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UURING: pooled Eesti keskealised mehed on ülekaalulised

TÄNA MAAILMAS

1963: John Kennedy hakkas
liikuma oma huku poole

T

äna 59 aastat tagasi, 18. novembril 1963. aastal lahkus USA president John Kennedy oma Palm Beachi villast, kus ta oli veetnud aega
pere seltsis. Ta lendas Florida osariiki Tampasse. Samal päeval pandi paika presidendi autokolonni marsruut Dallases. Ühe suurema tragöödiani Ameerika ajaloos jäi neli päeva.
Kui Kennedy lendas Tampasse, siis olid tema salateenistuse mehed mures presidendi turvalisuse pärast, sest Tampas oli suur Kuuba kogukond,
mis koosnes nii Fidel Castro pooldajatest kui vastastest.
Ajaloolane Thurston Clarke kirjutas oma raamatus, et fanaatik Joseph
Milteer oli politsei informaatorile öelnud, et parim viis presidendi tapmiseks oleks teha seda võimsa vintpüssiga kontorihoonest. Salateenistus oli
Milteeri jälitanud ja võtnud jälgimise alla, kuid ähvardus oli salateenistuse
piisavalt rahutuks teinud, mistõttu soovitati paigutada presidendi autosse
rohkem agente.
Agent Floyd Boring tõstis tundliku teema kohtumisel presidendiga. Ta
ütles sügavalt sisse hingates: „Härra president, meil on väga pikk autokolonn, seega peame kinni pidama tihedast ajagraafikust. Kaks inimest on
ähvardanud teie elu ja kuigi nad on vahi all, võiksite oma peatusi autosõidu ajal vähendada.“ Kennedy polnud nõus, sest tal oli vaja valimiskampaania ajal rahvaga rohkem suhelda. Kennedy arvates oli teda ümbritsevate agentide arv liiga suur.
Ajaloolase Clarke’i sõnul oli Kennedy rääkinud oma sekretärile Dave
Powersile võimalusest saada surma võimsa vintpüssi läbi. President oli
öelnud pärast Tampa külastamist: „Jumal tänatud, et keegi ei tahtnud mind
täna tappa!“ Ta tegi selliseid kommentaare nii sageli, et Powers kehitas
vaid õlgu. Seekord lisas ta, et kui keegi üritab tappa teleskoopsihikuga
vintpüssiga, teeb ta seda autokolonni ajal, mil on nii palju müra ja sagimist,
et keegi ei suudaks osutada üles ja öelda: „See lask tuli sellest aknast!“

Mõrvapäeva
USA president John Kennedy tapeti 22. novembril 1963. aastal Dallases.
USA ajaloo noorim president sai ametis olla vähem kui kolm aastat, kuigi kavatses jääda ametisse veel teisekski ametiajaks. Tol saatuslikul päeval
oli ta valimiste tõttu Dallases. Võidu korral plaanis Kennedy välja vahetada asepresidendi, vallandada üle 30 aasta ametis olnud ja maffiaga sõbrasuhted sõlminud FBI juhi Edgar Hooveri ning lõpetada sõjad, mis rikastasid nii Luure Keskagentuuri kui Pentagoni.
Üleriigiliste meediakanalite eetri katkestas ootamatult šokeeriv teade.
Kaadris olid ainult tähed ja sõnad. Saatejuhid ei olnud veel valmis Dallase
kohutava tragöödia edastamiseks: „President Kennedy suri kell 13 päeval.“
Kohe tutvustati maailmale ka meest, kes väidetavalt mõrvas Ameerika
35. presidendi. Lee Harvey Oswald võeti kinni vaid tund pärast atentaati,
viidi kaamerate ette ja lubati, et tema üle mõistetakse kohut, kuid seda ei
juhtunud. Juba järgmisel päeval tapeti Oswald politseijaoskonnas reporterite silme all.
John Kennedy on üks Ameerika kahest presidendist, kes on maetud Arlingtoni kalmistule, USA peamisele surnuaiale. Tema lesk Jacqueline tahtis, et presidendi hauaplats oleks võimalikult paljudele külastajatele kättesaadav. Esimesel aastal ei olnud võimalik Kennedy hauale üldse lähenedagi, sest iga tund tuli presidenti leinama 3000 inimest.
Pärast presidendi mõrva moodustati erikomisjon. Selle koosseisu kuulus ka Luure Keskagentuuri juht Allen Dulles, kellest Kennedy tahtis lahti
saada. Pärast aastast töötamist ja 600 tunnistaja küsitlemist tegid poliitikud
kindlaks, et Oswald tegutses üksi. Üks kolmest lastud kuulist ei läbinud
mitte ainult Kennedyt, vaid tabas ka temaga autos reisinud Texase kuberneri. Arvestades trajektoori, ei saanud see justkui füüsikaliselt nii olla. „Ma
ei kahtle, et kuul tungis Kennedy pähe tagantpoolt, kuid oli veel üks lask
pähe, mis tuli presidendist paremalt poolt,“ teatas radioloog David Mantik.

Seos venelastega
Ametlik versioon üksikust fanaatikust pole seetõttu paljude arvates usutav. On ka ebatõenäoline, et Oswald üksinda kleepis Kennedy visiidi päeval Dallase kesklinna üles lendlehti presidendi fotodega ja sõnadega: „Otsitakse riigireeturit.“ President Kennedyt süüdistati nimelt kommunistidega
flirtimises.
Eelmise aasta lõpus tehti Ameerikas avalikuks tohutu hulk dokumente, mis puudutavad 20. sajandi üht suuremat kuritegu. Külma sõja ajal oli
kombeks seostada presidendi tapjat kommunistidega, paberites seisab:
„Lee Oswald viibis 28. septembril 1963 Nõukogude saatkonnas Mehhikos
ja vestles konsuli Valeri Kostikoviga. See sai teatavaks 1. oktoobril, kui
Oswald helistas Nõukogude saatkonda ja küsis kehvas vene keeles, kas on
midagi uut Washingtonile saadetud telegrammi kohta.“
Avalikuks tehtud dokumendid sisaldavad infot ka allveelaevade kohta,
millega NSV Liit tõi USA presidendi mõrvamiseks kohale diversante. Ära
on märgitud ka rahasummad, mille Moskva väidetavalt maksis presidendi
likvideerimise korraldamiseks.
Dokumentides märgitakse: „Inimesed on unustanud või ei tea, et Lee
Harvey Oswald oli tegelikult kommunist. Ta elas Nõukogude Liidus. Talle
sümpatiseeris kommunism ja ta tahtis neid ideid levitada. Ja külma sõja ajal
tappis kommunist presidendi, kes tahtis Nõukogude Liidu paika panna.“
23aastane Oswald ei teinud oma marksistlike tõekspidamiste osas saladust. Ta elas kaks aastat Nõukogude Liidus, abiellus isegi venelannaga. Olles naasnud koos vene naisega NSV Liidust USAsse, võeti ta FBI ööpäevaringse järelvalve alla, kuid mõrvapäeval ei takistanud teda millegipärast
keegi.
Versioone president Kennedy tapmise tagamaadest on mõistagi hulganisti ning ükski pole seni täielikku tõestust leidnud.
Allan Espenberg

Kuigi meie mehed hindavad
oma tervist valdavalt heaks
näitab enam kui 3000 mehe
seas läbi viidud terviseuuring,
et pooled keskealised Eesti
mehed on ülekaalus ja iga
neljas suisa rasvunud. Ülekaal on muutunud üha suuremaks meeste tervist ohustavaks riskiteguriks, mis soodustab enamike haiguste teket alates südame- ja veresoonkonna haigustest kuni
pahaloomuliste kasvatajateni.
Vivika Tamra
Kehamassiindeksi (KMI) alusel oli
vaid veerand uuringus osalenud
meestest normaalkaalus. Ligi pooled
meestest olid KMI järgi ülekaalulised. Rasvumisele viitav KMI (üle
30 kg/m2) oli igal neljandal mehel
(27%). Rasvumise hindamiseks kasutati uuringus lisaks kehamassiindeksile ka vööümbermõõtu. Selle
kohaselt oli veidi enam kui kolmandikul meestest vööümbermõõt üle
102 cm, mis defineerib kõrget metaboolset terviseriski.
Rasvunud meeste osakaal suurenes koos vanusega ja oli seotud peaaegu kõikide kehvade tervisenäitajatega. Uuringu kohasel oli neil meestel kõrgem vererõhk ja kolesterooli
tase, sh madalam testosterooni tase
ning kehvemad maksanäitajad. Samuti oli neil kehvem hinnang enda
tervisele, nad tarvitasid sagedamini valuvaigisteid ja neil oli rohkem
erektsioonihäireid. Rasvunud meestel esines ka rohkem vaimse tervise

probleeme.
Rasvunute hulgas oli oluliselt
sagedamini (vaba)abielus või lahutatud, põhi- või keskharidusega,
väikse või väga suure töökoormusega, öötööd ja füüsilist tööd tegevaid
mehi. Samuti endisi või igapäevasuitsetajaid ja neid, kes tarvitasid alkoholi tervist ohustavas koguses.
Uuringu ühe eestvedaja, Tartu
Ülikooli Kliinikumi meestearst dr
Margus Punabi, sõnul avab liigne kehakaal ukse paljudele teistele
haigustele, mistõttu on oluline see
kontrolli all hoida. „Kehamassiindeks võiks üle 40-aastastel meestel
olla alla 27 kg/m2 ning silm tuleks
peal hoida ka vööümbermõõdul,
kuna vööpiirkonda ladestunud rasv
on tervisele kõige negatiivsema mõjuga,“ selgitas arst.
Liigne kehakaal on üheks peamiseks tervisekaotust põhjustavaks teguriks, suurendades riski nii
südame-veresoonkonnahaiguste,
diabeedi, kroonilise neeruhaiguse,
luu- ja lihaskonnahaiguste, aga ka
vähkkasvajate tekkimiseks.
Vaadates varasemaid Tervise
Arengu Instituudi tervisekäitumise
uuringuid, võib öelda, et vaatamata aasta-aastalt suurenevale meeste
hulgale, kes harrastavad tervisesporti, tuleb igal aastal ka üleliigse
kehakaaluga mehi juurde. Viimase
kahekümne aastaga on rasvunud
meeste osakaal peaaegu kahekordistunud.
Tervise Arengu Instituudi analüütiku Elisa Kenderi sõnul on
rasvumise levimuse tõus seotud
linnastumise ning toidusüsteemi
muutustega. „Suurenenud on soodsa
hinnaga energiatihedate, ent toitai-

nevaeste toitude lihtne kättesaadavus koos nende toodete aktiivse turustamisega. Elukeskkond on muutunud rasvumist soodustavaks ning
kokkuvõttes liigutakse vähem –
liikumiseks kasutatakse motoriseeritud transpordivahendeid ja samuti
on vähenenud tööga seotud kehaline aktiivsus,“ selgitas Kender.
Meeste terviseuuringut rahastas
tervisekassa, mille esimehe Rain
Laane sõnul peaks oma tervise eest

hoolitsemine olema iga mehe isikliku hügieeni osa. „Mehel on kombeks hoolitseda rohkem oma auto,
kui iseenda eest. Nii nagu vajab
auto korrapärast hooldust, ülevaatust ja liikumist, tuleb seda teha ka
igal mehel iseendaga. Hoolitse oma
vaimse ja füüsilise tervise eest, tee
trenni ja jälgi, et su toitumine oleks
tervislik. Sinu tervis on sinu enda
kätes,“ paneb Laane kõigi meeste
südamele.

Selleks, et elustiil oleks tervislikum
ja enesetunne hea, saab ise palju ära teha:
• Toitu mitmekesiselt. Söö rohkem marju, puu-, köögija kaunvilju (500 g päevas), kala ning täisteratooteid
ja pähkleid-seemneid. Söö vähem magusaid piimatooteid, sea- ja veiseliha, magusaid ja soolaseid
näkse ning suhkrurikkaid karastus- ja mahlajooke;
• Kasuta vähem soola. Ära ületa päevast soovituslikku soolatarbimise kogust (6g ehk 1 tl);
• Liigu iga päev. Südame hoidmiseks liigu nädalas
kokku vähemalt 150 minutit tempoga, kus südame
löögisagedus ja hingamine kiirenevad, kuid saab
vabalt vestelda. Vähemalt kahel korral nädalas teha
lihaseid tugevdavaid harjutusi.
• Hoidu tubakast;
• Tarbi alkoholi mõõdukalt. Täiskasvanud meestel
peetakse madala terviseriski piiriks keskmiselt 2
alkoholiühikut (u 0,5 l õlut või 60 ml kanget alkoholi)
päevas ja igasse nädalasse peaks jätma ka vähemalt kolm alkoholivaba päeva.
• Maga piisavalt;
• Hoia oma vaimset tervist.

