500) 4900 €. 
Tel 516 5353

• Müüa veoauto GAZ-53 koos 
varuosadega. Tel 5624 4605

OST
• Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. Pak-
kuda võib kõike, ka nende varuosi. 
Maksan parimat hinda. Tel 5616 
5761

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

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

• Ostan seisvaid autosid ja
romusid! Ostan ka neid mida 
lammutus ei soovi. Sularaha 
kohe kätte! Vajadusel registrist 
maha! Võib pakkuda absoluut-
selt kõike, ka paberiteta utiili. 
Tel 5631 1001

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

• Ostan igasuguses seisukorras 
vanu sõidukeid, vanaaegseid
sääreväristajaid, tsikleid. (VAZ, 
GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, Riga, 
delta) jne. Maksan head hinda!  
Tel 5388 4499

• Ostan mootorrattaid, võrri
nende osi ja muud tehnikat. Tel 
503 1849  

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 
5558 5956

• Ostan mini mopeed Riga või 
vana mootorratta! Tel 5817 4614

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/maastureid/kaubikuid! 
Huvi pakuvad ka vanad autod ja 
uunikumid! Vajadusel puksiir! 
Arvelt kustutamine! Virumaal 
tulen kohe kohale, paku julges-
ti! Tel 5565 9595

• Ostan oma majapidamisse trak-
tori T-40. Sobib ka remonti vajav 
traktor. Tel 5396 7664

• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hinda. 
Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

• Ostame autosid, kaubikuid
ja maastureid igas seisukorras. 
Pakume head hinda, küsi julgelt 
pakkumist. Tel 5693 2565

• Ostame Jaapani 4x4 maastu-
reid. Toyota Hilux /Land Cruiser 
/RAV4; Mitsubishi l200 /Pajero 
Sport; Nissan Pick Up/King Cab 
/Navara /Qashqai /X-trail; Suzu-
ki Grand Vitara; Kia Sportage/
Hyundai Tuckson/Galloper. Tee 
pakkumine tel 5896 1576 või meili 
teel rscarexport@gmail.com

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remon-
ti, olla seisnud, avariilised, heas 
korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda! Tel 
5357 7108
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Info tel 504 0118

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

 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 
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

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

RASKETEHNIKA, 
FRONTAALLAADURITE, 
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika
VEOAUTODE ning 
SÕIDUAUTODE
- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde
KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures
RASKETEHNIKA 
ning VEOAUTODE
- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde 
või tee äärde
ALUSVANKRI 
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE 
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ 
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

• Ostan teie üleliigse sõiduva-
hendi! Hind vastavalt margile ja 
tehnilisele seisukorrale! Hind kuni 
4000 €. Tel 5682 2544

