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Möödunud nädalavahe-
tusel toimusid 36. Eesti 
omavalitsuste talimän-
gud, mille peamiseks 
toimumispaigaks oli 
seekord Viru-Nigula 
vald. Jagus nii pinevaid 
võistlusmomente kui 
lustakaid hetki.

Liisi Kanna

Viru-Nigula valla spordijuht 
Ainar Sepnik rääkis, et mainis 
enda soovi mänge korraldada 
juba varem ning 2019. aas-
ta Eestimaa Spordiliidu Jõud 
kevadseminaril tegi taotluse. 
„Konkurentsi sisuliselt pol-
nud ja tegelikult on see üsna 
vastutusrikas töö. Seega jäi 
sõelale vaid meie kandida-
tuur ja minu poolt soov võtta 
vastutus peakorraldajana. Nii 
need asjad läksid,“ sõnas Sep-
nik.

Spordijuht lisas, et mängud 
on kahel korral järjest Lääne-
Virumaal toimunud – eel-
misel aastal Kadrinas –, mis 
näitab maakonna tugevust ja 
aktiivsust.

Viru-Nigula vallavanem 
Einar Vallbaum nentis, et 
niisuguse sündmuse korral-
damine aitab omavalitsust 
nähtavaks teha. „See on ju 
tegelikult suur promoüritus 
nii vallale kui maakonnale. 
Paljud spordiinimesed Eesti 
teistest paigust näevad näi-
teks, milliseid võimalusi on 
meil siin laagrite korraldami-
seks,“ sõnas Vallbaum, lisa-
des, et puhkehetkedel saavad 
ka omavalitsusjuhid koostöö-
võimalusi arutada.

Ühtlasi tunnustas valla-
vanem väga mängude etteval-
mistamise enda õlule võtnud 
kohalikku meeskonda. „Esi-
mest korda teha – viis pluss!“ 
kiitis Vallbaum.

Ainar Sepnik avaldas hea-
meelt, et koostöö vallavalitsu-
se inimeste ja allasutustega oli 
väga meeldiv ning sujus hästi. 
„Meil on sõnapidajad inime-
sed ja oleme tugev meeskond. 
Üldkorraldus jäi loomulikult 
minu peale ja peamine abi 
tuli seoses kultuurivaldkonna 
ning kommunikatsiooniga ja 
majanduskeskuse inimestelt, 
kes aitasid transportida in-
ventari jms,“ kirjeldas spordi-
juht.

Mängude iga-aastaseks 
eestvedajaks oleva Eestimaa 
Spordiliidu Jõud peasekre-
tär Tarmo Volt jäi tänavuse 
sündmusega igati rahule ning 
avaldas suurt kiitust Viru-
Nigula vallale. „Olid väga 
tublid kohalikud korralda-
jad, eeskätt Viru-Nigula val-
last, aga ka mujalt,“ sõnas 
peasekretär.

Nimelt toimus osa alasid ka 
Rakveres, Haljalas ja Otepääl. 
„Ainult ühe valla piires ei ole 
sageli võimalik mänge kor-
raldada,“ sõnas Volt, lisades, 
et tänavu tuli olude sunnil 

lumealad lausa teise Eesti äär-
de Tehvandile viia. „Aga olen 
rõõmus, et otsustasime siiski 
ka lumealad teha,“ lisas ta.

Tali ei jäänud taeva
Aga kui suurt mõju avaldas 
ilmastik ettevalmistuste te-
gemisel? „Lume puudumine 
mõjutas niipalju, et pidime 
lumealade toimumise otsuse 
lükkama viimastele hetkede-
le, see tähendab ütlesime väl-
ja, et teeme otsuse hiljemalt 
26. veebruaril. Minu kindel 
soov oli teha lumealad, kas-
või mujal Eestis. Talimängud 
ilma suusatamiseta pole päris 
õige,“ rääkis Sepnik.

„Loomulikult tahtsime ala-
sid läbi viia Virumaal – Mõe-
dakul ja Kiviõlis – , kuid loo-
duse vastu ei saa. Olime sun-
nitud lumealad viima Lõu-
na-Eestisse. Otsus oli ainu-
õige. Tegelikult praegune 
lumi ei ole piisav ja korra-
lik suusarada vajab enne raja 
põhja ning seejärel veel lund,“ 
sõnas spordijuht vahetult 
enne mängude algust ka Vi-
rumaal maha sadanud lume-
katte kohta.

„Lume puudumine lisas 
palju suhtlemist ja plaanide 
muutmist ning loomulikult 
võttis lisaenergiat. Olen väga 
rõõmus, et otsustasime veni-
tada ja teha otsuse 26. veeb-
ruaril – ilmselt oli sisetunne 
õige, et talv jõuab kohale,“ 
lisas Sepnik.

Osalusaktiivsusega 
oldi rahul
Kokku ligi 1400 sportlast 
50 omavalitsusest võistles 
murdmaasuusatamises, mäe-
suusatamises (mäesuusk ja 
lumelaud), meeste korvpallis, 
naiste korvpallis, lauatenni-
ses, males, kabes ja ujumises. 
Lisaks peeti meeleolukas juh-
tide võistluses.

Tarmo Volt nentis, et hal-
dusreformi järel on uued suu-
remad omavalitsused hästi 
vedu võtnud ning võistlejate 
arvuga võib igati rahule jää-
da. „Kõige olulisem on, et 
tullakse kohale. Osalejaid oli 
tänavu küll veidi vähem, aga 
see tuli eelkõige suusatamise 
ja mäesuusatamise arvelt,“ sõ-
nas liidu peasekretär.

Sama kinnitas Ainar Sep-
nik. „Talve pole olnud ja rada 
on keeruline – harrastajaid ei 
tule väga välja. Samas males 
ja kabes oli eelmise aastaga 
võrreldes veidi rohkem osale-
jaid,“ sõnas spordijuht.

Lääne-Virumaa oli Sep-
niku sõnul aga väga tubli –
esindatud olid kõik kahek-
sa kohalikku omavalitsust. 
Maakonna tulemustest tasub 
siinkohal eraldi välja tuua, 
et linnade arvestuses oli üle-
kaalukalt parima Rakvere 
Keila ja Viljandi ees.

Suurte, üle 8000 elanikuga 
valdade arvestuses saavutas 
üle mitme aasta taas esiko-
ha Tartu vald Rae valla ees. 
Kolmandaks tuli esmakord-

Omavalitsuste talimängud õnnestusid igati

selt esikolmikusse jõudnud 
Saue vald. Alla 8000 elaniku-
ga valdade arvestuses mahtu-
sid kolm omavalitsust lausa 
üheksa punkti sisse: esime-
ne Kiili vald, teine Põhja-
Sakala vald ja kolmas Aluta-
guse vald.

Tarmo Volt nentis, et 
võistkondlik arvestus on kee-
ruline, kuid vajalik, sest moti-
veerib sportlasi n-ö välja tule-
ma ja endast parimat andma.

Lääne-Viru omavalitsus-
juhid võidutsesid
Motiveeritust võis näha ka 
omavalitsusjuhtide vaheli-
ses võistluses, mille tulemus 
samuti võistkondlikus ar-
vestuses loeb. Seejuures ei 
pea tegu olema linnapea või 
vallavanemaga, vaid osaleda 
võivad ka volikogu juhid ja 
abivallavanemad.

Sel korral oli kohal 27 
omavalitsusjuhti, kes võtsid 
mõõtu kolmel alal: robooti-
ka, sise(nuti)orienteerumine 
ja taekwondo. Ainar Sepnik 
rääkis, et eesmärk oli siduda 
võistlus aladega, millega val-
las aktiivselt tegeletakse, sise-
orienteerumises tutvuti aga 
spordihoone ja kooliga, lisaks 
saadi võistluse osaks olnud 

viktoriini kaudu infot maa-
konna kohta laiemalt.

Võisteldi linnade ja valda-
de arvestuses, eraldi arves-
tust peeti naistele ja meestele. 
Võitjateks tulid linnade ar-
vestuses Siret Pihelgas Pai-
dest ja Mihkel Juhkami Rak-
verest, suurte valdade juhti-
dest Janika Usin Põlva vallast 
ja Dmitri Okatov Tapa val-
last, väikestest valdadest Kai-
rit Pihlak Kadrina vallast ja 
Ivar Lilleberg Haljala vallast.

Kairit Pihkal rääkis vahe-
tult võistluse järel, et üles-
anded olid väga huvitavad. 
„Roboti kokkupanek oli väga 
tore kogemus, mulle meel-

dib süveneda. Ja taekwando 
oli minu jaoks huvitav – see 
õnnestus mul hästi, olin vist 
naistest kõige tublim,“ lausus 
Pihlak naerdes ning lisas, et 
mujal poleks ta vast selliseid 
asju tegema sattunud.

Lisaks põnevale kogemuse-
le tasuks Kadrina vallavane-
ma sõnul aga võistlusel kind-
lasti osaleda, et mitte oma 
valla sportlasi alt vedada. „Ju-
hid peavad olema eeskujuks. 
Pealegi antakse punkte juba 
selle eest, kui juhid kohale tu-
levad. Osalen juba mitmendat 
korda ja alati on tore ka selle-
pärast, et näed teisi juhte ning 
kolleege,“ rääkis Pihlak.

Kadrina vallavanem Kairit Pihlak osale-
mas taekwondo harjutusel, kus spetsiaal-
sete anduritega varustatud soki abil loeti 
aja peale õigesti sooritatud jalalööke. Foto: 
Liisi Kanna

Viru-Nigula (punases) ja Lüganuse valla 
naiskonnad mõõtu võtmas. Foto: Liisi 
Kanna

Lumealad peeti Otepääl. Fotol meeste 
teatesõidu start. Foto: Võrumaa Spordiliit

ALADE 
TULEMUSED ERALDI
Hoolimata lumevaesest 
talvest osales murd-
maasuusatamises 325 
inimest. Teatesuusa-
tamises sai tulemuse 
kirja 25 naiskonda ja 
27 meeskonda. Kümne 
parema individuaal-
distantsi ja kahe pa-
rema teatevõistkonna 
kohapunktide liitmise 
tulemusena oli võidukas 
Järva vald Tartu valla ja 
Valga valla ees.

Mäesuusatamises 
osutus parimaks Tartu 
valla esindus Rae valla 
ja Luunja valla ees.

Ujumises võisteldi 
kolmel distantsil ja 
teateujumises. Pine-
vas võistluses kujunes 
esikolmik järgmiseks: 
esimene Rae vald, teine 
Jõhvi vald, kolmas Elva 
vald.

Meeste korvpallis 
lõpetas kahepäevase 
fi naalturniiri võitjana 
Rae valla võistkond, 
kes pinevas kohtumises 
alistas Kambja valla 
võistkonna. Kolman-
daks tuli Põlva valla 
võistkond.