Tervisekassa kutsub veel sel aastal osalema sõeluuringutel

E

esti erinevates piirkondades
on selleks aastaks veel vabu
aegu rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringule. Tervisekassa kutsub sihtrühma kuuluvaid
mehi ja naisi kasutama võimalust
osaleda tasuta sõeluuringul ja tuletab
meelde, et kutse kehtib aasta lõpuni.
„Ootame juba täna aegu broneerima kõiki, kes kuuluvad mõne vähi
sõeluuringu sihtrühma, kuid pole
veel uuringul käinud. Kuna sõeluuringuid korraldatakse vaid kindlale
vanuserühmale sõltuvalt vähitüübist
kahe või viie aasta tagant, on regulaarne osavõtt äärmiselt oluline,“
rõhutas Tervisekassa juhatuse liige Maivi Parv. „Kui aja leidmisega
tekib probleeme, võtke lahenduse

leidmiseks kindlasti ühendust meie
klienditeenindusega,“ julgustas Parv.
„Esmaspäeval alanud sõeluuringute teavituskampaaniaga „Elu on
ees“ juhime samuti tähelepanu, et
sõeluuringuga on võimalik haigus
avastada enne, kui see jõuab endast
kaebuste näol märku anda,“ lausus
Tervisekassa tervise edenduse peaspetsialist Gerda Palts.
Novembri alguse seisuga on kõige rohkem osaletud rinnavähi sõeluuringul, mille hõlmatus on 53%.
Oluliselt vähem on käidud jämesoolevähi ja emakakaelavähi sõeluuringul, vastavalt 41% ja 36% kutsututest. Kuigi viimastel aastatel on
Eesti elanikud sõeluuringutel aina
aktiivsemalt osalenud, on keskmi-
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ne osalusprotsent siiski liiga madal.
Riiklikud sõeluuringud täidavad
oma eesmärki vaid siis, kui uuringutes osaleb üle 70% sihtrühmast.
„Kuna paljud uued vähijuhud
avastatakse endiselt hilises staadiumis, on sõeluuringutel regulaarselt
osalemine äärmiselt oluline. See on
tõhus viis oma tervise kontrollimiseks ning meelerahu saamiseks,“ selgitas Palts.
Rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringut teostavate raviasutuste
kontaktid ja mammograafiabusside
ajakava leiab Eesti Haigekassa veebilehelt. Jämesoolevähi uuringul osalemiseks tuleb võtta ühendust oma
perearstiga, kes väljastab proovikomplekti. Proovi saab teha mu-

gavalt kodus ning seejärel tuleb see
saata laborisse. Sõeluuringute kohta
saab lisainfot küsida oma perearstilt
või kirjutades info@haigekassa.ee
ning helistades 669 6630.
Keda oodatakse 2022. aastal sõeluuringule? Rinnavähi sõeluuringule oodatakse 50–69-aastaseid naisi sünniaastaga 1954, 1956, 1958,
1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970
ja 1972. Emakakaelavähi sõeluuringule oodatakse 30–65-aastased naisi
sünniaastaga 1957, 1962, 1967, 1972,
1977, 1982, 1987 ja 1992. Jämesoolevähi sõeluuringule oodatakse 60–69aastased mehi ja naisi sünniaastaga
1954, 1956, 1958, 1960 ja 1962.
Kuulutaja
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Maale elama asumise
projekti laiendatakse
Septembri lõpus otsustas valitsus toetada maale elama
asumist soodustava pilootprogrammi elluviimist KaguEestis ja Ida-Virumaal. Eile
anti heakskiit projekti
laiendamisele teistesse
piirkondadesse.
Liisi Kanna
Maaelu Edendamise Sihtasutuse
(MES) veetava pilootprojekti põhimõte seisneb kaaslaenu andmises,
kus üks osa laenust tuleb krediidiasutusest ja teine osa MESilt. Niisu-

gust toetust saab kasutada kodu soetamiseks, ehitamiseks või rekonstrueerimiseks.
Maaeluministri Urmas Kruuse
sõnul on maapiirkonnas peamisteks
probleemideks kinnisvara madal
turuväärtus ja sellest tingitud täiendavate lisatagatiste nõuded laenu
saamisel. Samuti tuleb arvestada, et
mida kaugemal keskusest kinnisvara
asub, seda keerulisemaks ka laenu
saamine muutub.
Kruuse märkis, et tegu on toetusega soetamaks elukondlikku kinnisvara piirkondades, kus esineb turutõrge. „Alustasime Ida-Virumaalt
ja Kagu-Eestist ning tahame projek-

ti laiendada,“ märkis Kruuse.
„Loomulikult on seal ka teatud
kitsendavad tingimused. Meie eesmärk ei ole tegeleda ei korruselamutega ega Tallinna linnaga. Harjumaa
ja Tallinn-Tartu ning suuremad
piirkonnad on selgelt välistatud,“
täpsustas minister.
Esimese olulise kriteeriumina tõi
ta välja, et sihtpiirkonnaks on kuni
1000 elanikuga asustusüksused. Lisaks tuleb jälgida kaht statistilist
näitajat – piirkonna keskmine palk
peaks jääma alla Eesti keskmise
ning sealsete kinnisvaratehingute
mediaanhind peaks jääma alla 2021.
aasta keskmise hinna.

„Kui projekt ühel hetkel lõppeb,
siis on võimalus valitsusel ja parlamendil otsustada, kuidas sellega edasi minna. Selge on, et need
projektid saavad teoks ainult nendes piirkondades, kus kommertspangandus tegelikult ei paku võimalust laenu saada,“ tõdes Kruuse.
Pilootprojekti elluviimiseks on
planeeritud MESi omakapitalist
vahendeid 5 miljoni euro ulatuses.
Eesmärgiks on soodustada inimeste
tagasipöördumist maapiirkondadesse ja noorte eneseteostuse võimalusi
maal ning aidata seeläbi kaasa Eesti
tasakaalustatud arengule.

Eesti veekogud said sügisel tublisti kalalisa

RMK

Põlula kalakasvatustalitus asustas Eesti kalavarude
täiendamiseks
veekogudesse tänavu sügisel üle 210 000 lõhe, siia
ja tuura noorkala.
Suurim kogus, 124 200 ühesuvist lõhe viidi
Pärnu jõkke, kus nad jaotati kärestikele 14 asukohas Türi ja Sindi vahel. Väiksemate kogustega
täiendati Valgejõe lõheasurkonda (26 500 ühesuvist lõhet) ja Purtse jõge (11 400 ühesuvist lõhet). Need 4–10 grammised kalakesed jäävad jõkke elama veel pooleks kuni poolteiseks aastaks.
„Seejärel siirduvad lõhed merre toitumisrändele ning kes ellu jäävad, naasevad kahe kuni nelja
aasta pärast suguküpsena ja keskmiselt viie kilogrammi raskusena jõkke kudema,“ selgitas RMK
kalakasvatustalituse nõunik Ene Saadre.
Siigade kasvatamiseks oli kasutusel kolmest
piirkonnast võetud mari, samadesse paikadesse
nad ühesuvistena ka asustati. „Tänavu kasvasid
siiad üllatavalt hästi, võrreldes varasemate aastatega üle kahe korra suuremaks,“ täheldas Saadre.
Pärnu poolsiirdesiiga viidi Pärnu jõkke umbes
21 400, Peipsi järv sai juurde ligi 19 000 Peipsi siiga ning Paldiski lähedale Pakri lahte lasti samast
kohast pärit 5400 merisiiga. Kõigil siigadel oli
märgistamise mõttes ära lõigatud rasvauim.
RMK kalakasvatustalitus osales tänavu neljandat hooaega ka koos MTÜ-ga Eesti Loodushoiu
Keskus Atlandi tuura asurkonna taastamisel Läänemeres. Atlandi tuur, kes kunagi oli Läänemere üks hinnatumaid kalaliike, on viimase sajandi
jooksul Euroopas välja surnud. Nüüd on Läänemere-äärsed riigid alustanud tuurapopulatsiooni
taastamist. Paljundusmaterjali kasvatab Saksa-

maal asuv uurimisasutus. Ajalooliselt on tuur kudenud Narva jões.
„Sinna viimegi omakasvatatud kalakesed – paari kuu vanuseid tuurasid läks Narva jõkke ligi tuhat isendit, kahesuviseid ligi kaks tuhat. Nendest
600 kalale on pandud seljauime alla ka märgis, et
koguda andmeid tuura elupaigaeelistuste ja rännete kohta,“ rääkis Ene Saadre.
Eesti kalavarud said olulist täiendust juba ka
kevadel, kui erinevatesse veekogudesse asustati kokku ligi pool miljonit siiga, forelli, lõhe ja
tuura.
Lähiaastatel on plaanis suurendada siia ja tuura asustamismahtusid ning jätkata peamiselt
Pärnu jõe lõheasurkonna taastamist. RMK kalakasvatustalitus jätkab ka haruldase ja ohustatud
ebapärlikarbi kasvatamist, et nende asurkonda
taastada.
„Meie tublid koostööpartnerid ja toetajad kalade asurkonna taastamisel on Pakri lahe kalurid,
Eesti Maaülikooli üliõpilased, Eesti Loodushoiu
Keskuse ja Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi
Peipsi töörühma, Pärnu välibaasi töötajad ning
Fishing Village kaluriküla ja firma Davines vabatahtlikud. Oleme nende abi eest väga tänulikud,“
lisas Ene Saadre.
Põlula kalakasvatuskeskus on ainuke riiklik kalakasvandus Eestis. Põlulast on alates 1997. aastast
Eesti veekogudesse asustatud kokku üle 8 miljoni
lõhe, siia, meriforelli, jõeforelli, tuura ja harjuse
noorkala. Kõige rohkem on kasvatatud lõhet ning
pingutused lõhe arvukust tõsta on Soome lahte
suubuvates jõgedes lõpuks ka vilja kandnud.
Siigade sügisene asustamine Pakri lahte. Foto: Kadri Kauksi

UUDISED
Alanud on uus petukirjade laine

V

iimasel nädalal on politsei saanud ligi poolesajal korral teateid levivatest petukirjadest. Neid e-kirju saadavad kelmid ja see tuleb
kustutada.
Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht
Vjatšeslav Milenini sõnul algas juba nädalavahetusel uus petukirjade laine.
„Tänan kõiki inimesi, kes on saadud e-kirja kustutanud ja nendest ka politseid teavitanud. Saame seeläbi parema ettekujutuse pettuse levikust, et ka
teisi inimesi hoiatada,“ ütles Milenin.
Hetkel levivate petukirjade eesmärk ei ole muutunud. Sarnaselt varasemalt levinud petukirjadele, ka nüüd teavitatakse inimesi väidetavast menetlusest. E-kirjade saatjateks on märgitud politseinike või teiste asutuste
töötajate nimed, kuid tegelikult nad ei ole neid kirju saatnud. „Tasub ka
tähele panna, et e-kirjas ei ole välja toodud, kellele kiri saadetakse. Ärge
vastake kirjadele, kui teie poole ei ole nimeliselt pöördutud. Samuti võivad
kelmid kirjale vastates hakata raha välja pressima“, lisas Milenin.
Petukirjadele omaste tunnustena võib nimetada, et asutuste nimed on
välja mõeldud, logod e-kirjas on välja venitatud või kokku surutud, esinevad kirjavead ja ebaloogilised laused, kiri on saadetud kahtlaselt e-posti
aadressilt.
Kuulutaja

Viru maleva 104. sünnipäeval jagati tunnustusi
11. novembril tähistati Tamsalu kultuurimajas Kaitseliidu Viru maleva
104. sünnipäeva. Üritusel osales ligi 170 inimest. Viru malevlastele jagas
tunnustust ka Kaitseliidu keskjuhatus, seda teenetemedalite, kingituste ja
tänukirjade näol. Lisaks jagati Viru maleva pealiku Jaanus Ainsalu ja maleva juhatuse ning Naiskodukaitse Viru ringkonna keskjuhatuse otsuste alusel teenetemärke ja tänukirju, ühtekokku rohkem kui 140 inimesele.
Välja kuulutati ka Viru maleva aasta tegijad. Viru maleva Aasta kaitseliitlase tiitliga pärjati Mart Kael ning Nasikodukaitse Viru ringkonna Aasta naiskodukaitsjaks sai Reet Saari.
Kuulutaja

Päevapakkumised

Telefoni teel ka toitude
ettetellimise võimalus

Avatud 10-21
/

Riigikogu liige ja
Riigikogu sotsiaalkomisjoni
aseesimees Siret Kotka
võtab vastu kodanikke
neljapäevi
Keskerakonna Rakvere büroos
aadressil Lai tn 1
kell 13-15.
Vastuvõtuks palume eelnevalt
registreerida telefonil 5302 3206.

Kuulutaja

Kirjalikud küsimused saab saata aadressile siret.kotka@riigikogu.ee

Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Kontaktivabalt!!
Sõmeru Rehvikoda OÜ
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Vaheta rehvid
soodsalt!