Suurem valik autosid:
www.wiruauto.ee

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 
Peugeot 208 Allure, 12/2017a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 120515km. 
Hind: 7490.-
Peugeot 208 Active, 07/2016a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 55000km. 
Hind: 8290.-
Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 
96000km. 
Hind: 8390.-
Peugeot 2008 Active, 08/2018a. 1.2 
(61kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
55500km. 
Hind: 11 390.-
Opel Vivaro, 08/2017a. 1.6 (88kw), diisel, 
manuaal, roheline, Sn: 224 784km.
Hind: 11 990.-
Renault Trafic PackClim, 11/2015a. 
1.6 (85kw), diisel, manuaal, valge, Sn: 
174570km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai Tekna, 10/2017a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
172135km. 
Hind: 13 490.-
Nissan Qashqai N-Tec, 08/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, automaat, pruun met. Sn: 
94150km. 
Hind: 13 990.-
Dacia Sandero Stepway Comfort 11/2022a. 
1.0 (67kw), bensiin+LPG, manuaal, oranš 
met. Sn: 5km. 
Hind: 16 890.- 
Nissan X-Trail Acenta 02/2016a. 1.6 
(120kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
96165km. 
Hind: 16 990.-
Dacia Duster Le Extreme 11/2022a. 1.0 
(67kw), bensiin+LPG, manuaal, oranž 
met. Sn: 7km. 
Hind: 18 540.-
Dacia Duster Prestige 06/2022a. 1.0 
(67kw), bensiin, manuaal, oranž met. Sn: 
480km. 
Hind: 19 280.-
Nissan Qashqai N-Connecta 12/2019a. 
1.3 (103kw), bensiin, manuaal, pruun met. 
Sn: 56015km. 
Hind: 19 990.-
Nissan X-Trail Tekna Moonroof, 11/2017a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, must met. Sn: 
114835km. 
Hind: 19 990.-
Dacia Jogger LE Extreme 06/2022a. 
1.0 (67kw), bensiin+LPG, manuaal, pruun 
met. Sn: 5km. 
Hind: 20 280.-
Opel Grandland X, 08/2020a. 1.2 (96 kW), 
bensiin, automaat, valge met. 15615km. 
Hind: 23 390.-
Peugeot 508 Allure, 04/2019a. 2.0 
(120kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
44275km. 
Hind: 25 490.-
Nissan Qashqai N-Connecta Xtronic 
ProPilot pack Synthetic, 03/2022a. 1.3 
(116kw), bensiin, automaat, valge met. 
Sn: 5500km. 
Hind: 31 490.-
Renault Arkana R.S. LINE 05/2022a. 1.3 
(103kw), bensiin, automaat, oranž met. 
Sn: 45km. 
Hind: 32 740.-
Renault Master L3H2 Pack Clim, 
08/2021a. 2.3 (100kw), diisel, manuaal, 
hall, Sn: 12000km. 
Hind: 32 990.-
Nissan LEAF Tekna 90kW, 03/2021a. 
elekter, valge met. Sn: 18800km. 
Hind: 33 490.-
Lexus UX 250h, 09/2021a. 2.0 (112kw), 
hübriid (bensiin/elekter), automaat, hall met. 
Sn: 24895km. 
Hind: 34 990.-
Peugeot 5008 GT-Line, 03/2020a. 1.5 
(96kw), diisel, automaat, punane met. Sn: 
22940km. 
Hind: 34 990.-
Peugeot 3008 Allure Pack, 08/2022a. 
1.5 (96kw), diisel, automaat, sinine met. 
Sn: 5km. 
Hind: 34 900.-
Peugeot 5008 Allure Pack, 04/2022a. 
1.5 (96kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 5km. 
Hind: 36 800.-
Nissan Qashqai Tekna 4WD, 10/2022a. 
1.3 (116kw), bensiin, automaat, valge met. 
Sn: 5km. 
Hind: 39 290.-
Renault Trafic Grand SpaceClass, 
04/2021a. 2.0 (125kw), diisel, automaat, 
must met. Sn: 12600km. 
Hind: 44 990.-

OSTAME SINU 
KASUTATUD 

AUTO

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. 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, kolimine, ja kolu
vedu prügimäele. Tel 506 1547

KAEVETEENUSED

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

* 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

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

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
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Kuuluta

• 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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

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

• 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

• 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

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

EHITUSTEENUS
• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kondit-
sioneere. Tel 502 4944

• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame kõiki ehitus- ja remondi-
töid. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

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

• Teostame ehitus- ja remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilisitöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Ehitusprojektide koostamine. 
Rekonstrueerimis- ja muuda-
tusprojektid. Laiendusprojektid
ja mõõdistusprojektid. Ehitus-
lubade taotlemine, ehitusteatise 
esitamine. Kasutuslubade taotle-
mine ja kasutusteatiste esitamine. 
Lühikesed tähtajad! Tel 5850 7731, 
email: info@korsarprojects.eu

• Biopuhastite, septikute pai-
galdus ja müük. San.tehnilised 
ehitus- ja parandustööd. Tel 5757 
0202 või erlend@eestiseptik.ee

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nitööd. Eramajas, korteris kui 
ka tootmishoones. Tehnosüs-
teemide hooldus, remont ja 
diagnostika. Eriväljasõidud 7 
päeva nädalas. info@watercat.
ee, tel 5697 9409

• Elektritööd kogemustega elekt-
rikult. Tel 5349 5632

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus ja 
remont. Tel 5890 2983, 5656 4876

• Varikatuste ehitus. Tel 5889 
2528

• Teostan santehnilisitöid Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, sisevii-
mistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