Naiste korvpalli tur-
niiri võitis Tartu valla 
naiskond Keila linna ja 
Rapla valla võistkon-
na ees. Lauatennises 
osales 23 viieliikmelist 
võistkonda. Aseri Vaba-
ajakeskuses toimunud 
võistluse võitis Viljandi 
linna võistkond Tartu 
valla ja Põhja-
Pärnumaa valla ees.

Kabes oli võidukas 
Saue valla võistkond 
Jõgeva valla ja Rae valla 
ees. Osales 24 
võistkonda.

Males viis esikoha 
koju taas Tartu valla 
võistkond, teiseks tuli 
Vinni valla ja kolman-
daks Lüganuse valla 
võistkond. Kahel päeva 
võistles kokku 21 
võistkonda.
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RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

Optometristi vastuvõtt
6., 13., 20., 27. märts
Silmarõhu kontroll

6., 27. märts

Silmanägemise kontroll

TASUTA!

Eelregistreerimine telefonil:
322 3354

T-R 9-18, L 9-14

Tallinna tn 16, Rakvere

UUDISED

MÕNE REAGA
Avati kohaliku oma-
algatuse programmi 
taotlusvoor
1. märtsist on avatud koha-
liku omaalgatuse program-
mi kevadine taotlusvoor. 
Programmi eesmärk on 
tugevate ja omaalgatusel 
põhinevate kogukonda-
de tekkimine ja püsimine 
ning tegevusi toetatakse 
kahe meetme kaudu.

Esimese meetmega ra-
hastatakse kogukonna 
arengut, millega panusta-
takse kogukonnaliikmete 
teadmiste ja oskuste kas-
vu, kogukonna identiteedi 
tugevnemisse ja tõhusama 
koostöö tekkesse. Maksi-
maalne toetussumma pro-
jekti kohta on 2500 eurot.

Teise meetmega toe-
tatakse elukeskkonna ja 
kogukonnateenuste aren-
damist, millega panusta-
takse kogukonnaliikmete 
ühistegevust soodustavate 
avalikus kasutuses olevate 
objektide rajamisse ja aren-
damisse ning kogukonna-
liikmetele vajalike teenuste 
pakkumisse. Maksimaalne 
toetussumma projekti koh-
ta on 4000 eurot.

Toetusi saavad taotleda 
avalikes huvides tegutse-
vad mittetulundusühin-
gud ja sihtasutused, milles 
liikmena ei osale kohaliku 
omavalitsuse üksus ega 
riik ja mille liikmetest äri-
ühingud ei moodusta roh-
kem kui poole.

Taotlus tuleb esitada 
elektrooniliselt Lääne-
Viru Omavalitsuste Liidule 
e-posti aadressil moonika.
aruvainu@virol.ee hilje-
malt 1. aprillil kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse 
programmi infopäev toe-
tuse taotlejatele toimub 
12. märtsil kell 16 aadres-
sil Fr. R. Kreutzwaldi 5 (II 
korruse saal). Kinnitatud 
on uus programmi mää-
rus, mis toob endaga kaasa 
mitmeid olulisi muudatusi 
taotleja jaoks. Samuti on 
muutunud taotlusvormid. 
Infopäev on tasuta, regist-
reerida saab sellele samuti 
e-posti aadressil moonika.
aruvainu@virol.ee.

Täpsem info on üle-
val kodulehel www.virol.
ee/kohaliku-omaalgatu-
se-programm ning seda 
jagab VIROL-i arendus- 
ja väliskoostööspetsialist 
Moonika Aruvainu tele-
foninumbritel 3250115 ja 
524 3927.

Kuulutaja

V iimatise Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liidu 
üldkoosoleku esimene 

pool oli avatud kõigile huvi-
listele – juttu tehti tuuma- ja 
tuuleenergiast.

Väikese tuumareaktori ra-
jamise võimalikkusest Kun-
dasse oli rääkimas Fermi 
Energia OÜ juhatuse esimees 
Kalev Kallemets. Sarnane 
ülevaade anti möödunud aas-
ta lõpul ka Viru-Nigula valla-
volikogu koosolekul, mille 
tulemusel kerkis ka VIROL-i 
liikmete soov samuti tuuma-
reaktori kasutuselevõtu või-
maluse arendamisega tege-
leva ettevõtte esindajatega 
kohtuda.

Tutvustust oli Sõmeru kes-
kusehoonesse kuulama tul-
nud hulk külalisi ning Viru-
Nigula vallavanem ja 
VIROL-i juhatuse esimees 
Einar Vallbaum käis väl-
ja edaspidi suurema ürituse 
korraldamise mõtte. „Tu-
levikku silmas pidades ma 
vaatan, et tuleb teha üks suur 

konverentsipäev, kus saab 
rääkida nii tuule-, päikese- 
kui tuumaenergiast ja kõigest 
muust,“ lausus Vallbaum, 
kes leiab, et tuumareaktori 
kui tänaste lahenduste tõsise 
alternatiivi üle tuleb arutada.

Väikereaktor
Kallemets kirjeldas ettekan-
des kliimasoojenemisega seo-
tud probleeme ning nentis, 
et tuuleenergia arendamine 
on vajalik, kuid tuul para-
ku ei puhu koguaeg. Seejärel 
andis ülevaate tuumaener-
geetikaga seotud olukorrast-
tegevustest maailmas. Kokku-
võtteks väitis arendaja: „Meie 
ainuke valik saab olla väike-
reaktor, suured tuumajaamad 
ei ole meie jaoks võimalus.“

Minituumareaktorite, mille 
poole Fermi Energia OÜ vaa-
tab, loamenetlused Kanadas 
ja Ameerika Ühendriikides 
alles käivad ning enne nen-
de valmimist ei ole veel juttu 
ühestki kindlast lahendusest. 
„Me ei saa teha tehnoloogia 

valikut enne, kui need reak-
toritüübid on loamenetluse 
läbinud, tegelikult valmis ehi-
tatud ja saanud tootmisloa,“ 
kinnitas Kallemets, lisades, 
et Eesti riik peab enne ka 
välja töötada õigusliku aluse. 
Selle kõigeni läheb vähemalt 
kuus-seitse aastat.

Siiski võib väikereaktorite 
iseloomustuseks esile tõsta, 
et ühe sellisega saaks arvata-
vasti katta neljandiku Eesti 
vajadusest.

Kunda kui asukoha eeliste-
na tõi Kallemets välja näiteks 
pika tööstuslik ajaloo ja töös-
tusliku tänapäeva, soojus-
energia tarbimise tööstuste 
poolt ja ka kaugküttevõima-
luse, kaks mitte väga kaugel 
asuvat alajaam ning selle, et 
puuduvad tugevad loodus-
kaitsepiirangud ja ohtlikud 
objektid.

Ühe potentsiaalse paigana 
kõlas Kunda kõrval ka Pladis-
ki. Selgeks aga sai, et asukoh-
ta valik on riigi otsustada, kui 
asi nii kaugele peaks jõudma.

Tuulepargid
Teisest suunast, tuule-

parkide arendamisest, rääkis 
Majandus- ja Kommunikat-
siooniministeeriumi energee-
tikaosakonna taastuvenergia 
projektijuht Kristo Kaasik.

Nimelt otsustas riik inves-
teerida uue radari soetamisse, 
mille tulemusel kaovad 2024. 
aastal Kirde-Eestis teatud alal 
kõrguspiirangud, mis on se-
nini tuuleparkide rajamisel 
takistusi seadnud.

Riik on koostanud esialgsed 
kaardid, kuhu sellel alal tuule-
parkide rajamine võimalik 
oleks. „Tuleb muidugi sil-
mas pidada, et me ei räägi ai-
nult kõrgusepiirangutest, ka 
looduskaitselised piirangu ja 
rohealad on sinna sisse arves-
tatud, muidugi ka tuulikute 
paiknemine Kaitseministee-
riumi vaates. Radari lisamine 
elimineerib ühe takistuse,“ 
sedastas Kaasik. „Seda kaarti 
tasub võtta väga esialgse si-
sendina. Siin pole arvestatud 
väga paljude asjadega,“ jätkas 

projektijuht. Riigi soov on, et 
omavalitsused paneksid oma 
planeeringutes paika täpsed 
potentsiaalsed asukohad.

Lääne-Virumaast jäävad 
eeldatavasse vabanevasse 
alasse Haljala, Viru-Nigu-
la, Rakvere ning Vinni vald, 
teised puutuvad kokku vaid 
otsapidi ning sisuliselt see 
neid ei puuduta.

Lisaks märkis Kaasik, et 
aprillis saab valmis taluvus-
tasu analüüs ning siis haka-
takse detailsemalt tegelema 
küsimusega, milline võiks 
olla tasu omavalitsusele, kus 
tuuleparki arendatakse. „Et 
kohalikud omavalitsused 
saaksid sellest kasu, kui suur 
arendaja tuleb sinna projekti 
läbi viima ning et kogukond 
tajuks arendusest tulenevat 
kohalikku kasu,“ selgitas ta 
eesmärki.

Liisi Kanna

Sõmerul räägiti energiavaldkonna tulevikust
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JURIST ANNAB NÕUOTSIN TÖÖD

• Ehitajad ootavad tööpakku-
misi. Pakkuda võib üldehitust, 
katusetööd, puidutööd, müüri-
tööd, sisetööd, kõik plekitööd 
käsivalts katused, kivikatuse-
tööd, akna ukse vahetused. 
Saame teha ka arvega. Tel 5359 
7860

•  Ehitaja otsib tööd (korteri 
remont ja pisemad ehitus-
tööd). Tel 5374 1478

 PAKUN TÖÖD

• Otsin ehitajaid Tapa kahe 
korteri remondiks. Tel 5624 
4605

• Renoveeritud juuksurisalong 
Rakveres kesklinnas ootab oma 
töötajate perre hakkajaid ja 
sõbralikke juuksureid. Huvi 
korral võta ühendust. Tel 5845 
4790 või 508 3997

• Pakume tööd puiduhakkuri 
operaatorile. Info tel 506 7437

• Taurax OÜ otsib oma kollek-
tiivi nõudepesijat-kokaabi 
ja klienditeenindajat. Töö 
toimub vahetustega 10-21. CV 
saata kaukaasiagrill@hot.ee

• Soovin müüjat Kroonikesku-
sesse. Tel 524 6055 

• Otsime oma töökollek-
tiivi grillkokka/burgerite 
komplekteerijat. Töö sisuks 
on lihatoitude ettevalmis-
tamine, grillimine, tooraine 
nõuetelevastav käitlemine 
(vastuvõtmine, ladustamine 
jne) ja töökoha korrashoid. 
Omalt poolt pakume meel-
divat töökeskkonda, stabiil-
set töösuhet ning toetavat 
meeskonda. E-mail: burge-
rikohvik@grillers.ee.

