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ARVAMUS

Igast kriisist on midagi õppida

Ü leilmse koroonaviiruse tõttu kuulutati riigis välja 
eriolukord. Viiruse leviku tõkestamiseks on kasu-
tusele võetud ulatuslikud meetmed. Ettevõtted ja 

riigiasutused sulgevad järjest viiruse leviku ennetamiseks 
uksi ja kasutavad võimalusel kaugtööd. Olukord pole kiita, 
majandus näitab languse märke ning kriisi mõju on tunda 
juba pea igas valdkonnas. Oleme kõik selles olukorras esma-
kordselt, kuid üheskoos pingutades tuleme me sellest välja, 
tugevama ja tervemana.

Lääne-Viru omavalitsused on reageerinud olukorrale täie 
tõsidusega. Kriisikomisjonid võtavad kasutusele meetmeid, 
mis on just nende vallas või linnas otstarbekad ja vajalikud. 
Eile videosilla vahendusel kogunenud Ida-Eesti regionaalse 
kriisikomisjoni koosolekul sai selgeks, et paanikat ei ole –
kaardistatakse kitsaskohti ning lahendatakse tekkinud olu-
kordi jooksvalt. Koostöö ja info vahetus toimib nii oma-
valitsuste kui ka kohalike kogukondade tasandil. Nagu ikka, 
on murekohad sarnased. Kõige suurem puudus on isiku-
kaitsevahenditest, mida on oma töös vaja sotsiaaltöötajatel 
ja perearstidel. See on teema, mis oleks pidanud riigi tasan-
dil olema paremini korraldatud ja lahendatud.

Täna vajavad meie erilist tähelepanu ja abi riskigruppi 
kuuluvad vanemaealised ja mitte nii tugeva tervisega ini-
mesed. Omavalitsused pingutavad, et võimalikud abivajajad 
kaardistada ning neile toiduainete ja ravimite koju toimeta-
miseks abiks olla. Siinkohal kutsun inimesi üles märkama ja 
teavitama võimalikest abivajajatest.

Kriisiolukorrad toovad välja kitsaskohad, need vald-
konnad, kus saame tulevikus olla veel paremini ette valmis-
tunud ja tõhusamad. Lisaks paneb see proovile meie oma-
vahelise koostöö ja usalduse. Praeguses olukorras peame 
eelkõige üksteist toetama. Andma endast parima, et olu-
kord ei eskaleeruks. Soovitan säilitada rahu ning käituda 
vastutustundlikult.

Hoidke enda ja oma lähedaste tervist ning ärge mõelge 
asju suuremaks kui need tegelikult on!

Einar Vallbaum,
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 

juhatuse esimees
Foto: Ain Liiva

R iigis on kehtestatud 
eriolukord ja tungivalt 
soovitatakse vältida 

inimkontakte ehk kohtuda 
teiste inimestega äärmisel va-
jadusel ja seda pigem vältida.

Head eakad! Palun suhtuge 
sellesse täie tõsidusega. Olu-
kord mujal maailmas on tões-
tanud, et just vanemaealiste 
jaoks on viirus kõige ohtli-
kum, kuulute riskirühma.

Püsige võimalikult palju 
kodus ning kellel pole tõe-
poolest vältimatut vajadust 
mõne teenuse järele, lükake 
edasi käigud asutustesse ja 
ettevõtetesse. Sealhulgas ka 
näiteks pangakontorisse, mil-
le osas on minuni jõudnud 
murettekitav info rohke kü-

lastatavuse kohta.
Just teie olete ikka ja alati 

ühiskonna nurgakivi, mõis-
tuse hääl järeltulevatele põl-
vedele, hoidmaks neid häda-
dest. Hoidke nüüd ka iseen-
nast, enda tervist!

Head noored! Mõistan häs-
ti, et sõbrad ja suhtlus on teile 
väga olulised. Pikad päevad 
kodus, kui ka koolitööd teh-
tud, on lõpuks igavad. Peale-
gi on oluline viibida värskes 
õhus, teha ka sporti. Ometi 
tuleb meeles pidada situat-
siooni tõsidust.

Kaubanduskeskustest on 
kolitud nüüd parkidesse ja 
välispordiväljakutele. Kas 5, 
7 või 12 noort koos on mõist-
lik kooslus eriolukorras, mis 

sest, et õues? Ei.
Tore, kui teed trenni! Väli-

alad justkui selleks ongi. Koos 
ühe-kahe sõbraga. Pane kin-
dad kätte, ära puuduta pärast 
oma nägu. Kui oled paari 
sõbraga aktiivselt värskes 
õhus liikudes, näiteks joostes 
koos, on see ma usun okei. 
Aga noortekambad parkides 
kogunemas, kus teist jääb 
maha veel ka krõpsupakkide 
meri jm sodi sellele lisaks – ei 
ole okei.

