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Vabariigi aastapäeva eel, 23. veebruaril annab Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liit Rakvere teatris kontsertaktusel üle maakon-
na kõrgemad autasud viiele inimesele: loomaarst Viivo Võlule, 
ettevõtja Ivar Paplavskisele, ajakirjanik Rein Sikule, logopeed 
Maivi Kaljuveele ja ettevõtja Jaak Rosenblatile. 

Katrin Uuspõld

Lääne-Virumaal antakse välja kahte 
liiki vapimärke: kuldseid ja hõbeda-
si. Hõbedast vapimärki, mis antakse 
mitte-eestlasele, seekord välja ei an-
tud. „Kui eelmise aasta vapimärgid 
olid kriisihõngulised, siis seekord 
saavad vapimärgid tublid oma vald-
konna esindajad, kes on aastaküm-
neid panustanud maakonda,“ ütles 
VIROLi tegevjuht Sven Hõbemägi. 

Lääne-Viru vapimärke antakse 
välja aastast 2005. 

Kuldsed vapimärgid saavad täna-
vu:

Viivo Võlu - panus maakonna 
veterinaarvaldkonda
„See on uskumatu,“ ütles loomaarst 
Viivo Võlu teate kohta, et talle on 
määratud Lääne Virumaa kuldne 
vapimärk. „Eks veterinaariks olemi-
ne ongi minu elutöö.“

Viivo Võlu alustas suurloomade 
veterinaarina 86. aastal Viru kol-
hoosi, üle 15 aasta on ta pühenda-
nud ennast väikeloomadele Rak-
veres. „Iga päev tööle tulles tunnen 
rõõmu. See on töö, mis mulle meel-
dib,“ ütles Viivo Võlu. „Õppisin 
loomaarstiks sellepärast, et kunagi 
minu looma juurde arst ei jõudnud. 
Mõtlesin õpingute ajal, et kui mina 
ei jõua patsiendini, siis ma ei peaks 
olema loomaarst. See on olnud mõ-
nes mõttes minu moto, olen sellise 
eesmärgi seadnud – niikaua kui see 

töö mulle meeldib ja rõõmu pakub, 
vaatamata rasketele olukordadele, 
mis ette tulevad,“ rääkis Võlu, kes 
ka hilistel tundidel patsiente vastu 
võtab ning telefonikõnedele vastab.

Loomatohtril endal lemmikloomi 
täna ei ole, ta ütleb, et tunneb pat-
sientide loomadest rõõmu. 

Tulevikku vaadates näeks ta hea 
meelega enda kõrval noort arsti, 
kellele oma teadmisi ja kogemusi 
edastada. „Toppama ei tohi jääda, 
tuleb end pidevalt koolitada,“ lisas 
ta. „Olen ka mõistnud, et loomaars-
tina ei pea kõiki asju oskama, põhili-
ne, et oskan vajadusel oma patsiente 
edasi saata. Mul ei ole loomakliinik, 
vaid väikelooma vastuvõtt, ambit-
sioonid on paigas.“

Loomaarst Viivo Võlu on iseloo-
mustatud kui suurepärast oma vald-
konna spetsialisti, kelle juurest on 
lemmikloomad abi saanud aastaid. 
Ta leiab alati lemmikule parima la-
henduse, ka siis, kui omanikul puu-
duvad rahalised vahendid. Oma töös 
on ta täpne, vajadusel ka otsekohe-
ne, kuid alati empaatiline ja hooliv. 
Ta teeb koostööd ka Rakvere kodu-
tute loomade varjupaigaga.

Ivar Paplavskis - panus maa-
konna ettevõtluse valdkonda
„Maakonna kõrgeima autasu saami-
ne on kahtlemata suur tunnustus ja 
veel suurem ootamatus,“ ütles ette-

võtja Ivar Paplavskis. „Pigem tun-
nen vastupidi – Lääne-Virumaa on 
olnud minu vastu väga lahke ning 
on justkui ise autasu ära teeninud, 
olen siinkandi inimestele väga tä-
nulik. Kuigi olen sünnilt Tallinna 
poiss, on just Lääne-Virumaast ku-
junenud tänaseks minu väike kodu-
maa suure Eesti sees.“

Ta ütleb, et on asjaolude kok-
kulangemisel sattunud siinkandis 
toimetama kolme ettevõttega. Aas-
tatel 1992-1995 oli tegevdirektorina 
ametis betoontoodete tehases Rak-
vere Element ning alates 1996. aas-
tast juba ettevõtjana – alguses Rak-
ke Lubjatehases ning hiljem, alates 
2000. aastast, Baurocis. „Pärast Rak-
ke Lubjatehase perioodi oli Bauroci 
tehase asukohavalikus Lääne-Vi-
rumaa juba kindel esimene eelistus. 
Kõigi nende aastakümnete jooksul 
on mul ütlemata vedanud töökaas-
lastega, kellega nüüd on rõõm ja 
õnn maakonna kuldset vapimärki 
jagada. Mõnega kolleegidest oleme 
koos läbi käinud terve selle äsja kir-
jeldatud tee,“ rääkis Paplavskis.

Pereettevõtte Yaico AS asutas 
Ivar Paplavskis koos isaga 1991. aas-
tal. „Tänaseks on see holding tüüpi 
firma, mis oli omal ajal nii Rakke 
Lubjatehase, kui on praegu Bauroci 
omanik. Mõned aastad tagasi kaa-
sasin nõukogu tasandil juhtimisse 
ka oma pojad, kes on mõlemad tä-
naseks saanud bakalaureuse tasemel 
majandushariduse ning jätkavad 
oma õpinguid. See on nii kujunenud 
oma loomulikku rada, ühiste vest-
luste ja arutelude käigus. Kindlasti 
ei ole eelnevad põlvkonnad järgmis-
tele oma rada peale surunud,“ ütles 
Paplavskis.

Bauroc grupp on oma tootmisega 
esindatud Eestis, Soomes, Lätis ja 
Leedus. Firma müügiesindused on 

Rootsis, Taanis, Poolas, Saksamaal 
ja Šveitsis. Bauroc grupis töötab 240 
inimest ja konsolideeritud müügi-
käive on ligikaudu 40 mln eurot. 
Ivar Paplavskis on panustanud oma 
tegevusega maakonna arengusse ja 
toetanud ja Bauroci ja selle eelkäija 
Aeroci  kaudu spordi- ja kultuurite-
gevusi.

Rein Sikk - panus maakonna 
kultuuri ja maaelu arengusse
„Kui ma aastal 1984 minu jaoks 
tundmatule Virumaale jõudsin 
hakkas mu elu käima justkui paar 
aastat varem ilmunud Ellen Niidu 
legendaarses luuletuses „Üks poiss 
tuli Rakvere linna, et Viru vannet 
anda…“,“ kirjeldas ajakirjanik Rein 
Sikk. „Nii olengi siin omal kombel 
vannet andnud, mõned liikumised 
liikuma lükanud, mõne samba püsti 
ajanud ja mõned raamatud kirjuta-
nud, natuke inimesi tegudele ja sau-
nadesse suunanud… Aga nagu ütleb 
luulesalm edasi: „On vähemalt kol-
me vaja…“ Nii olengi Virumaal kok-
ku saanud fantastiliste inimestega 
alates oma armsat naisest ja teistest 
tublidest sadadest kaasteelistest, kel-
lega koos on luulesalmi sõnul hea: 
„Vanduda: mina suudan! Ja lausuda: 
mina pean! Ja tõotada: mina muu-
dan! Ja peaasi: ma tean, ma tean!““

  Lääne-Virumaa Kultuuripärl toimetab Kadrinas
Kultuuripärli tiitli võttis vastu 
Kadrina kultuurikoja direktor 
Ahto-Lembit Lehtmets, elu-
tööpreemia kuulub kauaaeg-
sele Roela kultuuritöötajale 
Reet Alaverele. Kultuurkapita-
li Lääne-Virumaa ekspertgru-
pi ja Lääne-Viru Omavalitsus-
te Liidu tunnustusi jagus ka 
mitmetele filmi- ja muusika-
sündmuste korraldajatele.

Katrin Uuspõld

Kui Reet Alavere Kultuurkapitali 
auhindade üleandmisüritusele kut-
suti, arvas ta, et kutse on talle kui 
Kultuurkapitali ekspertgrupi kuna-
gisele liikmele. „See, et mulle elu-
tööpreemia antakse, oli niisugune 
üllatus!“ ütles Reet Alavere, liigutus-
pisar silmas. „Arvasin, et parim enne 
on möödas ja ei ole vaja enam väl-
ja teha… Aga mul on nii hea meel! 
Olen nii rõõmus ja tänulik.“

Reet Alavere on kultuuritööd tei-
nud järjepidevalt 56 aastat, neist mõ-
ned Väike-Maarjas, aga enamik,  47 
aastat, Roelas. Teda iseloomustatakse 
kui oma ala fanaatikut, kes oma tööd 
järjekindlalt ja armastusega teinud, 
trotsides heitlikke ja keerulisi aegu 
ning poliitilisi tõmbetuuli. Tema 
eestvedamisel on alguse saanud mit-
med traditsioonilised üritused, näi-
teks Vabariiklik Meeste Laulupäev.
„Ma tahan kogu aeg eluga kaasa min-
na. Minu ümber on kogu aeg inime-
sed. Ma hoian põlvkondi koos, noo-
red tulevad peale, annan neile üle, 
käin oma ideed välja – kui sobivad, 
on hästi. Kogukonnaga peab arves-
tama, ei tohi olla diktaator. Olen sat-
tunud headesse kollektiividesse. Ku-

nagi ei ole „minu üritus“, vaid „meie 
üritus“,“ rääkis Reet Alavere. 

Praegu toimetab ta eakate klubi 
Remmelgas eestvedajana, juhendab 
meesansamblit, naiskvartetti, eakate 
naisansamblit ning laulab ise Roela 
segakooris. 

Lääne-Virumaa Kultuuripärl 2021 
o n Ahto-Lembit Lehtmets, kelle 
eestvedamisel on Kadrina seltsielu 
õide löönud. Kadrina Kultuuriko-
ja juhina leidis ta ka piirangute ajal 
lahendused ja Facebooki vahendusel 
sai Eesti Vabariigi sünnipäeva kont-
sert-aktus edastatud otseülekandena 
ning sündisid taidlejate videoklipid 
„Karantiiniklubi“ nime all.

Tänu Kultuurikojale ja Ah-
to-Lembitule jõudis Kadrina valda 

Seiklusministeerium, jaanituli sai 
keerulistest oludest hoolimata mõ-
nusasti peetud, Tapa-Loobu matk 
tehtud, Kihelkonnapäevade tra-
ditsioon alguse, koostöös Nostal-
giakeskusega toimus minifestival 
Moosekants ning kunstnik Leht-
metsa kutsel kandis Ingmar Järve 
Kadrina spordihoone seinale „Ussi-
kuninga“ maalingu.

„Minu jaoks on kõige olulisem 
see, et väga paljud Kadrina inime-
sed on tulnud ja teinud minuga koos 
neid asju. Koos jõuab alati rohkem,“ 
ütles Ahto-Lembit Lehtmets. Ette-
poole vaadates ütleb Lehtmets, et 
paljud mullu käivitatud sündmused 
jätkuvad ja saavad traditsiooniks, 
olgu siis Tapa-Loobu matk või Ki-
helkonnapäevad. „Kadrina vald saab 
aprillis 30 aastat vanaks ning üm-
margusi tähtpäevi tuleb veel, mida 
tähistada. Kindlasti tuleb põnevaid 
asju ja ka selliseid, mida ma varem 
teinud ei ole,“ lubas Ahto-Lem-
bit Lehtmets. Lähiajal on võimalik 
Kadrina rahvamajas toimuvat Eesti 
Vabariigi aastapäeva pidulikku ak-
tust vaadata valla kodulehelt. „Tee-
me täis teleproduktsiooni!“ märkis 
Lehtmets.