 

Lugeja küsib: Tööandja on töötajatele andnud 
ühesugused töörõivad. Oleme aga kõik erineva 
suuruse ja kehaehitusega ning sellega pole ta ar-
vestanud. Nii ei sobigi need töörõivad osadele 
meist. Mõni kolleeg on kurtnud, et tal on tööl 
ebamugav olla ning stressi tekitab see, et eba-
sobivates riietes tuleb kliente teenindada. On tul-
nud ette olukordi, kus töötaja lasi õmblejal rõivad 
ümber teha, mis aga kahjuks ei ole odav. Kas töö-
andja on kohustatud katma töörõivaste kohenda-
mise kulutused?

Vastab Piret Kaljula, 
Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

Kui tööandja on otsustanud, et tema tööajad peavad 
kliente teenindades kandma ühesuguseid rõivaid ja need 
soetanud, siis töötaja peab neid ka kandma. Tööriiete 
valimisel tuleb aga arvestada, et riided sobiksid konk-
reetsetes tingimustes töötamiseks ja sobiksid konkreet-
sele töötajale.

Kui tööandja on töötajatele väljastanud tööriided, 
millega on ebamugav tööd teha, tuleb esmalt töö-
andja poole pöörduda ja selgitada, mis põhjusel väljas-

tatud tööriided töötajatele ei sobi. Selgitage tööandjale, 
mis teile tööriietuse puhul ebamugavust valmistab – nt 
lõige, materjal vms. Ilmselt häirib selline probleem pal-
jusid töötajaid, seetõttu oleks tark teha ühispöördumi-
ne. Murega võib pöörduda ka töökeskkonnavoliniku 
poole, kes edastab mure tööandjale.

Tööriiete ümbertegemine ei tohi töötajale kaasa tuua 
kulutusi, kuid töötaja ei saa ilma tööandja loata lasta 
tööriideid ringi teha, sest tegemist on tööandjale kuu-
luvate asjadega. Sobivate tööriiete saamiseks pöörduge 
esmalt tööandja poole, kelle ülesanne on olukorrale la-
hendus leida – kas soetada sobivamad tööriided või lasta 
olemasolevad ümber teha. Töötaja ja tööandja võivad 
ka kokku leppida, et töötaja laseb ise riided ümber teha 
ja tööandja maksab kulud, aga kokkulepe tuleb sõlmida 
enne riiete ümber tegemist.

Selleks, et vältida olukorda, kus tööandja on kulu tei-
nud, aga tellitud rõivad töötajatele ei sobi, oleks mõistlik 
kaasata töötajad töörõivaste kavandamise protsessi. Nii 
saab valida rõivad, mis enamusele töötajatest sobivad. 
Kui on palju töötajaid, siis kõikidele meeldivaid rõivaid 
ei ole nagunii võimalik valida, kuid siis saab vähemasti 
läbi rääkida, selgitada ja nii jõuda kõiki rahuldava lahen-
duseni. Riietuse tõttu stressis töötajal on väga keeruline 
olla motiveeritud ja suhelda kliendiga rõõmsameelselt.
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Eesti ettevõte Play 
Sweets tuleb turule 
arendavate martsipa-
nist ja šokolaadist män-
guasjadega, mille võib 
pärast loomingulist 
voolimist ära süüa.

Maiustused ei pea olema mit-
te ainult meeldiva maitsega, 
vaid võiksid ka last arendada 
ja õpetada. Play Sweetsi loo-
vuskomplektid võimaldavad 
uusi emotsioone lapse iga-
külgseks arendamiseks. Ette-
võtte juhtideoloogid kinnita-
vad, et last köidab loomingu-
line tegevus vähemalt 30–40 
minutiks.

Arendavad maiustused on 
mõeldud 3–12-aastastele las-
tele. Valikus on järgmised 
komplektid: šokolaadist (ne-
tokaal 100 g, 2 värvitoonis) 
lõvi, part ja panda; martsipa-
nist (netokaal 120 g, 3 vär-
vitoonis) kilpkonn, karu, 
kaheksajalg, tigu ja krokodill.

Šokolaad ja martsipan on 
valmistatud spetsiaalse teh-
noloogia ja retsepti alusel 
ning neil on seetõttu plasti-
liini omadused. Juhendi järgi 
voolivad lapsed mitmesugu-
seid loomi, saavad teada palju 
huvitavat nende elu ja ümb-
ritseva maailma kohta ning 
nautida oma magusa kätetöö 
mõnusat maitset. Magusaid 
kujukesi luues arendab laps 
oma teadmishimu, õpib eks-
perimenteerima ja fantaasiat 
rakendama.

Loovust arendavaid komp-
lekte võib kasutada nii täien-
dusena olemasolevate õppe-
tundide ja programmide juur-
de lasteaedades ja koolides kui 
ka lastele eraldi meistriklassi 
läbiviimiseks.

„Nii on kord juba seatud, et 
loodus on meile andnud tea-
tud instinktid – lapsed õpi-
vad maailma tundma maitse-

S ellest nädalast alustas 
Tapa valla kultuuri-
keskuse juhina tööd 

dirigent Edmar Tuul. Tege-
mist on aktiivse muusikuga, 
kes on juhtinud mitmeid or-
kestreid, korraldanud kont-
sertsarju ja asutanud orkest-
reid. Üheks neist on näiteks 
2007. aastal loodud noorte-
orkester „Reaalmažoor“, mis 
kümne tegutsemisaasta jook-
sul jõudis välja anda lausa 
seitse plaati.

Varsti toob Tuul taaskord 
lavale ühe enda loodud ja 
kokku kutsutud projekti-
orkestri nimega VENTUM 
(ladina keeles tuul), kellega 
toimub kontsert „Nooru-
se vägi“ 24. märtsil Estonia 
kontserdisaalis. Noor dirigent 
tähistab sellega oma 30. elu-
aasta täitumist.

Edmar Tuul pälvis 2014. 
aastal G. Ernesaksa õppe-
stipendiumi, juhatas 2017. 
aastal XII noorte laulupeol 
„Mina jään“ noorte mees-
koore ja möödunud aasta 
laulupeol „Minu arm“ juhatas 
tantsupeo jaoks loodud tantsu 
„Maa hing“ muusikuid.

Uus juht näeb, et keskuse 
eesmärk on hoida kindlasti 
kohaliku kogukonna välja-
kujunenud traditsioonili-
si üritusi, sealjuures luua ka 
ühisosa ülevallaliselt.

„Esimene suurem katsumus 
saab olema Tamsalu kultuuri-
maja hoone valmimine. Üks 
asi on karkass ja teine on 
sisu,“ lausus kultuurikeskuse 
värske juht.

Praegu näeb Võrumaalt pä-
rit Edmar Tuul esimese üles-
andena inimeste ja olukorra-

Tapa valla kultuurikeskus sai direktori

Kultuurikeskuse juhina asus tööle Edmar 
Tuul. Foto: Riina Varol

ga tutvumist. „Minu ülesan-
deks on nüüd leida võimalus 
neid inimesi toetada, et saak-
sime kätte kogu potentsiaali. 
Olen kindel, et asutuste ühi-
nemine toetab edasist arengut 

oluliselt. Võimalusi ja tegevu-
si tekib ainult juurde,“ lõpetas 
Tuul.

Tapa valla kultuurikeskus 
on 1. jaanuarist tööd alus-
tanud valla allasutus, mis 
koondab ühtse juhtimise alla 
Lehtse kultuurimaja, Tapa 
kultuurikoja, Tamsalu kul-
tuurimaja ning Porkuni 
paemuuseumi ja Tapa muu-
seumi. Keskuse põhitege-
vuseks on professionaalne 
kultuuri vahendamine, rah-
vakultuuri arendamine ja säi-
litamine. Eeskätt on asutuse 
ülesandeks Tapa valla elani-
kele vabaaja tegevusteks ning 
isiksuse mitmekülgseks aren-
guks kultuuri- ja huvialaste 
võimaluste loomine.

Kuulutaja

Play Sweets toob maiustuste ja mänguasjade turule uudistoote

Foto: Play Sweets OÜ

meele vahendusel. Kes teist 
on tabanud oma lapsi plasti-
liini või liiva söömiselt? Ilm-
selt peaaegu kõik lapsevane-
mad. Algul pistetakse suhu 
omaenda sõrmi, seejärel 
mänguasju – omi ja võõraid, 
siis plastiliini, liiva, kriite, 
värvipliiatseid ja muid mitte-
söödavaid asju,“ rääkis üks 
ettevõtte Play Sweets asuta-
jatest ja peamistest ideoloogi-
dest Ljudmila Budnikova.

„Ja nii me mõtlesimegi, 
miks ei ole seniajani olemas 
söödavat plastiliini ega söö-
davaid mänguasju? Siis ei 
peaks ju vanemad enam oma 
laste tervise pärast muret-
sema. Võib rahulikult loo-
mingulist protsessi jälgida ja 
lihtsalt muheleda, kui laps 
otsustab kilpkonna pea nahka 
pista,“ jätkas ta.

„Nii sündiski Play Sweetsi 
kaubamärgi loosung: „Vooli, 
mängi ja söö!“ Liiva või plas-
tiliiniga mängides ju materjali 
süüa ei tohi, ent arendavate 
maiustuste puhul on see lau-
sa soovitav! Lapse võib iga-
suguse hirmuta magusate 
mänguasjadega omapäi jätta – 
ta sööb need ära ja saab sellest 

naudingut,“ jagas Ljudmila 
Budnikova oma mõtteid.

„Meie kogemus lapse-
vanematena on näidanud, et 
kaupluselettide ääres püüab 
iga kolmas lapsevanem va-
lida lapsele midagi uut, mis 
suudaks talle pakkuda mitte 
ainult uusi emotsioone, vaid 
tuua ka intellektuaalset kasu. 
Paraku on lastele mõeldud 
maiustuste turg täna stan-
dardsete tüüppakkumistega 
üleküllastunud: riiulitel on 
justkui kõike ja küllalt, ent 
leida midagi originaalset, mis 
teistest pakkumistest oma 
kvaliteedi poolest erineks, 
on peaaegu võimatu,“ arutles 
ettevõtte Play Sweets toote-
arendusjuht ja kaasasutaja 
Maksim Krishtopov.

„Seda põhjendatakse asja-
oluga, et nüüdisaegne äri-
maailm dikteerib tootjate-
le oma tingimused: vähem 
loovust, võimalikult madal 
omahind, võimalikult palju 
reklaami. Nii me siis saamegi 
„kõike, mis teistelgi“. Kogu 
maailm muutub üheks suu-
reks üheülbaliste pakkumiste 
turuplatsiks. Mitte keegi ei 
vaeva ennast uute kontsep-

tuaalsete lahendustega. Meid 
kui lapsevanemaid teeb see 
väga kurvaks,“ jätkas ta.

„Muidugi, ühelt poolt on ka 
meie nagu kõigi teistegi äriet-
tevõtete jaoks tähtis äriline 
komponent, milleta ettevõ-
te areneda ei saa, kuid teiselt 
poolt on meie tähelepanu 
keskmes just lastele mõeldud 
söödavate arendavate män-
guasjade turule toomine, sest 
kauplustest me neile arvesta-
tavat alternatiivi ei leidnud,“ 
selgitas Krishtopov.

