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Rakvere Eragümnaasiumi saalis Tasuta!Rakvere Eragümnaasiumi saalis Tasuta!

muusika-
tunnid
Rakveres

23. märts –

erinevad erialad

Järgmine kontsert:

6. aprill.

Esinevad

MUBA õpilased ja õpetajad.

KUHU MINNA

Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste Koda
Reedeti kell 14.30–15.30 Rakvere 
sotsiaalkeskuse saalis liikumistund. 
Omaosalus 1 euro tasuda kohapeal. 
Kõik huvilised on oodatud! Info: 
Õie Samma, tel 5592 2287
19.03 kell 15.00 Gustavi majas (Pikk 
tn 29) Lääne-Virumaa allergia ja 
astma ühingu ning reumaühingu 
ühisüritus: Aafrika õhtu-Vol-2. Eve 
Kislov jätkab reisimuljeid Keeniast 
ja Ugandast. Liigume Aafrika muu-
sika rütmis, joome teed, suupisted. 
Omaosalus 2 eurot tasuda kohapeal.
28.03 kell 16.00 Riigigümnaasiumi 
ekskursioon (PIK ühingute juhid 
ja juhatuste liikmed), vajalik ette 
registreerida.
Info tel 5342 9043

Rakvere Teater
22.03 kell 19 „Ilma sinuta“ v/s, lav. 
Peeter Raudsepp
23.03 kell 19 „See kõik on tema“ v/s, 
lav. Helen Rekkor
24.03 kell 19 „Oi, Johnny“ s/s, lav. 
Peeter Raudsepp
24.03 kell 19 „Kõike head, vana To-
riseja“ v/s, lav. Eili Neuhaus 

Sel nädalal jõuab kinodesse 
režissöör Tanel Toomi ja kodu-
maise produktsioonifirma All-
film ulmelugu „Viimane vahi-
post“.

Margit Adorf

Tanel Toom murdis jõuliselt tee 
eesti rahva südamesse filmiga „Tõde 
ja õigus“ (2019), mis oli üdini eesti-
lik. Uus film on eesti film peamiselt 
vaid kaadritaguste tegijate poolest, 
kõik näitlejad on välismaised ja ka 
paigana spetsiifiliselt Eestit ei näi-
data. Korra käib Eesti dialoogist 
küll läbi, kuna üks viimse vahiposti 
liikmetest on klammerdunud Tal-

linna mööblifirma Borg kataloogi, 
mille järgi ta üritab teha maailmalõ-
pu üle elanud ilmariismetes pehmet 
tugitooli.

Filmides on reklaamina kasutusel 
selline asi nagu product placement ehk 
tootepaigutus. Keegi otseselt ei ütle 
sulle, et joo näiteks Kellukese limo-
naadi, aga kui firma silt on näha, siis 
on see firma selle eest tasunud. Ta-
haks tõesti teada, kui suure osa lina-
teose rahastusest Borg kinni maksis, 
et endale nii mastaapne tooterek-
laam saada.

Linateos on valminud Eesti, Su-
urbritannia ja Saksamaa koostöös 
ning linastub ka nende riikide ki-
nodes. Eks ilmselt mujalgi, kuna te-
gemist on ingliskeelse filmiga, mis 

ARVUSTUS

Eesti ulmefi lm jõuab kinodesse
on äravahetamiseni sarnane suurte 
tegijate toodanguga – sellel on glo-
baalne haare.

Ärge nüüd minust valesti aru 
saage – ma sugugi ei materda filmi, 
tegemist on väärt kraamiga, mida 
tasub kinodesse vaatama minna. 
Ja jällegi soovitan neile, kes hin-
davad head teatrit, sest film on 
küllaltki kammerlik ja väga palju 
suuri märulistseene sealt ei leia, 
kui üks hiiglaslik torm ja laine välja 
arvata.

Näitlejaid on linaloos neli, tege-
vus toimub keset ulgumerd püsti 
pandud platvormil, mille peamiseks 
ülesandeks on valvata ilmselt tuu-
marelva nimega Martha. Ilmselt, 
sest otse ei ütle keegi seda välja, mis 
võimsusega see relv on ja kas see 
ikka on just tuumarelv. Selge on see, 
et tegevustik toimub aastal 2063 ja 
neli sõjaväelast peavad regulaarselt 
võtma joodivanne. Samas, selge 
pole seegi, ehk on joodivannita-
mine hoopis seotud maailmalõpu-
ga, mis pühkis Maa pealt pea kõik 
kontinendid.

Niisiis, tegevustik toimub tulevi-
kus. Maa peal on alles kaks pisikest 
kontinendijäänukit, ülejäänu on 

vee all. Kuna vett on nüüd väga pal-
ju, siis möllavad meie planeedil ka 
suured tormid. Need liiguvad siiski 
teatud intervallide järel, millega saab 
enam-vähem arvestada. Vahipostile 
on alles jäänud neli sõdurit, kolm 
meest ja üks naine, kelle vahetus 
pidi kestma kaks aastat ja oli määra-
tud lõppema juba kolm kuud tagasi. 
Filmi algushetkeks on ilmne, et sõ-
dureid oli seal algselt palju rohkem, 
mis ülejäänutest sai, seda me ei saagi 
täpselt teada. Aga eks igaüks võib 
midagi aimata.

Allesjäänud nelja vahel on pinged 
suured. Film ongi üles ehitatud sel-
lele, kuidas niisuguses klaustrofoo-
bilises olukorras, kus puudub ka iga-
sugune side välismaailmaga, inimes-
te omavahelised suhted kujunevad. 
Ulmeliseks muudab situatsiooni 
vaid keskkond, millesse tegelased on 
pandud, mingit tulnukate invasioo-
ni või suuri eriefekte ei maksa kinno 
minnes oodata.

Atmosfääri loomine on filmi-
meeskonnal hästi õnnestunud. See 
on apokalüptiline, nii nagu peab. 
Olgu mainitud, et maailmalõpp lei-
dis aset millalgi 2026. aasta paiku, 
nii et interjöörides ei ole seega min-
git ülimalt futuristlikku disaini. Fil-
miti peamiselt Tallinna linnahallis 

– sinna ehitati kõik interjöörid.
Naispeaosas Cassidyna on USA 

näitleja Kate Bosworth, kes on män-
ginud näiteks 2006. aasta Supermani 
filmis Supermani armastatut Louis 
Lane’i. Selle eest nimetati ta küll 
Razzie auhinnale halvima kõrvalo-
salise kategoorias, mida ta õnneks 
ei saanud. Bosworth on alates 2000. 
aastast mänginud mitmetes Hol-
lywoodi üsna kobedates filmides, 
mis on ka meie kinodesse jõudnud. 
Ta ei ole mingi superstaar, aga siis-
ki piisavalt staar, et tema nägu tu-
leks filmivaatajale tuttav ette. Tanel 
Toomi filmis teeb naine väga hea 
rolli.

Kiita tulebki siin eriti just näit-
lejate tööd, sest keegi ei jää teisest 
alla. Cassidy partneriks vahipos-
til on inglise näitleja Lucien La-
viscount. Postil on veel inseneri 
rollis iiri näitleja Martin McCann ja 
ülema rollis saksa näitleja Thomas 
Kretschmann.

Stsenaariumi autoriks on inglane 
Malachi Smyth, operaatoriks eest-
lane Mart Ratassepp, heliloojaks 
sakslane Gert Wilden. Tõeliselt in-
ternatsionaalne koostöö, kuid filmi 
saab siiski pidada eesti filmiks ja sel-
lisena soovitan seda ka vaadata.