Suur valik
uusi- ja
kasutatud
rehve

E-R 8-17 Hooajal ka L 9-14,

+372 50 89 216

Näpi tee 2D
Näpi alevik
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Eva Luigas: K
õpime oma äm
Eva Luigas on praegu Maakodu tegevtoimetaja, televaatajale
tuttav Maahommiku aiarubriigist. Esmaspäeval, 21. novembril
tuleb ta aga külla Rakveresse Aiasõprade klubisse, et vestlusringis vastata küsimustele ja rääkida enda aias tehtud äpardustest, ämbrisse astumistest ning sellest, kuidas tekkinud
jamadest välja tulla.
Katrin Uuspõld

„Elu on liiga lühike, et tegeleda ainult ühe asjaga,“ on Eva Luigas veendunud. Tema läks küpses keskeas aiandust õppima ja naudib oma
tööd. Foto: Tiit Koha

„Tuleb lõbus vestlusring, kus kõik
saavad kuulda, mida mina olen
valesti teinud. Olen samasugune
inimene nagu kõik teised. Teadupärast, kui inimesed loevad kuskilt,
et midagi tuleb teha „nii“, aga meile
tundub see „nii“ liiga keeruline, siis
tehakse omamoodi. Olen saanud
nüüd aru, et asju võiks teha õigete töövahenditega, õigel ajal, töövahendeid võiks sihipäraselt kasutada jne – aga kõik see teadmine tuleb
läbi oma ämbrite,“ teab Eva Luigas.
Aiandusspetsialist tunnistab, et
on taimi tapnud igat moodi: ülehoolitsusega, alahoolitsusega, üleväetamisega, alaväetamisega. „Paljud
on veendunud, et nemad on teinud
kõik õigesti, aga võti targemakssaamise juures ongi see, et sa ei tohi olla
kunagi veendunud, et tegid kõike
õigesti,“ ütleb Eva Luigas. „Enamus
ebaõnnestumisi on seepärast, et ini-

mene mingil põhjusel arvab, et sellest, mis tema annab, peaks taimele
piisama, aga üldjuhul on kunstlikes
oludes taimede kasvatamisel alati
millestki puudust.“

Julgus asju ümber teha
Üks paljudes aedades levinud vigadest on Luigase sõnul „tutsutamine“. See tähendab, et muru sisse
on siia-sinna istutatud põõsad ning
nende ümbert on keeruline muru
niita. Helga Taimeaias õppurina
praktikal olles ühte sellisesse aeda
Luigas parandustöid ka tegema
sattus. „Need „tutsutamised“ tuleb
ühendada. Selleks võetakse veevoolik või nöör, määratakse nende
abil tulevase peenra piirjooned, nii
et need „tutsud” jäävad sinna sisse.
Teed nõnda mõttelise peenra,“ selgitab Eva Luigas. „Olen kunstiklassis
käinud ja kompositsiooni õppinud,

aga ma ei suutnud paberile komponeerimise oskust loodusesse tuua.
Aga kui need piirjooned seal aias
valmis said, sain ma aru.“ Voolikuga märgitud peenrajoon võib jääda
mõneks ajaks rahulikult seisma ning
seda võib sättida seni, kuni ollakse
lõplikult rahul ja alles siis muudetakse ala peenraks.
Samuti julgustab ta aednikke võtma kätte käärid, sae ja labida. „Aianduses on nii, et kui sulle peenar ei
meeldi ja sa vaatad teda ainult siis,
kui seal midagi lühikest aega õitseb
ning sügisest järgmise suveni tema
poole pilku ei pööra, siis tuleb midagi ette võtta. Kui põõsas vajab
tugevat tagasilõikust, siis tuleb seda
teha – ei ole mõtet aasta-aastalt vaadata inetu kujuga põõsast, et näha
teda kolm nädalat õitsemas, mil ta
nii kole ei ole,“ räägib Eva Luigas.
„Julgelt tagasi lõigatud taimed viskavad esimesel aastal võrsed, mõned
põõsad õitsevad juba esimese aasta
oksalt. Ehk ei ole mida hullu, põõsas on ainult natuke madalam. Teise
aasta õitsejad moodustavad esimesel
aastal põõsa ja teisel aastal juba õitsevad. Ja tegu on tehtud! Arvatakse,
et loodushoidja on see, kes kunagi
midagi ei lõika – aga reservaati me
ju oma koduaeda ei tee. Olen veen-
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Kõik me
mbritest
dumusel, et inimene võib oma aias
ja oma kodus teha kõike ning olla
rahul oma asjadega.“
Eva on oma loomult suur iseõppija ja katsetaja. „Vaatad hasartselt: kaugele ma omadega jõuan? Ja
küsid abi siis, kui päriselt oled kõik
variandid läbi proovinud, raamatud
läbi lugenud ja interneti läbi hekseldanud. Oluline ise info otsimise
juures on see, et olukorras, kus sa
midagi ei tea, ei oska sa ka küsida.
Aga kui otsid ise oma küsimusele
vastuseid, pead nii palju lugema, et
saad vastused ka nendele küsimustele, mida sa pole osanud veel esitada
– see teeb sind targemaks. Mitte see,
et kui sügava augu ma pean kaevama? 60 cm? Tehtud! Kui hakkad
aga uurima, et mis põõsad, kus neil
kasvada meeldib jne, siis seni, kuni
sa 60 sentimeetrini jõuad, saad juba
muid olulisi asju teada selle teema
kohta,“ selgitab ta.

Muudkui õpib
Eva ei ole elupõline aednik. „Ma
töötasin turundusjuhina, töö meeldis mulle väga, aga tundsin, et hakkan päriselust kaugenema,“ märgib
ta.
Kui tööelus tuli paar kriitilisemat hetke – ühel juhul kadus terves

Tallinnas mobiililevi ja teisel korral
elekter (ja tema töö sõltus internetist!) – siis ta sai aru, et ta ei jää ellu,
kui midagi peaks juhtuma. „Olin minetamas oskust looduses elada,“ tunnistab ta. „Hakkasin mõtlema, mida
ma võiksin teha.“
Omal ajal oli ta lõpetanud kunstikallakuga kooli, kuid ei tahtnud
kunstnikuks saada – ta ei kujutanud ette, et iga hommik algab valge
paberilehega, kuhu tuleb kõik ise
luua. „Ma tahtsin nii, et midagi oleks
olemas, aga ma saan seda muuta ja
mõjutada, ja see miski pakub mulle
veidi vastupanu, see miski võiks olla
õues. Mäletan seda päeva, kui suvila
nurga taga päevitasin ja kõige selle
üle mõtlesin. Jõudsin maastikuehitamiseni,“ jutustab Eva.
Ta läks Räpina aianduskooli ja
aastast 2010 on ta diplomeeritud
maastikuehitaja. „Läksin Räpinasse kooli 42aastaselt ja olin loll nagu
lauajalg. Ma tõesti ei teadnud, miks
peab tulbisibulaid panema sügisel
mulda! Tahtsin panna kevadel ja
hoida neid seni soojas lauasahtlis,
et hiired ära ei sööks!“ räägib Eva
ausalt. „Võtsin asja käsile ja julgen
öelda, et see kõik on õpitav. Teisel
aastal olin juba üsna tark! Tänapäeval on olemas internet ja seal on

Rakvere aiasõbrad
tulevad taas kokku

R

akvere Aiasõprade klubi
alustab oma hooaega esmaspäeval, 21. novembril kell 18 Aiakultuurikeskuses
(Niine 4, Rakvere). Külla tuleb
karismaatiline ja särasilmne aiajutupaunik Eva Luigas.
„Sellele õhtule võivad tulla
kõik, kes soovivad kohtuda
nii Eva Luigasega kui teiste
aiasõpradega. Ei pea kindlasti liituma Aiasõprade klubiga,
aga klubi plaanidest räägime
sel õhtul küll,“ märkis klubi eestvedaja Maia Simkin.
Osaluspanus on 5 eurot, mis
läheb lektoritasuks ning klubi
kohvi-koogi fondi. Oma tulek
palutakse registreerida telefonil
5277235.

absoluutselt kõik kirjas.“
Kaks aastat pärast maastikuehitaja kutse saamist läks ta tööle ajakirjandusse, mõne aasta pärast otsustas
Tallinna Ehituskoolis õppida veel ka
mööblirestauraatoriks. „Elu on liiga
lühike, et tegeleda ainult ühe asjaga,“
leiab Eva Luigas.
Praegu tundub talle, et maailm
on meie ümber nii palju muutunud.
„Mul on üks elu ja ma tahan veel
midagi teha. Vanus pressib peale.
Ja ma ei arva, et ma lähen ajakirjast
pensionile, ma võin veel ükskõik
mida õppida või teha! Kui hoiad end
vaimselt vormis, tervis füüsiliselt
alt ei vea, siis ei ole vahet kui vana
inimene on, kui ta midagi õpib või
teeb,“ on naine veendunud.

Reisikorraldaja Rändteo reisid

Rohkem reise ja täpsema info leiate meie kodulehelt: www.randtigu.ee
Kontakt: 53980543 (palun helistada pärast kella 17.00 või
puhkepäevadel), 55563088 lea.kivipold@gmail.com
NB! Meie reisidel sisaldab hind kõiki kulusid peale suveniiride!

Jõulureisid Rakverest 2022
3.12 Jõulud vanas Tallinnas Kiek in de Kök, Raeapteek, raekoda, jõuluturg 103 €.
UUS! 8.12 Jõuluootuse reis Mulgimaale Torupilli talu, savikoda .. 115 €.

Korstnapühkija hoiatab: ohtu seavad
end need, kes on juba aastaid kütnud!

J

ürmo Piberman on töötanud
korstnapühkijana 11 aastat
ning näinud korstnaid, mille seisukord on uskumatult halb.
Usutluses rääkis ta, millised valed
kütmisharjumused on inimestele
vanast ajast sisse juurdunud ning
mida ta neile soovitab.

Kui tihe töögraafik teil on?
See oleneb hooajast. Inimesed on
harjunud mõtlema kütteseadmete
puhastamisele enne kütteperioodi
algust ehk sügiseti. Kuna mul on
palju püsikliente, siis on töö aasta
suhtes üsna võrdselt jaotunud –
olen õpetanud inimesi, et korsten
tuleks üle vaadata korra aastas. Samas on ooteaeg ikkagi sügiseti paar
kuud, kevadel kuu aega.
Kui tihti näete väga halvas või
ohtlikus seisus korstnaid?
Kuna minu kliendibaas on
püsiv – 70–80% inimestest on mind
ka varem kutsunud, siis on neil
kütteseadmetega hästi. Aastas näen
kokku 30 kuni 40 ohtlikku kütteseadet. Seal mängivad rolli erinevad tegurid.
Mis võib inimesele ohtu kujutada?
Üks on korstna ots – see võib
olla lagunenud ja tihendatud põlevmaterjaliga, näiteks vahu või
makrofleksiga. Teisalt võivad olla
mõrad korstna pööningule jäävas
osas või on puitkonstruktsioonid
liiga lähedal ja võivad süttida.
Ohtlikud võivad olla ka ühenduslõõrid, mis ühendavad kütteseadet ja korstnat. Kui need on kinni kaetud ja ma ei saa vaadata, kas
on tekkinud mõrasid, kust võib
kuumus ja suits sisse pääseda. Lisaks võib tekitada ohtu küttekolle
ise – mõningate ahjude puhul on
küttekolded lagunenud ja ahju lagi
varisemisohtlik.
Lisaks olen näinud läbipõlenud
sauna- ja praeahjusid või katkiseid
pliidiplaate, mis võivad tekitada

ohu kütmise ajal. Kuumus kandub
edasi põlevmaterjalidesse või läheb
suits tuppa. Eriti halb on olukord,
kui tuppa jõuab lõhnatu ja värvitu
vingugaas, mis võib inimesele juba
eluohtlik olla.

Kuidas vingugaas tuppa jõuab?
Vingugaas tekib enamasti siis,
kui küttekolle on katki. Et seda ei
juhtuks, peab kogu küttesüsteem
olema terve ja ilma pragudeta, sest
ka läbi pragude võib vingugaas
tuppa pääseda.
Teine võimalus on see, et siiber
suletakse liiga vara – nii takistatakse vingugaasi tee korstnasse ning
see jõuab hoopis eluruumidesse.
Siibri tohib sulgeda alles siis, kui
kõik söed on kustunud. Vanast
ajast on inimestel millegipärast arvamus, et kui söed on all, siis peaks
siibri sulgema, et mitte korstna
kaudu sooja välja lasta. See on vale!
Ohtu seavad end need, kes on juba
aastaid kütnud ja muutuvad liiga
julgeks. Need, kes on endale alles
hiljuti kütteseadme soetanud, on
tihti palju ettevaatlikumad.
Mida te visiidi jooksul kontrollite?
Kõigepealt uurin, kuidas on aasta
läinud ja kas on mingeid muresid.
Uute puhul võtan ka läbi, kas tea-

Lennureisid 2023 – grupid suurusega 15 inimest
UUS! 11.–19.08 Loodus- ja matkareis metsikusse Gruusiasse –loodusretked kaitsealadel.
Grupi suurus 12 inimest, 1230 €.
10.–20.9 Gruusia ringreis – loodus, kultuur ja maitsed
Tbilisi, Signagi, Mtskheta, Vardzia koobaslinn, Batumi jm, veini degusteerimine, paadisõit Martvili kanjonis,
Promethesue koobas, Borjomi, viinamarjakoristus koos peoga, rahvuslik õhtusöök laulude ja tantsudega, eestlaste
teeistandus. 3 korda päevas Gruusia toit koos jookidega 1422 €.
UUS! 17.–28.03 Egiptuse ringreis (Kairo, Aleksandria, Luxor, Aswan, Wadi el Rayyami rahvuspark, Abu Simpel) koos
rannapuhkusega Hurgadas 1881 €.

Teisi väljumiskohti vaadake kodulehelt. TULEMAS ON VEEL UUSI REISE!