Tootearendusjuht nentis, 
et infotehnoloogilisel ajastul 
on peaaegu kõigil lastel nu-
tiseadmete kasutamise sõl-
tuvus. Isegi kõige põnevam 
mänguasi jääb alla nutitelefo-
nimängule, mille küljes laps 
on valmis tundide kaupa rip-
puma.

„Selle murega on kokku 
puutunud peaaegu iga lapse-
vanem, mistõttu otsustasime 
pakkuda lastele arendavate 
mänguasjade kaudu uut te-
gevust. Selleks kaasasime 
arvukalt lastega tegelevaid 
spetsialiste – metoodikuid, 
psühholooge, illustraato-
reid, tehnolooge, tootearen-

dajaid ja paljusid teisi. Oma 
missiooni näeme tervikliku 
ja tõhusa õpi- ning arengu-
keskkonna loomises lastele, 
kasutades selleks uusimaid 
teadmisi lastepsühholoogiast 
ja nüüdisaegseid õppetehno-
loogiaid. Seoses sellega oleme 
algatanud koostööd mitmete 
ettevõtetega, nende hulgas 
National Geographicuga,“ 
selgitas Krishtopov.

„Мeil on kavas luua 
YouTube’i koolituskanal, mis 
edastaks harivaid ja meele-
lahutuslikke lühivideosid 
erinevatest loomadest, ob-
jektidest, nähtustest ja ümb-
ritsevast maailmast. Igal 
videoklipil on oma pealkiri, 
mis vastab konkreetsele Play 
Sweetsi loovuskomplektile. 
Lapsevanemad saavad sobiva 
video käima panna, mõjuta-
des sellega kõiki lapse meeli – 
kuulmist, nägemist, puute- ja 
haistmismeelt ning protsessi 

lõpus ka maitsmismeelt – see 
annab maksimaalse õppimis-
efekti ja võimsa motiveeri-
va tõuke edasiseks arenguks. 
Isegi kui laps ei taha videok-
lippi vaadata, mis pole kuigi 
tõenäoline, võib ta seda kuu-
lata nagu audioraamatut,“ 
täpsustas ta.

„Ettevõte Play Sweets on 
2019. aastal asutatud start-up, 
kuid oleme veendunud, et 
oma meeskonda mõttekaas-
lastega laiendades saavutame 
kõik püstitatud eesmärgid 
ning toome laste ellu uusi 
värve ja emotsioone nende 
igakülgse arengu huvides,“ 
lausus Krishtopov.

Kui soovite Play Sweet-
si arendavate mänguasjade 
kohta lisainfot, külastage vee-
bilehte playsweets.eu, helis-
tage numbril +372 551 1814 
või saatke e-kiri aadressil 
info@playsweets.eu.
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MÕNE REAGA

Kinosid asub vallutama 
värske kodumaine 
suhtekomöödia „Asjas, 
millest me ei räägi“, kus 
nalja saab ja seksist-
seene on ka üsna palju, 
kuid paljaid inimesi pea-
aegu et polegi. Aga see 
on tühiasi.

Margit Adorf

„Asjad, millest me ei räägi“ on 
õigupoolest frantsiisifilm, see 
tähendab, et mitte päris origi-
naalne linalugu, vaid ühe va-
rem ilmunud filmi järgi teh-
tud omamaine versioon. Um-
bes nagu „Klassikokkutulek“.

Originaalfilmi tegid 2014. 
aastal austraallased, see kan-
dis nime „The Little Death“ 
ja filmi autoriks Josh Law-
son. Päris üks-ühele koopia 
eestlaste versioon ei ole, stse-
naariumit on mugandatud 
ja pisut kärbitud. Originaal 
saavutas kiiresti suure menu 
ja meiegi kinodes on näida-
tud sellest veel üht versiooni, 
2016. aastal valminud his-
paanlaste mugandust „Kiki, 
Love to Love“.

Isegi siis, kui te kuulute nii-
suguste inimeste hulka, kes 
on näinud nii Austraalia kui 
ka Hispaania filmi, siis võite 
ikkagi ka Eesti varianti vaata-
ma minna, kasvõi sportlikust 
huvist. Muidugi tuleb tunnis-
tada, et kui need kolm ritta 
panna, siis eestlaste oma on 
kõige viletsam. Samas täiesti 
ära solgitud ka ei ole ja nalja 
ikka saab, kasvõi seegi on nal-
jakas , kuidas meie näitlejad 
neid piinlikke olukordi välja 
veavad.

Peab tunnistama, et kõige 

RKM kutsub loodusesse 
uusi teadmisi ammutama

R iigimetsa Majandamise Keskus avas registreerimise 
kevadistele loodusõppeprogrammidele, mis soodus-
tavad ühtaegu nii looduses liikumist kui ka kasulike 

teadmiste kogumist.
Hoolimata aastaajast või ilmast on looduses alati midagi 

uurida ja avastada. Selleks, et looduse tundmaõppimine la-
dusamalt sujuks, pakuvad RMK külastuskeskused ja Sagadi 
looduskool mitmesuguseid loodusõppeprogramme.

„Sel aastal tuleb kevad teisiti, kuna tänavu pakume soodus-
programme mitte ainult lastegruppidele, vaid ka täiskasva-
nuile. Kuna teemade valik ulatub metsast mereni, siis pered, 
sõpruskonnad ja töökollektiivid leiavad kindlasti valikust 
endale sobivaima teema, milles teadmisi loodusest täienda-
da ja mille taustal ühiselt kvaliteetaega veeta,“ ütles RMK 
loodusteadlikkuse spetsialist Liina Karrofeldt.

Programme pakutakse üle Eesti. Spetsiaalselt täiskasva-
nutele kavandatud soodusprogrammid on olemas Oandu, 
Ristna, Matsalu ja Pähni külastuskeskustes, kuid ka kõiki 
teisi programme on võimalik täiskasvanutele kohandada.

Mitu külastuskeskust pakuvad ka tasuta seljakoti-
programme. Need annavad täiskasvanud osalejaile võima-
luse läbida programm iseseisvalt, õpilasrühmade puhul saab 
juhendaja rolli õpetaja. Külastuskeskusest saab kaasa juhen-
did, töölehed ja õppevahendid, radade voldikud, kaardid 
ning muu vajaliku.

Soodushinnaga programmi hind on osaleja kohta ainult 
üks euro ning programmide arv on piiratud. Tavahinnaga 
programme saab tellida aastaringselt. Eelregistreerimine 
on vajalik kõigi, sealhulgas ka seljakotiprogrammide pu-
hul. Loodusõppeprogrammidega saab tutvuda veebilehel 
www.loodusegakoos.ee/metsakool.

Kuulutaja

Jänedal saab kuulda reisijutte

J ärgmisel reedel kell 17 toimub Jäneda raamatukogus 
„Irina Raudsepa reisiõhtu“.

Irina Raudsepp on väga mitmekülgne ja põnevate 
harrastustega tegelev Jäneda naine. Ta on rännanud mit-
metel kontinentidel ning viimased reisid on viinud teda nii 
Ameerikasse, Aasiasse kui Aafrikasse. Üheks hiljutiseks ere-
daks elamuseks jäi Kilimanjaro tipu vallutamine.

Nendest retkedest, mis talle kõige enam hinge on jää-
nud, Irina üritusel räägibki ning illustreerib oma lugusid ka 
fotodega.

Kuulutaja

Uues suhtekomöödias paljast ihu eriti ei näe

paremini on filmis õnnes-
tunud seksistseenid ja kõi-
ge kehvem osa on sõnaline 
näitlemine. On küll ka palju 
eredaid hetki ja näiteks Liina 
Tennosaare - Egon Nuteri 
mängitud paar on otsast lõ-
puni selge ja kindel, kuid teis-
tel on paljugi rabedaid, käri-
sevaid kohti.

Sellegipoolest ma pigem 
soovitan filmi vaatama min-
na, mitte ei hoiata selle eest. 
Küll aga peab ütlema, et pä-
ris lapsi ei tasu kinno seda 
linalugu vaatama saata. Kui 
te kodus oma võsukestega 
avameelselt seksiasju ei aruta, 
siis jäägu see film pigem esi-
algu pere kinokavast kõrvale. 
Sobib vaatamiseks abikaasa-
ga, elukaaslasega, pruudi või 
peikaga, tüdrukuteõhtuks või 
sõpradega omavahel.

Mingit moraali filmis ei 
loeta, mingit psühhoanalüü-
si ei toimu, tegelaste pikad 
elukaared välja ei joonistu. 
Tegemist on kerge meelela-
hutusega, kus on sketšid eri-

nevate paaride omavahelisest 
intiimsuhtest. Keskendu-
taksegi üksnes magamistoas 
toimuvale, muud elu selle 
ümber on küll ka, kuid ainult 
õige pisut. Tegelaste eesmärk 
on jõuda seksini ja enamasti 
see neil ka õnnestub. 

Filmis on kaks abielu-
paari, kelle intiimelu on üsna 
jahedaks muutunud ja nad 
püüavad seda lahendada omal 
moel. Näiteks noorem paar 
püüab eostada last. Ühe lina-
teoses esineva paari puhul 
poeb aga mees nahast välja, 
et täita naise fantaasiat ja lõ-
petab seetõttu haiglavoodis. 
Kõiki ühendab see joon, et 
ega teisele väga avameelselt ja 
otse midagi rääkida ei julgeta.

Eesti film jääbki kuidagi 
poolikuks ja jätab kuidagi lo-
giseva mulje, eriti sel juhul, 
kui seda õiget austraalia fil-
mi nähtud on. Aga kui min-
na kinno madalate ootustega 
ja loota, et natuke nalja ikka 
saab, siis no seda saab. See on 
kerge meelelahutus, mis ei to-

hiks kedagi solvata ega panna 
kedagi piinlikkust tundma. 
Painama ei jää, pigem pakub 
vabastavaid tundeid.

Kes loodab filmis näha eru-
tavaid kaadreid, see ilmselt 
peab pettuma. Kõige seksi-
kamad kaadrid (ja kõige oht-
ramalt) on paaril, keda kehas-
tavad Rain Tolk ja Jekaterina 
Novosjolova. Korraks isegi 
näidatakse pisut viimase pal-
jast tagumikku. Kõik, mis ek-
raanil näha, jääb siiski siivsa 
meelelahutuse piiresse.

Filmi boonuseks on hea 
muusikaline kujundus ja pii-
sav vaheldusrikkus, kord näi-
datakse üht, siis teist paari, 
igavus tekkida ei jõua. On ko-
hati kohmakas ja amatöörlik, 
aga naerutajana täidab oma 
eesmärgi. Sobib naistepäeva-
filmiks küll, õigupoolest ongi 
naised selles loos igas paa-
ris domineerivamad. Kohati 
lausa sel määral, et vaestest 
meestest hakkab kahju.