Ma ei tea, kas film mõjunuks 

kuidagi kodukootumana, kui seal 
olnuks eesti keeles rääkivad eesti 
näitlejad, aga arvan, et küllap vist. 
Kui oleks samad vanad näod ekraa-
nil, a la Malmsten-Uukkivi-Võige-
mast-Pohla, siis ei saaks aga kodu-
publik seda filmi vaadata nii värske 
pilguga nagu nüüd. Pealegi on eesti 
näitlejate peamine häda selles, et 
nad on kõik eelkõige teatrinäitle-
jad, teatris aga on tehnika veidi tei-
ne kui filmis. Seepärast minu jaoks 
nad mõjuvadki alati mõnevõrra 
puisena. Aga see selleks. Soovitan 
kindlasti – minge seda filmi kinno 
vaatama, toetate eesti kinotegijaid 
ja saate kindlasti mõtlemapaneva 
elamuse.

Kui üldse millegi üle veidike ka 
iriseda, siis minu jaoks jäi stsenaa-
riumi poole pealt õhku rippuma 
mitmeid küsimusi, millele ma loo-
gilist lahendust veel välja pole mõel-
nud. Sellegipoolest julgen kinnitada, 
et see pole mingi B- või C-kategoo-
ria film, vaid täiesti korralik kam-
merulme. Palju jääb vaataja enda 
fantaseerida, kõike läbi ei nämmu-
tata, aga ulmelise maailmalõpuela-
muse saate kindlasti. Sobib ka va-
nemaealistele, või eelkõige neile, kel 
elukogemust juba omajagu turjal. 
See pole mingi lastekas.

Sünoptik Ele Pedassaar tutvustas ilmategijaid ja ilmastikunähtusi
Lääne-Virumaa keskraamatu-
kogu kutsus 9. märtsil külla 
Ele Pedassaare, kes lisaks 
sünoptiku tööle õpib Tartu Üli-
koolis õpetajaks ja on hobi-
korras muusik.

Ülle Kask

Sünoptik Ele Pedassaar üllatas pub-
likut, siirdudes enne ilmast kõnele-
mist klaveri taha. „Meeleolu loomi-
seks laulan alustuseks ühe laulu,“ üt-
les ta. „Olen lapsest saati muusikaga 
tegelenud.“ Pedassaare enda sõna-
dele kirjutatud laul kätkes sõnumit, 
et pealpool pilvi näed elu hoopis tei-
sest vaatenurgast.

Ele Pedassaar rääkis, et töötab 
sünoptikuna 2001. aastast, mil ta tu-
dengina Ilme Klementi juurde õpi-
laseks läks: „Ühe aasta õppisin tema 
kõrval ja peale seda alustasin iseseis-
vat tööd ning muutusin n-ö allkir-
jaõiguslikuks. Näiteks tormihoiatu-
sed on dokumendid, kuhu sünoptik 
peab alla kirjutama, võttes selle eest 

ka vastutuse.“
Eestis on kaks mehitatud ilma-

jaama, kus paralleelselt automaati-
kaga teevad vaatlusi ööpäevaring-
selt inimesed: Tartus Tõraveres ja 
Harjumaal Harkus. Vaatlustehnika 
on maailmatasemel, usaldusväärne 
ja ilmastikukindel. Metoodika on 
üle terve maailma üks ja sama. Tu-
levikusuund on aga selline, et kuna 
ilmajaamad on muutunud auto-
maatseks, siis on eriti ohtlike ilma-
nähtuste puhul oluline kaasata vaba-
tahtlikke ilmavaatlejaid, kes nähtuse 
fikseerivad ja mis veel parem, üles 
pildistavad. Eestis on sellise info ko-
gumiseks loodud äpp, mis kannab 
nime ILM+.

Ilmategijateks nimetas Pedassaar 
madal- ja kõrgrõhkkondasid, mida 
ilmakaardil tähistatakse vastavalt M 
ja K tähega. „Kui näiteks praegu (9. 
märts – toim) paikneb M-täht kau-
gel Põhja-Venemaal, märgib see eil-
set ilma. Tänane ilus ilm on K-täht 
ja see asetseb kenasti Eesti peal. Ja 
tähendab külma ööd miinus 17-st 
kuni miinus 20-kraadini, mida on 

oodata varahommikuks,“ selgitas 
sünoptik.

 
Ekstreemsetest 
ilmaoludest
Ta rääkis, et meteoroloogid saavad 
ilma kohta andmeid iga kolme tunni 
tagant ja kogu aeg peab valvesüno-
ptiku pilk ilmakaardil olema. Ena-
masti koostavad sünoptikud viie 
päeva ilmaprognoose, aga üks kord 
kuus teevad kaks sünoptikut ka pi-
kemaid prognoose.

„Näiteks maanteeprognoose tuleb 
teha neli korda ööpäevas. Vaatame 
kaarte ja räägime maanteemeestele, 
mis olud teedel on. See on külma 
aastaaja projekt oktoobrist aprillini. 
Kui on vaja, siis mais ka,“ selgitas 
Pedassaar.

Sünoptik jätkas, et hiliskevadisel 
ja suvisel kuumal ajal peavad sünop-
tikud igapäevast infovahetust pääs-
teametiga. Kui ilm jätkub kuivalt, on 
päästeamet kohustatud väljastama 
kõigi jaoks metsaminemise keelu.

Tormihoiatust ei anta välja ühe 
üksiku koha pärast, vaid kaetud 

peab olema 30 protsenti Eesti ter-
ritooriumist. Roheline värv kaardil 
tähendab, et hoiatust ei ole. Kollane 
on esimene hoiatus, aga oranži piiri-
desse jääb tuisune ilm, mis kindlasti 
segab liiklemist. Punane värv ilma-
kaardil on eluohtlik ilm. Hoiatus-
värvid ning ohutasemete kirjeldused 
leiab veebilehelt www.ilmateenis-
tus.ee.

Ekstreemseid ilmaolusid võib Pe-
dassaare sõnul tekkida nii suvel kui 
talvel. Ta tuletas meelde 2010. aasta 
lumetormi „Monika“, mil Padaorg 
kinni tuiskas ja inimesed viibisid 
peaaegu ööpäev läbi lumevangis.

Suviti aga tõuseb 30-kraadises 
kuumuses kõrgeks trombide ja ve-
sipükside tekkimise tõenäosus. Tu-
gev tuul alates 30 meetrist sekundis 
lõhub metsades puid, majapidamisi, 
puukuure ja kasvuhooneid. Trom-
bide ja vesipükside eluiga kestab 
umbes 15 minutit, aga selle aja jook-
sul võivad nad palju pahandust teha. 
Sünoptik möönis, et kõige suurem 
tõenäosus trombi tekkeks ongi Vi-
rumaal, Pärnumaal aga võib möllata 

vesipüks. „Kui kujutada Eesti kaarti, 
siis kusagil keset Eestit, Järvamaal 
need trombid arenevad ja Virumaal 
lammutavad väga kõvasti,“ sõnas ta.