Kuldsed vapimärgid saavad viis

Kultuuripärl 2021 on Kadrina seltsielu 
eestvedaja Ahto-Lembit Lehtmets. 
Foto: Katrin Uuspõld

KULTUURKAPITALI LÄÄNE-VIRUMAA 
EKSPERTGRUPI TUNNUSTUSED:
Karl Andreas Sprenk ja Karl-Ander Pais - Rakvere Gümnaa-
siumi ja Sumedate Suveõhtute filmifestivalide korraldamine
Tiina Teras - rahvusvahelise filmifestivali „Festheart“ 
filmiprogrammi koostamine
Johannes Pihlak - julge algatus korraldada koroonatingimustes 
2021. a suvel Rakvere Vallimäel täiesti omalaadne üritus nimega 
Funkfest
Epp Mäe - silmapaistvad tulemused Euroopa ja maailma meistri-
võistlustel
Merili Vipper - Lääne-Virumaale uute ürituste toomine Luureret-
ked OÜ tegemiste kaudu ja Palmse mõisa direktrissina
Raivo Riim - igiliikurist kultuurilemb, kes pakatab positiivsest 
energiast ja nakatab sellega kõiki, kellega kokku puutub

Kultuurkapitali Lääne-Virumaa eks-
pertgrupp andis elutööpreemia Reet 
Alaverele. Foto: Katrin Uuspõld
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Rakvere linna teenetemärgi pälvivad 
Ellen Aros, Reet Tomband ja Raivo Saremat
Rakvere linn tunnustab tänavu linna teenete-
märgiga kolme silmapaistvat inimest. Rakve-
re Kroonimärgi pälvivad staažikas Rakvere 
Spordikooli võrkpallitreener Ellen Aros, kaua-
aegne Lääne-Virumaa Keskraamatukogu las-
teosakonna juhataja Reet Tomband ja pika-
ajaline ettevõtja, AS Later GR juht Raivo Sare-
mat.

Rakvere Kroonimärke antakse välja juba alates 1996. 
aastast. Rakvere linnapea Triin Varek märkis, et lin-
navalitsusel on au teenetemärke anda silmapaistvatele 
isikutele. „Nende tegevus, pikaaegne panus, töö tule-
mused ja kindlasti positiivne ellusuhtumine ja ka elu-
rõõm, on kõigile teistele linlastele suureks eeskujuks. 
Aitäh kandidaatide esitajatele ning palju õnne Rakvere 
Kroonimärgi saajatele!“ märkis Varek.

Teenetemärgid antakse üle sel reedel linnavalitsuse 
valges saalis toimuval pidulikul üritusel.

Tüdrukute võrkpallitreener Ellen 
Aros – pikaajaline tulemuslik töö 
noortespordi arendamisel

Ellen Aros on läbi aegade pikima 
tööstaažiga treener Rakvere Spor-
dikoolis, kel täitus tänavu juba 48 
tööaastat. Tema käe alt on sirgunud 
hulgaliselt noori, kes esindanud Eesti 
noorte võrkpalli rahvusvahelistel võist-
lustel.  

Sajad tema juhendatud tüdrukud on omanda-
nud võrkpallimängu oskuse ja tulnud omaealiste Eesti 
meistrivõistlustel ja karikavõistlustel esikolmi-
kusse.

Oma tõekspidamiste ja kohusetundlik-
kusega on Ellen Aros eeskujuks nii oma 
õpilastele kui kolleegidele.

A S Later Gr juhatuse liige ja tegev-
juht Raivo Saremat - pikaajaline 
panus ettevõtluse arendamisesse

Raivo Saremat on staažikas Rakvere 
ettevõtja ning tööandja, kes on pidanud 

kaubandus- ja ehitusettevõtet Later GR juba alates 
1992. aastast.

Oma tegemistes on Raivo Saremat olnud väga 
Rakvere-meelne ning olnud toeks erinevates lin-
naga seotud värvimisprojektides, näiteks kampaa-
nias Värviline Rakvere, aga ka jõuludekoratsiooni-
de ja Rakvere loomade varjupaiga värmisprojektide 
puhul.

Raamatukoguhoidja Reet 
Tomband – suur panus 
Rakvere linna kirjandus- 
ja kultuurielu kujundami-
sel ning laste lugemis-
kultuuri edendamisel

Ligi 30 aastat Lääne-Vi-
rumaa Keskraamatukogu 
lasteosakonda juhtinud Reet 
Tombandi südameasjaks on laste 

juhtimine raamatute ning lugemise juurde. Ta veab 
27. hooaega kodustele väikelastele suunatud Ju-

tutaret, millega on üles kasvanud  terve põlv-
kond raamatusõpru.

Koostöös lasteaedadega toimetab Reet 
lugemisrõõmu ka nende lasteni, kes ise raa-
matukogusse ei jõua. Tema eestvedamisel 
sündis koostööprojekt „Pildi sisse minek“, 
mis viib kokku arvukalt Rakvere koolide lap-

si Eesti lasteraamatute illustraatoritega.
Lisaks iga-aastastele traditsioonilistele ette-

võtmistele nagu lahedaima suveraamatu valimine, 
tubli lugeja tunnistuste jagamine, põhjamaade raama-
tukogunädala jututoad, toimuvad raamatukogus ka 
programmeerimise– ja robootikaring ning lasteosa-

kond on jätkuvalt avatud kõigele uuele ja huvita-
vale, mis lapsi võiks paeluda. 

Rakvere oli esimeste  raamatukogu-
de hulgas, kus asus „tööle“ lugemiskoer. 
Reet lööb kaasa kõikides Eesti lastekir-
janduse keskuse poolt algatatud pro-
jektides ning koordineerib neid ka 
maakonnas.  

Kuulutaja

Rein Siku loomingulised algatu-
sed ja tähelepanu pööramised on 
toonud au ja tunnustust nii maakon-
nale kui ka siinsetele inimestele. Ta 
on tuntud tegija nii Tarvanpääs kui 
Kadrina saunaklubis. Lisaks maa-
koolidest ja hariduselust kirjutami-
sele lehelugudes osaleb ta aktiivselt 
Kadrina Hariduskogu tegevuses, on 
õpetanud ajakirjandust nii Tartu 
Ülikoolis, Kadrina Keskkoolis kui 
ka arvukail koolitustel. Kadrinas 
elav Rein Sikk töötab praegu Maale-
hes ajakirjanikuna. 

„Nüüd, olles väärikasse kullamär-
gilisse seltskonda sattunud, oskan 
vaid öelda: „Iga päev Viru vanne on 
uus…“ Vägevate virulaste väekas 
seltskonnas suudame veel paljut!“ 
ütles Rein Sikk.          

Maivi Kaljuvee - panus maa-
konna haridusvaldkonda
Logopeed Maivi Kaljuvee töötas 
Rakvere Triinu Lasteaias kokku 41 
aastat (1980 – 2021), hetkel on ta 
logopeediks Haljala Lasteaed Pesa-
puus. 

„Uudis tunnustusest oli kaunis 
ootamatu,“ ütles Maivi Kaljuvee. 
„Kui nüüd sügavamalt järgi mõelda, 
olen muidugi väga uhke ja tänulik.“

Aastakümnetega on logopeedi 
tööhulk suurenenud. „Kindlasti on 

selle üks põhjus, et märgatakse roh-
kem ja lapsevanemad on teadliku-
maks muutunud, loodan, et ka pere-
arstid on teadlikumad. Kahjuks koh-
tan tendentsi, kus öeldakse „oodake 
veel, küll kõne tuleb“, aga sellega ma 
ei taha nõus olla, üle kolmanda elu-
aasta ei tasu oodata. Lapsel on vaja 
omandada kõne ja suhtlemisoskus,“ 
rääkis hinnatud logopeed. Kaljuvee 
märkis, et kahjuks tänapäeval paljud 
lapsevanemad ei räägi oma lapsega. 
„Kui kodus ei räägita lapsega, silmad 
ei ole lapse silmadega samal kõrgu-
sel, ei õpi laps suhtlema,“ nentis Kal-
juvee.

Maivi Kaljuvee on olnud ame-
tis ka lastepolikliiniku logopeedina 
ning erapraksises, töötanud maa-
kondliku nõustamiskomisjoni juu-
res, nõustanud ka lapsevanemaid 
ning haridusasutusi, aitas luua maa-
konnas esimesed lasteaiarühmad, 
mis toetavad erivajadustega laste 
arengut. 

On üles kasvanud mitmeid põlv-
kondi, kelle elu ja selle kvaliteet on 
paranenud tänu Maivi Kaljuvee jär-
jekindlale ja tõhusale tööle.

Jaak Rosenblatt - panus 
maakonna ettevõtlusesse ja 
maaelu arengusse
Jaak Rosenblatt on ettevõtja. Asu-
taja ja juhatuse liige osaühingus 
OÜ Coramy, mille tegevusalaks on 
jaekaubandus – kaupluseautot pi-
dades varustab ta Lääne-Virumaa 
maapiirkondade elanikke toidu- ja 
esmatarbekaupadega. Jaak Rosenb-
latt on kaupluseautot käigus hoid-
nud juba viimased 16 aastat. Ta teeb 
koostööd kohalike vallavalitsustega, 
et tagada elanikele olulise teenuse 
kättesaadavus ning toidu- ja esma-
tarbekaupade soetamise võimalus 
maapiirkondades. 

s läänevirulast
Maakonna 
kuldse vapi-
märgi saavad 
tänavu viis 
läänevirulast, 
hõbedast 
vapimärki 
välja ei anta. 
Foto: VIROL

d
ti 
ist-

n omanda-

juhtimin
27. h

tut
k

l
m
s
m

si
L

võtmis
tubli lugeja

F o t o : J a n a L a a s p e r e

esikolmi-

ik-
ma 

ere
anud 

programm
kond

val

d

j
j
m

F o t o : e r a k o g u

et 

-
gu 
Reet 
on laste
ng lugemise juurde Ta veab

F o t o : M e r l i n H a n s u m ä e

Kuulutuste 
vastuvõttmine 25.02 

ilmuvasse 
Kuulutajasse lõppeb 

22.02



Kuulutaja reede, 18. veebruar 20224 TÖÖ

AS Palmako on Lemeks Gruppi kuuluv

rahvusvaheline puidutööstus, mis toodab

aiamaju, mänguväljakuid, aiapiirdeid,

immutatud aiaposte, liimpuittooteid ning

küttegraanuleid. Meie tehastes ja

kontorites Tartumaal, Lääne-Virumaal

ning Põltsamaal töötab üle 480 inimese,

ettevõtte toodangust 97% eksporditakse.

www.palmako.com

LISAINFO
+372 520 9940

personal@palmako.ee

Kuni 11.03.2022
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• Ootame oma meeskonnaga liituma külaliskorterite teenindajat. 
Teenindaja peamisteks ülesanneteks on voodipesude ja hügieenitar-
vikute komplekteerimine vastavalt broneeringutele; külaliskorterite 
koristamine ja ettevalmistamine uute külaliste saabumiseks ja muud 
abitööd. NB! Eeldame uuelt meeskonnaliikmelt valmisolekut rea-
geerida vajaduse korral ka õhtustel aegadel. Liiklemiseks kasutada 
ettevõtte sõiduauto. Tööpäev algab tavaliselt kell 11:00. Tööaeg 
keskmiselt 2-4 tundi päevas (sh. nädalavahetustel). Töötasu (bruto): 
325-654 €. Tel 5782 6806