Üht viiest paarist kehastavad Jekaterina Novosjolova ja Rain Tolk. Foto: pressimaterjalid
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KUHU MINNA

Rakvere Teater
6.03 kl 19 „Kuni ta suri“ v/s, lav. Peeter Raudsepp
6.03 kl 19 „Paunvere poiste igavene kevade“ s/s, lav. Urmas 
Lennuk
11.03 kl 19 „Lihtsalt, rõõmuks“ s/s, kontsertlavastus laulvate 
näitlejatega
12.03 kl 13 „Verikambi“ s/s, lav. Jaanika Juhanson

MTÜ Lääne-Viru Pensionäride Ühing
19. aprillil kell 13 Haljala Rahvamajas maakondlik pidupäev 
„Kui liigud, siis elad...“
Kultuuriline meelelahutus, kosmeetikatoodete müük; suu-
pistete ja joogi ostmise võimalus
Osavõtt registreerida oma seeniorklubide juures, Rakveres 
Rohuaia 6, teisipäeviti kell 10–13, info telefonil 527 8162

Lääne-Viru Pensionäride Liit
13. märts kell 13.00–14.30 sotsiaalkeskuse saalis loeng 
„Haiguste algpõhjused“, tervisetreener Anne Tipner-Torn, 
omaosalus 1 euro
6.–13. juuli toimub reis Põhja-Norra (Nordkap), Lofoodid ja 
Lapimaa 323 eurot. Veel on 1 koht, I sissemakse kohe 60 
eurot. Info Maret 53 438 408
17.–18. juuni Saaremaa ja Muhumaa 160 eurot
26. juuni Kihnu 75 eurot
8. juuli Haapsalu 61 eurot
17. juuli Tallinn (teletorn, Pirita, Lasnamäe kirik jne) 54 eu-
rot
20. juuli Võrumaa (Pokumaa, Rogosi mõis) 60 eurot
31. juuli Varbola, Kohila 48 eurot
Ootame registreerima ja tasuma liikmemaksu. Oleme sot-
siaalkeskuses kolmapäeviti 
kell 10–13
Kontaktid Sirje 58 551 886, Maret 53 438 408

Gustavi Maja
19. märts kell 18.30 Peeter Liivi loeng „Eludevaheline elu“
Venitustund E ja R kell 8.30 ja K kell 18.30
Vabastav tants T kell 19
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

E elmisel laupäeval toimus 
Saku Suurhallis Ees-
ti Laul 2020 finaal, kus 

asus võistlustulle ühtekokku 
kaksteist artisti, kaksteist lau-
lu. Võitjateks ennustati juba 
algstaadiumis emba-kumba, 
kas Uku Suvistet või Jaagup 
Tuisku, vanem ja kogenum 
laulja neist ka küllalt veenvalt 
peale jäi.

Kohe alguses jäi Saku Suur-
hallis kõrvu karm ja mitte 
õiglane kommentaar Eesti 
Laul 2020 finaali kohta – kõigi 
aegade nõrgem finaal, kõik 
lood on ümmargune null.

Öelduga mingil juhul nõus-
tuda ei tahaks – Eesti Laul 
2020 finaal paistis silma kül-
laltki ühtlase taseme poolest, 
olgugi, et pigem keskmise.

Tõsi muidugi on, et sel aas-

tal finaalis sädelevaid pärle 
pea polnudki, välja arvatud 
Laura tõepoolest igati rokkiv 
ja õnnestunud kompositsioon 
„Break Me“. Üllataval kombel 
jäi see „üle prahi“ laul aga suu-
rema tähelepanuta.

Muidugi muusikalises mõt-
tes eristus selgelt teistest ka 
Aneti & Fredi „Write About 
Me“ ning vähemasti super-
finaali esikolmikusse pala jõu-
diski. Ning mingil määral läks 
rohkem korda Uudo Sepa esi-
tus. „I´m Sorry. I Messed Up“, 
ilmselge edasiminek.

Esimeses voorus oli 47 
082 hääletajat, teises voorus 
(superfinaalis) veelgi rohkem, 
49 502. Hingestatud armastus-
laulud kõnetavad alati ning 
nagu ikka – võitja võtab kõik. 
Eestit läheb Eurovisioonile 

esindama Uku Suviste.
Mäletatavasti eelmisel aas-

tal Ukul siiski nii hästi ei läi-
nud. Seekord oli tema uue loo 
„What Love Is“ taga aga Vene-
maa kõrgliiga superstaar Fi-
lipp Kirkorov, kes teadis täp-
selt, millise nupu peale vajuta-
da. Isiklikuks minnes, „What 
Love Is“ on senini raudkindlalt 
Uku parim lugu üldse.

Loomulikult mängis Eesti 
Laul 2020 võidus otsustavat 
rolli Uku võimas vokaal ning 
veenev ja kandev esitus – tema 
põhikonkurent eelnevalt ja 
ka otsustavas faasis, nooruke 
Jaagup Tuisk jäi paratamatult 
alla. Kuigi tema „Beautiful Lie“ 
oli samuti atraktiivselt üles 
ehitatud.

Ülo Külm

Vaade Eesti Laulule: Uku Suviste 
ettearvatud võimas triumf

Eestit esindab Eurovisioonil 
Uku Suviste. Foto: Aurelia 
Minev / ERR
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• Müüa Mazda-6 2010.a TDI 2,2 92 
KW, hõbedane metallik, 5 ust, väga 
ökonoomne, 6 käiku, manuaal, konks, 
hooldusraamat, konditsioneer, avarii 
vaba, valuveljed. Korralikud naast-
rehvid. ÜV 11/2021.a. Hind 4  500 €. 
Tel 5552 7148 Rakvere.

• Müüa Mitsubishi Outlander, 2,4 
bensiin, 2005. a, automaat, 4x4. Üle-
vaatus läbitud. Tel 511 3414

• Müüa Nissan Almera 1,8 2004.a, 
heas korras, rooste puudub. Tel 517 
4193

• Müüa Opel Astra 07/2004 1,6i 77 kW, 
luukpära, 5 ust, helesinine met, täius-
lik hooldusraamat, konditsioneer, 2 x 
el.aknad, konks, väga korralik, kehtiv 
ül. 08/2020, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Station Wagon 
01/2006.a. 77kW universaal, hõbeda-
ne, konditsioneer, 2 x el.aknad, valu-
velgedel, korralik, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

•  Mü ü a  P e u g e o t  2 0 7  T r e n d y 
11/2009.a. 1.6 HDI 66 kW turbodiisel, 
tumesinine metallik, luukpära, 5ust, 
hooldusraamat, konditsioneer, el.ak-
nad, korralik, superökonoomne 4-5 
l/100km kohta! Rakvere. Tel 5903 7780

•  Mü ü a  Š ko d a  S u p e r b  1 . 9  t d i 
05/2006.a. 77kw, turbodiisel, kir-
sipunane metallik, sedaan, kliima, 
el.aknad, veokonks, jne, korralik, 
läbinud tehn.ülevaatuse 06/2020, 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Totota Avensis Verso (2002) 
varuosi. Info tel 5822 2300

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

• Müüa Volvo XC90 R-Design, 2.4, 
136kW, 2007. a, diisel, automaat. 
2019. a juulis vahetatud roolilatt ja 
roolivõimupump. 2019. a septemb-
ris vahetatud tagumised pidurik-
lotsid ja kettad. Auto korrapäraselt 
hooldatud. Hind 7950 €. Asub Pär-
nus. Tel 518 3539

• Müüa 2005. a mootorratas Yama-
ha FZ-6N R4, 72kW, bensiin. Hind 
2250 €. Tel 5592 4229

VARUOSAD

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

• Ostan autosid ja mootorsõidu-
keid. Ostame kokku üleliigseid sõi-
dukeid! Sobivad nii korras, rikkega 
kui ka romud! Vajadusel kustutan 
registrist! Raha kohe kätte! Samuti 
ostan kokku katalüsaatoreid. Parim 
hind! Tel 5355 5848

• Ostan igas seisus sõidukeid. Ostan 
teie sõiduki olenemata selle seisukor-
rast. Võib olla kaua seisnud, romu, heas 
korras jne. Pakun head hinda. Samas 
ostan ka katalüsaatoreid kataloogi 
alusel. Tel 5357 7108

KINNISVARA

• Müüa 1toaline, 18 m2 korter 
Rakveres Tartu tn. Korter on äsja 
renoveeritud (uus elektrijuhtmestik, 
mööbel, pakettaknad, parkett, elekt-
ripliit, külmik, köögimööbel, boiler, 
uus torustik, dušš, pesumasin). Küte 
ja ventilatsioon: põrandaküte, elekt-
riküte. Hind 16 500 €. Tel 5595 1893

• Müüa korter Narvas, 60 m2, otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Müüa 2toaline rõduga korter (48 
m2) Vinnis. Korter vajab renoveeri-
mist. Algne hind 19 000 €. Tel 5667 
9732

• Müüa 2toaline remonti vajav korter 
Haljala vallas Annikvere külas. Hind 
3500 € + notaritasu. Tel 5836 4842

• Müüa Viru-Nigula alevikus 2toaline 
ja 3taoline korter. Asuvad erinevates 
majades. Hinnad kokkuleppel. Samas 
müüa ka traktor T-25 koos haagistega. 
Helistada telefonidele 5851 5145 ja 
5667 3023

• Müüa Kadrina alevikus 3toaline 
avar keskküttega korter. Hind: 34 900 
€. Täpsem info tel 511 0478

• Müüa valgusküllane ja heas sei-
sukorras 3toaline korter Rakvere 
kesklinnas, Koidula 6-47 (koos 
sisustusega), IV korrusel, 50 m2. 
Korterist avaneb vaade nii Vallimäe-
le kui Keskväljakule. Hind 49 900 €. 
Tel 5563 9622

• Müüa 3toaline korter Tamsalus, 
5/5 rõdu, sanitaarremont tehtud, 
hind kokkuleppel. Tel 5881 2719

• Müüa Viru-Jaagupis remonti vajav 
4toaline  korter,  II korrusel. Tel 
5342 0092

• Müüa kahe korruseline maja Tõrma 
külas otse omanikult. Tel 5624 4605

• Müüa maja Valga linnas, haigla 
lähedal. Tel 5624 4605

• Müüa elamumaa 1ha Tõrma külas 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Müüa garaaž Saue tn lõpus Rak-
veres, kanaliga. Hind 3500 €. Tel 
505 7847

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT MAHAVÕTMISE 
TÕENDI!