Kuulutaja
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segi kui korstnapühkija on seadmed üle vaadanud, siis tuletame meelde,
et alates selle aasta märtsist on vingugaasiandur kohustuslik ka tahkekütteseadmega hoonetes, kus on näiteks ahi, pliit või kamin.
G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala tõi näite, kui
salakavala vaenlasega vingugaasi näol tegemist on. „Meil on ette tulnud
juhtumeid, kus tänu vingugaasianduri paigaldusele on inimesed avastanud, et nende eluruumides on pikemat aega olnud vingugaas. Inimesed on
kurtnud pärast anduri paigaldamist, et andur annab kogu aeg häiresignaali.
Põhjuseks pole selliste juhtumite puhul mitte rikkis andur, vaid vingugaas
eluruumis. Sellisel juhul tulekski kutsuda korstnapühkija, kes vaataks üle
küttekehad või kütmisviisid. Kuigi väikese CO kontsentratsiooni puhul
ei pruugi inimene kohe ennast halvasti tunda, siis pikemaajaliselt on see
ikkagi tervisele kahjulik.“

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

•
•
•
•
•
•
•
•
•

takse, kuidas siiber töötab, kuidas
ahju kütta ja sulgeda. Tavaliselt
tekib inimestel küsimus, kui palju
puid alla panna ja kui tihedalt tuleks kütta.
Seejärel puhastan korstna tahmast – selle kogunemisel võib
korsten süttida, teisalt on tahm ka
soojusisolaator. Kui tahma on liiga
palju, ei saa seade korralikult soojendada. Iga objekti lõpus annan
ülevaate kütteseadmete üldisest
ohutusest. Kui mingi kütteseade
on väga halvas seisus, siis teen ettepaneku Päästeametile, kellel on õigus selle seadmega kütmine keelata.
Kui sul on plaanis kutsuda koju
korstnapühkija, tuleks enne visiiti
ajada korda järgmised asjad:
• võimalda korstnapühkijale juurdepääs kõigile küttesüsteemi
osadele;
• veendu kõigi ligipääsuvõtmete
olemasolus enne korstnapühkija
tulekut;
• eemalda küttekolde ja puhastusavade lähedusest mustust kartvad esemed;
• veendu, et korstnapühkija saabumise ajaks on korsten ja kütteseadmed jahtunud ning kolded
põletamata jäänustest vabad;
• taga ohutu ligipääs korstnale.

Salakaval vingugaas

Reisid 2023. aastal Rakverest
22.04. Lahemaa joad suurvee ajal (1.05 Tallinnast). Ilma söögita 46 €.
27.05. Lahemaa põnevad talud (küülikutalu, kunstitalu, veinivilla, ratsatalu) (28.05 Tallinnast) 84 €.
3.- 4.06.2023 Kihnu ringreis koos kohvikute päevaga. Sõidame kohvikutesse oma bussiga, soodushind kuni 15.12 200 €,
edasi 230 €.
10.06.2023 Orhideeretk Kessulaiul koos loodusgiid Peeter Vissakuga 145 €.
UUS! 17.06.2023 Prangli saar ekskursioon kastiautoga, lõunasöök 108 €.
1.-2.07.2023 Hiiumaa ringreis 251 €€.
8.07.2023 Osmussaar – ringreis kastiautoga, lõunasöök 148 €.
9.07.2023 Lõuna Setomaa Vastseliina, Obinitsa, Luhamaa reis giidAarne Leima 128 €.
UUS! 11.07.2023 Reis Kerile jaAksile 128 €.
€
15-16.07 Sigulda: Turaida ja Sigulda, Ruhja jäätisevabrik, Liivlaste muuseum, Krimulda kirik ja Kaupo haud, Gutmani
koobas 259 €.
20.– 23.07 Kuramaa Olev Remsuga (uuendatud kava) – Kuldiga, dole loss, Sabile veinitalu, Irbene radarikeskus, Ventspilsi
orduloss, Liepaja koos merekindlusega, oreli esitlus, Jurmala spaahotell ... Tallinnast, Rakverest, Pärnust. 498 €.
29-30.07.2023 Ida-Virumaa ringreis: Sillamäe, Oru park, virtuaaltuur, Narva (linnus, bastionid, Kreenholm, ...), ööbimine
Meresuu spahotellis. 289 €.
21.-23.07 Meretagune maa Ruhnu ekskursioonid, filmiprogramm ja söögid 3 korda päevas hind 344 €.
10.08.2022 Kihnu ekskursioon kastiautoga, talu lugu, folklooriprogramm hind 138 €.
21.08.2022 Piirissaar ekskursioon ja vanausuliste muuseum, hind 100 €.
6.08.2023 Pakri saared – ekskursioon mõlemal saarel traktori kastis, hind 173 €.
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puidust siseuksed al 90.valged sileuksed al 65.valged profiiluksed al 75.VÄRVIMINE
Basic välisuksed al 260.PEITSIMINE
Nordic välisuksed al 320.laudisega välisuksed al 180.LAKKIMINE
korteri välisuksed al 170.tulekindlad EI30 uksed al 250.tulekindlad EI30 tammespoon uksed al 390.-

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee
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TEENINDAJAID

Lisainfo telefonil: +372 512 6595
Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).

TÖÖ/KOOLITUS

Kuulutaja reede, 18. november 2022
PAKUN TÖÖD

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!
Tel 53 451 061, e-mail: info@autosoit.ee, www.autosoit.ee

RAKVERES B-kat 06.12
B-kat e-õpe 22.11 ja 24.11
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Lõppastme koolitus
Esmaabi koolitus 25.11
IGA NÄDAL!
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

• Pakume tööd laialdaste
oskustega ehitajale. Info tel
5809 0936
• Otsin katuseparandajat
(Koila küla ja Aseriaru küla
objektidele). Tel 5624 4605
• Otsin Jõgeval akna paigaldaja, V korrus. Tel 5624 4605
• Võtame tööle põllumajandusmasinate juhi. Kasuks
tuleb CE-kategooria juhiload. Tel 503 6413, vahur@
trovador.ee
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Pakume tööd abitöölisele,
lukksepale, ehitajale. Info
tel 5809 0936
• Ettevõte pakub tööd metallitöölisele. Töökoht Vinnis. Info tel 5331 2527
• Pakun alalist tööd bussijuhile (liinitöö, enamasti 5
päeva nädalas). Tel 503 2269
•

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

•
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

PAKKUMISED
NÄDALAPAKKUMISED 18.-24. november

18.-24. november
Kanapihvid Tallegg
320 g
HKScan

Paneeritud seašnitsel Fitlap
220 g
Nõo

Toorvorstikesed Laste
450 g
Rannarootsi

Searibi, 1 kg*
HEA HIND

HEA HIND

HEA HIND

3.44

3.28

0.98

14.91 €/kg

7.64 €/kg

4.98

Kalkunifileesink Maks & Moorits
170 g
Atria

3.98

3.06 €/kg

Kuivatatud tursk
(vürtsikas, vähesoolane)
36 g / 2 sorti

Hamburger juustuga Mamma
195 g
Saarioinen

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

Kodune hakkliha, 1 kg*
(pakendatud)

1.68

HEA HIND

1.34

1.64
9.65 €/kg

A+ A

Soolane margariin Voimix
(vähendatud rasvasisaldusega)
250 g

4.88

2.28

37.22 €/kg

1.98
A+ A

10.15 €/kg

Juust Atleet Light

Saaremaa või
(küüslaugu ja soolakristallidega)
150 g

(viilutatud)

150 g
Valio

4.18
* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

Suitsutatud tanguvorst, 1 kg

HEA HIND

2.18

1.88

0.98

1.88

1.48

3.92 €/kg

A+ A

Jogurt Emma
(jäätisemaitseline)
145 g / 3 sorti

Keefir Farmi
2.08
2,5% 1 kg

1.78

4.28

3.88
Suitsu-keedu peekon
(viilutatud)
110 g

1.28

0.98

8.98

7.88

A+ A

9.87 €/kg

A+ A

Panna cotta Farmi
150 g
3 sorti

9.13 €/kg

Juust1.34
E-piim
150 g / 2 sorti

1.18

HEA HIND

0.84

0.74

Koonusjäätis Idüll
105 ml / 64 g
Unilever

0.98

4.93 €/kg

Proteiinibatoon
Kreeker Tuc MiniSante Go On!
50
g / 4jasorti
(sibula
haoukoorega)
100 g

0.68

0.78
5.20 €/kg

HEA HIND
5.79 €/kg

Taimne puding Deary
150 g / 2 sorti

8.91 €/kg

Kotlet singiga, 1 kg

12.53 €/kg

0.44
A+

4.19 €/l

Marmelaad Marmiton
150 g
3 sorti

HEA HIND

1.18

1.24

0.84

8.27 €/kg

16.80 €/kg

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

SOODUSPAKKUMISED

Kuulutaja reede, 18. november 2022
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED
18.november-01. detsember
Tume šokolaad Kalev
(kirssidega)
100 g

Küpsised Oreo
(topelt kreemiga)
170 g

Rosinad šokolaadis Bedo
200 g

Mandlid Premium
300 g
Germund

Linaseemned Golden Nut
200 g
Gemoss

HEA HIND

HEA HIND

HEA HIND

HEA HIND

1.08

1.48

1.44

1.58

4.78

0.68

14.80 €/kg

Rapsiõli Oilio
(rafineeritud)
1l

7.90 €/kg

8.47 €/kg

Lahustuv kohvijook Nescafe 3in1
10 tk / 170 g
2 sorti

Lahustuv kohv Nescafe
Classic Crema
100 g

Maitseaine Kotanyi
al 4 g / 5 sorti

HEA HIND

HEA HIND

HEA HIND

HEA HIND

2.64

1.88

3.28

0.58

32.80 €/kg

0.19 €/tk

3.40 €/kg

15.93 €/kg

al 34.12 €/kg

Õlu Lapin Kulta
5,2%, 0,5 l

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.
PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

15.12

+ 0.10

KPN vein Blue Nun
al 10,5%, 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Piiritusjook Aramis V.S.
30%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Rumm Caribba
37,5%, 0,5 l
2 sorti / Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Maitseviin Viru Valge
37,5%, 0,5 l
2 sorti / Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Hambapasta Colgate
100 ml / 2 sorti

Hambahari Colgate
Slim Soft Charcoal
1 tk

Hügieeniside Libresse
Ultra Thin Normal
10 tk

Pesugeel Lovela Baby
(16 pesukorda)
1,45 l / 2 sorti

2.24

3.24

1.88

1.68

2.14

1.18

16.80 €/l

Pesuloputusvahend Lenor
930 ml
3 sorti

Nõudepesumasina kapslid Finish
Power Essentials
50 tk / 800 g

Aknapuhastusvahend Ajax
al 500 ml
2 sorti

0.12 €/tk

7.48
PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

01.12

4.98
3.43 €/l

Prügikott nööritav
20 tk rullis / 30 l

3.48

17.88

2.28

1.58

2.28

2.14

8.98

1.58

1.18

1.78

2.30 €/l

Tüdrukute aluspüksid Friends
(must & valge)
1 tk / erinevad suurused

0.18 €/tk

al 2.11 €/l

Põrandapesija Leifheit mopiots
Picobello
1 tk

2.98

5.48

1.98

4.28

Kassitoit Purina One
800 g
2 sorti

0.06 €/tk

Kassieine Friskies
Põrandapuhastuskomplekt
Swiffer
4 x 85+gpuhastuslapid)
(vars
sorti
83 tk
+ 3 tk

0.18 €/m

Põrandapesumopp Picobello XL
(varrega)
140 cm
1 tk

Põrandapuhastuslapid Swiffer
al 10 tk pakis
2 sorti

HEA HIND

4.48

19.88

24.98

4.48

2.88

12.88

19.98

5.60 €/kg

al 0.16 €/tk

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA, Laada 16, A+. Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, A+. Tel 322 4360; LY, Vilde 6, B. Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, C. Tel 322 3561; Kadrinas: Viru 9, A. Tel 325 5810; Tapal: TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, A+. Tel 327 0460; Haljalas: GEA, Võsu 5, A+. Tel 325 1270;
Kundas: Kasemäe 12, A+. Tel 322 4700; Tamsalus: PILLE-RIIN, Tehnika 24, A. Tel 322 3925; Väike-Maarjas: Pikk 9, A+. Tel 326 1150; Rakkes: Faehlmanni 38, B. Tel 329 1356; Vinnis: EVE, Sõpruse 5, A. Tel 325 1550; Tobia külas: ELEKTRA, B. Tel 322 4746; Aseris: Tehase 23, A. Tel 337 3033. Ida-Virumaal: Kiviõlis: KEVAD, Keskpuiestee 33, A+. Tel
337 4500; Kohtla-Järvel: JOOGID, Outokumpu 13a, A+. Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, A+. Tel 337 4300; Virmalise 2, C. Tel 337 0700; Ahtmes: Maleva 23, A+. Tel 332 0633; Estonia pst 30a, A+. Tel 337 2888; Iisakus: Tartu mnt 55, A+. Tel 337 4000; Jõhvis: Tartu mnt 15a, A+. Tel 336 3200; Vokas: Narva mnt 5, A. Tel 332 7000; Narvas: Pähklimäe 2a,
A. Tel 354 1441; Pähklimäe 6a, A+. Tel 354 0420; Rakvere 71, A+. Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, A. Tel 357 0709; NARVA CENTRUM, Tallinna mnt 47, A+. Tel: 356 3350. Jõgevamaal: Jõgeval: Tähe 10a, B. Tel 776 2956; Pargi 1, A+. Tel 747 7050; Mustvees: Tähe 9, A. Tel 772 3700; Põltsamaal: Tartu mnt 1b, A+. Tel 772 3003. Tallinnas: Lastekodu 14,
A. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93, A. Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, B. Tel 679 0666; Paasiku 2a, A+. Tel 602 3000; Ümera 13a, B. Tel 607 6888; Endla 53, A. Tel 658 7545; KOTKAKAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, A+. Tel 609 9722; Kari 3, A. Tel 609 8380; Majaka 28a, A. Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, B. Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, A+. Tel 6 098
222; Randvere tee 115, A. Tel 660 5060; Kivila 26, A+. Tel 6077 500; Vikerlase 23, A. Tel 6004700; Mustamäe tee 41, A. Tel 6001700. Raplamaal: Kohilas: Viljandi mnt 3a, A+. Tel 489 2670; Järvakandis: Turu 1, A. Tel 489 4500. Harjumaal: Maardus: Keemikute 41, A. Tel 644 0599; Haabneemes: Kaluri tee 3, Viimsi vald, A. Tel 600 3000; Kuusalus: Mäe 1,
A+. Tel 607 6000; Loksal: Rohuaia 6, A+. Tel 600 9200; Jüril: TAMMIKU, Aruküla tee 7, B. Tel 609 1630; Kehras: Kose mnt 7, A+. Tel 601 9770; Keilas: Piiri 5, A+. Tel 601 3010; Paldiskis: Rae 26, A. Tel 658 1200; Kosel: Kodu 2, A+. Tel 601 4200; Sauel: Pärnasalu põik 1, A+. Tel 600 4300; Lool: Saha tee 9, A+. Tel 600 4900; Kose-Uuemõisas: Kesk tn
1, A. Tel 600 8908. Järvamaal: Paides: Pikk 25, A+. Tel 387 0001; Türil: Viljandi 13a, A+. Tel 387 8666; Järva-Jaanis: Lai 23, A+. Tel 385 3200; Koerus: Paide tee 2, B. Tel 389 7570. Pärnumaal: Vändras: Pärnu-Paide mnt 26, A+. Tel 44 39 600; Pärnu-Jaagupis: Uus 20a, A. Tel 446 0620. Tartumaal: Tartus: Soola 7, A. Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila
küla, A+. Tel 742 6200. Viljandimaal: Viljandis: Jakobsoni 2, A. Tel 434 0111. Võrumaal: Võrus: Niidu 8, A+. Tel 772 2377. Põlvamaal: Põlvas: Kesk tn. 41 A+. Tel 79 22333. GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA, Laada 16, Y. Tel 324 4600; Tapal: TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, Y. Tel 327 0462.
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MÜÜA
SOODUSHINNAD
NOVEMBRI LÕPUNI!
Soodushind 80 000 €
Vana hind 100 000 €