Mul on sulle ettepanek. 
Kutsu kaasa see üks sõber, 
kellega hoiad õues kõndides 
ka nii umbes meetrist distant-
si, ei kallista, tervitad eemalt, 
aga jalutades on väga mõnus 
suhelda. Võtke kaasa kumbki 

prügikott ja hoopis korjake 
jalutades prügi! Plogging, you 
know?

Homme aga valige hoopis 
järgmine koht, kus jalutada. 
Aga ikka – korjates, mitte te-
kitades prügi. Vot see oleks 
hiiglama äge!

Noored, olete mõistlikud 
ja lahedad. Praegu on teil see 
võimalus näidata oma posi-
tiivset aktiivsust, suhtumist ja 
eeskuju. Mina usun teisse!

Teeme sõpradega pikn-
kikke Tammikus ja Teatri-
pargis siis, kui eriolukord on 
möödas.

Triin Varek,
Rakvere linnapea

See, et viirus on pannud 
sind kodusesse isolat-
siooni või karantiini, ei 
tähenda, et sa annad 
sellele kontrolli oma elu 
üle. Theodore Roosevelt 
on öelnud: „Tee seda, 
mida saad, sellega, mis 
sul on, seal, kus sa 
oled.“

Maire Riis,
traumaterapeut, 
kriisikonsultant

Pea meeles, et teed 
ühiskonnale teene
Sinu kodune isolat-

sioon või karantiinis olemine 
aitab teisi. Sa aitad vähenda-
da teiste haigestumise või-
malust. Oma isetu tegevuse 
kaudu näitad sa kollektiivset 
sotsiaalset vastutust ja an-
nad oma panuse viiruse le-
viku tõkestamiseks. Sel moel 
mõeldes on kergem säilitada 
eneseaustust.

Kui isolatsioon või karan-
tiiniperiood on läbi, peaks 
teistel inimestel see meeles 
olema, et nad ei hoiaks eema-

le neist, kes seda kohustust 
on täitnud.

Püsi aktiivne, loo 
igapäevarutiinid
Loo endale igapäevaste 

tegevuste rutiin, et teaksid, 
mida sellel päeval teed. Nii 
suurendad kontrolli oma elu 
üle ja vähendad abitust, suu-
rendad stabiilsust ja turvali-
sust. Füüsiline koormus (leia 
endale sobilikud harjutused 
ja tee neid), isiklik hügieen 
ja regulaarsed tegevused (nt 
kindlatel kellaaegadel söö-
mine, suhtlemine teistega, 
õppimine, muusika kuula-
mine, raamatu lugemine, 
asjade sorteerimine vm) ai-
tavad luua korrastatuse, mis 
on vajalik uues ja ebaselges 
olukorras.

Suhtle teiste 
inimestega
Sotsiaalmeedia võimal-

dab teil vestelda ja näha teisi 
Facebooki, Skype’i ja muu 
sotsiaalmeedia kaudu. Suht-
le telefoni teel. Loo endale 
harjumus (kui sul seda va-
rem pole) suhelda teiste ini-
mestega iga päev. Suhtlus on 
isolatsioonis või karantiinis 

olles eriti oluline. Anna oma 
suhtlusringile sellest soovist 
teada. Teistega rääkimisel 
jälgi, et põhiteema ei oleks 
koroonaviirus.

Muremõtteid saab 
ohjata
On loomulik, kui sa 

muretsed võimaliku nakatu-
mise pärast. Kui sul on aga 
liiga palju muremõtteid, mis 
pole seotud tervisekaebus-
tega, mille osas arstiga kon-
sulteerida, siis tuleks need 
mõtted kontrolli alla saada. 
Sa võid need mõtted pea-
tada, öelda endale stopp, ja 
asendada toetavate mõtetega 
nagu näiteks „ma teen, mida 
suudan“, „ma tulen toime“ või 
öelda endale midagi, mis on 
sind ka varem toetanud.

Abiks on, kui juhid mõt-
ted eemale: vaatad filme või 
seriaale, mängid (rahuliku-
maid) videomänge, lahen-
dad ristsõnu, sudokut, paned 
puslet kokku, loed raamatut, 
mängid lauamänge või tege-
led muu endale meelepärase 
tegevusega.