* VARUOSADE SAATMINE KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

OST

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

• Ostetakse 1-2toaline korter Tapal. 
Tel 511 0478

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

• Soovin osta Tapa linnas elamiskõlbu-
likku maja. Tel 5388 6971

• Ostan maja või suvila, võib vajada 
remonti. Tel 514 5796

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

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

• Soovin osta garaaži Rakveres. Seisu-
kord ei ole oluline. Tel  5340 3775

•  Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 
9942

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20 töömeest saavad öömaja Rak-
vere kesklinnas. Korralik elamine. Tel 
516 4685

• Üürile anda eramajas tuba ühele 
ilma köögita, 120 €. Tel 5662 1987

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
1toaline kõigi mugavustega korter. 
Tel 5358 6829

•  Anda üürile 2toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres, üüri 
hind 90 € + elekter, vesi. Tel 527 0058

• Anda üürile Jõgeva linnas 1-2toalised 
möbleeritud korterid otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline kõigi mugavus-
tega möbleeritud korter Rakveres. Üür 
250 € + KÜ arve. Tel 501 1478

• Üürile anda 2toaline ahiküttega kor-
ter Rakveres, Pikk 37, II korrus. Hind 
200 € kuus. Tel 503 4972, info@ko.ee

ÄRIPINNAD

• 14 aastat tegutsenud hambara-
vikabinet (63m2, sisustatud), anda 
rendile või müüa Rakvere bussijaa-
ma vastas. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa LINTTRAKTOR DZ-42. Hind 
2200 €. Tel 502 5069

• Müüa Audi A4  Avant 2,0 TDI 
04/2005.a. 103 kW, automaat, univer-
saal, must metallik, hooldusraamat, 
kliima, püsikas, 4 x el.aknad, palju lisa-
sid, kehtiv ül. 05/2020, superökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Audi A6 2014, 2.8 bensiin, 
automaat, läbisõit 76 900 km. Ostetud 
uuena Eestist. Hind 17 900 €. Tel 523 
2394

• Müüa Citroën C3 09/2008.a. 1,4i, 
54kW, bensiin, 5 ust, luukpära, hool-
dusraamat, konditsioneer, superöko-
noomne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa Fiat Albea 1,4i, 2007. a. Eestist 
uuena ostetud. Läbisõit 66  000 km, 
avariivaba, talverehvid, suverehvid, 
hooldusraamat. Ülevaatus 12/2020, 
kindlustus 25.02.2020. Tel 502 8156

• Müüa Fiat Stilo 09/2003.a. 1,6i, 
76 kW, bensiin, 3 ust, helehall met, 
täiuslik hooldusraamat, sõitnud ainult 
139tkm, uue vääriline, korralik, kehtiv 
ül. 09/2020, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780 

• Müüa Ford Focus Chia 1,8 TDCi 
03/2003.a. 74kW universaal, helesinine 
metallik, hooldusraamat, konditsio-
neer, 4 x el.aknad, hea varustus, kehtiv 
ül, 04/2020, roosteta, mõlkideta, kor-
ralik, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa KIA Ceed TX 07/2007.a. 1,6i 
84 kW, turbodiisel, 5 ust, luukpära, 
kirsipunane met, täiuslik hooldus-
raamat, kliima, el.aknad, valuveljed, 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

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 
Nissan Qashqai Acenta 4x4, 
07/2012a. 2.0 (104kw), bensiin, au-
tomaat, beež met. Sn: 244 450km. 
Hind: 6990.-

Nissan Pulsar Visia, 09/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 84 400km. 
Hind: 8290.-

Peugeot 2008 Active Plus, 06/2015a. 
1.4(50kw), diisel, manuaal, must  
met. Sn: 61 985km. 
Hind: 8990.-

Renault Trafic, 05/2012a. 
2.0(84kW), diisel, manuaal, must 
met. Sn: 180 930km. 
Hind: 9700.-

Nissan Juke Acenta Tech Pack, 
08/2015a. 1.6(86kw), bensiin, auto-
maat, punane met. Sn: 39 998km. 
Hind: 9990.-

Nissan Qashqai Acenta, 02/2015a. 
1.2(85kw), bensiin, manuaal, lilla 
met. Sn: 96 480km. 
Hind: 10 990.-

Nissan Qashqai Acenta, 11/2015a. 
1.2(85kw), bensiin, manuaal, puna-
ne met. Sn: 62 370km. 
Hind: 11 980.-

Nissan Micra N-Connecta, 
05/2017a. 0.9 (66kw), bensiin, ma-
nuaal, sinine met. Sn: 14 000km. 
Hind: 11 990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 01/2015a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, pruun 
met. Sn: 106 290km. 
Hind: 12 190.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 
1.2(96kw), bensiin, manuaal, pruun 
met. Sn: 40 860km. 
Hind: 15 290.-

Nissan Qashqai Tekna, 01/2017a. 
1.2(85KW), bensiin, automaat, hõ-
bedane met. Sn: 59 800km. 
Hind: 16 790.-

Nissan X-Trail Acenta Vision Pack, 
09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, ma-
nuaal, must met. Sn: 25 760km. 
Hind: 16 990.-

Infiniti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), 
diisel, automaat, must met. Sn: 
113 490km. 
Hind: 16 990.-

Honda CR-V, 01/2016a. 2.0 (114kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 
72 058km.
Hind: 17 290.-

Nissan Qashqai Tekna, 03/2017a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, valge 
met. Sn: 24 625km. 
Hind: 17 590.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja 
Tehnoloogia pakett, 04/2017a. 
1.6(120kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 32 735km. 
Hind: 19 690.-

Nissan NV300 Working Star, 
07/2018a. 1.6(92kw), 9-kohta, diisel, 
manuaal, hall met. Sn: 28890km. 
Hind: 21 990.-

Nissan Qashqai Tekna+, 01/2019a. 
1.3(117kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 9250km.
Hind: 23 980.-

Nissan X-Trail Tekna, 11/2017a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 9500km. 
Hind: 24 990.-

Nissan Navara Tekna, 02/2018a. 2.3 
(140kw), diisel, automaat, nelikve-
du, pruun met. Sn: 7600km. 
Hind: 34 990.-

• Ostan ära teie sõiduauto/mopeedi 
igas seisukorras. Võib pakkuda kõiki 
sõidukeid. Võib olla seisnud ja ilma 
ülevaatuseta, samas võib olla ka sõi-
dukorras. Tel 5907 4076

• Soovin osta heas korras suure kabii-
niga ja dokumentidega JUMZ kopa 
(ekskavaatori). Tel 526 4115

• Ostan kõikide Javade osi ja GAZ 51 
uue roolikarbi ja muud. Tel 5558 5956

• Ostan Volkswagen Carawelle. Tel 
5370 7576

• Ostan Vazide, Moskvitši, Volga uusi 
plekke, tulesid, stangesid jne. Ostan 
Veneaegseid uusi rehve. Tel 515 7395

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid igas 
seisukorras! Võib remonti vajada! He-
lista ja saate teada palju teie sõiduki 
eest pakume! Tel 5309 2650
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* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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, kraa-

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* 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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

TRANSPORDITEENUS 
Citroen Jumper kaubikuga 

Lääne- Virumaal
Kandevõime 1400 kg
Kaubaruum 3,6x1,8 m 

 tel 5347 6567

BIODOM 
katelde paigaldus

A-klassi tsirk. pump 
alates 75 eurost !
Vaata www.eridus.ee

VESI, KÜTE, KANALISATSIOON

FEKAALIVEDU JA VESI

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala, 
Kardina ja Tapa vallas. Tel 5656 1515

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

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

TEENUSED

• Pakun veo-ja kallurteenust. Kast 
kallutab 3 külge. Kraana pikkus 10 
m. Müüa sõelutud mulda. Töötame 
24/7. Tel 5781 3410

• Sõiduautode remont, diagnostika 
20 €/h, summuti remont. Rakverest 
10 km, Haljala vald Aasu. Tel 5620 2164

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

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

• Transport, ehitustehnika rent, 
puhastusteenused. Tel 524 3689 
või 527 4455

 

• Kolimine ja veoteenus. Tel 5552 
8487

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

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

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

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

• Veoteenus kastiautoga. Vajadusel 
kaasas kaks tublit abilist. Hinnad kok-
kuleppel! Tel 5604 0360

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunni-
töö 30 €/h. Rendime puksiirhaagist 
(konn) ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10meetrine redel 
6 € - 24/h. Tekstiilipesur Puzzi Kärcher 
18 € - 24/h, elektriline nurklihvija Me-
tabo (230) 6 € - 24/h. Tõstetööd kraa-
naga MAZ, kilomeeter objektile 1,30 
€ ja tunnihind 40 €. Noole pikkus 14,5 
m ja tõstevõime 12,5 t. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

KAEVETEENUSED

EHITUSTEENUS
• Teostame eramajade ventilatsiooni-
töid, vajadusel ka projekt. Tel 5197 0125

• Paigaldame pelletkaminaid, moo-
dulkorstnaid ja korstnahülsse. OÜ 
NEUP. Tel 5919 8545. E-post: neup@
neup.ee

• Maalritööd, trepikodade remont, 
üldehitus, antiikkrohv, kindakrohv. 
Tel 5897 9293, Ehmes OÜ

• Talumajade renoveerimine. Tel 
5633 1530

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5633 1530

• Majade renoveerimine, puitfassaa-
did, puitkonstruktsioonid, fi bomüürid, 
aerocmüürid, columbia müürid, lint-
vundamendid. Tel 5646 0674

• Siseviimistlus, pahteldus, värvimi-
ne, tapeetimine, plaatimine, soojus-
tamine, lammutamine. Tel 504 5560

• Teostame erinevaid ehitustöid mõist-
liku hinnaga! Üldehitus, siseviimistlus ja 
plaatimistöid. Samuti pakume korterite 
ja majade uusehitus/renoveerimistöid. 
Tel 5880 2248

• Teostame korterite, eramute ehitus- ja 
remonttöid. Tehtud töödele garantii. 
Tel 5394 6666

• Vannitubade jne plaatimistööd. Tel 
5829 2584

• Põrandatööd. Laud- ja parkettpõran-
date paigaldamine, lihvimine, lakkimi-
ne ja õlitamine. Tel 5829 2584

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

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

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

• Salvkaevude puhastamine ja re-
mont. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593 

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• Teostan maalri ja siseviimistlustöid, 
vannitubade remont ja plaatimine. Tel 
5684 3839, https://www.facebook.com/
Siseviimistlus-481333308740539/

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

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

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

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

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

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

• Pleki kantimisteenus: aknaplekid, 
sokliplekk, parapetid, kõik erikujuli-
sed ja standardplekid. Tel 553 9330

• 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

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

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

• Pottsepatööd, küttekollete remont. 
Tel 5647 2716

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

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

• Teen erinevaid elektritöid, nii suuri 
kui väikseid. Hind sõltub tööst. Helis-
tage 5689 4149

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teostame elektritöid. Tel 5380 0863

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 
2465

• Teostan erinevaid elektritöid. Hind 
kokkuleppel. Tel 5689 4149

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
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154Katusetööd

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

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

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

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

Ettevõtete ja eraisikute 
krediidilahendused aastast 1996.