• Kui Sul on eelnev töökogemus õena ning soov töötada toetavas 
meeskonnas, siis tule meile tööle. TNP Konsultatsioonid pakub tööd 
õele üldhooldekodus: Imastu hooldekodu – Tapa vald (töötajal ööbi-
misvõimalus); Pruuna mõisa hooldekodu – Tapa vald; Pandivere 
pansion – Väike-Maarja vald. Tööle asumise aeg: kohe. Sõit tööle-koju 
kompenseeritakse. Töötasu 9 € tunnis (katseajal). E-post:tnpkonsult.
personal@gmail.com, tel 634 5177, 5560 6268

• M.K. Reis-X OÜ pakub tööd 
bussijuhtidele Rakvere, Tapa ja 
Kiviõli piirkonda. Lisainfo telefonil 
510 1872

• Rakvere Betoon OÜ otsib 
oma meeskonda C-kate-
gooria autojuhti Töö sisu: 
betoonisegude transport ja 
pumpamine objektil. Info tel 
526 0052

• Põllumajandus ettevõte Vinnis 
võtab tööle FARMI LUKKSEPA
keevitamise oskusega. Huvi korral 
võta meiega ühendust. Kontakt tel 
5306 2106

• OÜ Vinimex võtab tööle seafar-
mi talitaja. Peamisteks tööüles-
anneteks on loomade hoolda-
mine ja sulgude puhastamine. 
Huvi korral võta meiega ühen-
dust tel  5341 3329 või luule@
vinimex.ee

OTSIN TÖÖD

• Otsin tööd tõstukijuhina Rak-
veres või selle lähikonnas. Tel 
5621 4712

AS Viru Trans otsib oma 
meeskonda 

CE-kategooria autojuh  . 

Lisainfo tel 503 8925
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N.R. Energy soovib liita Tapa kaugküttega 17 uut klienti
Tapa kaugküttevõrgu laiendamine pakub küttekuludele leevendust

S oojatootja N.R. Energy esitas Tapa 
vallavalitsusele projekteerimistingi-
muste taotluse uute soojatrassi haru-

de ehitamiseks, mis lubaks liita Tapa kaug-
küttevõrku uusi kliente, kelle nende seas on 
lisaks elumajadele ka Põllu tänava erihool-
dekodu, OG Elektra kaubamaja, hotell TapS 
ja õigeusu kiriku kogude maja. Kaugküttega 
liitumine toob seni muid kütteviise kasuta-
nud tarbijatele olulist leevendust kõrgetele 
küttearvetele.

Tapa soojusettevõtja N.R. Energy OÜ 
esitas projekteerimistingimuste taotlused 
uute kaugkütte tarbijate liitumiseks vajalike 
soojustrasside harude projekteerimiseks ja 
hilisemaks väljaehitamiseks 04. veebruaril 
2022. 

N.R. Energy juhataja Richard Viiese sõnul 
on Tapa soojatootmine hetkel Baltimaa-
des üks kaasaegsemaid ja keskkonnasõbra-
likumaid ning pakutav hind 61,43 eurot/
megavatt-tunnist Eesti väiksemate linnade 
seas üks madalamaid. „Seetõttu on kliendid 
kaugküttega liitumist pikisilmi oodanud. 
Jääb üle vaid loota, et Tapa uus vallavalitsus 
leiab võimaluse esitatud taotluse kiireks ja 
konstruktiivseks menetlemiseks, et reaalsed 
ehitustööd saaks alata juba eeloleval aastal 
ning et uued tarbijad saaks võimaluse juba 
enne uue kütteperioodi algust liituda kesk-
konnasõbraliku kaugküttega,“ märkis Viies.

Hetkel ootavad kaugküttega liitumist 
Tapa linnas 17 erineval aadressil asuvat tar-
bijat, kes on oodanud seda võimalust juba 
mitmeid aastaid. „Kokku saavad uute soo-
justrasside rajamisega endale kaugküttega 

liitumise võimaluse üheksa ettevõtet, neli 
eramaja, neli korteriühistut ja üks hoolde-
kodu kokku ca 200 elanikuga. Olulisematest 
tarbijatest, keda  võiks välja tuua näiteks 
Põllu 6 asuva erihooldekodu, kus on 38 
elanikku. Samuti AS OG Elektra kauban-
dushoone aadressil Jaama 1 ning Veski 18 
ja 18A asuv hotell Taps hooned. Kaugkütte 
ühenduse ootel on ka mitmeid korteriühis-
tud, Ülesõidu 8 ärihoone, Pikk 1/1 asuv ki-
riku kompleksi hoone ning Kaitseliidu Viru 
maleva Tapa malevkonna hoone aadressil 
Pikk 18,“ selgitas Viies.

1997. aastal asutatud ja täielikult Eesti 
erakapitalil põhinev N.R. Energy OÜ va-
rustab soojusenergiaga 19 kaugkütte võr-
gupiirkonda üle Eesti, müües soojusenergiat 
mehitamata kaug- ja lokaalkatlamajadest. 
Ettevõtte peamised kliendid on korterma-
jad, eramud, koolid, lasteaiad, spordihoo-
ned, tervishoiuasutused, kohalikud omava-
litsused, asutused ja ettevõtted. Ettevõte on 
tegev ka Eesti bituumeniturul. N.R. Energy 
on viimase 15 aastaga investeerinud erine-
vate asulate soojusmajandusse 25 miljonit 
eurot ja kavandab järgmisel kahel aastal Ees-
ti regionaalsete katlamajade ja soojavõrkude 
uuendamisse veel kokku ligi 9 miljonit eu-
rot.

Lisainfo:
Richard Viies
N.R. Energy OÜ juhatuse liige
richard.viies@nrenergy.ee

Seenior, kes pealehakkamise ja 
positiivsusega annab noortelegi silmad ette
Väike-Maarja mees Väino 
Stoltsen (70a) uuest aastast 
enam kaheksa tundi tööl ei 
käi, ainult kuus ja pool tundi. 
Kella kolmest lõpetab ja lä-
heb kohe Kiltsi kultuurimajja 
sangpommidega tegelema. 
„Mul treenerit ei ole, ise õpin. 
Näiteks kui maailmameistri-
võistlustel käisin, siis Pärnust 
üks teine maailmameister üt-
les, et Väino, sul on tehnika 
kehv, ma õpetan sind! Ja ko-
he läksid tulemused pare-
maks,” räägib Väino Stoltsen, 
kel säravaid võistlustulemusi 
erinevatel spordialadel on ter-
ve rodu. 

Katrin Uuspõld

Äsja, 12. veebruaril, sai ta Tallinnas 
Eesti meisterivõistlustel sangpom-
mispordis pika tsükli tõukamises 
kahe käega 70+ vanuseklassis kol-
manda koha. „Pommi raskus 12 kg, 
soorituse aeg 10 minutit. Esikoha 
võitis mitmekordne maailmameister 
Eduard Virkus: 104 korda. Teiseks 
tuli seitsmekordne maailmameister 
Kalle Puss: 101 korda. Kolmas koht: 
kolmekordne maailmameister Väi-
no Stoltsen: 99 korda,” loetleb Väino 
tulemusi. „Pärast analüüsisin, miks 
ma neile kaotasin ja jõudsin järel-
dusele, et nemad olid minust tükk-
maad lühemad ja minul amplituud 
suurem. Nüüd tuleb mõelda, mis 
nippidega neist jaguda saada!”

Huvi sangpommi vastu tekkis tal 
omal ajal maaspordi suvemängudel. 

Tema oli ühel pool võrkpallivõrku, 
TERKO direktor teisel pool ja mõ-
lemad rebisid 32kilost sangpommi. 
„Mina sain 51, direktor 36. Sellest 
ajast tunnen, et on tugevust,” rääkis 
Stoltsen. 

Sportlik on olnud ta kogu elu, 
aga medaleid noppima hakkas üsna 
hilises eas. „Olin just 60 saamas, 
kui noor poiss küsis: kuule, Väino, 
mida sa trenni teed, kui sul tulemu-
si ei ole? Ja siis hakkasin käima 60+ 
võistlustel. Nüüd teen sisesõudmist 
ja olen vabariigi koondises, teen 
võrkpalli, tulin Eesti meistriks. 
Teen sulgpalli, olen Eesti koondises, 
tennises tulin Eesti meistrivõistlus-
tel paarismängus hõbedale. Teen 
mitut ala korraga ja mul on huvi-
tav,” räägib seenior.

Lääne-Virumaa Spordiliit kuulu-
tas Väino Soltseni ka üheks 2021.a 
sportlaseks -  veteransportlaseks. Ja 
ka koduvald Väike-Maarja andis tal-
le just aasta sportliku seeniori tiitli.

„Kui Väike-Maarja valla elani-
kuna võidad vabariigi võistlus-
tel medali, siis saad Väike-Maarja 
spordihoones käia tasuta. See on 
super-spordihoone, saab käia jõu-
saalis, mängida sulgpalli, võrkpalli, 
lauatennist,” loetleb Stoltsen, kes 
seda võimalust usinasti kasutab. 

Mees on uhke, et on aidanud 
sangpommi-alal ka ühe üheksa-aas-
tase poisi oma vanuseklassis Eesti 
meistriks. „Ta tuli jõusaali mulle 
järgi, ütlesin, et poiss, sa oled liiga 
väike. Tema aga ütles, tahab tuge-
vaks saada. Kutsusin siis sangpom-

mi tõstma, õpetasin. Poiss oli väga 
visa, pool aastat käis ja tegi nii hea 
tulemuse,” rõõmustab Stoltsen. „Hil-
jem tuli üks 75aastane, ütles, et kuu-
le, sina muudkui käid, mina tahaks 
ka. Hakkasin temaga tegelema, tuli 
Daugavpilsis Euroopa meistriks! Ja 
sai saali kõige vägevama aplausi!”

Väike-Maarja spordihoone ju-
hataja Jane Kool ütleb, et kui Väi-
no tuleb, siis on tal alati hea tuju. 
„Ta tahab kõiki õpetada, on alati 
positiivne. Enda kohta ütleb, et ta 
on pingutussõltlane. Tema jaoks 
on sport puhas nauding, ta ei tee 
seda sellepärast, et kuhugi A või B 
koondisse saada, vaid see on elustiil 
ja annab energiat. Ta tuleb, viskab 
sangpommi, siis mängib meiega 
sulgpalli, siis sõuab – ta käib tren-
nis väga regulaarselt,” iseloomustab 
Jane Kool.

Praegu õpetab Stoltsen Kiltsi kul-
tuurimajas tütrepojale lauatennist 
- kuu aja pärast plaanitakse minna 
Lääne-Virumaa meistrivõistluste-
le, kumbki oma vanuseklassis. Ja 
19.-22. mai on Tallinnas Euroopa 
meistrivõistlused sangpommispor-
dis, kuhu ta loomulikult plaanib 
minna.

„Olen 70, aga ei tea, mis on vä-
simus! Teate millest see tuleb? Sa 
mängid sangpommidega, su liha-
sed on konditsioonis, sitked, tuge-
vad, on vastupidavust. Mul ei ole 
mingi probleem lund visata, see ei 
väsita mind ega võta võhmale, loo-
bin mõnuga,” kostab ta energiast 
pakatades.