Igapäevatööst rääkides nentis Pe-
dassaar, et varem pidid sünoptikud 
ilmakaardid käsitsi valmis joonista-
ma, kuid nüüd on kõik digitaalseks 
läinud: „Kui me õpetame inimesi 
välja, laseme neil kogu protseduuri 
käsitsi läbi teha. Kui sa ise joonistad 
ja teed, siis oled selle ilmaga koos ja 
sees. Mulle meeldib tegelikult ilma-
kaarte joonistada, kuna see on ka 
teraapiline tegevus.“

Koroona aeg mõjutas Pedassaa-
re sõnutsi ka sünoptikute tööd ja 
neile loodi kõik võimalused kodus 
töötamiseks. „Õhtul pakid töö juu-
res asjad kokku ja lähed koju tööle. 
Kodus arvuti vahendusel töötamine 
on väga tore kingitus, sest seal on 
ainult üks arvuti ja üks lisamonitor 
ilmakaartide joonistamiseks, töö 
juures aga 30. Üks sünoptik töötab 
korraga 24 tundi. Hetkel me ole-
me seitsmekesi ja jagame 365 päeva 
omavahel ära,“ kõneles sünoptik.

Ees ootab soe juuli
Küsimuse peale, kuidas ta suhtub 
igasugustesse seapõrna pealt ennus-
tajatesse, vastas Pedassaar, et tema 
seapõrna pealt ilma ei ennusta. „Aga 
Metsavana Arvo Saidla vaatleb loo-
dust ja jälgib sipelgate käitumist. 
Minul on hea meel, et meil ilmatar-
gad alles on,“ ütles sünoptik, lisades, 
et igal aastal toimub Eestis ilmavaat-
lejate kokkutulek ja seal on ka alati 
Metsavana kohal.

Lõpetuseks kuvas Pedassaar ek-
raanile Euroopa Keskuse pikema 
ilmaprognoosi mudeli (ECMWF). 
Lähiajaprognoosimudel näitab ja-
hedat ilma. Kuigi kalendrikevad 
saabub 20. märtsil, siis ka aprilli 
alguses veel sooja oodata ei maksa. 
Kuid alates 10. aprillist peaks ilm 
juba normilähedane olema. Maikuu 
ja juuni võivad keskmisest sooje-
mad tulla. „Juulikuusse võib aga 
juba praegu suveplaane teha, sest 
selleks ajaks näitab ilmakaart väga 
sooja ilma,“ rõõmustas sünoptik 
Ele Pedassaar teda kuulama tulnud 
publikut.
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Rakvere eakate kodus elab 
90-aastane Melanie Noormä-
gi, kes teab, et vene lapsed 
tahavad tegelikult väga eesti 
keelt selgeks saada. Ta õpe-
tas 14 aastat oma algatusel 
Lasnamäel lastele oma ema-
keelt ja tarmukas naine on 
jätkuvalt aktiivne.

Piret Saul-Gorodilov

Melanie Noormägi korraldas eakate 
kodu ühisürituse, mille käigus tähis-
tati korraga naistepäeva ja emakee-
lepäeva. See polnud sugugi esimene 
tema eestvedamisel peetud ühisüri-
tus ja aktiivne naine rääkis naerdes, 
kuidas vanem poeg Ain hurjutas: 
„Seal ei saa kah rahulikult olla.“

Vana naise nägemine on vilet-
saks jäänud ja suuremat abi pole 
enam isegi luubist. Ta rõõmustas, 
kui kuulis, et olen vabatahtliku selt-
silisena valmis teda aitama ja puh-
kenurka kogunenud hooldekodu 
elanikele osad tema materjalid ette 
kandma. Lugesin neile kõigepealt 
naistepäeva tähistamise ajaloost, aga 
emakeelepäeva tähistamise puhul 
kandsin ette Kristjan Jaak Peterso-
ni kauni oodi „Kuu“. Melanie lisas 
mälu järgi fakte noore luuletaja elust 
ja tegemistest ning lasi maki pealt 
ilusat eesti muusikat.

Peale põhikava teatas Melanie, et 
nüüd räägib ta oma elust, sest on aeg 
aktiivsest tegutsemisest tagasi tõm-
buda. Naine nentis, et süda on rahul, 
sest iga kahe nädala tagant käivad 
vabatahtlikud seltsilised hooldekodu 
elanike meelt lahutamas. „Mis mina 
enam rabelen, kui noored inimesed 
tulevad ja korraldavad,“ sõnas ta ra-
hulolevalt ja kui ta põnevaid seiku 
oma elust hakkas rääkima, tuli päe-
vavalgele vägevaid tegusid.

Rakveres sündinud, keskhariduse 
omandanud, vahepeal sünnilinnast 
eemal olnud ja tagasi tulnud naise 
elu on kirju. Abielu viis ta vahepeal 
Tallinna elama, aga kodulinnaks 
peab ta ikka Rakveret.

Melanie jõudis kolm korda pen-

sionile minna, aga iga kord tuldi 
jälle tööle kutsuma. „Lõpuks jäin 
ikka pensionile, aga elasin koeraga 
Lasnamäel kolmetoalises korteris ja 
kuidagi kole ja tühi oli elu,“ jõudis ta 
oma jutuga minu jaoks kõige põne-
va eluetapini.

Ta kirjeldas värvikalt, kuidas käis 
koeraga õues ja väikesed vene tüd-
rukud tahtsid loomakesega kangesti 
mängida. Melanie ütles lastele, et 
see koer ei oska vene keelt. „Kui teie 
õpite eesti keele selgeks, siis saab 
koer teist aru,“ meenutas naine ja nii 
saigi temast vabatahtlikult eesti kee-
le õpetaja.

„Ma olin seal kahe maja peale 
korteriühistu esimees. 400 korteris 
oli kokku üle 1000 elaniku,“ rääkis 
naine. Ta jutustas, kuidas lõpuks 
kogunes kahe maja pealt suur kamp 
lapsi kokku ja kui kuuldus tema 
õpetamisoskusest levis, siis tulid 
mõned oma maja laste koolikaasla-
sedki ennast tema juurde eesti keeles 
täiendama.

„Mul oli vahepeal korteris korra-
ga 24 õpilast. Iga päev, kaasa arvatud 
laupäev, oli 4–6 tundi. Vahel olin 

laupäeva õhtuks täiesti läbi omade-
ga,“ meenutas naine. Ta selgitas, et 
koostas oma õppeprogrammi: „Mul 
oli majas üks venelannast kõrgema 
meditsiini kooli õppejõud. Tema 
soovitas, kuidas venelased kõige pa-
remini eesti keele võiks selgeks saa-
da. Mitte nii nagu koolis – tuimalt 
tuupides.“

Melanie kirjeldas pikalt, kuidas ta 
lastega suhtles, aga minu silmis süt-
tis kaval tuluke. Nimelt oli Melanie 
väga imestunud, et ma vabatahtliku 
seltsilisena olen nõus tema juures 
käima, lehte lugemas ja juttu puhu-
mas. „Kas kohe tasuta niimoodi käi-
tegi vanainimestele seltsi pakkumas? 
Sellist asja pole küll enne kuulnud,“ 
küsis ta meie esimesel kohtumisel.

Küsisin Melanie käest, miks tema 
neid lapsi oma vabast tahtest õpe-
tama hakkas. Tark naine sai kohe 
aru, kuhu ma jutuga tüürin. „Nojah, 
vabatahtlikult tegin,“ nentis ta ja üle 
vana naise näo libises äratundmist 
täis naeratus, aga ta jätkas talle oma-
sel kiirustaval kõneviisil oma lugu 
Lasnamäe lastest.