 Lepingutasu 0.- eurot  
 

         
    Vara hindamine 0.- eurot

     Arvelduskrediit  intressiga 1,3% kuus  
         

Soojusta PUR vahuga.
www.pinnakatted.ee

Tel 503 1157

S

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
(Piibeleht)

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

A&O meeskond 
teostab 

järgnevaid töid:
 üldehitus, ehitustööd, 
ehitusremonttööd
 terrasside ehitus
 piirdeaedade ehitus, 
piirdeaiad
 kuuride ehitus, kõrvalhoo-
nete ehitus
 eramaja ehitus
 prügimajade ehitus, 
prügimajad
 tänavakivi paigaldus, kõn-
niteed
 katuste ehitus, katusetööd
 vundamentide ja soklite 
soojustamine, soojustustööd
 lammutustööd 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
olavi@aoholding.ee

või helista meile
 +372 5566 6811, 
+372 5342 7327

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

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

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

PLAATIMISTÖÖD
KÖÖGI RENOVEERIMINE
SAUNADE EHITUS

TEL 5884 3346

MUUD TEENUSED
• Teeme uksi, aknaid, söögilaudu, 
pinke. Tel 5349 6065

• Kui hauaplats on korrast ära, teos-
tame kõiki töid. Tel 5384 2355

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

•  Koduteenused. Tel 5347 5132

• Valmistame köögimööblit vastavalt 
soovitud projektile koos paigaldusega 
üle Eesti. Tel 5382 8623 Furni.estonia@
gmail.com, www.tumbavalmistamine.
eu

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

• Alumiiniumkatuseredelid. Val-
mistamine. Tel 515 9155

• Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

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

• Pehme mööbli riide vahetus ja muu 
remont, veo võimalus. Tel 506 1547

• Soojuspumpade müük, paigal-
dus, hooldus, remont. Õhksoojus-
pumba siseosa keemiline puhastus. 
Uued õhksoojuspumbad al 395 €. 
Õhk-vesi soojuspumpade müük, 
paigaldus (Daikin, Th ermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. Tel 
5656 4857

• FELIX BÄND soodne. Tel 5559 3419

• KALEVBAND, tantsumuusika igale 
eale! Tel 518 5318

• Ansambel (1-2-liikmeline) õhtujuh-
timine üle Eesti. Tel 5190 1697

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 
1269

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

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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

                     

Ed. Vilde 6a, Rakvere
E-R   9-18 L      10-15 P   Suletud

HIND 20 €

Jumestus, 
ripsmepikendused

tel 5612 7727

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva 
raami kõrgusega; 140CC  õlira-
diaator
•JALGRATTAD  •VARUOSAD, 
REMONT
Naistele kaunid mitme-
värvilised jalgrattad korviga

Hiina rollerite, mopeedide, 
atv-de remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskuus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 57 838 999

Müüa Rakveres
korralikku

KUIVA KÜTTEPUUD
 (40 l võrgus, 30 cm lepp)

VÕRGU HIND 
2.50 € 

TOOME KOJU 
AL. 10. KOTIST!
Tel 5567 5755

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632MÜÜA:

Toores lepp, 
hind alates 40 €/rm.

Kuiv lepp, 
hind alates 55 €/rm.

Puulõhkumis teenus ha-
lumasinal, 

hind alates 11 €/rm.
Puud on laotud 5 m3 alus-
tele, võimalusel saab ka 

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Hind sisaldab transporti!

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

KODU

• Müüa segumasin, võimas mootor, 
sobib ka betoonile. Hind: 60 €. Tel 
511 0478

• Müün mesila. 20 taru (Eesti raam) 
koos peredega a 270 €/tk. Sisaldab 
suve ja talvepõhi + 4 soojustatud 
korpust + katus (tsinkplekk) + sööt-
mistarvikud. Tel 507 6313

• Uued kaarkasvuhooned nelikant-
toru profi iliga soodsalt 3x4; 3x6; 3x8 
m. Transport koju. Info ja tellimine. 
Tel 5673 0411

• Müüa vannitoakapp, pesukastiga 
ja peegliga. Mõõdud 1120x300, 
kõrgem osa 1300. Hind 150 €. Tel 
5559 3470

• Müüa soojaveeboiler 80 L. 2 aastat 
vana. Hind 50 €. Tel 5559 3470

• Müüa pesumasin Atlant, 6 kg. 
Hind 50 €. Tel 5595 1893

• Müüa täispuidust pikendatav söögi-
laud - 150 € (värv tume lakk), toidukui-
vati - 25 €, rinnaltsurumise pink koos 
kangi ja kahe paari hantlitega ning 80 
kg erinevas suuruses raskustega - 130 
€. Küsi infot või tule vaatama. Tel 
5688 8797

• Müüa Spectra S2 rinnapump (160 
€) koos erinevate lisatarvikutega 
(piimahoiustamiskotid, pudelid, ta-
gavara voolikud, kahes erimõõdus 
leheter pumbaotsad jm). Üksik- või 
kaksikpumpamise funktsioon, pumpa-
miskiiruse ja -tugevuse reguleerimine, 
juhtmevaba akuga. Tel 5687 6068

• Müüa heas korras kudumismasin 
Empisal Knittmaster. Tel 5691 5810

• Müüa uus Itaalia akordion Farinelli. 
Valge pärlmutter, 80 bassi ja 5 registrit. 
Pill asub Tallinnas. Tel 5656 8908

• Müüa kreissaag, aidakaal. Tel 5343 
0632, õhtuti! 

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

• Ostan nõukaaegseid raadiotehnika 
ja Estonia Stereo komplekte, võib pak-
kuda ka eraldi kõlareid. Tel 5616 5761

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

• Ostan nõukaaegseid meeste-ja 
naiste jalgrattaid. Pakkuda ainult heas 
korras rattaid. Tel 5616 5761

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan garaaži töölaua kruustangid, 
võib pakkuda ka koos töölauaga. Tel 
507 9948

• Ostan roostevabast destilleerimis 
aparaadi, roostevaba boileri, hüdro-
fori, jämedat toru, vinklit ja plekki. 
Tel 5801 9086

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku- ja 
käekelli ja muud kila-kola. Esemed 
võivad vajada parandamist. Paku 
julgesti! Tel 503 1849

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

• Soovin osta Vene mopeedi: Delta, 
Mini, Stella ja mootorratta Minsk, 
Kovrovets, Jawa, IZ. Tel 520 9779

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

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

• Ostan veneaegseid vanu malm-
radiaatoreid. Tel 5553 0770

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Kantküla puuhoov müüb ehituslikku 
saematerjali ja 30 cm kütteklotsid 
võrkudes. Tel 515 7603

• Müüa küttepuud 25-60 cm (hall lepp) 
koos kohaletoomisega. Tel 5693 3906

• Müüa Rakveres kuiva leppa võr-
gus ( 40L)! Halu pikkus 30 cm ja 
võrgu hind 2.50 €. Kiire tarne! Tel 
5567 5755

• Küttepuud (lõhutud). Müüa kütte-
puid aastaringselt koos kohaletoomi-
sega, veokile laotult 5-15 m3. Kuivad 
38, 50 cm ja toored 30-50 cm, hinnad 
soodsad. Tel 503 0311

• Müüa soodsalt 30 cm lepapuid 40 
l võrgus. Tel 5554 6093

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

• Müüa saetud lõhutud küttepuud. 
Sanglepp, lepp, metsakuiv kuusk. 
Tel 5192 4320

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40 liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.60 €/kott 
ja kasel 3.00 €/kott. Tel 505 1528

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

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

EHITUS

• Müüa Vineer Filmi II 15x1250x2500 
mm kask, plaat/tk= 45 €. Tel 513 0787

• Uued  puit-alumiinium aknad. 
Müüa 6 T-jaotusega klaaspaketi ja 
lisaklaasiga akent mõõtudega L1580 x 
H1700/2080 mm. Paketi vahel ribakar-
dinad. 250 €/tk. Huvi korral saadan fo-
tod. Transpordivõimalus. Tel 505 3340

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdule. 
Tel 553 9330
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• Müüa head toidukartulit „Vineta“  
„Flavia“ „Printsess“ „Gala“. Seemne-
mõõtu „Gala“. Tel 5616 5542

• Müüa mahedalt kasvatatud toidu-
kartulit „Maret“ „Reet“ „Piret“ ja 
„Ando“. Tel 504 6887

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

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

VANAVARA

• Ostan vanu eesti-ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9948

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

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

• Ostan nõukogudeaegseid fotoapa-
raate, objektiive, vahvliküpsetajaid. 
Tel 5853 2215

• Ostan vanaaegseid esemeid ja asju. 
Tel 567 2175

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 
5527

• Ostan veneaegseid ja vanemaid vi-
nüülplaate. Tel 503 9650

• Ostan vanemaid seisma jäänud ese-
meid. Vanast naelast kuni mööblini. 
Tel 5079 984

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, 
fotosid, albumeid, koos fotodega, 
markidega ümbrikke. Ka kollektsiooni-
dena. Teemad – linnavaated, pulmad, 
matused, inimesed, pühadekaardid, 
sõjaväelased jm. Täiskirjutused hinda 
maha ei võta. AITA TALLETADA AJA-
LUGU! Tel 5857 3749

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

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
vere, Laada 14- müügil suur valik 
meeste fl anell pluuse, on ka suuri 
numbreid.

• Rägavere tee ja Tsentrumi juuksur 
Niina Rebane töötab nüüd Karoli-
na salongis, Koidula 6 (Tsentrumist 
üle tee kortermaja I korrus). Palun 
külastage. Tel on endine 5344 7251

• Tugevate ja tundlike kätega massöör 
vabastab stressist ja üle pingest tekki-
nud vaevustest: selja-, kaela-, õla- ja 
peavalust. Tel 5371 2433

• Rakveres Saue tänaval läks suve 
lõpus kaduma väikest kasvu ema-
ne kass Purra. Purra on hallitriibu-
liste laikude ja valge kõhualusega. 
Kass on pelgliku loomuga. Kui juh-
tud Purrat nägema, tee võimalusel 
pilt ja võta ühendust 5687 6068 või 
5688 8797. Kui oled ta endale koju 
võtnud, olen nõus kassi tagasi ost-
ma. Info eest, mis aitab Purra koju 
VAEVATASU 100 €!

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD 
Kui tahad juua, on see sinu asi, 
kui soovid elada kainelt, on see 

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

Tel 5840 7864

Kuulutuse tekst on 
võimalik sisestada ka 

VEEBIKESKKONNAS. 
Kuulutus ilmub 

nii internetis 
kui ka paberlehes. 

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

METSA RAIE- JA VÄLJA-METSA RAIE- JA VÄLJA-
VEOTEENUS.VEOTEENUS.
KA PEHMELT KA PEHMELT 
PINNASELT.PINNASELT.

INFO: 518 4333INFO: 518 4333
info@viruhalud.eeinfo@viruhalud.ee

See tugen elutahe väsis 
ja taevetuultes murdus elupuu.

Südamlik kaastunne Hantsule, 
Malle, Reinu perele ja lähedastele 

AINO VALDEK 
kaotuse puhul. 