•  Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5308 1705  

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel 
5637 9871

• Remondimees koju ja kon-
torisse. Väiksemad sisevii-
mistlus ja väli remonditööd. 
Põranda-, laematerjalide ja 
muude siseviimistlusmater-
jalide paigaldus, kiirremont. 
Elektritööd: pistikute, lülitite 
valgustite ja muu elektroonika 
paigaldus ja seadistus. Santeh-
nilised tööd: valamu, WC -potti, 
boileri paigaldus, ummistuste 
likvideerimine. Uste, akende, 
mööbli, kardinapuude paigal-
dus. Ostuabi ja transporditee-
nus. Tel 5554 4686

• Teostame erinevaid sise- ning
välistöid, korterite ja majade
renoveerimine, katuse- ja fassaa-
ditööd. Pikaajaline kogemus ning 
paindlikud hinnad. Tel 5875 5454

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

• Eramute ja korterite renovee-
rimine. Tel 5889 2528

• Teostame katuse ning fassaa-
ditöid. Pikaajaline kogemus ning 
paindlikud hinnad. Tel 5875 5454

• Teostame kvaliteetset ehi-
tus- ja viimistlustööd. Ül-
dehitus, remonttööd (korterid, 
majad, kõrvalhooned), maja 
ehitus vundamendist võtme-
teni. Kui hindad täpsust ja 
head kvaliteeti, siis helista 
tel 527 4546 või kirjuta meile 
ardo_lint@hotmail.com 

• Teostame järgmisi töid: puit-
fassaadid, terrassid, sise-
tööd, plaatimine, krohvimine, 
küprokitööd, OSB-tööd, tuu-
lekojad, verandad, varjualu-
sed. Hinnad soodsad! Tel 5459 
7216, 5637 9559

• Puitlagede ehitus, materjal otse 
tootjalt. Tel 5889 2528

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

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

• Saunade, grillimajade, vari-
katuste, terrasside ehitus. Tel 
5889 2528

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib
küttekoldeid. Tel 506 9683

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

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

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

MUUD TEENUSED
• Pakume lumekoristuse teenust 
traktoriga CASE 580SR libliksaha-
ga. Info tel 5809 0936

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• Peale renoveerimist on jälle 
avatud õmblusmasinate parandus
Rakveres, Rohuaia 20-2. Müügil
uued ja kasutatud õmblusmasi-
nad 2-aastase garantiiga. Taga-
varaosad kõikidele masinatele 
ja elektriseadmetele. Terade- ja 
kääride teritus. Tel 558 8429

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528

• Koristan ära teie vanaraua
keldritest ja õuedelt, kaasa 
arvatud auto akud, vana auto 
dokumentidega ja  koduteh-
nika. Tel 5672 7600

• Hauaplatside hooldus. Lähe-
nemas on jõulud! Süüta lahkunu 
mälestamiseks küünal. Kui Teil ei 
ole võimalik ise kalmistule minna, 
teeme seda Teie eest. Abistame 
ka trandspordiga kalmistule. Tel 
5820 7337, lisainfo http://www.
kalmistuhooldus.ee

• Raamatupidamisteenus väike-
fi rmadele, majandusaasta aruan-
ne, eelneva perioodi korrastami-
ne, pikem koostöö. Tel 5667 1255

• Kogemustega kõrgharidusega 
raamatupidaja osutab fi rmadele 
raamatupidamisteenust. Tel 
55686 385, 5688 7448; e-mail: be-
nedicion2@gmail.com

• Arvutite hooldus ja remont. 
Printerite müük, hooldus ja rent. 
Kohapeal suur valik kvaliteetseid, 
soodsa hinnaga analoogtoonereid. 
Alates 31.01.2022 uus aadress E. 
Vilde 3, telefon 553 5475, meiliaad-
ress info@itsalong.ee

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Helista juba täna tel 551 2053. 
Vaata ka www.hss.ee

Pakume ATV-ga 
lumelükkamise 

teenust.
Tel 5686 8234
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Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

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 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
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 (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•UUS, madal 3-rattaline elektrijalgratas - 875 €
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Kes soovib ära anda 
kodus jalgu jäänud asju 

u  liseerimiseks?
Aknad/uksed
Radikad
Mööbel
Köögiseadmed/tehnika
Sõidukid
Metall
Soojuspumbad
Ehitus/kü  epuud
Aiapos  d, väravad