Soodushind 10 000 €
Vana hind 12 500 €

KINNISVARA

2-korruseline kortermaja
Vändra alevis. Üldpind 1013 m2.
kv24.ee/240641812

Kalana külas Põltsamaal 2-korruseline maja, krunt 2500 m2.
kv24.ee/240641885

Soodushind 36 500 €

Soodushind 8500 €

Vana hind 48 500 €

Vana hind 14 000 €

Müüa 2-korruseline maja Tõrma
külas, krunt 3500 m2.
kv24.ee/240641539

Müüa Koigi külas (Järvamaa)
2-toaline korter, II korrusel.
kv24.ee/240641534

Soodushind 24 000 €

Soodushind 13 900 €

Vana hind 37 000 €

Vana hind 17 500 €

Müüa Loksal remonti vajav
2-toaline korter koos hindamisaktiga, I korrusel.
kv24.ee/240641889

Kuristal, Jõgevamaal I korrusel
3-toaline remonti (67 m2)
vajav korter.
kv24.ee/240641810

Soodushind 7900 €

Soodushind 78 000 €

Vana hind 15 500 €

Vana hind 80 000 €

Tihemetsa külas, Pärnumaal
müüa 3toaline osaliselt
möbleeritud korter.
kv24.ee/240641535

Müüa Tartus Anne 28
(renoveeritud majas),
I korrusel 2-toaline.
kv24.ee/240641559

Soodushind 19 500 €

Soodushind 35 000 €

Vana hind 22 000 €

Müüa Jõgeva linnas 2-toaline
remonti vajav korter.
kv24.ee/240642438

Müüa Rummul renoveerimist
vajav maja suure kinnistuga.
Krunt 4600 m2.
kv24.ee/240641842

Üürile antavad korterid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Lisainfo tel 5624 4605
igor@sacito.eu

• Anda üürile Vinnis 1toaline
möbleeritud korter. Tel 5624 4605
• Anda üürile Jõgeval kaks 1toalist
ja üks 2toaline korter, otse omanikult. Tel 5624 4605
• Müüa või anda üürile 1toaline
keskküttega korter Tamsalus
(tuba, köök, vannituba, esik, pakettaknad, turvauks). Tel 5680
1956
• Anda üürile Koigi külas 1toaline
korter. Tel 5624 4605
• Müüa 2toaline korter Lääne-Virumaal, Viru-Jaagupis, Kesk 27.
Korter asub II korrusel. Korteris
on puupliit ja õhksoojuspump.
Tel 5880 0056
• Müüa Järvamaal madalate kommunaalkuludega hubane ahiküttega 2toaline korter, üldpind 44 m2,
I korrus. Kõrged laed, avar planeering. Korter asub rahulikus Jalgsema
külas. Kortermaja ümbritsevad
talud, seene-marjametsad. Korteri
juurde kuulub kelder, puukuur kus
talve puud olemas, avar aiamaa.
Korter elementaarselt sisustatud,
kindlustatud, olemas korstnapühkijalt akt. Tallinn 110 km, Järva-Jaani
4 km, Aravete 13 km, Koeru 20 km,
Paide 36 km. Hind 17 000 €. Huviline
helistab tel 5385 2867
• Anda üürile Türi linnas 2toaline
korter. Tel 5624 4605
• Müüa Loksa linnas 2toaline
korter, I korrusel. Keskküttega.
Tel 5624 4605
• Müüa Koigi külas 2toaline korter, II korrusel. Tel 5624 4605
• Müüa Tartus, Anne 28, I korrusel
2toaline remonti vajav korter otse
omanikult. Tel 5624 4605
• Anda üürile Tartus 2toaline korter, I korrus. Tel 5624 4605

• Müüa Tihemetsa alevikus 3toaline korter, I korrusel. Möbleeritud.
Tel 5624 4605
• Müüa 4toaline korter Näpil,
soodsalt. Tel 5398 2904
• Müüa Tõrma külas, Rakvere
vallas renoveerimist vajav 2-korruseline maja. Tel 5624 4605
• Müüa Kalana külas renoveerimist vajav 2-korruseline maja. Tel
5624 4605
• Müüa Vändra alevis 2-korruseline renoveerimist vajav kortermaja. Tel 5624 4605
• Müüa kinnistu Tamsalus, Rahu
tn 36, suur krunt 2400 m2, kaks
erastatud 1toalist mugavusteta
korterit vanas puumajas. Hind
kokkuleppel. Tel 5689 2267, 5362
0747
• Müüa Rae vallas, Vaidasoo külas 3,3 ha maatulundusmaa. Tel
5624 4605

OST
• Ostan 1 või 2toalise kõigi
mugavustega korteri Rakveres
otse omanikult. Tel 508 1311
• Soovin osta korteri või maja
Rakveres või lähiümbruses, võib
vajada remonti. Soodsa hinna
puhul tehing kohe! Tel 522 6500
• 5-liikmeline pere ostab 3-või
enam toalise korteri, väiksema
maja või maja osa Rakvere või
lähiümbrusesse, otse omanikult.
Tel 5592 2258
• Ostan maja Tartu või Jõgevale.
Tel 5817 2199
• Soovin osta garaaži Rakveres,
seisukord pole oluline ja samuti
võib sisse jääda kogu teie vana
prügi või mittevajaminevad asjad.
Hind kokkuleppel. Tel 522 6500
• Ostan garaaži Mulla või Vilde
tänaval. Tel 5648 6638
• Ostame Eesti parima hinnaga
raieõigust. Küsi pakkumist juba
täna! Tel 551 5513, http://www.
skpinvest.ee

• Üürile anda korralik 2toaline
möbleeritud ja remonditud korter
Aseri alevikus. III korrus. Uued akned. Kõik mugavused, äsja tehtud
remont vannitoas jne. Keskküte.
Olemas külmik, külmkapp voodi
jne. Kena koht elamiseks, kõik vajalik, kauplus, kool, muusikakool,
spordihoone, raamatukogu, klubi,
kõik on käe-jala juures. Tel5390
1003
• Rakvere südalinnas renoveeritud kortermajas annab omanik
üürile 3toalise kõigi mugavustega
korteri, osaliselt möbleeritud,
keskmises seisukorras (5/5). Info
tel 506 7820
• Anda rendile vana laut (remonti
vajav ), el. liitumine olemas +
puurkaev, Koila külas. Tel 5624
4605

ÄRIPINNAD
• Anda rendile äripind, 55 m 2
(heas korras, konditsioneer jm),
bussijaama vastas Vilde 14, Rakvere. Sobib ka hambaraviks, odavad
kommunaalkulud. Tel 5648 6638

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee
• Müüa mikrobuss Citröen Jumper, 2007. a, avariiline buss. Hind
kokkuleppel. Tel 5801 8832
• Müüa Toyota Corolla, 1.6, sinine
metallik, läbisõit 224 000 km, auto
heas korras. Tel 517 4193
• Müüa veoauto GAZ-53 koos
varuosadega. Tel 5624 4605
• Müüa odavalt 13-15 tolli talverehve. Tel 529 1004
• Müüa uued naastrehvid
195/60R16C POWER GRIP KC11
99/97T KUMHO STUDDED, 4tk.
Info 5191 1679, rehvid asuvad
Rakveres
• Müüa originaal valuveljed Nissan X-trail, 19 J7 ET40 auguvalem 5x114,3, rehvirõhu andurid.
Veljed on kahevärvilised ja väga
heas korras. Kasutatud ühe suve.
Hind 500 €. Kaasa saab samadele
velgedele suverehvid GoodJear
Efficientgrip 225/55/19. Tel 5331
5544

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

VÕTAN ÜÜRILE
• Müüa 3toaline korter (66
ruutmeetrit) Kundas, Koidu 34.
Maja ehitatud 1992 aastal. Soe,
valgusküllane, rõduga. Suur
kelder. 2 parkimiskohta. Täpsem info telefonil 5560 5962,
või e-posti: lgrappa54@gmail.
com. Hind on 35 500 €. Samuti
võimalus üürida 300 €/kuus
+ elektritasu. Korteris on kõik
eluks vajalik olemas. Toredad,
vaiksed naabrid. Mereni 3 km.
• Müüa hea hinnaga 3toaline
ahjuküttega korter Rakverest 12
km. Lasilas (kool, lasteaed). Majal
uus katus, korteril uued aknad,
uus välisuks. Pliit ja ahjud terved
ja töökorras. Pakendis uus dušikabiin. Vajab remonti, seega sobib
inimesele kes tahab oma soovide
järgi korterit kujundada-renoveerida. Hind 15 000 €. Tel 5554 6104
• Müüa 3toaline korter Väike-Maarjas. Lisainfo telefonil
5656 6873
• Müüa Kurista külas 3toaline
korter. Tel 5624 4605

• Soovin üürida elamist: maja, osa
majast, korter. Tel 5398 2904

• Ostan vana mootorratta, võrri,
mopeedi. Pakkuda võib kõike, ka
varuosi. Tel 5672 7175
• Ostan kasutult seisma jäänud
või kiirmüügihinnaga sõidukeid.
Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult
seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan
seisevauto@gmail.com või tel
5618 8671. Järgi tulen puksiiriga
ja tasun sularahas. Vormistan ja
arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks:
www.seisevauto.ee
• Ostan igasuguses seisukorras
vanu sõidukeid, vanaaegseid
sääreväristajaid, tsikleid. (VAZ,
GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, Riga,
delta) jne. Maksan head hinda!
Tel 5388 4499
• Ostan mootorrattaid, võrri
nende osi ja muud tehnikat. Tel
503 1849
• Ostan kõikide Jawade osi. Tel
5558 5956
• Ostan seisnud, remontivajavaid, avariilisi, heas korras jne
sõidukeid. Maksan õiglast hinda.
Sobiva pakkumise korral tulen
kohe järgi. Arveldamine ja dokumentide vormistamine kohapeal.
Tel 5438 0594
• Ostan sõiduauto või maasturi,
hind vastavalt tehnilisele seisukorrale! Võib olla ilma ülevaatuseta, vajada remonti või lihtsalt
olla üleliigne! Hind kuni 2000 €.
Tel 5682 2544
• Ostan mini mopeed Riga või
vana mootorratta! Tel 5817 4614
• Ostan igasuguses seisukorras
sõidukeid. Võivad vajada remonti, olla seisnud, avariilised, heas
korras, romud jne. Huvi pakuvad
ka vene autod. Sobiva pakkumise
puhul kiire tehing. Romud kustutan arvelt. Maksan head hinda! Tel
5357 7108

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/maastureid/kaubikuid!
Huvi pakuvad ka vanad autod
ja uunikumid! Vajadusel puksiir! Arvelt kustutamine! Virumaal tulen kohe kohale, paku
julgesti! Tel 5565 9595
• Ostan traktori T-40 või MTZ-82.
Eelistatud töökorras ja dokumentidega. Tel 504 4874
• Ostan oma majapidamisse traktori T-40. Sobib ka remonti vajav
traktor. Tel 5396 7664

ANNAN ÜÜRILE
• Omanikult anda üürile 1toaline
(32 m2) mugavustega möbleeritud
korter Rakveres, Kungla tn. Üür
295 € + kommunaalmaksud, vajalik 1 kuu ettemaks ja tagatisraha.
Pille – tel 5664 9966
• Anda üürile 1toaline möbleeritud korter Kundas. Üür 140 €. Tel
522 3647
• Üürile anda 2toaline mugavustega korter Rakvere kesklinnas.
Tel 506 5721
• Anda üürile Rakvere kesklinnas renoveeritud majas 2toaline
möbleeritud korter. Üür 300 € +
kommunaalmaksud. Tel 529 8053
• Anda üürile otse omanikult 2toaline ahjuküttega korter Kadilas.
Tel 501 0497
• Anda üürile 2toaline möbleeritud korter Kundas. Üür 180 €. Tel
522 3647

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA
PARANDUS
Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

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

TALVEREHVE
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KAEVETEENUSED

AUTO KLIIMASEADMETE
REMONT JA TÄITMINE

RASKETEHNIKA,
FRONTAALLAADURITE,
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika

VEOAUTODE ning
SÕIDUAUTODE

• Auto elektroonika
remont ja elektritööd
• Diagnostika
• Autovalveseadmed
• Webasto ning Eber- späsher
paigaldus ja remont
• Haakekonksude
müük ja paigaldus

Asum
aadr e uuel
essi
Gardi Elektroonika OÜ
l
Narva 49, Rakvere,
tel 5052 065

- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde

KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures

RASKETEHNIKA
ning VEOAUTODE

- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde
või tee äärde

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

Planeerimise tööd,
kaevetööd. Kraavide
puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja
rajamine. Võsa eemaldamine
giljo iniga, põllumaa
juurimine.
Tel 5665 4087

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 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 tõsteteenus veoautoga.
Rakvere. Tel 5836 9120
• Veoteenus, kolimine, ja kolu
vedu prügimäele. Tel 506 1547

ALUSVANKRI
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

EHITUSTEENUS
• Müün, paigaldan ja remondin
õhksoojuspumpasid ja konditsioneere. Tel 502 494

Kaeve- ja
planeerimistööd.
Tel 550 3525

VEOTEENUS JA RENT

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja
planeerimine
* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent
(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus
RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086,
EHITUS tel 501 7047

Fekaalivedu ja
settekaevude
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE
RENT
Sevrik OÜ
517 6299

www.cormet.ee
F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

HAAKEKONKSUD

müük, paigaldus.
Tel 322 5233

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni
Eelistatud Järvamaa ja
Lääne-Virumaa,
võimalik ka üle Eesti.
Tel +372 5647 1977

3,5t ekskavaatori rent.
100€/päev, vajadusel
transpordivõimalus.
Info tel 504 0118

VÄIKE-MAARJA
AUTOLAMMUTUS

Tel 5191 2784,
arved.armitec@gmail.com

Erinevad VARUOSAD
Euroopa ja Jaapani autodele
● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont
tel 326 1463, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee
Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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)

TEEME KOMBINEERITUD
SURVEPESUAUTOGA
JÄRGMISI TÖID:
Kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike survepesu ning ummistuste
likvideerimine, settepaakide
tühjendamine ja puhastamine,
kanalistasioonipumplate puhastamine, 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

TEENUSED
• Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 325 5505

AUTOREMONDITÖÖKODA
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• Ventilatsioonisüsteemide
ehitus ja hooldus. Ventilatsiooniseadmete müük. Parim
Õhk OÜ. parimohk@gmail.
com. Tel 5348 1874
• Biopuhastite, septikute paigaldus ja müük. San.tehnilised
ehitus- ja parandustööd. Tel 5757
0202 või erlend@eestiseptik.ee

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööd. Eramajas, korteris kui
ka tootmishoones. Tehnosüsteemide hooldus, remont ja
diagnostika. Eriväljasõidud 7
päeva nädalas. info@watercat.
ee, tel 5697 9409
• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, remont ja rõngaste
vahetamine. Tel 5840 0240
• Valmistan uksi/aknaid. Tel
5349 6065
• Varikatuste ehitus. Tel 5889 2528
• Teostan santehnilisitöid Lääne-Virumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone vundamentide
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail:
Initex@hotmail.com
• Teostame kõiki lammutustöid koos prahi äraveoga. Tel
5308 1705
• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528
• Maalribrigaad tuleb ja teeb
kiiresti ning kvaliteetselt. http://
www.estmaaler.ee Tel 503 0406
• Remont, ehitus, lammutus,
siseviimistlus. Plaatimine, parketi paigaldus. Korterid, majad,
saunad jne. Tel 504 5560
• Teostame erinevaid sise- ning
välistöid, korterite ja majade
renoveerimine, katuse- ja fassaaditööd. Pikaajaline kogemus ning
paindlikud hinnad. Tel 5875 5454
• Üldehitustööd. Tel 5889 2528
• Teostan maalritöid Lääne-Virumaal! Tel 5347 3248

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
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

TELLI TAKSO tel 1700

• Hooldus, remont, diagnostika 35 €/tund. Elektritööd,
keevitustööd 45 €/tund. Kontakt: tel 5558 8601, AllMotors
OÜ
• Vahetame rehve Vinni vallas Viru-Jaagupis. Hind alates
25 €-st. Kokkuleppel ajalist
piirangut pole. Tel 5784 6950,
e-mail: rehvivahetus456@gmail.
com

Settekaevude tühjendamine
ja reovee ära vedu
lääne-virumaal
Tel 513 7633

Transportteenus.
Tel 5553 0770

FEKAALIVEDU

KUULUTA

kuulutused.kuulutaja.ee

• Remondimees koju ja kontorisse. Väiksemad siseviimistlus
ja väli remonditööd. Põranda-,
laematerjalide ja muude siseviimistlusmaterjalide paigaldus, kiirremont. Elektritööd:
pistikute, lülitite valgustite ja
muu elektroonika paigaldus ja
seadistus. Santehnilised tööd:
valamu, WC-poti, boileri paigaldus, ummistuste likvideerimine.
Uste, akende, mööbli, kardinapuude paigaldus. Ostuabi ja
transporditeenus. Tel 506 4184
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• Ehitus- ja remonttööd eramutes ja korterites, siseviimistlustööd, laminaadi ja parketi paigaldus, vannitoad, katusealuste
soojustamine ja väljaehitamine
jne. Fassaadid (soojustamine,
vooder, värvimine) katused, vundamendid, terrassid jne. Santehnilised tööd. Tel 5803 4004. Huvi
korral helistab ja jõuame hinnas
kokkuleppele
• Eramute ja korterite renoveerimine. Tel 5889 2528
• Teostame elumajade, korterite,
vannitubade ehitus- ja remonditöid. Tehtud töödele garantii.
Tel 518 7979
• Teostame katuse ning fassaaditöid. Pikaajaline kogemus ning
paindlikud hinnad. Tel 5875 5454
• Teostame kvaliteetset ehitus- ja viimistlustööd. Üldehitus, remonttööd (korterid,
majad, kõrvalhooned), maja
ehitus vundamendist võtmeteni. Kui hindad täpsust ja
head kvaliteeti, siis helista
tel 527 4546 või kirjuta meile
ardo_lint@hotmail.com
• Küsi hinda ehitustöödele. Teostame kõiki ehitus- ja remonditöid. Tehtud töödele garantii. Tel
518 7979
• Teostame järgmisi töid: puitfassaadid, terrassid, sisetööd, plaatimine, krohvimine,
küprokitööd, OSB-tööd, tuulekojad, verandad, varjualused. Hinnad soodsad! Tel 5459
7216, 5637 9559
• Puitlagede ehitus, materjal otse
tootjalt. Tel 5889 2528
• Võrk- ja puitaedade ehitus.
Soodsa hinnaga immutatud puidust piirded. Tehtud töödele arve
ja garantii. www.kodupuit.ee Tel
5888 9999
• Teeme ehitus- ja remonditöid
ning vannitubade remonti. Aitame
teid sisekujundusel. www.kenriko.
ee. Tel 508 3305
• Saunade, grillimajade, varikatuste, terrasside ehitus. Tel
5889 2528
• Teostame ehitus- ja remonditöid, teeme kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, santehnilisitöid,
elektritöid. Samuti vannitubade
remonti. Tel 518 7979
• Kõik elektritööd pädevusega
elektrikult, boilerite puhastus
ja remont. Tel 5890 2983, 5656
4876
• Kõik lammutustööd koos prahi
äraveoga. Tel 5889 2528
• Teeme korteritele ja vannitubadele remonti. Tehtud töödele
garantii. Tel 518 7979
• Pleki kantimine: valmistame
plekke vastavalt kliendi soovile.
Automaatpink - kõik detailid õige
kraadi ja mõõduga. Vajadusel
mõõdame ja paigaldame. Tel
5340 8041
• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 5565 3842, www.pursoojustus.ee
• Kõik pottsepatööd. Tel 5851
9785
• Pottsepatööd: ahjud, pliidid,
kaminad, korstnad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 8487,
Vaiko
• Korstnapühkija. Tel 5560 4046
• Korstnapühkija ja pottsepateenused. Tel 522 1165
• Korstnapühkija, ummistuste
likvideerimine. Tel 5552 8487
• Pottsepp ehitab ja remondib
küttekoldeid. Tel 506 9683
• Pottsepatööd: ahjud, pliidid,
kaminad, ehitus ja remont. Tel
5647 2716, email viruahjud@
gmail.com.
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• Teen kindakrohvi (korstnad,
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee Tel 508 3305
• Rakvere Küttesalong pakub
küttesüsteemide paigaldust
ning hooldust (pottsepp, korstnapühkija, keskküttespetsialist,
soojuspumbaspetsialist). kyttesalong@gmail.com, 558 6786,
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

SOOJUSPUMBAD
SOODSALT 
müük, paigaldus,
hooldus ja remont.
Tel 5624 3687

Teostame lamekatuste
ja viilkatuste ehitustöid
ning ka katuste
remonttöid
www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD
Projekteerimine ning
dokumentatsioon.
Tel 5341 9510
lepikuelektritood@
gmail.com

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profiilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutusvarustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofiilide 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

TORUTÖÖD
Süvavee-, tsirkulatsiooni- ja muud
pumbad.
Vaata kodulehte
www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147,
KÜSI HINDA !

JP EHITUSGRUPP
•Katused (kivi, plekk,
eterniit)
• Katuste ja rennide
hooldus
• Plekikan mistööd
• Fassaaditööd
• Korterite remont
• Üldehitustööd
• Ühenduskohtadeta
vihmaveesüsteemid
• Ven latsioonitööd
• Sise-, välis-,vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus.
• Septikute, imbsüsteemide,
mahutite müük ja paigaldus.
Septikutel eurosertifikaat.
Tehtud töödele garantii.
INFO: tel 503 5766
vassivere.traktor@gmail.com
www.vassiveretraktor.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

Lammutustööd koos
prahi ära veoga.
Tel 5553 0770

TEOSTAME
KVALITEETSEID
EHITUS- JA
VIIMISTLUSTÖID
• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD
(KORTERID, MAJAD,
KÕRVALHOONED)
• MAJA EHITUS
VUNDAMENDIST
VÕTMETENI

Kortermaja trepikodade remont ja
renoveerimine.
Tel 5553 0770

5633 6291

jpehitusgrupp@gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE
Müügil:
Sise- ja välisvoodrilauad
Põranda ja terrassilauad
Kruntimine ja värvimine
Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!
Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Ohtlike puude
langetamine,
puudehooldustööd,
hekkide pügamine,
kändude freesimine.

Kui sulle pakub huvi,
siis helista tel 527 4546
või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

MUUD TEENUSED
• Pildistame ja filmime õhust.
Lihtsustame kõrgete objektide
visuaalset kontrolli - korstnad,
mastid, tornid jne. Tel 5662 9768
• Eakate kodune hoolekanne,
toidu, ravimite toomine, küttepuude tuppa toomis abi, voodihaigete
hooldus. Info tel 5384 7407
• Pehme mööbli remont, veo
võimalus. Tel 506 1547
• Pööningute ja keldrite koristus.
Tel 5889 2528
• Rakvere linna eakate kodune
hooldus. Võtame vastu teie soove
kodusele hooldusteenusele. Info
ja registreerimine tel 5384 7407,
kuulutus ei aegu!
• Koristan ära teie vanaraua
keldritest ja õuedelt, kaasa
arvatud auto akud, vana auto
dokumentidega ja kodutehnika. Tel 5672 7600
• Hauaplatside renoveerimine,
piirete ehitamine paekivist, tänava äärekivist või puidust, liiva
ja kruusa vahetamine, hauakivide
pesu. Töötame sel aastal kuni ilm
lubab ja võtame tellimusi ka järgmiseks aastaks. Töötame üle Eesti.
Tel 5592 3491, hauahooldus@
muhkel.ee
• Pakume raamatupidamisteenust - hinnad mõistlikud ja teenus
professionaalne. Võtke ühendust:
info@terell.ee või tel 5686 7522
• Raamatupidamisteenus väikefirmadele, majandusaasta aruanne, eelneva perioodi korrastamine, pikem koostöö. Tel 5667
1255
• Arvutite hooldus ja remont.
Printerite müük, hooldus ja rent.
Kohapeal suur valik kvaliteetseid,
soodsa hinnaga analoogtoonereid.
Alates 31.01.2022 uus aadress E.
Vilde 3, telefon 553 5475, meiliaadress info@itsalong.ee
• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus ja remont.
Kasutatud laua- ja sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime
vana elektroonikat. Helista
juba täna tel 551 2053. Vaata ka
www.hss.ee

 SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com

Korterite, vannitubade
ja trepikodade remont.
Tel 5553 0770

RAAMATUPIDAMISTEENUSED
• algdokumentide korrastamisest
majandusaasta aruande
koostamiseni •

Tel 5816 2122
www.mesipere.ee
e-post: info@mesipere.ee

OÜ Häcke Kohtla-Järve
hooldekodu
pakub lühi- ja pikaajalist
hooldusteenust.
Asume Järveküla tee 30,
Kohtla-Järve.
Hind alates
25.00 EUR/ööpäev.
Info tel 337 5190,
aa.kodu@ne .ee

OÜ Häcke Rakvere
pansionaat Kuldne Sügis
pakub ööpäevaringset
lühi- ja pikaajalist
hooldusteenust.
Info tel 5887 4558
OÜ Häcke Paide
eakatekodu
pakub ööpäevaringset
lühi- ja pikaajalist
üldhooldusteenust.
Info tel 5342 2248
KODU