Sangpommivõistlustel osaletud ja ka me-
daleid sel alal nopitud, on Väino Stoltsenil 
mitmeid.  Foto: Erakogu
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Lahku minevatel lapsevane-
matel, kel on raske omavahel 
kokku leppida laste tuleviku 
osas, puudutagu see elatisra-
ha või suhtluskorda, on või-
malik saada abi perelepita-
jalt. Tegemist on väljaõppe lä-
binud spetsialistiga, kes aitab 
neutraalse osapoolena kok-
kulepetele jõuda.

Katrin Uuspõld

Eelmise aasta sügisel alustas Sot-
siaalkindlustusamet (SKA) riikliku 
perelepitusteenuse pilootprojekti-
ga, mille raames osutavad teenust 
superviseeritavad (st koolitus on 
läbitud, ollakse praktika faasis ning 
saadakse juhendajalt tagasisidet) 
perelepitajad. Pilootprojekt kestab 
kuni selle aasta 1. septembrini, mil 
jõustub riiklik perelepitusteenuse 
seadus ja riiklik perelepitussüsteem 
on kättesaadav igas omavalitsuses. 
Riiklik perelepitusteenus on lapse-
vanematele tasuta ning seda paku-
takse eesti, vene ja inglise keeles.

Perelepitaja 
pole pereterapeut
Lääne-Virumaal on superviseerita-
vaid riiklikke perelepitajaid praegu 
kolm: Maia Kärdla, Moonika Ran-
der ja Velli Ehasalu. „Klient ei pea 
perelepitajat sugugi valima elukoha 
järgi, kui on soov valida kaugemalt, 
et olla rohkem anonüümne, siis on 
see võimalik,“ ütles Velli Ehasalu, 
kes võtab oma kliente põhiliselt vas-
tu Rakveres.  

Velli Ehasalu on oma väljaõppelt 

pereterapeut ja paarisuhtekoolitaja 
ning on läbinud riikliku perelepi-
tuse koolituse. Ta nentis, et lapsed 
jäävad alati kahe vanema tülide va-
hele. „Et saada omavahel koostööle 
ja lapse vaimset tervist säästa, on 
hea kasutada neutraalset vahendajat, 
kes aitab kokkuleppele jõuda. Isegi 
kui paarisuhe läheb laiali, jääb va-
nemlik suhe elu lõpuni,“ rääkis Velli 
Ehasalu.

Metoodiline erinevus perete-
raapia ja perelepituse vahel seisneb 
tema sõnul selles, et kui teraapias 
tegeletakse ennekõike suhete ja 
tunnete poolega, käsitletakse nii mi-
nevikku, olevikku, tulevikku, võib 
kaasata teisi lähedasi, siis lepituse 
eesmärk on, et kaks lapsevanemat 
teevad kokkulepped tuleviku osas 

ehk milline on nende lapse edaspi-
dine elukorraldus. „Kõrvale jäetakse 

suhtes olnud pettumused ja konflik-
tid, räägime vaid sellest, kuidas tu-
levikus saab lapse nimel paremini,“ 
selgitas Ehasalu.

Mõnikord ei ole aga võimalik 
kokkuleppele jõuda eelnevaid sasi-
puntraid lahti harutamata ja Velli 
Ehasalu on neil puhkudel suunanud 
osad lapsevanemad teraapiasse oma 
tunnetega tegelema. „Kui on näha, 
et lahendust ei ole võimalik leida, 
sest konflikt ja vastastikused süüdis-
tused tulevad pidevalt esile, siis on 
vaja oma tunnetega enne tööd teha, 
et konstruktiivsesse arutelusse jõu-
da,“ rääkis ta.

Kuidas perelepitus toimub
Velli Ehasalu selgitab, et kõigepealt 
perelepitaja kaardistab seisu: kui 
pikk on ühine ajalugu, kui palju on 
ühiseid lapsi, milliste teemade osas 
on juba kokkuleppele saadud ja mil-
liste osas on kokkuleppele jõudmi-
seks abi vaja. „Valdkonnad, mis va-
javad tähelepanu, on laste elukoht, 
suhtluskord, vanemate omavaheline 
kohustuste jagamine, lapse hariduse 

Perelepitaja aitab vanemad lapse tuleviku osas kokkulepeteni
küsimus, elatis. Kõik need teemad, 
mida peres ka muidu arutatakse, aga 
nüüd ei toimita ühise perena, vaid 
kahe eraldi lapsevanemana,“ selgitas 
Ehasalu.

Tavaliselt kestab üks perelepi-
tusseanss 90 minutit ja kohtutakse 
keskmiselt 2-3 korda. Vahel õnnes-
tub kokkulepe sõlmida paari koh-
tumisega, vahel on aga vaja rohkem 
kokkusaamisi. 

SKA perelepituse projektijuht 
Rea Uudeküll rõhutab, et perele-
pitus on vabatahtlik protsess, mis 
nõuab mõlema osapoole ühist pin-
gutust lapse heaolu nimel. „Vahel 
juhtub, et kokkulepet tõesti sõlmida 
ei õnnestu. Valikus on probleemi-
ga mitte edasi tegeleda, pöörduda 
teiste spetsialistide poole, näiteks 
lastekaitsetöötaja või psühholoogi, 
või hoopis kohtusse. Pikale veninud 
pingeolukord on aga kahtlemata 
kurnav nii lapsele, lapse vanemate-
le kui ka nende lähedastele,“ rääkis 
Uudeküll. 

Kes on perelepitajateks?
Eestis on hinnanguliselt 3000 lahu-
tavat paari aastas. Riikliku perelepi-
taja väljaõppe vastu oli SKA perele-
pituse projektijuht Rea Uudekülli 
sõnul huvi väga suur: paarisaja kan-
dideerija seast valiti välja 40, kes väl-
jaõppega liitusid ning perelepitajaid 
koolitatakse tänavu veel juurde. Va-
hetu tagasiside perelepitusteenusele 
on Rea Uudekülli sõnul olnud viie 
ja poole kuu jooksul, mil esimesed 
riiklikud perelepitused on toimu-
nud, väga positiivne.

„Perelepitaja amet nõuab ka mo-
biilsust. Meil on perelepitajaid, kelle 
alaline elukoht on näiteks Saare-
maal, kuid kord nädalas võib teda 
lepitamas näha hoopis Rakveres või 
Haapsalus,“ rääkis SKA perelepituse 
projektijuht Rea Uudeküll.

Üks Lääne-Virumaa perelepita-
jatest, kes ka naabermaakondades 

teenust on valmis osutama, on Maia 
Kärdla. „Olen ise lepituse usku ning 
seitse aastat tagasi olnud osaline 
keerulises lahutusprotsessis. Mitte 
kuskilt ei tulnud soovitusi perelepi-
tuseks või muuks lahenduseks ja nii 
jõudsime meiegi lõpuks kohtuni väl-
ja. Ja täiesti asjata. Kohtud töötavad 
suure töökoormusega ning ei suuda 
alati probleeme lahendada ja ühi-
seid kokkuleppeid sõlmida. Minu 

kogemuse järgi teeb kohus otsuse ja 
see on pigem kompromiss kui koos-
töökokkulepe. Kompromissi korral 
tuleb teha rohkelt järeleandmisi ja ei 
tegelda probleemidega sügavuti. Pe-
relepitus aitab aga vanematel jõuda 
ühiste kokkulepeteni, mis vastavad 
kõigi osapoolte huvidele, ollakse 
orienteeritud olukorra lahendami-
sele ja nii enda kui teise osapoole va-
jadustele. Perelepituses tulevad vas-
tused küsimustele vanematelt endilt, 
kesksel kohal on alati lapse heaolu,“ 
rääkis Maia Kärdla, kes töötab prae-
gu ühtlasi eripedagoogina rehabili-
tatsiooniasutuses. Tal on ka pikaaja-
line töökogemus sotsiaalpedagoogi-
na hariduslike erivajadustega laste 
koolis ning viib läbi vanemlusprog-
rammi „Imelised aastad“.

Perelepitaja Moonika Rander 
töötab igapäevaselt sotsiaalpeda-
googina ja on programmi „Hooli-
vad isad“ grupijuht. „Mind kõnetab 
perelepituse mõtteviis. Perelepitaja 
on neutraalne vahendaja, kes aitab 
vanematel välja noppida olulised 
mõtted, kui nende tähelepanu on 
suunatud valule ja vaenule, mida 
suhte lõppemine võib põhjusta-
da. Arusaam, et on võimalus võtta 
teadlikult vastutus ja öelda: me ei 
tule omavahel toime, läheme kellegi 
juurde, kes aitab meil lapse edasist 
elukorraldust puudutavates küsi-
mustes kokkuleppele jõuda,“ rääkis 
Rander.

Ta rõhutas, et selliste teenuste ka-
sutamine ei ole häbiasi. „Võiks toi-
muda mõtteviisi muutus: hambaarst 
ju oma hambaid ise ei paranda. 
Olukordades, kus meil on keeruline 
ise toime tulla, on loomulik minna 
spetsialisti juurde, kes küsib õigeid 
küsimusi ning aitab endas leida vas-
tuseid,“ selgitas Moonika Rander, 
kes on valmis kliente vastu võtma 
üle Lääne-Virumaa, peamine asu-
koht on Viru-Nigula vald.

Kuidas jõuda 
perelepitajani?
Perelepitaja leidmiseks saab võtta 
ühendust sotsiaalkindlustusameti 
perelepituse koordinaatoriga: pere-
lepitus@sotsiaalkindlustusamet.ee. 
Koordinaator leiab lapsevanemate-
le perelepitaja ja suunab teenusele. 
Rohkem infot leiab ka riikliku pe-
relepituse Facebooki lehelt ning sot-
siaalkindlustusameti kodulehelt. 

„Lisaks tuleb vanematel meeles 
pidada, et nemad on oma laste elu 
parimad eksperdid. Vastutus korral-
dada oma lastele võimalikult parim 
ja õnnelikum tulevik on nende endi 
kätes. Perelepitaja pakub antud olu-
korras neutraalset tuge ja aitab leida 
ühisosad uue elukorralduse loomi-
sel,“ märkis Rea Uudeküll. 

Perelepituse meelespea
• Perelepitus on vabatahtlik.
• Perelepitus on lapsevanematele kiirem, soodsam, vaimset tervist säästvam ning lapse 

heaolu paremini arvestav meetod, mille raames sõlmitud vanemate vahelised kokku-
lepped on efektiivsemad kui kohtumenetluses.

• Vanemad on võrdsed ning nad otsivad lapsele parimat võimalikku lahendust ise.
• Perelepitaja on neutraalne vahendaja, kellel on professionaalsed teadmised ja vastav 

väljaõpe.
• Perelepitus ei sobi vägivaldsete suhete korral, sest lapsevanemad ei ole sellisel juhul 

võrdsed osapooled. Täpsustamiseks ja endale sobiva teenuse leidmiseks helista koor-
dinaatorile.

• Perelepitus pakub võimalust teha kokkuleppeid kohtuväliselt ja jääda toetavateks lap-
sevanemateks ka peale lahkuminekut.