PAKKUDA VÕIB KÕIKE!
Tel 5813 2913

www.kuulutaja.ee

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5816 2122
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

KODU

• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloone? 
Pakkuda võib ka autorehve, ka 
veoauto omasid - kompleksselt. 
Palun helistada. Tel 5678 0335

• Tühjendusmüük korteris 
Väike-Maarjas. Müügis on 
esemed vanakraamist kuni 
tänasepäevani välja - nõud, 
vaasid, ehted jne, pildid jne. 
Huvi korral helistada 511 6424 
või saata email:vainupeal@
gmail.com

• Kandlemeister müüb G ja D 5, 6, 
7 -keelseid mitme hinnatasemega 
väikekandleid ja lastekandleid. 
Hind alates 50 € ja enam. Suurema 
keelte arvuga ja bass-väikekandled 
tellimisel. Tulen kandlemehena 
peole. Rahvalik muusika. Tel. 5345 
5970, Heino

• Müüa soodsalt vanaaegne kiik-
tool hinnaga 61 €, asukohaga 
Jõgeval. Tel 5386 6318

OST
• Kas kellelgi on partnersaagi? Ei 
pea töötama. 5672 7600

• Antiigiäri Hansa Antiik an-
nab teada: Läksime üle talvistele 
lahtiolekuaegadele. Oleme kuni 
aprilli lõpuni avatud KOLMEL 
PÄEVAL NÄDALAS - T, N, L 10.00-
14.00. Ost-Müük-Vahetus. Ko-
jukutsed endiselt tasuta. Pikk 7, 
Rakvere. Tel 528 2330

• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusostud 
majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, koju kutsed tasuta, 
üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, Rakve-
re. Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

• Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. Pak-
kuda võib kõike, ka nende varuosi. 
Maksan parimat hinda. Tel 5616 
5761

•  Ostan kruustangid ,  alasi , 
saunaahju ,  puurpingi ,  töö-
laua  ja  akulaadija .  Tel  503 
1849

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

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

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 170 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan vanaaegseid ja uuemaid
esemeid, klaasist rauani, hõ-
bedast tööriistadeni, nõudest 
raamatuteni. Head jõuluhinnad. 
Tel 503 1849

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984

• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

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

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami, 
ka tänapäeva esemeid, teile 
mittevajalike esemeid ja antiiki, 
hinnad head, koju kutsed. Tel 
503 1849

• Ostan itaalia keele sõnaraa-
matu ja itaalia keele õpiku. Tel 
5695 9304

• Ostan nõukaaegse lilledega või 
merepildiga maali. Tel 5677 0569

• Ostan NSVLi ja muid vanasid 
fotoaparaate ja objektiive. Tel 
5607 6805

• Ostan NSVLi vahvliküpseta-
ja, Tallinnas. Tel 560 76805

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Õ H K S O O J U S P U M P A D E 
MÜÜK-PAIGALDUS-HO OL-
DUS KÕIK ÜHEST KOHAST!
Kui otsid õhksoojuspumpa või 
konditsioneeri küsi meilt pak-
kumist! Tasuta konsultatsioo-
ni ja kohale tulemine helista 
meile tel 5662 2050 või http://
www.rakverekliima.ee Lisaks 
nüüd müüme õhk-vesi soojus-
pumpasid. Küsi pakkumist ka 
meilt!

• Müüme Haljalas saetud ja lõhu-
tud küttepuid, kuivad ja toored, 
lehtpuu, koju vedu 5-10 rm. Tel 
505 1528

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

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

• SOOJUSPUMBADE MÜÜK, 
PAIGALDUS , HO OLDUS . 
Müüme ja paigaldame soojus-
pumpasid &konditsioneere. 
Soojuspumba siseosa kee-
miline puhastus. Õhk-Vesi ja 
maaküte soojuspumpade
müük ning paigaldus. VIRU 
SOOJUSPUMBAD OÜ. www.
virusoojuspumbad.ee. Tel 5656 
4857

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 5 €/kott ja kasel 6 €/kott. 
Tel 505 1528

• Müüa kuivi lepa-ja kasepuid
(40 L võrgus). Halu pikkus 
30 cm, pakkuda ka lahtiselt 
toorest ja kuiva halupuud. Tel 
5554 6093