 TORUABI JA AVARIIDE
LIKVIDEERIMINE
 VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
 KANALISATSIOONI˨
SÜSTEEMID
 VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

LOE
www.kuulutaja.ee

• Pööningute ja keldrite koristus.
Tel 5889 2528
• Kas kellelgi on pakkuda vanu
propaani ja hapniku balloone?
Pakkuda võib ka autorehve, ka
veoauto omasid - kompleksselt.
Palun helistada. Tel 5678 0335
• Müüa villast lõnga, valge vihis
must ja värviline tokis, hind 20 €/
kg. Tel 5645 1242
• Müüa KIRBY. Tel 5904 6469
• Müüa pikendatav voodi (80x190
cm), koos madratsiga – hind 40
€. Kasutatud pesumasin-kuivati
Electrolux – hind 300 €. Tel 5699
6594
• Müüa plastmassist maasika kaste. Hind kokkuleppel. Tel 5801 8832
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• Antiigiäri Hansa Antiik annab teada: Läksime üle talvistele
lahtiolekuaegadele. Oleme kuni
aprilli lõpuni avatud KOLMEL
PÄEVAL NÄDALAS - T, N, L,
10.00-14.00. Ost-Müük-Vahetus.
Kojukutsed endiselt tasuta. Pikk
7, Rakvere. Tel 528 2330
• Ostame tuhandeid vanaaegseid
esemeid, ka mööblit ja väärismetalle. Tühjendusostud majapidamiste likvideerimisel. Raha kohe,
koju kutsed tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542,
528 2330, info@hansaantiik.ee
• Ostan mopeedi RIGA, MINI,
STELLA, DELTA, JAWA jne. Pakkuda
võib kõike, ka nende varuosi. Maksan parimat hinda. Tel 5616 5761
• Ostan kruustangid, alasi, saunaahju, puurpingi, töölaua ja
akulaadija. Tel 503 1849
• Ostan vene Norma mudel- ja
mänguautosid, pakkuda võib
kõike, ka remonti vajavaid. Tel
5672 7175
• Ostan Tarbeklaasi tooteid: vaasid, klaasid, pitsid jne. Pakkuda
võib kõike. Tel 507 9984
• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, maksan kuni 170 € vaasist. Paku
julgesti. Tel 5672 7175
• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid mänguasju. Tel 507 9984
• Ostan garaaži töölaua kruustangid, võib pakkuda ka koos
töölauaga. Tel 507 9984
• Ostan vana mootorratta, võrri,
mopeedi. Pakkuda võib kõike, ka
varuosi. Tel 5672 7175
• Ostan roostevabast õlleankru.
Tel 5672 7175
• Ostan majapidamise likvideerimisel igasugust vanakraami,
ka tänapäeva esemeid, teile
mittevajalike esemeid ja antiiki,
hinnad head, koju kutsed. Tel
503 1849
• Ostan ENSV aegset tarbekunsti
(ARS, UKU, LINDA) jne ning märke. Tel 518 0702
• Ostan NSVL fotoaparaate,
objektiive, vahvliküpsetajaid
Tallinnas. Tel 5607 6805

HINNAD ALL.

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

ATV-D

Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €),
200 CC (1750 €), 250 CC, ATV-D lastele 60CC
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)

KROSSIKAD

125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid,
5 käiku

MOOTORID

sääreväristajale (170-200 €), mopeedile
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC;
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•UUS, madal 3-rattaline elektrijalgratas - 875 €
•JALGRATTAD NAISTELE
1-KÄIGULINE 175 € JA
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

• S a e t u d - l õ h u t u d kü t t e puud laotuna 5 m3 alustele. Kõik puuliigid eraldi. Telli riidas puud koju. Tel 5399
3702

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

Kes soovib ära anda
kodus jalgu jäänud asju
u liseerimiseks?
Aknad/uksed
Radikad
Mööbel
Köögiseadmed/tehnika
Sõidukid
Metall
Soojuspumbad
Ehitus/kü epuud
Aiapos d, väravad
PAKKUDA VÕIB KÕIKE!
Tel 5813 2913

• SOOJUSPUMBADE MÜÜK,
PAIG ALDUS , HO OLDUS.
Müüme ja paigaldame soojuspumpasid &konditsioneere.
Soojuspumba siseosa keemiline puhastus. Õhk-Vesi ja
maaküte soojuspumpade
müük ning paigaldus. VIRU
SOOJUSPUMBAD OÜ. www.
virusoojuspumbad.ee. Tel
5656 4857
• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514
8848
• Müüa metsakuiva kuuske 90 €/
ruum, kohale toomine hinnas ja
toome 3 ruumi korraga. Tel 5480
0134
• Müüa kuivad küttepuud, sanglepp 38 ja 43 cm pikad, ühel alusel ca 1 m2, hind 150 €. 1 alus ja
ümarat puitbriketti 1 alus 350 € (1
alus 700 kg ja 20 kg pakid). Info tel
5614 0016
• Saadaval toored küttepuud:
hall lepp 35-60 cm - 90 €/ruum;
sanglepp 35-60c m - 100 €/ruum.
Kuivad 40 L võrgud: klots 5-25
cm 4.50 €/võrk; hall lepp 30 cm
5 €/võrk; kask 30 cm 6 €/võrk. Tel
5559 0853
• Müüa küttepuid aastaringselt
koos kohale toomisega, veokile
laotult 5-15 m3. Kuivad 38, 50 cm ja
toored 30-50 cm, hinnad soodsad.
Tel 503 0311

KÜTE, KÜTTEPUUD
• Müüme Haljalas kuivi kaseja lepapuid (40 liitrilises kotis).
Halgude pikkus 30 cm. Hind
lepal 5 €/kott ja kasel 6 €/kott.
Tel 505 1528
• Müüa kuivi lepa-ja kasepuid
(40 L võrgus). Halu pikkus
30 cm, pakkuda ka lahtiselt
toorest ja kuiva halupuud. Tel
5554 6093
• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid,
koos kohale toomisega. Tel 514 3328

RAKVERE PIKK 6
• VARUOSAD MARGI
MUDELITELE
• VARUOSAD HIINA
MUDELITELE
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee
5637 4243

• Õ H K S O O J U S P U M PA D E
MÜÜK-PAIGALDUS-HOOLDUS KÕIK ÜHEST KOHAST!
Kui otsid õhksoojuspumpa
või konditsioneeri küsi meilt
pakkumist! Tasuta konsultatsiooni - helista meile tel
5662 2050 või http://www.
rakverekliima.ee Lisaks nüüd
müüme õhk-vesi s oojuspumpasid. Küsi pakkumist ka
meilt!

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud
ja lõhutud küttepuid,
veovõimalus.
Asume Kunda lähedal.
Tel 523 4142

PÕLLUMAJANDUS

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI,
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk),
SISEVOODRILAUDA
(kuusk, mänd, saar),
PÕRANDALAUDA
(kuusk, mänd, kask, lepp),
SAUNALAUDA
(must lepp, haab),
TERRASSILAUDA
(mänd, kuusk).

• Müüa soodsa hinnaga sealiha.
Vajadusel tükeldamine. Info tel
5196 2628 või 5354 3002
• Müüa talus kasvatatud peeti,
porgandit ja hapendatud porgandit. Tel 5191 1679
• Müüa Kungla Talu kartulit
„Gala“ ja „Laura“. Hind 30 kg - võrk
15 €. Uhtna. Info tel 514 1338, vedu
• Müün toidukartulit, sordid on
„Gala“, „Milva“, „Laura“. Hind koos
transpordiga 0.40 €/kg. Asukoht
Lääne-Virumaa. Täpsem info tel
5199 3008

Võimalikud erinevad
proﬁilid ja laiused.
Samas pakume paigaldust.
Tel 528 8224
www.uhtnapuit.ee
UHTNA SAEVESKI
müüb aastaringselt
soodsalt ehituslikku
SAEMATERJALI
(prussid, lauad),
HÖÖVELMATERJALI
(välis-, sise-, põranda-,
terrassi-, servamata
lauad)

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

• Ostan raamatuid „Seiklusjutte
maalt ja merelt“. Tel 5645 1242
• Ostan itaalia keele sõnaraamatu ja itaalia keele õpiku. Tel
5695 9304

SUUR VALIK
LASTE ATV-SID ja
KROSSIRATTAID

MÜÜA KÜTTEPUID
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu
pikkuse lõikame vastavalt
kliendi soovile.
Puud saadaval lah selt auto
kas s maha kallutades või
5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko,
Kohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ UHTNA PUIT
müüb

• Müüa sõelutud musta mulda,
asukoht Rakveres, lisainfo telefonil 526 1408
• Müüa sõelutud mulda. Tel 554
9113

OST

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Transpordi võimalus!
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või
uhtna.saeveski@gmail.com

METS

Müük, hooldus,
paigaldus
+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee
EHITUS
• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 9113
• Müüa killustikku, erinevad
fraktsioonid. Tel 554 9113
• Müüa ümarterast, pikkus 125
cm, läbimõõt 4 cm. Tel 5889 2528

Ostame kasvavat
võsa, puhastame
teie kraavi- või
põlluäärse maa.

• Ostan RS-09 kõiki osasid. Tel
5558 5956
• Ostan kasutatud mootorsae,
võib vaja remonti. Tel 503 9650

VANAVARA
• Ostame tuhandeid vanaaegseid
asju, seal hulgas mööblit ja väärismetalle. Valikuliselt huvitab ka
nõukogudeaegne kraam. Raha
kohe. Kojukutsed tasuta. Kuni
aprilli lõpuni on meil talvised
lahtiolekuajad - T, N, L, 10 -14.00.
Antiigiäri Hansa Antiik, Pikk 7,
Rakvere. Tel 324 0542, 528 2330
• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid mänguasju. Tel 507
9984
• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pakkuda võib kõike. Tel
5616 5761
• Ostan majapidamise likvideerimisel igasugust vanakraami, ka
tänapäeva esemeid, teile mittevajalike esemeid ja antiiki, hinnad
head, koju kutsed. Tel 503 1849

Lisainfo
tel 5347 7664
• Ostan erinevat vanavara:
raamatuid, tehnika ajakirju,
mööblit, rahasid, ordeneid,
rinnamärke, vimpleid, heliplaate, kellasid, fototehnikat,
fotosid, albumeid, raadio, lauanõusid, ehteid ja palju muud.
Kõik vana huvitab! Tel 5872
5458

• Katela saekaater pakub saeja höövelmaterjali koos kohaletoomisega. Võimalik ka ise
materjalile järele tulla - asume
Katela külas, Rakvere vallas.
Lisainfo kodulehelt http://
www.katelapuit.ee, meili teel:
katelapuit@gmail.com või helistades 5982 1004

OÜ ESTMET IE müüb

katuse-, seina- ja sileplekki
(kivi-, trapets- ja
laineline proﬁil)
Hind al. 7 eurot m².
Saadaval
harja- ja viiluplekid.
Hind 5 eurot jm
Tel 508 6435

OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

• 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
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• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel
900 1727. 24H. www.ennustus.ee
• Tel 900 5020 NÕUANDELIIN.
Eraelu- ja suhteprobleemide
nõustamine. Anname teile
parimaid soovitusi. Kõne hind
1,48 €/min

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

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

• Ostan nõukogudeaegseid ja
ka vanemaid raamitud seinapilte, graafilisi lehti, õlimaale,
akvarelle, kujusid ja skulptuure. Samuti ostan igasuguseid
nõukogudeaegseid keraamilisi
kujusid, kujukesi, skulptuure ja keraamilisi seinaplaate.
Võib pakkuda ka pilte mis vajavad raamimist ja korrastamist. Muuda kasutuna seisev
kunst rahaks! Said päranduseks
korteri või plaanid kolida?
Ostan üleliigse vanakraami
ja raamatud! Tulen ise kohale - raha kohe kätte! Tel 5649
5292

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

TUTVUS
• Keskealine Eesti mees, pikemat
kasvu soovib tutvuda nägusa
noorema poolse naisega, kellega
kohtuda ja aega veeta. Tel 5366
1646
• 53aastane mees soovib
tutvuda üksiku saleda nais ega elueesmärgil. Tel 5894
2923
• Alko ja tubakavaba mees tutvub naisega 50-58. a. Tel 556
84191

Helista 32 25 093
Toimetusse tulek kokkuleppel
Tobia küla, Rakvere vald
E - R 9-17
Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav
6a asuvas Grossi Toidukaubad
kaupluses “Joogid”. Kauplus avatud
iga päev 10-22

TEATED
• Ostan Tarbeklaasi värvilisest
klaasist vaase, nõukogudeaegseid ja vanemaid ehteid,
sõlgi, käevõrusid, merevaiku,
karpides lusikaid, EW aegseid
kohvikanne ja piimakanne.
Samuti ostan nõukogudeaegseid ja ka vanemaid raamitud seinapilte, graafilisi lehti,
õlimaale, akvarelle, kujusid,
keraamilisi seinaplaate, fotoaparaate, fotosid, fotoalbumeid,
postkaarte jne. Igasuguse huvitava vanavara, raamatute ja
kunsti ost! Tulen ise kohale
- raha kohe kätte! Tel 5649 5292

• Kas sinu riidekappi on jäänud
seisma asju, mida kandsid ehk
aastaid tagasi? Või ei mahu
uued asjad kappi ära, sest vanad
ja seismajäänud riided võtavad
liiga palju ruumi? Meil on sulle
lahendus - tule rendi Riideboxist endale boks ning too kõik
oma seisma jäänud asjad uut
omanikku otsima. Aga kui sulle
tundub, et kapis on veel piisavalt ruumi uutele asjadele, siis
tule ja soeta need endale Riideboxist Võidu tänav 5, Rakvere.
Lisainfo Facebookis või tel 5645
4294

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, käevõrusid, merevaiku,
münte, hõberublasid, paberrahasid, kellasid, hõbedat
(pitsid, lusikad, portsigarid
jne). Huvitavad ka vanad rinnamärgid, medalid, ordenid,
koolimärgid, spordimärgid,
märgikarbid ja märgivaibad.
Ostan raamatu „Oikumeeni äärel“ 30 €/tk ja enne 1940. aastat
trükitud nahkköites raamatuid
(raamatu selg või kaaned on
nahaga kaetud) ja muid vanu
raamatuid. Pakkuda võib igasuguseid esivanematest jäänud
asju! Tulen ise kohale - raha
kohe kätte! Tel 5649 5292
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Tule uudistama! Tel 526 9069

Avatud: E-R 9-17, L 9-14

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

1.00

Maitseroheline

kg

10.00

15.00

Küüslauk

kg

10.00

12.00

Tomat, imp.

kg

3.80

Sibul

kg

2.00

3.00

Värske peakapsas

kg

0.60

0.80
2.00

Kaalikas, peet

kg

1.50

Kõrvits

kg

1.00

Porgand

kg

2.00

Jõhvikad

liiter

6.00

Õunad, Läti

kg

2.50

Hapukapsas

kg

3.00
7.00
6.00

Puhastatud Kreeka pähklid

kg

12.00

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee,
322 5093

Seemned lindudele 5 kg

kott

7.00

Värske räim ja kilu

kg

1.60

Naiste- ja meeste
juukselõikus 10 €

Kulmude keemiline
värvimine 6 €

0.80

kg

SOODUSHINNAD!
Kulmude ja silmade
keemiline värvimine 10 €

kg

kg

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

Raske haiguse korral pidin olema teist
eemal, kuid alates 4.11 võtan taas
rõõmuga vastu endisi ja uusi kliente!