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

Moonika Rander Foto: Erakogu

Velli Ehasalu Foto: Reti Kokk

Maia Kärdla Foto: Erakogu



Kuulutaja reede, 18. veebruar 20228 SOODUSPAKKUMISED

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

SOODUSPAKKUMISED! 18. - 24. veebruar

2.38
11.90 €/kg

2.98

Lihakas sardell Rakvere
400 g

Röstitud kanafilee viilud
200 g
Nõo

Kanaviiner
500 g
Maks & Moorits

Kodune seljanka Mamma
300 g
Saarioinen

Juust Eesti (viilutatud)
26%, 150 g
E-piim

Juustudipp Merevaik
200 g

1.38
1.84 €/kg

1.88

0.40
0.04 €/tk

0.48

1.24
8.27 €/kg

1.38

1.28
6.40 €/kg

1.68

2.04
5.10 €/kg

2.28

1.28
2.56 €/kg

1.54

1.74
5.80 €/kg

1.98

1.98
2.14

2.08
2.38

0.40
0.04 €/tk

0.48

Kohvikoor Zott
10%, 10 g
10 tk

Sojajook ja kaerajook
Alpro
1 l

Jäätis Idüll
105 ml / al 64 g
3 sorti

17.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

0.48
al 7.38 €/kg

0.68

1.38
1.84 €/kg

1.88

MO Saaremaa Kodune kissell
750 g / 2 sorti

Toidukoor Alma
20%, 400 ml
Valio

Jogurtijook Actimel
(vaarika-jõhvika)
8 x 100 g

2.68
3.35 €/kg

3.08

1.08
2.70 €/l

1.24

1.34
0.89 €/l

1.68

Täispiim Farmi
3,8-4,2%, 1,5 l
Farmi

2.98
3.68

Pidupäevaks!
Liköör Vana Tallinn
Eesti 100
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

4.88
6.28

6.51 €/l

15.38
19.98

3.38
4.98

9.71 €/kg

2.68
3.18

14.89 €/kg

2.08
2.68

8.67 €/kg

Kohvioad Best Beans
Supreme
1 kg

Täissuitsuvorst Lihaveise
240 g
Rannarootsi

Juust Forte Classico
180 g
Valio

Assortii Tallinn
Pergalei
348 g

Alkoholivaba vahuvein
Blue Nun Silver
0,75 l

+ 0.10

3.68
4.48

Kihnu vürtsikilu
1 kg
Kihnu kala

17.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

0.98
1.08

6.53 €/kg

Sibula grillvorst
1 kg

Einesink
(viilutatud)
150 g

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

SOODUSPAKKUMISED!
18. veebruar - 03. märts

1.08
1.38

5.84 €/kg

0.64
0.88

10.67 €/kg

0.98
1.24

49.00 €/kg

GT Vein Teliani
Valley Alazani
al 11 75 l / 2 sorti%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.78
2.48

23.73 €/l

2.24
2.88

al 14.93 €/l

0.78
0.98

7.80 €/kg

5.58
7.68

74.40 €/l

2.48
3.48

0.06 €/tk

3.28
3.88

14.58 €/l

al 2.18
3.28

al 8.72 €/l
2.08

2.28

0.10 €/tk

2.58
al 3.28

al 0.22 €/tk

4.68
5.98

4.00 €/kg

3.68
5.78

al 3.35 €/l

6.98
8.48

27.92 €/l

0.78
0.98

0.08 €/m

0.64
0.78

7.53 €/kg

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.

Sarvesai Croissant
185 g / 2 sorti

Pesukaitse Carefree
Plus Large
40 tk

Šokolaad Snickers Crisp
60 g
Mars

Pähklikreem
Nusica Duo
750 g

Üllatusmuna
Kinder Joy
20 g

Šampoon Head & Shoulders
225 ml
2 sorti

Kakaopulber Vilma
(vähendatud rasvasisaldusega)
150 g

2.34
3.14

3.12 €/kg

Kohvioad Jacobs
1 kg
2 sorti

KPN vein Zensa
Organic al 12,5%
0,75 l / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT vein Old Tbilisi
11,5 0,75 l%
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Kännu Kukk
Liviko
45% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Scottish Leader
Blended Scotch
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Viru Valge
Liviko
40 1 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambapasta Colgate Total
75 ml
2 sorti

Deodorant Fa MEN Chedarwood
al 50 ml
2 sorti

Seep Neutral
Sensitive Skin
100 g

Šampoon Nivea (meestele)
250 ml / 2 sorti

Tooniv sprei Magic Retouch
75 ml
erinevad toonid

Hügieeniside Naturella Ultra
al 14 tk / 3 sorti

Hügieenisidemed Vuokkoset
100% Bio
al 9 tk

Niisked salvrätikud Pampers
52 tk / 2 sorti

Laste mähkmed Pampers
Premium Care
(3, 4, 5) al 44 tk / 3 sorti

12.48
al 0.21 €/tk

15.98

Pesugeel Ariel
al 880 ml
5 sorti

Nõudepesuvahend
Fairy
900 ml
5 sorti

Alumiiniumfoolium Elise
29 cm x 10 m

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

Mopp Vileda
Super Mocio
1 tk

Varumopp Vileda
Super Mocio
1 tk

Nõudepesumasina kapslid
Finish Quantum
30 tabletti

7.98
14.68

0.27 €/tk

1.88
2.28

2.09 €/l

6.98
7.98

1.68
al 2.18

LED lamp
3000K
E27, E14
1 tk / 3 sorti

Kiisueine Gourmet Perle
85 g / 2 sorti

Tee Greenfield
Golden Ceylon
100 g

Karastusjook
1 l / 4 sorti
Coca-Cola

0.88
1.08

Röstitud maapähklid
Estrella
140 g
2 sorti

India pähkel Premium
300 g
Germund

Kartulikrõps Estrella
tomatisalsa
180 g

4.62
5.94

15.40 €/kg
1.28

1.98

1.64
2.08

9.11 €/kg

Kuivatatud ingver
kommi asemel
150 g

1.44
1.78

9.60 €/kg

al 0.88
al 0.98

al 5.87 €/kg

ÖKO maiustus
kommi asemel
al 100 g

UUED TOOTED!UUED TOOTED!

9.14 €/kg

1.38
1.94

13.80 €/kg

1.68
1.94

11.20 €/kg

10.98
17.98

+ 0.10

1.44
al 1.78

0.03 €/tk

Õhuvärskendaja Air Wick
Freshmatic komplekt
250 ml

4.68
5.68

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

MÜÜA

Maja Kandla külas, Saaremaal 
krunt 7200 m2, maja 92 m2. 

www.kv.ee/3205100

Soodushind 35 000 €

Kalana külas Põltsamaal 
2-korruseline maja krunt 2500 m2.

www.kv.ee/3142474

Uus hind 11 900 €

ÜÜRILE ANTAVAD KORTERID: 
• 2toaline möbleeritud korter  Näpil  

www.kv.ee/2623549 
• 1toaline möbleeritud Tapa, Eha 12 

www.kv.ee/3302848 
• 2toaline Vinnis, möbleeritud 

www.kv.ee/3268765 
• 2toaline Koigi külas (Järvamaa) 

www.kv.ee/3317359 
• 1toaline Põlvas (Vabriku 35) 

www.kv.ee/2710329 
• 2toaline Jõgeva (Kivi2)  

www.kv.ee/3151249 
• Põltsamaal 2toalised, Vägari 

www.kv.ee/3390213
•  Põltsamaal Kamari külas  

www.kv.ee/3387961
• 2toaline Kunda Eha 3 

www.kv.ee/3335474
• 1toaline Kaarepere ( Jõgevamaa) 

www.kv.ee/3407133
• 1toaline Kohtla-Järve Ravi 1 

www.kv.ee/3335472 

Vana hind 40 000 €

2-korruseline kortermaja Vändra 
alevis. Üldpind 1013 m2. 

www.kv.ee/2335034

Soodushind 55 000 €
Vana hind 65 000 €

Maja Kastre vallas Tartumaal.
Krunt  1300 m2.  

www.kv.ee/3367358

Uus hind 35 000 €
Vana hind 45 000 €

3-toaline korter Pärnu linnas, 
võimalus ehitada II korrus. 

www.kv.ee/3312421

Soodushind 70 000 €
Vana hind 83 000 €

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

www.kv.ee/3134721

Soodushind 43 000 €
Vana hind 48 500 €

Müüa Koigi külas (Järvamaa) 
1-toaline korter, I k, möbleeritud 

43,6 m2, rõduga. 
 www.kv.ee/3401638

Soodushind 18 500 €

Müüa Kaareperes remonti vajav 
korter, II k, rõdu.õhksoojuspump. 

www.kv.ee/3401456

Soodushind 15 500 €

Müüa Põltsamaa v  Vägari külas, 
2-toaline korter, keskküttega. 

www.kv.ee/3401447

Soodushind 13 800 €

Müüa Põlvas remontivajav korter 
Vabriku 35. 

www.kv.ee/3401756

Soodushind 22 500 €

Müüa Kohtla-Järvel 
1-toaline korter. 

www.kv.ee/3405973

Soodushind 6000 €

Müüa 2-toaline korter 
Kunda linnas. 

www.kv.ee/3407138 

Soodushind 11 500 €

Müüa Näpil 2-toaline 
remonti vajav korter.  

www.kv.ee/3401786 

Hind 43 500 €

Müüa Põltsamaa v Väike-Kama-
ris 2-toaline möbleeritud korter 

(ahik+õhksoojuspump).
www.kv.ee/3396689

Soodushind 15 800 €

Müüa Jõgeva linnas 2-toaline 
korter Kivi 2, V korrus.

www.kv.ee/3401696 

Soodushind 24 500 €

Müüa Vinnis 2-toaline korter 
38,9 m2, möbleeritud, III k. 

www.kv.ee/3401416

Soodushind 34 500 €

2-korruseline maja Rummul 
krunt 4600 m2.

www.kv.ee/3353222

Vana hind 45 000 €
Soodushind 35 000 €

Hind 16 500 €

Korter Siimusti alevis 
3-toaline 48,9 m2.  

www.kv.ee/3344855

Soodushind 34 000 €
Vana hind 37 500 €

Aseri lähistel maja koos 
krundiga 1,4 ha. 

www.kv.ee/3362079 

Soodushind 15 500 €

Müüa Tapal Eha 12, keskküte, II k, 
1-toaline möbleeritud korter.  

www.kv.ee/3401649

Vana hind 12 500 €

Lisainfo tel 5624 4605 igor@sacito.eu
JÄRELMAKSU VÕIMALUS. TINGI! 