Virve, Silva, 
Er mine, Ester

Sügav kaastunne 
Villule kalli isa 
ANTS KÜTT
kaotuse puhul. 

Vilve, Aivo ja 
Herbert Punane

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
HÖÖVELMATERJALI

METS

• Saemeeste brigaad teostab raietee-
nust ja võsalõikust. Puhastame kraa-
vid ja teeservad võsast ja suurtest puu-
dest. Tel 506 0777, info@timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

METSAHAKE OÜ OSTAB 
kasvava metsa raieõigust, 

metsakinnistuid, 
ümarmetsamaterjali, 

kasvavat võsa ja 
raiejäätmeid. 

Pakume turu parimat hinda.

Info tel 507 9084, 
www.metsahake.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Tapamaja müüb emise lihakehasid, 
kohaletoomisega. Tel 5351 7414

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

• Müüa soodsa hinnaga sealiha.  Va-
jadusel tükeldamine. Tel 5196 2628 
või  5354 3002

Viru Halud OÜ 
müüb kõrge 

kütteväärtusega

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

•Kuiv lepp - 55 eur/rm
•Kuiv lepp võrkkotis 40 l - 

2,9 eur/kott
•Kuiv saar/kask võrkkotis 

40 l - 3,5 eur/kott
•Toores lepp - 40 eur/rm

•Toores okaspuu - 
45 eur/rm

•Toores kask - 50 eur/rm

TUTVUS

• Mees viiekümnendate lõpus, elan 
maal, töötan, leida naisterahvast 
kellele meeldib ka maal. Tel 5809 4634

• 58-aastane sale pikem mees tutvub 
saleda noorema naisega. Tel 5348 9906

MUU

• www.toonklaas.ee

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. Kui 
elumure vaevab ja vajad hingeabi, 
anname soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutavatele küsi-
mustele. Kõne hind 0,97 eurot/min.
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Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

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

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

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

HINNAD RAKVERE TURUL 5. MÄRTSIL 2020. 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 5,00 8,00

Hapukapsas kg 1,80 2,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Peet kg 0,80 1,50

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad kg 1,50 2,00

Mesi 700 g purk 6,00 6,50

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Seemned lindudele 5 kg kott 5,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSKID KELL 10- 14

VEEL MÜÜGIL:
tööstuskaup - jalanõud ja riided
saunavihad (laupäeval)

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

TÄNA MAAILMAS

9. märtsil 1944. aastal 
korraldasid Nõukogude 
Liidu sõjalennukid 
õhurünnaku Eesti pea-
linnale Tallinnale, mille-
ga kaasnesid suured pu-
rustused ja rohked inim-
ohvrid. Mõni päev va-
rem, 6. märtsi õhtul 
alustasid nõukogude 
lennukid aga Narva 
pommitamist. See juh-
tus täna 76 aastat
tagasi.

Allan Espenberg

Narva kui piirilinn kanna-
tas Teise maailmasõja ajal 
nõukogude õhurünnakute 
all Eesti linnadest kõige roh-
kem. Juba 1942. ja 1943. aas-
tal pommitasid sõjalennukid 
Narvat umbes 30 korral, mil-
le tulemuseks oli hulgaliselt 
hoonekahjustusi ning surma 
sai nii kümneid tsiviilelanikke 
kui saksa sõjaväelasi.

Kõige hullemaks läks olu-
kord 1944. aasta märtsis ning 
märtsipommitamistes saigi 
võrreldes teiste Eesti linnade-
ga kannatada kõige rängemalt 
Narva, mida venelased pom-
mitasid 6. märtsi õhtust kuni 
7. märtsi hommikuni umbes 
200 lennukiga kümme tundi 
järjest ja mille tagajärjel tehti 
linn praktiliselt maatasa. Järg-
misel ööl, vastu 8. märtsi käi-
sid pommitajad veelkord üle 
Narva.

Lennukite ülelennuga kaas-
nes ka metsik suurtükituli 
Narva pihta. Muide, suur-
tükkidest tulistasid Narvat ka 

1944: nõukogude lennukid alustasid Narva pommitamist
linn purustati täielikult.

Eesti linnade maruliste 
pommitamiste üheks põhju-
seks on toodud asjaolu, et Pu-
naarmee väeosad olid mitmel 
pool lüüa saanud ja palju mehi 
kaotanud. Seetõttu oli nõu-
kogude väejuhtides tekkinud 
jõuetu viha, mida ei osatud 
kuidagi teistmoodi maandada. 
Kuna neil oli õhus võrreldes 
vastastega suur ülekaal, siis 
kasutati seda ära suurpommi-
tamise korraldamiseks.

Kuigi nõukogude väed 
pommitasid Eesti linnu juba 

ka 1944. aasta veebruaris, siis 
eriti metsikuks muutus see 
märtsis, kui külvati pomme 
lausa kamaluga. Nii hakatigi 
nõukogude lennukite pom-
mitamismissioone Eesti lin-
nadele nimetama märtsipom-
mitamisteks. Lisaks Narvale 
ja Tallinnale jätkus pomme 
ka teistele Eesti rahumeelse-
tele ja kaitsetutele linnadele. 
Nii pommitasid Nõukogude 
Liidu sõjalennukid 1944. aas-
ta veebruari- ja märtsirünna-
kute käigus ka Tartut, Jõhvit, 
Pärnut, Tapat ja teisi linnu.

nõukogude armeesse mobili-
seeritud eestlased, kes kuulu-
sid Eesti Laskurkorpuse suur-
tükiväepolku.

Kuna Narvast olid rin-
de lähenedes ehk juba 1944. 
aasta jaanuaris suurem osa 
tsiviilelanikest evakueeritud, 
siis oli linn tavainimestest 
praktiliselt tühi ja inimohv-
reid polnud palju. Siiski olid 
mõned spetsialistid jäänud 
linna kommunikatsioone 
korras hoidma ja pole või-
matu, et mõned elanikud olid 
evakueerimisest kõrvale hoi-
dunud ning viibisid samuti 
pommitamiste ajal Narvas.

Ajalehed: Narva 
oli suur leekidemeri
Tolleaegsetes ajalehtedes 
teatati, et nõukogude lennu-
kid heitsid kahe öö jooksul 
Narvale tuhandeid süüte- ja 
lõhkepomme, mille taga-
järjel muutus linn tõeliseks 
tulemereks.

Ajalehes Maa Sõna kirju-
tati 9. märtsil 1944. aastal 
Narva huku kohta järgmist: 
„Esmaspäeval, 6. märtsil algas 
pimeduse tulekul Nõukogu-

de õhujõudude suurrünnak 
Narva linnale. Kaheksa tundi 
vahetpidamata lendasid pom-
mituslennukite rünnaklained 
linna kohale, heitsid alla sadu 
„jõulupuid“ ja muutsid seeläbi 
öö päevaks.“

Ning jätkati: „Kaheksa tun-
di järgemööda langes tuhan-
deid lõhke- ja süütepomme 
linnale, nende hulgas palju 
raskekaliibrilisi pomme. Nel-
ja tunni järel oli Narva üks-
ainus leekidemeri. Hermani 
kindlus, Jaanilinn, paljud 
asendamatud kultuurimäles-
tusmärgid ja kirikud varisesid 
pommide mõjul kokku. Pea-
gi oli linn põlevate majade, 
purunenud müüride ja üles-
rebitud tänavate rägastik. Üks 
Eesti auväärseimaid linnu va-
jus rusudesse ja tuhasse.“

Maa Sõna järgmises numb-
ris, 16. märtsil oli juba pea-
teemaks Tallinna jõhker 
pommitamine, kuid ka Nar-
vast ei saadud mööda minna, 
sest sealgi olid vene lennu-
kid taas kurja teinud. Artiklis 
„Narvat uuesti pommitatud“ 
kirjutas sõjakirjasaatja Pe-
ter Jäntsch: „Narva linn oli 

veel 8. märtsi hommikul pä-
rast esimest nõukogude 9-
tunnilist terrorirünnakut 
kaetud tihedate suitsupilve-
dega. Sellele päevale järgne-
nud ööl pommitasid enamla-
sed linna uuesti katkestama-
tuis laineis lõhke- ja süüte-
pommidega.“

Ning jätkas: „Linna muu-
seum, mis sisaldas Baltikumi 
idaruumi väärtuslikemaid va-
rasid, on üksainus rusuhun-
nik, toomkirik on põlenud, 
rootsi kiriku torn kokku vari-
senud, turuplats oma ajaloo-
liste ehitustega on rusuväljaks 
muudetud. Vanast rootsi ajal 
ehitatud raekojast on järe-
le jäänud ainult varemed, 
vana apteek, mis kandis oma 
päiksekella kohal aastaarvu 
1661, on purustatud ja leht-
lakäigud idaküljel sisse vari-
senud. Auväärsed patriitside 
majad, mis siin nagu mujalgi 
hansalinnades olid uhkete 
kaupmeeste suguvõsade kogu 
maailma ulatunud ettevõtlik-
kuse vaimu tunnistajaiks, on 
ühe ööga langenud leekide 
ohvriks ja nende kunstiväär-
tuslikud barokkportaalid ning 
katuseviilud lamavad kokku 
varisenud müürijäänuste all.“

Jõuetu viha vormiti 
karistusaktsiooni
Kuigi Narva linn oli pea-
aegu täielikult hävinud, ei jät-
nud nõukogude väed jonni ja 
pommitasid Narvat veel hil-
jemgi, näiteks 17.–19. märtsil 
1944 heideti pomme sisuliselt 
Narva varemetele, sest amet-
like andmete kohaselt polnud 
selleks ajaks linnas enam üht-
ki tervet maja. Viimast korda 
lendasid nõukogude lennukid 
üle Narva 25. juulil 1944, kui 

Sõjajärgne Narva Peetri plats. Foto: wikimedia.org
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TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

kiiresti valmivaid snitsleid ja kotlette,
maitsvaid sinke ning vorste

Kampaania sealiha

3,89 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Asume Rakvere vallas Sireli tee 3

Tel. 503 7729, 322 4174

(Tapa teeristis)

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

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

B-kat 13.03 ja 31.03
B-kat e-õpe 12.03 ja 02.04

Esmaabi koolitus 13.03 ja 27.03
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 7.03.2020 kell 10.00

•

algab 23.04.2020 kell 10.00

• algab 6.04.2020 kell 18.00

• algab 11.03.2020 kell 18.00

• sõiduki rent eksamiks

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria

(35h)

(140h)

(buss)

(traktor)

Tuleohutustoodete hulgi- ja jaemüük

Vaate meie e-poodi tuleohutusmarket.ee

6kg PULBERKUSTUTI
kampaaniahinnaga 31,60€

31,60€
Tel: 5620 2066

E-post: info@tuki.ee

MÄRTSIS TULEKUSTUTI
KONTROLL AINULT

Narva 39, Rakvere

3€
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