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

• Müüa metsakuiva kuuske 90 €/
ruum, kohale toomine hinnas ja 
toome 3 ruumi korraga. Tel 5480 
0134

• Müüa küttepuid aastaringselt 
koos kohale toomisega, veokile 
laotult 5-15 m3. Kuivad 38, 50 cm ja 
toored 30-50 cm, hinnad soodsad. 
Tel 503 0311

• Müüa 40 cm poolkuiva leppa ja 
haaba. Hind 80 €/ruum, kogus 
piiratud, transport kokkuleppel. 
Tel 5687 0618

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 
9113

• Müüa killustikku, erinevad 
fraktsioonid. Tel 554 9113

• Müüa ümarterast, pikkus 125 
cm, läbimõõt 4 cm. Tel 5889 
2528

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

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 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

METS

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa mahedalt kasvatatud 
toidukartulit  „Reet“,  „Lau-
ra“, „Ando“ ja „Piret“. Tel 504 
6887

• Müüa soodsa hinnaga sea-
liha.  Vajadusel tükeldamine. 
Info tel 5196 2628 või  5354 
3002

• Müüa sõelutud musta mulda, 
asukoht Rakveres, lisainfo tele-
fonil 526 1408

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 
9113

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

• Ostan kasutatud mootorsae, 
võib  vaja  remonti .  Tel  503 
9650

• S o o v i n  o s t a  t a l u  t a r b e k s 
JUMZ kopa ja MTZ-82 soovita-
valt frontaallaaduriga. Tel 5836 
4842
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kuulutused.kuulutaja.ee
Kuuluta

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.80 1.00

Maitseroheline kg 10.00 15.00

Küüslauk kg 10.00 12.00

Sibul kg 2.00 3.00

Kaalikas, peet kg 1.50 2.00

Porgand kg 2.00 2.50

Jõhvikad liiter 6.00

Õunad, Läti kg 2.50

Hapukapsas kg 3.00

Mesi kg 7.00

Sarapuupähklid kg 6.00

Puhastatud Kreeka pähklid kg 12.00 16.00

Seemned lindudele 5 kg kott 7.00

Värske räim ja kilu kg 1.60

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

Köögivilja kiosk avatud T – L kella 10.00 – 14.30

*Reedel, 9.12 ja laupäeval, 10.12 turul  
kalabuss rikkaliku kala valikuga!

Laupäeval, 10.12 turul Saaremaa lõnga müük!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ, 
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5093, 
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv: 16 000
Toimetuse külastus 
eelneval kokkuleppel

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee, 
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee, 
322 5093

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

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

VANAVARA

• Ostame tuhandeid vanaaegseid
asju, seal hulgas mööblit ja vää-
rismetalle. Valikuliselt huvitab ka 
nõukogudeaegne kraam. Raha 
kohe. Kojukutsed tasuta. Kuni 
aprilli lõpuni on meil talvised 
lahtiolekuajad - T, N, L, 10 -14.00. 
Antiigiäri Hansa Antiik, Pikk 7, 
Rakvere. Tel 324 0542, 528 2330

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984 

• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761

•  Ostan majapidamise likvideeri-
misel igasugust vanakraami, ka 
tänapäeva esemeid, teile mitte-
vajalike esemeid ja antiiki, hinnad 
head, koju kutsed. Tel 503 1849

• Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnika ajakirju, 
mööblit, rahasid, ordeneid, rin-
namärke, vimpleid, heliplaate, 
kellasid, fototehnikat, fotosid, 
albumeid, raadio, lauanõusid, 
ehteid ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

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

• Ostan vanu rahasid, orde-
neid, rinnamärke, meda-
leid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

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

TEATED

• Jõulukuuskede müük. Pak-
kuda kuni 3 m pikkuseid kuuski. 
Hind 25 €. Tule vali kohapeal 
või kasuta kojutoomise võima-
lust. Asukoht: Ees-Kangru talu, 
Tammiku küla, Väike-Maarja 
vald. Tel 5190 1085

• Taaskasutuskauplus Maara
Rakveres, Laada 14- (vana Turu-
hoone, Turukaubamaja ja Keskväl-
jaku vahel) – saabus müügile 
suurem kogus dressipükse, on 
ka suuri numbreid
• Tere! Kingsepp siin. Pakun teile 
asendada libedad tallad ja kont-
saplekid, mitte libedate vastu,; 
vahetan välja katkised lukud ja 
lukukelgud. Teeme teie saabastele 
täishooldust aadressil Rakvere, Või-
du 51. Tel 5855 1800, kohtumiseni!