„Neile tuli asi huvitavaks teha, 

et ei tüütaks. Tund oli nii jagatud, 
et tegime grammatikat, lugesime, 
jutustasime ja siis hakkasime juttu 
rääkima,“ kirjeldas ta oma õpetajaa-
metit. Täpselt nii lapsed teda kutsu-
sidki – õpetaja. Peale selle korraldas 
Melanie lastele teatrikülastusi ja käis 
nendega muuseumides, botaanika-
aias ja teletornis. Kuna lapsevane-
mad olid väga vaimustatud Melanie 
tegevusest, siis korraldas ta ühisü-
ritusi, kus lapsed esinesid omastele 
eesti keelsete laulude ja luuletustega.

„Nad olid pisarais, kui lapsed ilu-
sas eesti keeles esinesid,“ meenutas 
Melanie heldinult ja lisas uhkusega, 
et korraldas ka vene lastele Eesti 
emakeele päeva, kuhu kutsus külali-
seks Tallinna linna volikogu esime-
he Toomas Vitsuti. Talle esitati pä-
ris keerulisi tekste eesti keeles, lauldi 
ja loeti luuletusi. Volikogu tegi hil-
jem õpetajate päeva puhul Melaniele 
kingituse.

„Kõik imestasid, kuidas vene lap-
sed on nii ilusat eesti keelt õpetatud 
rääkima,“ sõnas naine ja lisas kohe, 
„Miks nad siis ei oska, kui on taht-
mist ja õigesti õpetada. Ärgu keegi 

Emakeelepäeva tähistamise käigus tulid ilmsiks erilised lood

Melanie Noormägi näitab albumit, mis talle kunagi Eesti põllumajanduse akadeemias agronoomia eriala lõpetamise puhul kingiti. Foto: 
Piret Saul-Gorodilov

tulgu mulle ütlema, et vene lapsed ei 
taha eesti keelt õppida,“ rääkis Mela-
nie Noormägi kirglikult.

Vabatahtlikkust ehk heatahtlik-
kust õppis Melanie ilmselgelt oma 
emalt ja inimestelt, kellega kooli-
põlves kokku puutus. Ema Pauline 
valmistas peale teist maailmasõda 
Saksa sõjavangidele süüa. Noored 
tehnikataibuga mehed oli tööle pan-
dud Rakvere bussipargi töökotta 
ja Pauline tegi meestele oma kodus 
pannkooke ning püüdis neid ikka 
paremini toita. Aastakümneid hil-
jem, kui Eestist jääle vabariik sai, 
võttis üks endine sõjavang Pauline-
ga ühendust ja suhtlus muutus päris 
tihedaks. Ema tundis ennast juba lii-
ga eakana, et Saksamaad külastada, 
aga Melanie kutsuti külla, majutati 

ja kostitati. Heategu ei ununenud.
Melanie koolitee oleks äärepealt 

9. klassiga pooleli jäänud. Aasta oli 
1949, kui ema Pauline viidi vale-
süüdistusega pooleks aastaks aresti-
majja. Nooruke Melanie pidi enda ja 
venna toitmiseks rehepeksumasina-
le tööle minema, ega saanud sügisel 
kooliteed jätkata. Klassijuhataja kor-
raldas koolis korjanduse, et tüdruk 
saaks korralikud riided selga ja söögi 
lauale. Melaniet oli kooli väga vaja, 
sest ta oli eeskujulik õpilane ja tubli 
sportlane.

Melanie Noormägi elukäiku kau-
nistavaid lugusid kuulates, kerkib 
vabatahtliku seltsilise südamesse 
kergendav tunne –  maailmas on igal 
ajal häid inimesi ja mida pakud, seda 
saad ka vastu.



Puhastusteenused

Kaevetööd

Vundamendi ehitus

Septikute paigaldus

Jpm

ehitusjärgne koristus
akende pesu

põranda vahatamine
põranda süvapesu

vaipkatete puhastus
jpm

MR TEENUSED
WWW.MRTEENUSED.EE

info@mrteenused.ee

+372 5385 5694
+372 56270634

Pakume tööd

Info telefonil 510 1872

BUSSIJUHTIDELEBUSSIJUHTIDELE
Kiviõli piirkonnasKiviõli piirkonnas

Täistööaja kuu töötasu alates 1300 eurost.Täistööaja kuu töötasu alates 1300 eurost.

Töövahendiks on uued Scania bussidTöövahendiks on uued Scania bussidTöövahendiks on uued Scania bussid

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

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

RAKVERES B-kat 22.03
B-kat e-õpe 21.03 ja 23.03
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 24.03
Vene keeles esmaabi koolitus 31.03

TASUB TEADA/TÖÖ

Võtame tööle 
CE-kategooria 
veoautojuhi, 

soovitav Ukraina 
sõidu võimekus.

Tel 501 0433
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PAKUN TÖÖD

• Tamsalu EPT AS otsib oma 
meeskonda treialit/freesijat. 
Täpsem info tel 513 2235

• Algaval hooajal saavad tööd 
kogemustega metsaistutajad. 
Töö algus aprilli teine pool. 
Info tel 5610 8965

• Tööd saavad kogemustega 
metsatöölised. Töösisu ma-
terjali- ja võsalõikus. Info tel 
5610  8965

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

• Põllumajandusettevõte Vin-
nis otsib töötajat seafarmi. 
Poegimis- ja seemenduslauta. 
Tel 5341 3329

• Vajan õunapuude vesi-
võsude lõikajat Rakveres, 
kõrget hinda ei maksa. Tel 
554 6490
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald

www.grossitoidukaubad.ee

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

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

PAKKUMISED 17.- 30. märts

1.48
3.70 €/kg

1.98

2.88
5.76 €/kg

1.98
19.80 €/kg

0.64
9.14 €/kg

0.84

1.98
6.60 €/kg

2.48

1.84
9.20 €/kg

2.28

0.88
8.80 €/kg

0.98

2.74
8.43 €/kg

3.38

NÄDALAPAKKUMISED 17.-23. märtsNÄDALAPAKKUMISED 17.-23. märts

1.88
5.70 €/kg

2.48

2.28
6.71 €/kg

2.98

1.78
13.19 €/kg

3.08
10.27 €/kg

3.68

2.78
7.72 €/kg

3.78

3.08
8.56 €/kg

3.78

1.84
12.27 €/kg

2.28

2.38
al 11.90 €/kg

2.88

0.68
0.98

4.53 €/kg

2.08
13.87 €/kg

2.48

6.18
6.88

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

0.84
7.00 €/kg

1.24

1.68
3.36 €/l

2.08

Juustupulgad
(suitsutatud) 100 g
Top Food

Grillviiner juustuga Rakvere
500 g
HKScan

Kummikommid Tutti Frutti
Sunny Fruits
325 g
Fazer

Küpsised Choco Brownie
150 g
Milka

Saaremaa või
(küüslaugu ja soolakristallidega)
150 g

Heeringasalat peediga
360 g
Viru Rand

Heeringasalat murulauguga
360 g
Viru Rand

Ketšup Heinz
Original 460 g

Röövliribi
330 g
Rannarootsi

Jogurtijook Alma
Vita+ 4 x 100 g
3 sorti
Valio

Pulgajäätis Ingman
120 ml / 70 g
2 sorti

Puljong Maggi
12 x 10 g / 120 g
3 sorti

Rapsiõli Olivia
0,5 l

Kummikommid Haribo
Kuldkarud
100 g

2.44
5.42 €/kg

3.28

Paneeritud kanafileešnitsel
340 g
HKScan

Hommikupeekon
(viilutatud) 135 g
Nõo

Kartulipüree juustu ja suitsupeekoni-
kattega Mamma
300 g
Saarioinen

3.88 HEA HIND

Toorjuust Philadelphia
al 175 g
3 sorti

2.68

Dijoni teraline sinep Vilux
Original 460 g

Kondenspiim suhkruga
Baltika
300 g

Sea välisfilee, 1 kg Keedusink kanalihast
(viilutatud)
150 g

LIH
AMEISTRIDLIH

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

PAKKUMISED 17. - 30. märts

Muu alk. jook Cooler
,275 l4% 0

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

Muu alk.jook Mix
4% 0 33,     l
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: A Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; JOOGID, Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a,Kohtla-Järvel: A+ A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas:
A A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+. Tel 354 1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14,Jõgevamaal Tallinnas:
A A B A+ B A A+ A A B A+. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKAKAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098

222; Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1,A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus:Raplamaal: Harjumaal:
A+ Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas:. Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn

1, . Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, TilaA Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: AJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:
küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:

1.64
8.20 €/kg

Tee Herba
25 pk / 4 sorti

0.54 2.58
12.90 €/kg14.59 €/kg

2.48
7.75 €/kg

1.38
9.20 €/kg

0.28
8.00 €/kg

0.84
0.03 €/pk

3.98
4.38

02.02.23

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI 6.98

8.48

4.65 €/kg

3.08
3.48

1.48
2.28

3.98
4.98

53.07 €/l

4.48
5.88

al 11.94 €/l

12.48
17.88

13.87 €/l
0.98

1.68

1.96 €/l

1.58
2.48

0.79 €/tk

4.38
6.98

1.10 €/tk

1.78
2.58

1.34
1.98

Kuivikud Flint
35 g / 2 sorti

Pähklite ja rosina segu
200 g
Germund

Mõnus mix pähklisegu
150 g
Germund

4.98
7.48

0.50 €/tk

6.44
9.94

85.87 €/l
1.98

2.88

7.92 €/l

2.08
3.48

2.24 €/l

2.48
3.28

4.13 €/l

Pesuloputusvahend
Silan Supreme
600 ml

Nõudepesumasina geel
Finish Lemon
900 ml

Kondoomid Durex Intense
3 tk

Maitseviin Nipernaadi
37,5 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Pesuvalgendi ACE
1 l
2 sorti

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

Brändi J.P Chenet XO
36%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT V Old Gruzia Alaverdiein
al ,5%  0,7511 ,         l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kaitst. päritolunimega vein
Moselland Riesling

,         lal 7,5%  0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT vein Casa Charlize
Floreale Pinot Grigio
12% 0,75 l / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

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

Džinn Kingsmill
38%, 0,5 l
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

Geelkapslid Ariel
Extra Clean (10 x 27,2g)
272 g (10 pesukorda)

Nõudepesuvahend Fairy + täide

Piimašokolaad Milka
Oreo 37 g

Šokolaad tervete metspähklitega
Kalev
200 g

Kaeraküpsised Jyväshyvä
(kardemoni ja kaneeliga)
320 g

Kaeraküpsised krõbedad Marmiton
150 g

1.04
6.93 €/kg

2.08

1.78 0.34 0.94

Deodorant Garnier
Mineral sprei
Action Control 48h
150 ml

3.48
3.88

23.20 €/l

3.18
3.48

63.60 €/l

Rulldeodorant Garnier
Hyaluronic Care
50 ml

Dušigeel Fa
250 ml
2 sorti

Šampoon ja palsam
Gliss Kur
al 200 ml

3.04
4.58

al 15.20 €/l

Juukseõlieliksiir Gliss
Ultimate Repair
75 ml

Pesuloputusvahend
Lenor 930 ml
3 sorti

Geeltorupuhasti
Puhas Kodu
500 ml

300 ml

375 ml

Nõudepesusvamm Vileda
Pur Active
2 tk

Mikrokiudlapid Vileda Style
4 tk

Õhuvärskendaja Ambi Pur
Cotton Flower
7,5 ml

Majapidamispaber Zewa
Premium Jumbo, 1
rull (3-kihti, 230 lehte)

Majapidamispaber Zewa
Premium Jumbo, 1
rull (3-kihti, 230 lehte)

Majapidamispaber Zewa
Premium Jumbo, 1
rull (3-kihti, 230 lehte)

1.03 €/tk

Kassitoit One
1,5 kg
2 sorti

HEA HIND HEA HIND HEA HIND HEA HIND

Naiste sokid
1 paar



Kuulutaja reede, 17. märts 20238 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

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

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

LAI VALIK VÄHE KASUTATUD 
JA UUSI TALVEREHVE!
Rakvere, Vabriku 12/1

324 3421

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

Rakveres Võidu 112
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

MÜÜA

Lisainfo tel 5624 4605 
 igor@sacito.eu 

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

www.kv.ee/3134721 

Hind 40 000 €

2-korruseline renoveerimist 
vajav kortermaja Vändra alevis. 

Üldpind 1013 m2. 
kv24.ee/240641812 

Hind 100 000 €

Müüa Rae vallas, maatulundus-
maa(põllumaa) 3,3 ha.   

www.kv.ee/2984458

Hind 45 000 €

Müüa Lilastvere külas 
(Jõgevamaa) renoveerimist 

vajav talu.    
kv24.ee/240657051

Hind 12 000 €

Müüa Tihemetsal 
3-toaline korter (68 m2).    

kv24.ee/240641535

Hind 7500 €

Müüa Loksal remonti vajav 
2-toaline korter koos hindamis-

aktiga, I korrusel.   
 www.kv.ee/3427855 

Soodushind 24 000 €
märtsi lõpuni

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

(renoveeritud majas)   
kv24.ee/240641559

Soodushind 78 000 €
Vana hind 80 000 €

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

vajav korter.  
kv24.ee/240641810

Soodushind 13 500 €
Vana hind 17 500 €

Üürile antavad korterid: 
• Anda üürile Jõgeva alevis 2toaline 100 eur 

www.kv.ee/3157063

• Anda üürile Rakveres 3toaline 270 eur 

www.kv.ee/2858287 

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Rakvere linna lähedal 
Pajustis, hästi renoveeritud korter. Otse oma-
nikult. Tel 506 9814

• Müüa Lääne-Virumaal Tamsalu linnas 1toa-
line ahiküttega korter. I korrus. Vajab renovee-
rimist. Hind 9500 €. Tel 511 0478

• Müüa Tapa linnas (Tallinnast 1 tunni sõidu 
kaugusel) 1toaline keskküttega korter, I korrus. 
Korter vajab renoveerimist. Hind 18 000 €. Tel 
5697 5317

• Müüa Jõgeva äärelinnas otse omanikult 2-kor-
des kortermajas 2toaline puuküttega korter
(38,9 m2), I korrus. Raudteejaam ja bussijaam 
lähedal, olemas puukuur ja suurem aiamaa. 
Tel 505 7944

• Müüa Loksa linnas 2toaline korter, I korru-
sel. Keskküttega. Tel 5624 4605

• Müüa Loksal 2toaline korter otse omanikult, 
I korrus. Tel 5624 4605

• Müüa Kurista külas 3toaline korter. Tel 
5624 4605

• Müüa Tihemetsal 3toaline korter otse oma-
nikult. Tel 5624 4605

• Müüa Rakveres mugavustega 5toaline avar 
saunaga korter. Lähedal asub kool, tenniseklu-
bi ja toidukauplus, kesklinn jalutuskäigu kaugu-
sel. Korteri juurde kuulub kaks parkimiskohta. 
Trepikoda käib lukus. Täpsem info: http://www.
kv.ee/3488731