Vana hind 17 500 €

Vana hind 20 000 € Vana hind 16 500 €

Vana hind 36 500 €

Vana hind 26 500 €

Vana hind 13 000 € Vana hind 45 500 €

Vana hind 25 000 € Vana hind 7500 €

Vana hind 15 800 € Vana hind 16 800 €

KINNISVARA

• Müüa ahiküttega 2toaline 41 m2 suu-
rune korter, Pikk 37 Rakvere. Hind 26 
650€. Tel 5034972, info@ko.ee

• Müüa 2toaline korter, mis ootab 
omanikku, kes soovib luua omanäolist 
elamist. Korter on täielikult puhtaks 
roogitud vanast ehitusmaterjalist ja 
pudedatest seintest. Saab kohe ehi-
tama hakata. Korter asub I korrusel 
päikesepoolses küljes renoveeritud 
majas energiamärgisega B+. Kui tekkis 
huvi, helista tel 512 1648

• Müüa 2toaline rõduga ja keskküt-
tega korter Vinnis. II korrus, maja 
keskel, avatud köök ja suurtuba, 
suur magamistuba, WC ja duširuum 
asuvad koos. Maja renoveeritud, 
korteris uued radikad, uued pa-
kettaknad, uus torustik. Keskmises 
seisukorras, vajab väikest remonti. 
Tel +358 41480 6892 või liiav0301@
gmail.com

• Müüa korter Roelas, Lääne-Viru-
maal, Rakverest 25 km. Korter on 
2toaline (54,8 m2). I korrusel, soojus-
tatud. Kütta on võimalik õhksoojus-
pumba, kamin-ahjuga, puupliidiga. 
Kommunaalkulud on väga väikesed 
- vesi umbes 9 eurot inimene, prügi 
3 eurot, elekter vastavalt tarbimisele. 
Kahel inimesel olid kommunaalid alla 
saja euro kuus-kõik kokku. Olemas 
ka keldriboks ja parkimiskoht maja 
ees. Roelas tegutseb lasteaed ja põ-
hikool. On olemas Aldari pood. Hind 
17 000 €. Tingi! Tel 58811 285/5612 
8683

• Müüa Laekvere lähistel 2toaline
ahiküttega korter. Hind 1000 €. Tel 
5669 3339

VAHETUS
• Vahetada 2toaline korter Rakveres
2toalise korteri vastu Kuusalusse. 
Tel 5800 4765

OST

• 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 ahiküttega korteri 1-3 tuba
Rakveres. Tel 5347 7180

• Soovin osta maja Kundas või Rak-
veres. Kinnisvaraportaalide pakku-
mistega tuttav. Kirjuta: kiriannelile@
outlook.com, tel 502 0734

• 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

• Ostame perega talu/maakodu Lää-
ne-Virumaal. Interneti kuulutustega 
oleme kursis. Kinnistu võiks olla vä-
hemalt 1 h, aga vaatame üle kõik pak-
kumised! Võta ühendust tel 5568 0792

• Soovin osta igas seisukorras maama-
ja või talumaa kinnistu ilma hoonestu-
seta. Võib olla ka suurem kinnistu koos 
põllu ja metsaga. Tel 5636 4922

• 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 garaaži Rakveres, võib 
vajada remonti. Tel 5340 3775

• Ostan garaaži Haljalas. Tel 5645 5614

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

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda või müüa 1toaline
keskküttega korter Tamsalus (tuba, 
köök, vannituba, esik, pakettaknad, 
turvauks). Tel 5680 1956

• Rendile anda 2toaline korter (53 
m2) Rakveres, ahjuküttega. Hind 350 
€ + kommunaalmaksud. Tel 508 3993

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres, vesi 
õues, üüri hind 130 € + maksud. Info 
tel 527 0058

• Üürile anda 2toaline renoveeritud 
ahjuküttega korter Haljalas. Üür 195 
€ + kommunaalid. Info tel 5667 0958

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Kia Ceed SW, 2008. a. 1,6, 
bensiin, 93kW, läbisõit 157 000 km.  
Suverehvid valuvelgedel kaasa. 
Hind 2200 €. Tel 5666 1910

OST
• 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 sõidukeid, kaubikuid ja 
maastureid igas seisukorras! Raha 
kohe kätte! Vajadusel kustutame 
registrist! Helistage julgelt, mak-
san rohkem! Tel 5355 5848

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

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

• Sõidukite kokkuost. Pakkuda võib 
kõike! Raha kohe kätte! Tel 553 3060/
info@carus.ee

• 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

• Ostan kastiauto maasturi! Näiteks 
l200, Navara, B2500, Ranger jne! Paku 
julgelt! Tel 5565 9595

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

Info tel 504 0118

 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

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!!

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

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

www.kuulutaja.ee

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

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

* 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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. 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

• Veo- ja kolimisteenus ka kolu vedu 
prügimäele. Tel 506 1547

Ostan külgkorviga vana 
mootorra  a, pakkuda 
võib ka lihtsalt vana 

mootorratast, 
külgkorvi ja varuosi. 

Tel 527 4255TeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

KAEVETEENUSED

•  Osutame kaeve- ja planeeri-
misteenuseid ekskavaatoriga. 
 Tel 520 7616    

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

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616

EHITUSTEENUS

• Santehnilised ehitus- ja pa-
randustööd. Biopuhastite, sep-
tikute paigaldus ja müük. Küsi 
pakkumist ka hajaasustuse prog-
rammile! Tel 5757 0202, erlend@
eestiseptik.ee

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

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

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

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

• Vannitoa täisremont Rakveres. Tel 
508 3993

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

• Pakume üldehitusteenust. Tel 501 
3862

• 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

• Maalritööd, trepikodade remont, 
fassaadide värvimine, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 9293, 
Ehmes.ee. Lai 3 a

• Ehitus ja remondimees ootab 
pakkumisi. Tegelenud 20-aastat ehi-
tus ja remonditöödega, olemas auto 
+ haagis 3 x1,5 m + tööriistad. Töö 
kvaliteedi ja alkoholiga muret pole. 
Oodatud ka väiksemad tööd jne. Kip-
sitööd, maalritööd, plaatimine, toru-
tööd, uste ja akende vahetus, laed, 
põrandad, ventilatsioon, tänavakivi 
paigaldus, terrassid jne. Tel 5553 8686, 
vaikne15@gmail.com

• Teeme igasuguseid lammutustöid. 
Tel 5891 6787   

• Ehitus, viimistlus ja remonttööd
(plaatimine, pahteldus, parkettitööd). 
Tel 504 5560

• Kogemustega elektrik teostab erine-
vaid elektritöid. Hind kokkuleppel. 
Tel 5689 4149  

• 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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

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

• 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

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

www.kuulutaja.ee
LOE

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

Katuste lumekoristus ja 
jääpurikate eemaldus. 

Tel 5553 0770

Pööningute, keldrite ja 
muude ruumide 

puhastamine prahist koos 
äraveoga. 

Tel 5553 0770

NAISTE- JA MEESTEJUUKSURID
5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK
Kaire tel 5566 2712

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
Avatud E-R 9-19

    L 9-15

Võtame tööle naistejuuksuri. 
Tel 5897 9293

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Kortermaja trepi-
kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• 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

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

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

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

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

Terrasside, puukuuride 
ja muude varjualuste 

ehitamine. 

Tel 5553 0770

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

Müün, paigaldan ja
 remondin õhksoojus-

pumpasid ja 
konditsioneere. 

Tel 502 4944

MUUD TEENUSED
• Koduhooldusteenus sisaldab ko-
duabi ja hooldusabi. Koduabi on isiku 
abistamine igapäevaeluks vajalikel 
tegevustel. Tel 5347 5132

• OÜ Häcke Rakvere pansionaat Kuld-
ne Sügis pakub ööpäevaringset  lühi- 
ja pikaajalist üldhooldusteenust. Info 
tel 5887 4558. OÜ Häcke Paide eaka-
tekodu pakub ööpäevaringset lühi- ja 
pikaajalist  üldhooldusteenust. Tel 
5342 2248

• Pehme mööbli remont, veo võima-
lus. Tel 506 1547

• 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

• Kogemustega kõrgharidusega raa-
matupidaja osutab fi rmadele raama-
tupidamisteenust. Tel 55686 385, 5688 
7448; e-mail: benedicion2@gmail.
com 

• Raamatupidamisteenus ettevõte-
tele. Majandusaasta aruanded. kadi.
ryytel@gmail.com, tel 5346 6873

• Arvutite hooldus ja remont. Prin-
terite müük, hooldus ja rent. Kohapeal 
suur valik kvaliteetseid, soodsa hinna-
ga analoogtoonereid. Alates 31.01.2022 
uus aadress E. Vilde 3, telefon 553 5475, 
meiliaadress info@itsalong.ee

• 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

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

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

• Müüa täiskomplektne laifilm ki-
noprojektor UKRAINA, kitsasfilm
projektor LUTŠ ja muud fototehnikat. 
Tel 508 6959

• Müüa sõjaaegsed ajalehed (OMA 
RADA RINDELEHT) 1943-44. a. Tsaa-
riaegseid ajalooliseid raamatuid; 
nõukaaegset tehn. kirjandust ja laste-
raamatuid, kalendrid, marke, märke ja 
muud kila-kola. Tel 508 6959

• Müüa uus inverter generaator
6kW, bensiin. Lisainfo tel 523 5181

• Müüa velotrenažöör. Tel 5625 0962

• Kas kellelgi on pakkuda vanu pro-
paani ja hapniku balloone? Palun 
helistada. Tel 5678 0335

OST
• 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 160 € 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 pildil olevad esemed. 
Tel 529 1288

• Ostan NSVL fotoaparaate, ob-
jektiive, vahvliküpsetajaid, vär-
vilisest klaasist vaasid, kujuke-
sed ja muud! Tel 5607 6805

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan pildil olevad esemed. 
Tel 529 1288

• Ostan pildil olevad esemed. 
Värvid võivad erineda. Tel 529 
1288

• Ostan pildil olevad esemed. 
Värvid võivad erineda. Tel 529 
1288
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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

TASUB TEADA/KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142
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

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 45 €/rm 

Tel 5043 246

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

Müüa liiva, kruusa, 
killustiku, mulda kuni 15 t 
koorem, multilift-autoga: 

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

MÜÜA KÜTTEPUID 
Toores lepp - hind alates 40 €/rm, 

kuiv lepp - hind alates 55 €/rm, 
saadaval ka sangleppa ja kaske. 
Puud on laotud 5 m3 alustele, 

hind alates: hall lepp 300 €, san-
glepp 320 €, kask 380 €. 

Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport hinnas. 

Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-Virumaa

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müüb, 
paigaldab ja hooldab! Kui otsid 
õhksoojuspumpa siis küsi meilt 
pakkumist! Õhksoojuspump on 
väga mugav ja säästlik küttelahen-
dus. Tasuta konsultatsiooni tel 5662 
2050 või http://www.rakverekliima.
ee MEIL ON LÜHIKE OOTEAEG!

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

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

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu ja toored, transport, koo-
rem 5-10 m3. Tel 505 1528

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja 
lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind lepal 
3,50 €/kott ja kasel 4 €/kott. Tel 
505 1528

• Müüa soodsalt lõhutud küt-
tepuid, pakkuda ka 30 cm 40 L 
võrgus kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa toored lõhutud küttepuud. 
Halu pikkus vastavalt kliendi soovile. 
Saadaval: hall lepp, must lepp, kask, 
metsakuiv kuusk. Hinnad. Alates 40 €/
ruum. Lääne-Virumaa, Väike-Maarja 
vald. Tel 5375 4750

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 
905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553       

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
501 3862   

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

•  Müüa erinevaid sorte puitbriketti ja 
pelletit 6/8 mm ning kivisüsi 25/1000 
kg. Transport hinnas. Tel 5390 0545    

• Kuivad puud võrgus 30 cm. Tel 
5380 5508

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohale toomisega, veokile laotult 5-15 
m3. Kuivad 38, 50 cm ja toored 30-50 
cm, hinnad soodsad. Tel 503 031

 EHITUS

• Ostan karprauda laiusega 100-200 
mm, kogupikkusega 38 jm, võib olla 
kasutatud. Tel 517 9257, heinoveod@
heinoveod.ee

• Ostan vask, messing, pronks ja 
roostevaba plekki paksusega 0,15-0,2. 
Tel 516 7053

• Müüa liiva (kild kuni 10 t), vedu! 
Tel 520 7616  

• Müüa täite- ja ehitusliiva, mul-
da, kruusa ja killustiku. Tel 520 
7616   

•  Müüa soodsalt saematerjali. Tel 
501 2905   

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

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 

parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa Kungla Talu söögikartulit
„Gala“ ja „Laura“. 30 kg võrk. Hind 15 
€. Müüa ka seemne suurust- ja praak 
kartulit, hind kokkuleppel. Vedu. Info 
tel 514 1338