KASUTATUD RIIETE 
JA SEGAKAUBA 

KAUPLUS 
RAKVERES, LAI TN 14.

Palju uut kaupa!
Avatud E-R 10-18
 L 10-15
 P suletud

Ilusat jõuluaega!

TUTVUS

• 50-aastane mees Tapalt soovib
tutvuda rahuliku ja toreda nais-
terahvaga .Tel 545 20549

• Alko ja tubakavaba mees tutvub
naisega 50-58. a. Tel 556 84191

• Keskealine Eesti mees, pikemat 
kasvu soovib tutvuda nägusa 
noorema poolse naisega, kellega 
kohtuda ja aega veeta. Tel 5366 
1646

MUU

• www.toonklaas.ee
• Pööningute ja keldrite koristus. 
Tel 5889 2528

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

• Tel 900 5020 NÕUANDELIIN. 
Eraelu- ja suhteprobleemide 
nõustamine. Anname teile 
parimaid soovitusi. Kõne hind 
1,48 €/min

• Kogenud sensitiiv nõustab, 
paneb kaarte, aitab maagiaga igas 
eluvaldkonnas. Teeb reiki seansse. 
Helista tel 524 7836

MÕNE REAGA

Ligipääsetavuse karikas 
läks Kadrina valda

L ääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda tähistas rahvusvahelist puue-
tega inimeste päeva 4. detsembril Kadrina rahvamajas. Sel üritusel anti 
kätte ligipääsetavuse projekti rändkarikas –„Siia saab“.

Mõni aasta tagasi olime otsustanud üle vaadata, milline olukord on ligi-
pääsetavusega Lääne-Virumaa omavalitsustes.

Esimeseks rändkarika omanikuks sai 2020. aastal Väike-Maarja vald. 
COVIDi tõttu jäi see Väike-Maarjasse pikemaks ajaks. Sel aastal võttis ligi-
pääsetavuse töörühm taas teekonna omavalitsustesse.

Töörühma kuulusid: Kalle Kuldväli (ratastoolikasutaja), Maiu Maasi 
(sklerocis-multuplex’i ühingu juht), Elle Pohlak (reumaühingu juht ), Koidula 
Saun (Rakvere liikumispuudega inimeste ühingu juht).

Otsus oli järgmine: 2022. aasta rändkarika pälvijaks osutus Kadrina vald. 
Üllatajaks valiti Viru-Nigula vald, Kunda klubi ligipääsetavaks muutmisega, 
veel aasta tagasi ligipääsetavus sinna puudus.

Aastatega on ligipääsetavus tunduvalt paranenud, kuigi tööd on selles 
suunas veel palju. Rääkides ligipääsetavusest, siis see tähenda ainult kaldtee 
või trepironija olemasolu, ligipääsetavus peaks olema tagatud ka pimedal, 
vaegkuuljal ja kurdil inimesel.

Meie koja moto kõlab nii: „Kui pime aitab lombakat-saavad mõlemad eda-
si!“ / Rootsi vanasõna

Helmi Urbalu,
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees 

www.kuulutaja.ee
LOE Ostan kaubaaluseid: 

EUR, FIN ja märgistamata. 
Tel 5552 2789
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MAAELUFESTIVAL EELÜRITUS

10. DETSEMBRIL

10.00-14.00

Hea kohaliku toidu ja
kauni käsitöö

jõululaat

Hea kohaliku toidu ja
kauni käsitöö

jõululaat

Sõmeru Keskusehoones

Hea kohaliku toidu ja
kauni käsitöö

jõululaat

Hea kohaliku toidu ja
kauni käsitöö

jõululaat
Uhtna Naiskoor

Saksofonist Mati Tibar
Laadajuht Tiiu-Tea Anton

Laadanaljad ja auhindadega laadaloterii

Rakvere vald

VABA AEG

KUHU MINNA

Biore Tervisestuudio
14.12 Tervendaja VOLLI vastuvõtt
15.12 Eve Heinmetsa vastuvõtt – tervise 
testimine
16.12 Dr Olena Andrejeva vastuvõtt
18.12 Mare Laeksi vastuvõtt – tervise tes-
tid
Rakvere, Laada 5. Reg tel 501 7960