• Müüa Tõrma külas, Rakvere vallas renovee-
rimist vajav 2-korruseline maja. Tel 5624 4605

• Müüa Vändra alevis 2-korruseline renoveeri-
mist vajav kortermaja. Tel 5624 4605

• Müüa renoveerimist vajav maja koos kõr-
valhoonetega Lilastvere külas Jõgevamaal. Tel 
5624 4605

• Müüa Rakveres Herne tänaval garaaž. Hind 
7000 €. Tel 523 9427

• Müüa Rae vallas, Vaidasoo külas 3,3 ha maa-
tulundusmaa. Tel 5624 4605

OST

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

• Ostan korteri otse omanikult, Väi-
ke-Maarjasse või Tamsalu linna. Soovita-
tavalt I-II korrusel. Tel 503 5660

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

• Ostan Tapa või Kadrina vallas vanema 
maamaja, hooneteta vana talukoha, võib 
pakkuda ka tühja või metsaga kinnistut, 
ka mujal Lääne-Virumaal. Tel 5697 5317

• 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 tänaval. Tel 5648 6638

VÕTAN ÜÜRILE

• Otsin Rakvere linnas 2toalist üürikorterit. 
Ühendust saab tel 507 2358

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 1-või 2toaline
50 m2 korter. Tel 5358 6829

• Annan üürile 1toalise möbleeritud korteri
Haljalas. Tel 5814 9224

• Üürile anda või müüa keskküttega korter
Tamsalus (tuba, köök, esik, pakettaknad, tur-
vauks). Tel 5680 1956

• Anda üürile Türi linnas 1toaline korter. Tel 
5624 4605

• Üürile anda 2toaline keskküttega korter
Haljalas. Info telefonil 5667 0958

• Anda üürile otse omanikult 2toaline ahjuküt-
tega korter Kadilas. Tel 501 0497

• Anda üürile Jõgeva alevis 2toaline korter. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile Rakvere linnas Lennuki tänaval 
3toaline korter. Tel 5624 4605

ÄRIPINNAD

•  Anda rendile või müüa Rakvere kesklinnas, 
bussijaama vastas – Vilde 14 privaatsed
äripinnad II korrusel: rendile 54 m2, 50 m2

hinnaga 9 €/m2, kont., vent., linna soe, ruu-
mid med. teenindamise litsents. Privaatne II 
korrus müüa korteriks 107 m2, oma trepikoda 
(14 m2) hinnaga 1500 €/rm. Täiesti privaat-
ne korter 107 m2, 2 x õhksoojuspumpa, 2 
WC-d, odav keskküte, privaatne trepikoda, 
olemas korteri kavandplaan 2 rõduga, samal 
kinnistul müüa või anda rendile äripinnad 
180 m2, 90 m2. Otse omanikult. Tel 5648 
6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa sõitev Volkswagen Sharan, diisel, 1.9, 
81kW, 1997. a. Tel 503 2269

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

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

• 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

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

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

• Ostan igasuguses seisukorras vanu sõidu-
keid, 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 

• Ostame 4x4 maastureid Ukraina expor-
diks, võib pakkuda absoluutselt igas 
seisukorras ning hinnaklassis! Tel 5309 
2650

• 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 seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Maksan 
õiglast hinda. Sobiva pakkumise korral tu-
len kohe järgi. Arveldamine ja dokumen-
tide vormistamine kohapeal.  Tel  5438 
0594

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 
325 5505

• Autoplekitööd endiselt odavamad Lääne-Vi-
rumaal. Tel 508 6455

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

Vana hind 26 000 €
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Info tel 504 0118

www.kuulutaja.ee

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Maakütte kontuuride 

paigaldus
● Septikute, mahutite, bio-

puhastite müük ja paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük 

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

VEO- JA TÕSTE-
TEENUSED

BIOPUHASTITE, 
SEPTIKUTE PAIGALDUS

VEE- JA 
KANALISATSIOONI-
TÖÖD

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD

ÜLDEHITUS

☎5333 0146
info@jartex.ee
www.jartex.ee

Tel: (+372) 552 7977
Vilde 14, Rakvere
www.vildeautorent.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

• 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

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

VEOTEENUS JA RENT

• 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

• Teen veoteenust tendi autoga FIAT 4.20 x 
2.00 x 2.10 ja 9-kohalise bussiga. Tel 517 5480, 
506 9814 

KAEVETEENUSED

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

EHITUSTEENUS
• Mobiilne saeraam. Soovid teha oma pui-
dust lauda/prussi? Maksimum pikkus 5,1 m 
ja paksus 68 cm. Bensiini mootoriga mobiilne 
saeraam. Tel 5305 8557

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

• Rakkekaevude kaevamine, puhastamine, 
süvendamine, remont ja rõngaste vahetamine. 
Kaevuümbriste ehitus ja käsipumpade remont. 
Tel 5840 0240

• Ventilatsioonisüsteemide ehitus ja 
hooldus. Ventilatsiooniseadmete müük. 
Parim Õhk OÜ. parimohk@gmail.com. 
Tel 5348 1874

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

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

• Teostame ehitus- ja remonditöid, teeme 
kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, santehnili-
sitöid, elektritöid. Samuti vannitubade remonti. 
Tel 518 7979

• Teeme korteritele ja vannitubadele remon-
ti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Virumaal. 
Üldehitus, siseviimistlus, hoone vundamen-
tide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

•  Kõik santehnilsed torutööd, boilerite, 
segistite jne. Paigaldus ja võimalik transport
kauplusest. Tel 5887 7213

• /R/ Teostame kõiki lammutustöid koos prahi
äraveoga. Tel 5308 1705  

• Eramute ja korterite renoveerimine. Tel 
5889 2528

• Teostan maalritöid Lääne-Virumaal! Tel 
5347 3248

• Teeme Teie ruumides maalritöid. Hind 
kokkuleppel. Tel 503 0406

• Teostame kvaliteetset ehitus- ja viimist-
lustööd. Üldehitus, remonttööd (korterid, 
majad, kõrvalhooned), maja ehitus vun-
damendist võtmeteni. Kui hindad täpsust 
ja head kvaliteeti, siis helista tel 527 4546 
või kirjuta meile ardo_lint@hotmail.com 

• Ehitus- ja remonttööd eramutes ja korterites. 
Vannitubade ehitus ning siseviimistlustööd. 
Fassaadid (vooder, värvimine, soojustamine), 
katusealuste soojustamine ja väljaehitamine. 
Katusetööd ,samuti vundamendid ja terrassid, 
aedade ehitus. Santehnilised tööd. Info tel 
5803 4004, huvi korral helistab ja jõuame hinnas 
kokkuleppele

• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel 5637 9871

• Katuste remont ja hooldus. Tuvastame ja la-
hendame kõikvõimalikke lame- ning viilkatustel 
esinevaid probleeme. Kontrollime katuse üldist 
seisukorda, tuvastame probleemseid kohti ja 
vajadusel viime läbi parandustöid. Remondi- ja 
hooldustöödel kasutame kauakestvaid mater-
jale ning korrektseid ehituslikke lahendusi. 
Tel 5628 3222

• Elektritööd kogemustega elektrikult. Tel 
5349 5632

• Siseviimistleja ootab pakkumisi, tasandus- 
ja maalritööd, parketi ja liistude paigaldus, 
uste paigaldus. Kogemust 22 aastat. Töö kiire 
ja korralik. Tel 5648 7474 - Taivo

• Ettevõte teostab: põrandate valamine, 
põrandakütte paigaldus, ehitus ja torutööd. 
Tel 5628 4142