• Müüa kuni 40 heinarulli d=1200 
mm, hein tehtud juulis 2021 ja hoitud 
katte all. Tel 514 6571

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

OST
• Ostan mootorsae, võib vajada ka 
suuremat remonti. Tel 503 9650

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, 
fototehnikat, fotosid, albumeid, 
raadio, lauanõusid, ehteid ja pal-
ju 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 sulatuseks. Kõik 
muud vanad esemed ka huvitavad! 
Tel 5872 5458

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, medaleid, post-
marke, albumeid, vimpleid, ti-
kutoose ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

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

TEATED

• Jalad ilusaks S Stuudio’s! Tule 
lõõgastu ja teeme Teie jalad korda! 
Hinnakiri ja täpsem info telefoni teel. 
S Stuudio, Tallinna tn 16, Rakvere. Tel 
5461 5573

TUTVUS

• 60-aastane sale pikem mees tutvub
noorema naisega, elan oma majas. 
Tel 5348 9906

• Mees 70-aastane Tallinnast, pikkus 
167 cm, soovib tutvuda naisterah-
vaga, võib olla meeldivalt täidla-
ne. Palun ainult helistada tel 5694 
3171

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

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

Seemned lindudele 5 kg/kott kott 7,00

Kala kioskis värske räim ja kilu kg 1,50

HINNAD RAKVERE TURUL 17. VEEBRUARIL 2022 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

TALVEL AVATUD KÖÖGIVILJA KIOSK 10.00  14.00

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Sügav kaastunne 
Õnnelale, Tõnule ja Heikile 

kalli poja ja venna  
TAAVI NIRGI 
kaotuse puhul. 

Kristiina perega

TÄNA MAAILMAS

1268: verine taplus 
Rakvere linnuse all
Täna 754 aastat tagasi, 
18. veebruaril 1268. aastal 
toimus Rakvere lähistel ve-
rine lahing venelaste ja 
taanlaste vahel, mis Vene-
maa ajaloolaste seisukoha 
järgi lõppes venelaste suu-
re võiduga. Mitme teise rii-
gi, sealhulgas Eesti ajaloo-
lased seda arvamust
ei jaga.

Allan Espenberg

1268. aasta alguses asusid Novgo-
rodi väed sõjaretkele leedulaste vas-
tu, kuid teel olles muutsid meelt ja 
pöörasid pilgu hoopis teises suunas 
– Taani valdustele Liivimaal. Oldi 
seisukohal, et leedukad ohustasid 
küll Pihkva maid, kuid taanlastelt on 
lihtsam varandust endale kahmata, 
kartmata seejuures tõsist vastulööki. 

Novgorodlased laastasid ja rüüs-
tasid Rakvere (venepäraselt Rako-
vori) ümbrust, kuid linna ei suutnud 
nad vallutada. Kaotanud lahingu-
kampaanias seitse inimest, naasid 
nad koju väga rahulolematutena 
neid tabanud ebaõnnestumise pä-
rast, mistõttu asusid peaaegu kohe-
selt ette valmistama uut rünnakut. 
Lootmata enam ainult omaenda 
jõududele, saatsid novgorodlased 
teistele vürstidele ettepaneku osale-
da sõjakäigus Rakvere vastu. Novg-
orodlased kutsusid oma ridadesse ka 
meistrimehi, kes oskasid valmistada 
piiramisrelvi. Riia ja Tartu elanikud, 
Liivimaa rüütlid, kes olid ärevil ve-
nelaste ulatuslikest sõjalistest ette-
valmistustest, saatsid saadikud, kel-
lega novgorodlased leppisid kokku, 
et Liivimaa sakslased ei lähe taanlas-
tele appi. 

Venelaste sõjakäik algas eestlas-
te traditsioonilise mahalöömisega. 

Ühes paigas avastasid venelased 
koopa, kuhu olid paljud kohalikud 
elanikud peitu pugenud. Pole teada, 
kuidas põliselanikud venelasi ta-
kistasid ja miks nad otsustati tappa. 
„Kolm päeva seisid väeosad koopa 
ees ega pääsenud kuidagi tšuudidele 
ligi. Lõpuks pani üks meister ette, et 
laseb koopasse vee. Nii olid tšuudid 
sunnitud oma varjupaigast lahkuma 
ja nad tapeti,“ kirjutas vene ajaloola-
ne Sergei Solovjov (1820-1879).

Lahing näitas: 
kes on kes
Rakvere lahingu täpne asukoht pole 
teada, kuid see asus praegusest Rak-
verest umbes 7 kilomeetri kaugusel, 
kus said kokku Novgorodi ja teiste 
vene vürstiriikide väed ning Taani, 
Liivi ordu ja Tartu piiskopi väed. 
Vene hiiglasuure armee rünnak 
sundis ühinema põliseid vaenlasi: 
taanlasi ja Liivimaa sakslasi, kes olid 
varem Eesti maa-alade jagamise pä-
rast olnud pidevas sõjaseisukorras. 
Eestlased said aga taaskord teada, 
kes on nende vaenlane ja kes kaitsja.

Vaatamata agressori ülekaalukale 
(vähemalt kahekordsele) üleoleku-
le tormasid liitlased julgelt venelasi 
ründama ja tekitasid vaenlasele sel-
liseid kaotusi, misjärel ta pidi oma 
plaanidest loobuma ja taanduma.

Mõlemad pooled said suuri kao-
tusi ja lahingus hukkus ka Tartu 
piiskop Alexander, kes ründas la-
hingu alguses venelasi koos teiste 
Liivimaa ratsaväelastega ja langes 
kokkupõrkes. Seejärel tõrjusid 80 
ordurüütlit kahe Vene väeüksuse 
rünnaku ja sundisid nad taganema. 
Lahingus hukkus palju vene sõdu-
reid ja krooniku järgi oli „iga saksa 
mehe peal kuuskümmend vene-
last.“

Pärast lahingut ja Rakveret val-
lutamata seisid Vene vürstide 

väesalgad kolm päeva võidu mär-
giks „kontide peal“ (lahinguväljal) ja 
seejärel läksid lihtsalt koju, tegemata 
katseid Liivimaal kanda kinnitada. 
Siinseid alasid jäid rüüstama ainult 
pihkvalased, keda juhtis Leedu pä-
ritolu vürst Dovmont (Daumantas). 
Nagu kirjutas Solovjov, siis Dov-
mont ja pihkvalased tahtsid Rakvere 
all saavutatud edu oma huvides ära 
kasutada ning laastasid Liivimaad 
kuni mereni ja koju naastes võtsid 
kaasa palju vara ja ka sõjavange.

Väidetavalt Rakvere lahingus ras-
ke kaotuse saanud liivlased maksid 
Pihkvale kätte juba järgmisel aastal. 
Vene vürstiriigid ja nende „vanem 
vend“ Novgorod ise ehk Taani val-
duste ründamise korraldaja ja osa-
lised, ei saanud kannatada, lubades 
oma sigaduste eest kättemaksu vastu 
võtta pihkvalastel.

Lüüasaamine Rakvere lähistel oli 
viimane suurem venelaste sissetung 
Liivimaale enne 16. sajandit. See 
peatas enam kui sajandi kestnud Ve-
nemaa rünnakud oma läänenaabrite 
vastu. Sellest ajast alates püüdsid 
Novgorod ja Pihkva sisse seada Lii-
vimaaga sõbrasuhteid oma igivana 
vaenlase ehk teiste vürstiriikide ja 
nende uue keskuse Moskva vastu. 

Venelaste tavaline 
rüüsteretk
On teada, et Rakvere lahing jättis 
kaasaegsetele väga tugeva mulje. 
Esiteks seepärast, et Rakvere la-
hingu mastaapsus oli palju suurem 
kui kuulsal Jäälahingul, mis oli 
toimunud 26 aastat varem. Rak-
vere lahingus ei sõdinud venelaste 
vastu mitte ainult Tartu piiskop-
konna elanikud, vaid paljud Saksa-
maa alad, mis tulid appi taanlastele, 
kelle vastu venelased olid seda sõ-
jakäiku alustanud. Vene väeüksusi 
ei juhtinud mitte kaks vürsti, vaid 

koguni seitse. Vastavalt sellele 
oli Vene armee suurus kaks kuni 
kolm korda suurem kui 1242. aastal 
Jäälahingus. 

Teiseks oli Rakvere lahing nii 
äge ja verine, et Novgorodi leeto-
pissi (kroonika) andmetel kaotasid  
novgorodlased selles kõik oma ko-
mandörid: possaadniku (vürsti ase-
mik) ja tuhatniku (tuhande sõjame-
he juht), kolmteist kõige suursugu-
semat linlast, aga lihtsõdureid sai 
hukka lugematu arv. Loomulikult 
ei huvitanud Novgorodi kroonikut 
see, kui palju teistest Vene üksus-
test pärit sõdureid surma sai. Võib 
oletada, et nende kaotused olid 
sama suured. 

Huvitav on see, et kui Venemaa 
ajalooõpikutes räägitakse põh-
jalikult Jäälahingust kui „keskaja 
suurimast lahingust“, siis Rakvere 
lahingust enamasti vaikitakse. Põh-
just pole vaja kaugelt otsida. Asi on 
nimelt selles, et see lahing ei sobitu 
mitte kuidagi lääneriikide Vene-
maa-vastase agressiooni teooriaga. 
Taanlased, kelle valdusi venelased 
ründasid, ei kujutanud Novgorodi-
le ja Pihkvale mingit ohtu. Pealegi 
ei ohustanud nad ka Tveri, Suzda-
li ja Pereslavli turvalisust, kuigi ka 
nende linnade väeosad tulid samuti 
Rakvere alla. 

Venelastel polnud ka kavatsust 
Eesti alasid endale haarata, ehk 
nagu nõukogude ajal oli kombeks 
öelda: vabastada orjastatud koha-
likud elanikud katoliku kiriku ja 
läänefeodaalide raskest rõhumisest. 
See oli järjekordne röövretk, üks 
sellistest, mille kohta Solovjov kir-
jutas: „Nad sisenesid Saksa aladele 
ja hakkasid seda traditsiooniliselt 
laastama“. Seega oli tegu tavalise 
röövrünnakuga, sest venelased ei 
taotlenud ei poliitilisi ega sõjalisi 
eesmärke. 



Kuulutaja reede, 18. veebruar 2022 15VABA AEG

KUHU MINNA

Rakvere Teater
18.02 kell 19 “Lihtsalt, rõõmuks” s/s, kontsertlavastus
18.02 kell 19 „Ilma sinuta” v/s, lav. Peeter Raudsepp

19.02 kell 19 „Katk.Est.Used.” s/s, lav. Karl Koppelmaa
19.02 kell 19 „Kuni ta suri” v/s, lav. Peeter Raudsepp
22.02 kel l 19 „Oi, Johnny” s/s, lav. Peeter Raudsepp

Agderi kunstistipendiaat on tekstiilikunstnik Reena Curphey

L ääne-Viru sõprusmaakonna 
Agderi kunstistipendiumi sai 
tänavu tekstiilikunstnik Ree-

na Curphey. Ta elab perega Porkuni 
lähedal Oruveski talus, pereettevõte 
kasvatab lambaid ning loovusaidas 
tegeleb Reena oma loominguli-
se tööga. Aegajalt korraldab ta ka 
kunsti- ja käsitööalaseid töötubasid 
ning lisaks töötab Tamsalu Güm-
naasiumis kunstiõpetajana. 