Kartul

Sarapuupähklid

Disain
Marimai Kesküla
Kelli Rannamets

Turu kaubamaja II korrusel!

ÜHIK MADALAIM KÕRGEIM
HIND
HIND

Mesi

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

MEESTE- JA
NAISTEJUUKSUR

KAUBA NIMETUS

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee,
322 5093

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

Ostan kaubaaluseid:
EUR, FIN ja märgistamata.
Tel 5552 2789

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

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

2.50

16.00

Köögivilja kiosk avatud T – L kella 10.00 – 14.30
Reedel, 18.11 ja laupäeval, 19.11 turul
kalabuss rikkaliku kala valikuga!
Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

MATUSETEENUSED
Külmhoidla
Matusetarbed
Transportteenused
AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

VABA AEG 15
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„Vaikse tüdruku“ peaosaline on 9-aastane Cáiti (Catherine Clinch). Foto: pressimaterjalid

Kaks iiri filmi
Alati juhtub mul nii, et
hakates PÖFFi kavast valikuid tegema, satuvad mingite riikide filmid paarikaupa ette – seekord siis Iiri
filmid. Mõlemat saab vaadata festivalil eeloleval
nädalavahetusel.
Margit Adorf
Kui täpne olla, siis iirikeelset linateost „Vaikne tüdruk“ („An Cailín
Ciúin“) saab näha Tallinnas reedel,
18. novembril ja veel ka laupäeval,
26. novembril. Film on sel aastal
esitatud parima võõrkeelse filmi Oscarile ehk siis meie „Kalevi“
konkurent.
Iiri filmitööstus ei ole väga suur

KUHU MINNA
Gustavi Maja
24.11 kell 18 Mai-Agate Väljataga vestlusõhtu
26.–27.11 Inga Põldma kursus
„Stressi ja ärevusega toimetulek
jooga abil“
Info ja registreerumine tel 553
5871, gustavimaja@gmail.com
Rakvere Teater
18.11 kell 19 „Tavaline ime“ s/s,
lav. Eili Neuhaus
18.11 kell 19 Esietendus! „Nipernaaditalv“ v/s, lav. Urmas Lennuk
21.11 kell 19 „See kõik on tema“
v/s, lav. Helen Rekkor
22.11 kell 12 „Sirli, Siim ja saladused“ s/s, lav. Mari Anton
22.11 kell 19 „Nipernaaditalv“
v/s, lav. Urmas Lennuk
24.11 kell 19 „Oi, Johnny“ s/s,
lav. Peeter Raudsepp
24.11 kell 19 „Kõike head, vana
toriseja“ v/s, lav. Eili Neuhaus
25.11 kell 19 „Di ja Viv ja Rose“
s/s, lav. Peeter Raudsepp
25.11 kell 19 „Ajurünnak“ v/s,
lav. Taago Tubin
Lääne-Virumaa
Vaegkuuljate Ühing
Jõulupidu toimub 5. detsembril kell 15 restoranis Bamboo
Garden (Vallikraavi 6, Rakvere). Osalustasu 10 eurot. Vajalik
eelnev registreerimine tel 5622
9781 või merike.fre@gmail.com

ja mitte sugugi tavaline ei ole ka
iirikeelse filmi tegemine. Iiri filmimaastikku võib võrrelda Eestiga,
aastas valmib seal mõni animafilm,
kümmekond dokumentaali, paarkümmend mängufilmi. Animafilmide poolest on Eesti ilmselt
Iirimaast eespool, mängufilmide osas sõltub aastast, aga enamvähem samasse suurusjärku me
jääme.

„Vaikne tüdruk“

„Vaikse tüdruku“ peaosaline on
9-aastane Cáiti (Catherine Clinch),
kelle isa on joodik, pere on suur,
ema taas lapseootel ja Cáiti ei ole
väga meelsasti kodus, vaid uitab
üksinda ringi. Eks emalgi on raske ja nii juhtub, et Cáiti saadetakse
suveks lastetute sugulaste juurde.

Samas ei ole üldse teada, millal tüdruk peaks koju tagasi saama... Uues
majas tundub elu meeldiv ja rahulik, kuid sealgi on oma traagiline
minevikuvari.
Film põhineb Claire Keegani jutustusel „Foster“ (2010), mis ei ole
eesti keeles ilmunud (küll aga on
käesoleval aastal eesti keeles ilmunud raamat „Sellised väikesed asjad“
(kirjastus Varrak), mida julgen soovitada neile, kellele film meeldis).
Claire Keegan on üks viimase aja
tuntumaid ja tunnustatumaid iiri
kirjanikke. Ta sündis 1968. aastal
Wexfordis paljulapselisse perre ning
kasvas üles talus, nii et filmiks valatud jutustus põhineb suuresti tema
enda elukogemusel.
Linaloo režissööriks on Colm
Bairéad, kelle jaoks see küll ei ole
päris esimene režissööritöö, ta on
varem teinud režissöörina teleseriaale, lühifilme, telefilme, kuid
„Vaikset tüdrukut“ loetakse tema
suure kino debüüdiks. Ja peab tunnistama, et muljetavaldav debüüt,
kuna see on juba noppinud paljudelt
festivalidelt parima filmi auhindu,
näiteks Dublini filmifestivali publikupreemia ja ka parima režissööri
preemia.
Film on hästi armas, mõtlemapanev, ilus. Ühtaegu valus ja samas
lootusrikas, poeetiline. Kõnetab
kindlasti mitme erineva põlvkonna inimesi ja kui te soovite kunstielamust, mida saaks iseloomustada
sõnadega „midagi hingele“, siis see
on just see õige asi.

„Inisherini hinged“

Teiseks iiri filmiks, mida soovitan,
on „Inisherini hinged“. Seda saab
vaadata pühapäeval, 20. novembril Tallinnas ja laupäeval, 26. no-

vembril Tartus. „Inisherini hinged“
on koostööfilm, Iirimaa-USA toodang. Teose režissöör-stsenarist
on Martin McDonagh, peaosades
Brendan Gleeson ja Colin Farrell.
Tasub mainida, et McDonagh sai
Veneetsia filmifestivalil selle linateose eest parima stsenaariumi
auhinna.
Martin McDonagh on teile kindlasti tuttav oma viimase suurema
kinofilmiga „Kolm reklaamtahvlit
linna servas“ (2017), mis noppis palju erinevaid auhindu, samuti sai see
Eesti filmiajakirjanike poolt tunnustatud kui aasta parim (võõrkeelne)
levifilm. „Inisherini hinged“ on siiski veidi teistlaadne lugu ja rohkem
seotud McDonaghi varasema loominguga, 2008. aasta palgamõrvarite musta komöödiaga. Otseselt järg
see film küll ei ole, aga igal juhul on
seegi film komöödia ning peaosalisi
täitvad näitlejad samad. Tegelaskujud siiski samad ei ole.
Peategelasteks on kaks sõpra,
Colm (Gleeson) ja Pádraic (Farrell).
Lugu saab alguse sellest, kui Colm
ühel päeval teatab, et ta ei taha enam
Pádraiciga sõber olla. Tegevustik
toimub 1923. aastal, käimas on Iiri
kodusõda, Colm on rahvamuusik ja
Pádraik tema joodikust semu. No ja
siis läheb käima pöörane sündmuste
jada, mille käigus ähvardatakse sõrmi otsast lõigata... Ja mine tea, ehk
see õnnestubki. See on niisugune
film, mida peab oma silmaga nägema. Nalja saab, ootamatuid pöördeid jagub. See on tõeline komejant,
kust leiab ka traagikat. Tegelased on
värvikad ja teemadering universaalne – sõprus, üksindus, soov kuskile
kuuluda. Ma arvan küll, et kes viitsib end kinno vedada, sellele see film
kindlasti meeldib.

MÕNE REAGA

Vitaalne Uriah Heep põrutab
pool sajandit hiljemgi täiega

T

eisipäeval esines Tallinnas Alexela kontserdimajas pea täissaalile
brittide rokilegend Uriah Heep. Seekord tulid nad välja kaheosalise
kavaga, seda juubelihõngulise tuuri „Celebrating 50 years of Uriah
Heep“ raames.
Kui nüüd natuke norida, siis tegelikult on Uriah Heep tegutsenud üle
viiekümne aasta juba, kuid koroona tõttu jäid paaril aastal esinemised ära
ja seetõttu on tinglikult ikkagi tegemist just juubelituuriga.
Alexela kontserdimajas pea täissaalile esinenud Uriah Heep üllatas seekord väga pika kavaga ja suurepärase lugudevalikuga, küllaltki ammendav
läbilõige kogu senisest tegevusperioodist. Juba kolmanda loo ajal, „Free
Me“, panid nad publiku ka kaasa laulma ja istekohtadelt püsti tõusma.
Kui kontserdi esimene osa oli pigem tagasihoidlikumas akustilisemas
võtmes, siis teises ja pikemas pooles läks tõeliseks mölluks. Visuaalset
efekti lisasid juurde mitmeid kordi üleskerkinud tossusambad ja sähvivad
valguslahendused. Meeskond ise? Ei mingeid väsimuse märke, dünaamiline ja täiega rokkiv etteaste lõpuni välja.
Laulja Bernie Shaw puhul pani imestama, et ta suutis väga hästi ära laulda ka need paljude kõige lemmikumad, ammused Uriah Heepi seitsmekümnendate lood, David Byroni aegsed.
„Lady in Black“ oligi samuti üks kontserdi absoluutsetest tipphetkedest.
Ning kavast ei puudunud tõeline pärl, „Traveller In Time“, mida mäletamistmööda Uriah Heep laval tavaliselt ei esita või teeb seda üliharva. Mis
plaatidesse puutub, siis põhirõhk oligi loomulikult nende hiilgealbumil
aastast 1972, „Demons And Wizards“.
Uriah Heepi kokku üle kahe tunni kestnud kontserdi lõpetas muidugi
„July Morning“ ning lisalugudeks olid sätitud samuti nende repertuaari
ülipopulaarsed „Gypsy“ ja „Easy Livin“.
Kontserdi algus oli ülitäpne ja mõlema poole algusesse monteeritud
videolõigud (tuntud artistide ja bändide tervitused Uriah Heepile juubeli
puhul ja katked eri aegade Uriah Heepi kontsertidest) efektsed. Lõpupoole
mälestati eraldi (video)piltide reaga ka lahkunud bändiliikmeid.
Kokkuvõttes, Uriah Heep on varemgi korduvalt Eestit külastanud ja
alati laval endast kõik andnud, tõeline lavabänd. Ning täiesti võimalik, et
tegu oli selle sügishooaja parima kontserdiga üldse.
Ülo Külm

Kolmest rannakülast ilmus raamat

Ä

sja ilmub Marek Vahula sulest raamat „Rutja Eisma Vainupea ja
Lood“, mis on „Lahemaa –põhjaranniku külalood“ sarjast kolmas.
Kaante vahel on intervjuud Eisma, Rutja, Vainupea külavanematega, vestlus Eisma sadama kapteniga, lood Vainupea külast, Vainupea kabelist, Vaindloo saarest. Raamatu esitlus toimub 17. detsembril algusega
kell 13 Karepa Rahvamajas.
Kuulutaja
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• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID,
KÜLMUTASIME
KROHVIALUSPLAADID
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• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS AASTA LÕPUNI
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Tegeleme ainult Lääne-Virumaal

PANE JALAD SOOJA!

PALJU HÄID SAAPAID...

NB! AALTONENI SAAPAD KOHAL!

* AALTONEN
* TAMARIS

* CAPRICE

Avatud: E-R 9-18, L 9-15

* RIEKER
* REMONTE

Tel 5647 3004