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

• Plaatimistööd Kundas ja Rakveres. Tel 
5606 9271

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

• Maalritööd, trepikodade remont jt. Eh-
mesoy@gmail.com, Janek – 5897 9293, ehmes.ee

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

• Elektritööd kogemustega elektrikult. Tel 
5349 5632

• Saunade, grillimajade, varikatuste, terras-
side ehitus. Tel 5889 2528

• Varikatuste ehitus. Tel 5889 2528

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

• Puukuuride ehitus. Tel 5889 2528

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

• 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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. Tel 
522 1165

• POTTSEPATÖÖD: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad. Tel 5552 8487, Vaiko

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

• Teostame pottsepatöid. Ehitame ja reno-
veerime teie korstna, ahju, pliidi. Все виды 
печных работ. Строим и ремонтируем 
дымоходы, духовки, плиты. Tel 5376 4911

• KORSTNAPÜHKIJA. Ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

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

• Rakvere Küttesalong pakub küttesüstee-
mide paigaldust ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee
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kuulutused.kuulutaja.ee

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

 

Info tel 5593 3899, 
kaido@reinpaul.ee
www.reinpaul.ee

ARVUTITE HOOLDUS 
JA REMONT. 

Printerite müük, hooldus. 

Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa 

hinnaga analoog-
toonereid. 

Rakvere, E. Vilde 3 
553 5475 

info@itsalong.ee

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Mikro- ja väike 
e  evõtete raamatu-

pidamisteenus
✷Majandusaastaaru-
annete koostamine✷
✷Raamatupidamisalane 

nõustamine✷
Tel 5912 7007

arved.armitec@gmail.com

Müüa Rakveres kuiva 
leppa (40 l võrgus).

Halu pikkus 30 cm. 
Ko   hind 4.50 €.  

Tel 5300  3606

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

MUUD TEENUSED

• Meie ettevõte Hauakiviteenused OÜ 
teostab matmispaikade hooldust ja res-
taureerimist, samuti müük ja paigaldus
- hauapiirded ja hauakivid üle Eesti. Meie 
kontakt: tel 5915 1512, hauakiviteenused@
gmail.com. https://www.facebook.com/
hauakiviteenused

• Tantsumuusika ühemehebändilt. Õhtu 
juhtimine. Tel 514 9885

• Kogemustega juubelite, pulmade ja fi rmapi-
dude päeva- ja õhtujuht. Tel 5646 9548

• Aednik teeb õunapuude lõikust. Tel 5559 
1678

• Pehme mööbli remont, veo võimalus. Tel 
506 1547

• Teemantpuurimine, kolimisteenus. info@
kckteemant.eu. Tel 517 4192

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 5889 
2528 

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

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

• 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

KODU

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 
5889 2528 

• Kas kellelgi on pakkuda vanu propaani ja 
hapniku balloone? Pakkuda võib ka autoreh-
ve, ka veoauto omasid - kompleksselt. Palun 
helistada. Tel 5450 7029

• Müüa 120 bassiga akordion „Weltmeister“. 
Info tel 5694 9045

• Müüa vana malmpada 57, vana jalgratas, 
teler 42 tolli - heas korras Sharp – hind 100 € või 
vahetada raamatute vastu „Seiklusjutte maalt ja 
merelt“. Tel 5645 1242

• Müüa võsalõikur STIGA, ostetud uuena, 
kasutatud vaid prooviks. Tel 508 3948

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

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

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

• Ostan kruustangid, alasi, saunaahju, puur-
pingi, töölaua ja akulaadija. Tel 503 1849

• Ostan Vene Norma mudel- ja mänguauto-
sid, 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 vanaaegseid ja uuemaid esemeid, 
klaasist rauani, hõbedast tööriistadeni, nõudest 
raamatuteni. Teenus üle Eesti! Tel 503 1849

• 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 igasu-
gust vanakraami, ka tänapäeva esemeid, teile 
mittevajalike esemeid ja antiiki, hinnad head, 
koju kutsed. Tel 503 1849

• Ostan NSVLi fotoaparaate, objektiive, 
vahvliküpsetajaid, binoklid, erinevad 
nõusid, lillevaase ja muid vanu asju,
Tallinnas. Tel 5607 6805

• Kellel on anda töökorras külmkapp, gaasi- 
või elektripliit? Tel 5817 2199

• Ostan ajaloolise püügiõiguse Lääne-Viru-
maal. Silmutorbikud, nakkevõrgud ja mõrd. 
Ostan kogu komplekti. Tel. 512 2547

• Ostan massaaži rulliku, võib olla ka 
üherealine. Info tel 512 1214

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

HINNAD ALL.

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D
Lastele ja noorukitele hinnaga 400-1350 €
KROSSIKAD 
125CC - erineva raami kõrgusega 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale 80-110CC 175-210 €
     110-125CC 250- 300 €
motorollerile 80CC, 125CC, 150CC 375-395 €
mopeedile, krossikale 110-125CC 250-300 €
•UUS, madal 3-rattaline elektrijalgratas - 875 €
•UUS, madal 2-rattaline elektrijalgratas - 845 €
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-3-KÄIGULINE 150-220 €
•VARUOSAD, REMONT
UUS MOPEED. Reg nr olemas, 
juhiluba sõitmiseks ei ole vaja - 1500 €

 KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigal-
dab ja hooldab! Õhksoojuspumpade 
müük-paigaldus-hooldus kõik ühest 
kohast! Kui otsid õhksoojuspumpa või 
konditsioneeri - küsi meilt pakkumist! 
Tasuta konsultatsiooni ja kohale tulemine. 
Helista meile tel 5662 2050 või http://www.
rakverekliima.ee

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja lepapuid 
(40 liitrilises kotis). Halgude pikkus 30 cm. 
Hind lepal 4,50 €/kott ja kasel 5,50 €/kott. 
Tel 505 1528

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

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

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

• Müüa saetud/lõhutud küttepuud: haab, 
sanglepp, kask. Tel 5192 4320

• Müüa märga ja kuiva küttepuud (lepp, 
sanglepp). Koorem laotud, vedu tasuta. Müüa 
ka kuiva puud võrgus. Tel 518 2665

• Müüa kuivi puid 40 l võrgus. Tel 5380 5508

• Müüa kuivad 30 cm pikkused kase kamina-
puud 40 l. Kompaktselt pakitud võrkkottides, 
võrkkoti hind 5.50 €. Rakveres ja lähiümbruses 
kohale vedu hinnas. Tel 508 4872

• Müüa kuiva küttepuud, 33-45 cm. Tel 5660 
3585

• Müüa toorest lõhutud sanglepa küttepuud. 
Koorem laotud ning kogused täpsed. 47cm – 80 
€/rm, 35cm - 90€/rm. Saab tellida ka teisi pikku-
seid. Hind sisaldab transporti Rakvere linnas ja 
lähiümbruses. Tel 5192 1547

• Müüa toored, sorditud ja väga kvaliteetsed 
küttepuud. Koormad laotud ja prahivabad. Hall 
lepp 85 €/rm, sanglepp 90 €/rm. Tel 5375 4750

• Müüme tooreid küttepuid. Helista ja küsi 
pakkumist. Haluproff  OÜ. Tel 5559 0853

EHITUS

METS
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.80 1.00

Maitseroheline (roh sibul, 
petersell, till)

kg 10.00 15.00

Küüslauk kg 12.00

Sibul kg 2.50 3.00

Kaalikas, peet kg 1.50 2.00

Porgand kg 2.00 2.50

Õunad, Läti kg 2.50

Hapukapsas kg 3.00

Mesi kg 7.00

Sarapuupähklid kg 6.00

Puhastatud Kreeka pähklid kg 12.00 16.00

Seemned lindudele 5 kg kott 7.00

Värske räim ja kilu kg 1.60

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

Köögivilja kiosk avatud T – L kella 10.oo – 14.oo

Laupäeval, 18.03 turul Saaremaa lõnga müük! 