„Minu looming on tihedalt seotud 
loodusega ja mind ümbritseva kesk-
konnaga. Enim inspiratsiooni saan 
looduses leiduvatest tekstuuridest ja 
pindadest. Minu põhilisteks väljen-
dusvahenditeks on tekstiil, tehnika-
test enamjaolt viltimine,“ kirjeldas 
Reena Curphey. 

Oruveski talus elavad ka rootsi 
peenvilla tõugu lambad, kelle vil-
la ta samuti oma töödes kasutab. 
„Kunstnikuna huvitab mind ala-
ti kogu loomeprotsess ja see, kui 
erinev see teatud tööde juures on. 

Mõne seinatekstiili puhul on al-
guses olemas selge arusaam ja siht, 
kuhu  tööga edasi liikuda. Mõni tei-
ne töö hakkab aga loomeprotsessis 

ise oma elu elama ja seega võib ka 
tulemus tihti ka mind ennast ül-
latada. Kogu see protsess on väga 
põnev ja seda meeldib mulle jälgida 
ka lastega koolis töötades,“ rääkis 
kunstik ja kunstiõpetaja.

2021 oli Reena Curphey`le väga 
edukas aasta näitustel osalemise 
poolest – kokku õnnestus tal osa 
võtta üheksast näitusest. „Lisaks 
avasin suvel ka oma esimese isiku-
näituse, mida sai näha nii Rakveres 
kui Tamsalus. Hetkel on valik töid 
väljas Tapa Kultuurikojas. Huvi näi-
tuse vastu on olnud suur ja kindlasti 
on kohalikul publikul võimalik mu 
töid näha ka tulevikus,“ lubas Reena 
Curphey. 

Naine plaanib järgmise sammuna 
uut ühtse ideega isikunäitust, mille 
teoks saamisele Adgeri stipendium 
kaasa aitab. „Lisaks on plaanis osa 
stipendiumist kulutada ka rahvusva-
helistel näitustel osalemiseks ja tööde 
transpordikulude katmiseks. Kind-

lasti soovin ka oma erialaseid oskusi 
arendada mõne maailmas tuntud 
tekstiilikunstniku või viltija veebi-
koolitustest osavõtmisega,“ rääkis 
Reena Curphey. „Usun, et Adgeri sti-
pendium aitab mul areneda kunstni-
kuna ning esindada Lääne-Virumaad 
nii kohalikul kui rahvusvahelisel 
tekstiilikunsti maastikul.“

Lääne-Virumaa sõprusmaakond 
Agder Norrast annab stipendiu-
mi välja juba kolmeteistkümnen-
dat korda ning selle väärtus on 25 
000 Norra krooni (2500 eurot). 
Stipendiumi eesmärgiks on eden-
dada kultuuri- ja kunstikeskkonda 
Lääne-Viru maakonnas ning luua 
kohalikule kunstnikule või kultuuri-
tegelasele võimaluse arendada oma 
oskusi. Mullu läks stipendium jaga-
misele kunstnik Mari-Riina Mölde-
ri ja kultuurivaldkonna eestvedaja 
Indrek Jurtšenko vahel. 

Katrin Uuspõld

Reena Curphey Rakvere Galeriis isiku-
näituse avamisel augustis, taustal töö 
„Pinnamood“. Foto: Erakogu

Geniaalne ja skandaalne Vaino Vahing
Rainer Sarneti tehtud dok-
filmi „Vaino Vahingu päeva-
raamat“ soovitan kõigil või-
malusel kinno vaatama 
minna. See on väga hea 
film, millel on lisaks infor-
matiivsele sisule pakkuda 
ka teatrielamus, mis mõjub 
paremini suurel ekraanil 
suures saalis. 

Margit Adorf

Selle pärast ei tasu üldse muretseda, 
kui te pole varem kuulnudki Vaino 
Vahingu nime ega tea, kes ta on. 
Minagi teadsin temast vaid pin-
napealselt. Kas ma tema ilukirjan-
duslikke lugusid lugenud olin, ega 
enam ei mäleta, tema skandaalset 
elulooraamatut ei olnud ma kohe 
kindlasti lugenud rohkem kui vaid 
mõne lõigu. Sellest pole hullu, fil-
mi vaadata on väga huvitav ka ilma 
mingite eelnevate teadmisteta või 
olemata Vahingu loomingu ja isiku 
huviline. Kindlasti on filmi huvitav 
vaadata ka nendel, kes on linaloo 
peategelasega paremini kursis, nii 
et selles suhtes universaalne dokk, 
sobib laiale publikule gümnasistist 
pensionärini. 

Vaino Vahing (1940-2008) on 
Eesti kultuuriloos väga eredalt ge-
niaalne ja skandaalne tegelane, kes 
algselt läks ja õppis hoopiski mitte 
kirjandust või teatriteadust, millega 
ta hilisemas elus tegeles, vaid temast 
sai arst, täpsemalt psühhiaater ja ta 
oli sellel alal tunnustatud tegija. Ta 
uuris süvendatult kohtupsühhiaat-
riat ja ka narkoloogiat, avaldas ar-
tikleid eksperimentaalsest ja kliinili-
sest psühhiaatriast. 

Vahingust oleks kindlasti saanud 
rahvusvaheliselt tunnustatud psüh-
hiaater, kuid 1970ndail tegi ta kan-
napöörde ja asus tegelema ilukirjan-
dusliku loominguga, püüdes samas 
kõike kirjapandut võimalikult palju 
ka omal nahal läbi elada. Ta armas-
tas ka teatrit, kirjutas näidendeid, la-

vastas, näitles. Ka seda tegevust saa-
tis tunnustus, nii nõukogude ajal kui 
ka hiljem Eesti Vabariigi ajal. Mul-
titalendi triivimisega kultuuripõllu 
poole aga ei oldud meditsiiniring-
kondades eriti rahul ja nii tegeles 
Vahing elu teisel poolel peamiselt 
kultuuriga, jättes karjääri psühhiaat-
rias seljataha.

Seda kõike ei pea Vahingu kohta 
aga üldse teadma enne Sarneti fil-
mi vaatamist. Piisab sellestki, kui 
teile öeldakse, et ta oli täiesti pöö-
rane sell, keerulisest lapsepõlvest 
sirgunud geeniuse ja hullumeelse 
piiril balansseeriv isik. Sarnet võtab 
Vahingu elukäigu põhjalikult ette, 
filmist saab teada kogu eluloo alates 
lapsepõlvest kuni surmani ja kind-
lasti saab aimu ka sellest, missugust 
mõju ta on avaldanud Eesti kultuu-
riloole.

Film koosneb kahest vahelduvast 
elemendist – klassikalisest doku-
mentaalsest jutustusest, kus inime-

sed meenutavad teda intervjuudes, 
näidatakse dokumentaalkaadreid, 
fotosid jms ning teiseks elemen-
diks on teatrinäitlejatega lavastatud 
mängufilmilikud stseenid Vahin-
gu loomingu põhjal, mis annavad 
filmile väga tugeva emotsionaalse 
raami.

Kui kardate, et kogu film on 
mustvalge ja liiga teatraalne, ke-
nitlev või kunstiline, siis seda ei 
tasu peljata, Sarnetil on väga häs-
ti õnnestunud elulise ja teatraalse 
elemendi omavaheline põimimine. 
Dokumentaalne osa on rahulikult 
kulgev, värviline, midagi üle mõis-
tuse käivalt arusaamatut seal ei ole. 
Lavastuslikud stseenid on mustval-
ged ja hästi intensiivsed, piisavalt 
lühikesed. Üks ei jää teise üle domi-
neerima, kõik on kenasti balansis.

„Vaino Vahingu päevaraamat“ on 
seega ka ise omalaadne eksperiment, 
kuigi see on dokumentaal, siis seda 
vaadates saab sarnase elamuse nagu 

oleks vaatamas käinud mängufilmi. 
Portreteeritava isik on kindlasti sel-
line, et temast saaks vändata haarava 
mängufilmi või ka telesarja, sest no 
oli ikka kirge täis hull küll. Selliste 
kohta öeldakse, et läheb nagu tank 
läbi seinte. Aga minge ja vaadake 
ise. Võimalik, et pärast filmi vaata-
mist tekib soov lisaks mõni Vahingu 
raamat läbi lugeda, film peaks sel-
leks piisavalt innustav olema küll, 
see püüab üht inimest mõista ja ava-
da, ei maali tema ümber kangelase 
oreooli, laseb vaatajal ise oma arva-
muse kujundada.

Filmis jagavad Vaino Vahingust 
oma mälestusi ja mõtteid Maimu 
Berg, Julia Laffranque, Ele Süvalep, 
Lembit Allikmets, Jüri Arrak, Han-
nes Kaljujärv, Valle-Sten Maiste ja 
Hando Runnel.  Lavastuslikus poo-
les teevad kaasa Von Krahli Teatri 
kuldajastu näitlejad Mari Abel, Tii-
na Tauraite, Liina Vahtrik, Taavi 
Eelmaa, Erki Laur ja Juhan Ulfsak.

Filmi lavastuslikus pooles teevad kaasa Von Krahli Teatri kuldajastu näitlejad Liina Vahtrik, Juhan Ulfsak, Tiina Tauraite, Taavi Eelmaa, 
Mari Abel ja Erki Laur. Foto: Pressimaterjalid
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Müügil ka süldi ja pasteedi materjal,
subproduktid, sealihakonservid.

Info ja ettetellimine tel: 5358 6772
vajanguperefarm@gmail.com perefarm

Sealiha
al veerand seast 2. 04 €/kg2. 04 €/kg2. 04 €/kg

2. 06

SÕBRAKUU PAKKUMINESÕBRAKUU PAKKUMINE

LIHAPOOD RATASTEL
Lääne-Virumaal kojuvedu

TASUTA
Lääne-Virumaal kojuvedu

TASUTA

ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE
KONSULTATSIOONID JA MENTORLUS

ARVUTIKOOLITUSED
RAAMATUPIDAMINE

PERSONALITÖÖ
ILUKOOLITUSED

ETTEVÕTLUSE KIIRKURSUS
E-ÕPPE KURSUSED PILVEKOOLIS

ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE
KONSULTATSIOONID JA MENTORLUS

ARVUTIKOOLITUSED
RAAMATUPIDAMINE

PERSONALITÖÖ
ILUKOOLITUSED

ETTEVÕTLUSE KIIRKURSUS
E-ÕPPE KURSUSED PILVEKOOLIS

Täiskasvanute tööalased täiendkoolitused Tallinnas, Tartus, Rakveres, Jõhvis ja Pärnus

Riided naistele ja meestele

18. - 26. veebruar

-20%
Turu Kaubamaja II korrus / Laada 16, Rakvere

-20%

Rakvere
Lääne 36
Tel 511 0286

LAOMÜÜK

Lepapuidust mööbel
sauna ja suvilasse,

voodrilauad, lavalauad,
põrandarestid

REISKA PA OÜ

PARIMAD HINNAD

+372 53 315 398

KARDINA- ja RÕIVAKANGAD 1 - 4 €/m
puuvilltrikotaazkangad 6 €/m

MÖÖBLIRIIDED 5 €/m
220-240 cm laiad VOODIPESUKANGAD 3,50 - 4,00 €/m

220-240 cm laiad puuvilisa�inkangad 5 - 7,00 €/m
VOODIPESU laadahindadega

Rakveres Lai 22

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

18.-19. veebruar
21.-22. veebruar
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