Rakvere Teater
12.12 kell 11 „Lohe linna all“ s/s, lav. Helen 
Rekkor
13.12 kell 11 „Lohe linna all“ s/s, lav. Helen 
Rekkor
14.12 kell 11 „Lohe linna all“ s/s, lav. Helen 
Rekkor
14.12 kell 15 „Lohe linna all“ s/s, lav. Helen 

Rekkor
14.12 kell 19 „Nipernaaditalv“ v/s, lav. Ur-
mas Lennuk
15.12 kell 11 „Lohe linna all“ s/s, lav. Helen 
Rekkor
15.12 kell 15 „Lohe linna all“ s/s, lav. Helen 
Rekkor
15.12 kell 19 „Nipernaaditalv“ v/s, lav. Ur-
mas Lennuk
16.12 kell 11 „Lohe linna all“ s/s, lav. Helen 
Rekkor
16.12 kell 19 „Nipernaaditalv“ v/s, lav. Ur-
mas Lennuk
17.12 kell 11 „Lohe linna all“ s/s, lav. Helen 
Rekkor
17.12 kell 17 „Nipernaaditalv“ v/s, lav. Ur-
mas Lennuk 

Ööklubi Exclusive ärkab taas ellu

T äna avab üheks ööks uksed 
ööklubi Exclusive, kus toi-
mub suur jõulupidu. Üles as-

tuvad 90date publikulemmik Caater 
koos Mari-Liisiga, popmuusik Hunt 
ning ansambel Terminaator, viima-
ne annab pooleteisetunnise kont-
serdi, mis on Lääne-Virumaal selle 
aastanumbri sees viimane täispikk 
etteaste nende poolt. Külla tuleb ka 
jõuluvana. Pidu läheb käima kell 21.

Üks nostalgiat pakkuv pidu on 
legendaarses ööklubis juba maha 
peetud – Rakvere kultuurinädala 
ajal hullutasid seal publikut Rootsi 
superstaar Dr. Alban ja kodumaine 
tantsuartist Nancy ning Hunt.

Sündmuste eestvedaja Janis Sirel-
metsa sõnul tekkis tegelikult jõulu-
peo idee varem, aga juhtus kuidagi 
nii, et üks klubiöö sai enne teoks. 

„See on meie nišš – vanade peo-
paikade taaselustamine,“ lausus kor-
raldaja, viidates ühtlasi suvel teises 
Rakvere kunagises populaarses klu-
bis Paradiis aset leidnud sarnasele 
vanu aegu meenutavale üritusele.

Janis Sirelmets ei teinud saladust, 
et see ei pruugi viimaseks peo-

õhtuks jääda. „Mingisugused tulevi-
kuplaanid on meil sahtlis. Läbirääki-
misi on peetud – kaalume erinevaid 
ideid,“ sõnas nostalgiliste klubiõhtu-
te korraldaja, öeldes, et ei välista ka 
püsivama peopaiga avamist.

Liisi Kanna

Legendaarne 
ööklubi avas 
üheks õhtuks 
uksed ka 
eelmisel kuul 
ning rahvast 
oli murdu. 
Foto: Martin 
Lätt
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Kehtib kuni 31.12.22

Detsembris 2 või enama

akna tellimisel

on paigaldus ja
siseviimistlus

Detsembris 2 või enama

akna tellimisel

on

20% soodsam!

• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID,
KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS
KÜLMUTASIME HINNAD

AASTA LÕPUNI
KÜLMUTASIME HINNAD

AASTA LÕPUNI
KÜLMUTASIME HINNAD

AASTA LÕPUNI

OÜ KivixOÜ Kivix

• 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

E R 9 17- -

L-Psuletud

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST
S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, www.autosoit.eee-mail: info@autosoit.ee,

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

RAKVERES B-kat 18.01

B-kat e-õpe 13.12 ja 15.12
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 15.12
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