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vajadusel 
tükeldamine. Info tel 5196 2628 või 5354 3002

• Müüa kvaliteetset toidukartulit erinevad 
sordid „Laura“, „Gala“, „Ranomi“. Tel 5199 3008

• Müüa 2 uut hobuniiduki tera, samas lai valik 
uusi Vene aegseid metalli puure, asuvad Sauel. 
Tel 5197 6256

OST
• Ostan heina koos kohale toomisega. Tel 
5452 2922

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

• Ostan T-16 traktori. Tel 5824 1450

• Ostan traktori T-16, samuti varuosi. Tel 
5687 5845

LOOMAD

• Müüa väga ilus väike puhas Terjer tõugu koer. 
Tel 5349 9628

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984 

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

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

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

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rinna-
märke, 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 majapidamise likvideerimisel igasugust 
vanakraami, ka tänapäeva esemeid, teile mit-
tevajalike esemeid ja antiiki, hinnad head, koju 
kutsed. Tel 503 1849

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest klaasist 
vaase, nõukogudeaegseid ja vanemaid 
ehteid, sõlgi, käevõrusid, merevaiku, 
karpides lusikaid, EW aegseid kohvikanne
ja piimakanne. Samuti ostan nõukogude-
aegseid ja ka vanemaid raamitud seinapilte, 
graafi lisi 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

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, käevõ-
rusid, 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 esi-
vanematest jäänud asju! Tulen ise kohale 
- raha kohe kätte! Tel 5649 5292

• Ostan nõukogudeaegseid ja ka vanemaid 
raamitud seinapilte, graafi lisi lehti, õli-
maale, akvarelle, kujusid ja skulptuure. Sa-
muti 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? Os-
tan üleliigse vanakraami ja raamatud! Tulen 
ise kohale - raha kohe kätte! Tel 5649 5292

• Tühjendus ostud majapidamiste likvi-
deerimisel. Ostan igasugu huvitavat kola, 
antiikset ja nõukaajast esemeid. Tel 5892 
2871

TEATED

• Juuksur tuleb koju. Tel 523 8948

• Lai tänav 14, Rakvere – kasutatud riided 
ja sega kauplus avatud E-L 10-15. Alates 
20.03-31.03 kogu kaup -50 %. Palume 
külastada!

TUTVUS

• 60aastane sale korralik mees tutvub noorema
naisega. Tel 5348 9906

MUU

• www.toonklaas.ee

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 5889 
2528 

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

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

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

ANATOLI PANKRATOV. 
Mälestame head naabrimeest ning 

avaldame kaastunnet
abikaasale ja tütrele.  

Rakvere Side 6 
majaelanikud

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

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

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee, 
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee, 
322 5093

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

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Rakveres plaanitakse korraldada Põhja-
maade politsei võrkpalli meistrivõistlused

Möödunud nädalal külastasid Rakvere linnavalitsust ja spordikeskust Nor-
ra politsei spordiliidu president Ellen Mari Burheim ja peasekretär Per 
Olaf Nordli. Lisaks väliskülalistele osalesid kohtumisel PPA Ida prefektuuri 
spordiinstruktor Taavi Toomel ja Rakvere politseijaoskonna uurija Aulis 
Vahula. Külalisi saatnud Eesti politsei spordiliidu aseesimehe, Sisekaitseaka-
deemia spordijuhi Epp Jalaka sõnul plaanitakse oktoobri alguses korraldada 
Rakveres Põhjamaade politsei võrkpalli meistrivõistlused.

„Meeldivaks peeti siin eelkõige seda, et kõik on käe-jala juures – majutus-
kohast saab võistluspaika kõndida ja ei pea tegelema transpordigraafikutega. 
Samuti loodetakse, et väliskülalised leiavad vabal ajal linnas huvitavaid tege-
vusi,“ ütles kohaliku projektijuhina tegutsev Jalakas.

„Norra otsis koostööpartnerit ja meil on väga hea meel, et Norra kui kor-
raldajariik otsustas võistlused läbi viia just Rakveres. Tutvustades külalistele 
Rakvere spordihalli ja meie võimalusi, saime meeldivat tagasisidet, et meie 
spordikeskus ja olmetingimused on kohati isegi paremad kui Norras. See on 
hea näide sellest, kuidas Rakveret kui Euroopa spordilinna on märgatud!“ 
märkis Rakvere spordikeskuse direktor Ave Sats.

Kuulutaja 
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• PARIMA HINNAGA
,FASSAADI-, SOKLI- JA TULETÕKKEPLAADID

KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS

I I

TÄISKASVANUTE TÖÖALASED TÄIENDKOOLITUSEDTÄISKASVANUTE TÖÖALASED TÄIENDKOOLITUSED

ILUKOOLITUSED

ETTEVÕTLUS

PERSONALITÖÖ

RAAMATUPIDAMINE

ARVUTIKOOLITUSED

COACHINGU KOOLITUSED

ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

KONSULTATSIOONID JA

MENTORLUS

ILUKOOLITUSED

ETTEVÕTLUS

PERSONALITÖÖ

RAAMATUPIDAMINE

ARVUTIKOOLITUSED

COACHINGU KOOLITUSED

ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

KONSULTATSIOONID JA

MENTORLUS

Educus Koolituskeskus on

Eesti Töötukassa koolituskaardi

koostööpartner

Educus Koolituskeskus on

Eesti Töötukassa koolituskaardi

koostööpartner

Pakume puhastusteenuseid:
*Eripuhastusteenused (katlakivi eemaldus)
*Äripindade, ühistute koristusteenused
*Tänavakivi, katuste ja fassaadide survepesu

Töid teostame ökoloogiliste vahenditega.

info@solarclean.ee
+372 5148214

www.solarclean.ee

Tel. +372 516 4647
info@1pur.ee /  www.1pur.ee

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Kvaliteetne materjal ja kiire töö.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

ÜLDEHITUSTÖÖD
KATUSETÖÖD JA TURVATOODETE PAIGALDUS
FASSAADITÖÖD
SISEVIIMISTLUSTÖÖD
VIHMAVEESÜSTEEMIDE PAIGALDUS
TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS

ÜLDEHITUSTÖÖD
KATUSETÖÖD JA TURVATOODETE PAIGALDUS
FASSAADITÖÖD
SISEVIIMISTLUSTÖÖD
VIHMAVEESÜSTEEMIDE PAIGALDUS
TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS

Töö kogemust rohkem kui 17 aastat

JK GRUPP OÜ

Tööde teostamine Lääne-Virumaal ja kokkuleppel üle Eesti.

Võta ühendust: jkgrupp@gmail.com / tel. 5661 0356

Ehitus – ja viimistlustööd

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

17., 24. ja 31. märts

17. märts

Üks Rakvere vanemaid salonge

TAAS AVATUD!
Üks Rakvere vanemaid salonge

TAAS AVATUD!
Üks Rakvere vanemaid salonge

TAAS AVATUD!
Üks Rakvere vanemaid salonge

TAAS AVATUD!
Üks Rakvere vanemaid salonge

TAAS AVATUD!
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