Sa võid oma muretsemist 
edasi lükata ja piirata seda 
kindla ajaga päevas. Kuid 

mitte vahetult enne magama-
minekut. Näiteks pealelõunal 
10–20 minutit. See on sinu 
„muretsemise aeg“. Kui mure-
mõtted tulevad teisel ajal ja sa 
nendega midagi muud peale 
muretsemise teha ei saa, siis 
lükka need edasi lubatud mu-
retsemise ajale.

Küsi endalt, kas on midagi, 
mida sa saad enda olukorda 
arvestades teha. Midagi, mis 
parandaks su enesetunnet? 
Tee seda.

Piisab, kui 
viid end uudistega 
kurssi mõned 

korrad päevas
Kui tunned, et pidev uudiste 
jälgimine teeb sind rahutuks, 
siis piira seda. See aitab sul 
rahulikuks jääda. Kuna päeva 
jooksul uudiseid korratakse, 
ja kui sa oled pidevas uudiste-
voos, siis märkad ilmselt pea-
gi, et see sind rahutumaks 
muudab. Leia endale usaldus-
väärne ametlik kanal. Piisab 
kui jälgid seda mõned korrad 
päevas.

Tasakaalu meile kõigile! Koos 
saame hakkama!

Soovitused koduses isolatsioonis 
või karantiinis olevale inimesele

Üleskutse: suhtuge olukorda tõsiselt
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Toimus Ida-Eesti regionaalse 
kriisikomisjoni erakorraline istung
Seoses koroonaviiruse leviku ja valitsuse kehtestatud eriolu-
korraga toimus 17. märtsil Ida-Eesti regionaalse kriisikomis-
joni laiendatud istung, millest võtsid osa riigiasutuste ja oma-
valitsuste juhid ning esindajad. Ida päästekeskuse esindajad 
kogunesid Ida Jõhvi kontoris, teised osalejad olid kaasatud 
Skype’i kaudu.

Kriisikomisjoni juht Ailar Holzmann andis ülevaate pääste 
regionaalse staabi tegevustest. Ida päästekeskuse staap alustas 
tööd 14. märtsil kell 15 ning selle põhilised töösuunad on Ida 
päästekeskuse toimepidevuse monitoorimine ja planeerimi-
ne, koostöö ja info jagamine kohalike omavalitsuste ja teiste 
asutuste ettevõtetega ning olukorrapildi kaardistamine.

Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri prefekt 
Tarvo Kruup kinnitas, et politsei töö jätkub tavarežiimis, 
uued meetmed on rakendunud piiri osas. „Me ei jäta teenin-
damata ühtegi väljakutset. Abi jõuab iga inimeseni, kes seda 
vajab, piir peab ja väljastame dokumente. Kõik tavapärased 
teavitusvõimalused töötavad. Kui olukord nõuab kiiret abi 
ja kohest politsei sekkumist, tuleb helistada numbrile 112 ja 
kui tuleb teavitada toimunud süüteost, saab esitada avalduse 
politsei.ee veebilehel.“ 

Ida häirekeskuse juht Janek Murakas ütles, et töötab uus info-
telefon 1247. Numbrilt 1247 saab infot erinevates koroona-
viirust ja selle levikut puudutavates küsimustes.

Murakas pööras tähelepanu, et helistades telefonile 112 
võib juhtuda nii, et on vaja natuke oodata, kuna liin võib olla 
vahepeal koormatud. „Üldiselt suudame kõnele vastata minu-
ti jooksul, seega palume inimestel vajadusel oodata mitte kõ-
net katkestada kui kohe ei vastata,“ rahustas ta.

Omavalitsuste juhid ja esindajad teavitasid, et kõige suurem 
mure on kaitsevahendite puudumine, oma ülesannetega nad 
saavad hakkama, abivajajaid aidatakse ja probleeme lahenda-
takse operatiivselt. Paljud omavalitsused on oma töö ümber 
korraldanud eesmärgiga vähendada inimeste kontakte.

Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki 
Teelahk ütles, et Töötukassa peatas vähemalt kaheks näda-
laks klientide nõustamise ja teenindamise maakondlikes osa-
kondades kohapeal. Kliente nõustatakse ja avaldusi võetakse 
vastu telefoni teel, e-kanalites või posti teel. Lisaks avati in-
ternetikeskkond, kus tööandjad saavad panna üles oma aju-
tised tööpakkumised ja tööd vajavad inimesed saavad kiiresti 
tööandjatega ühendust võtta.

Kuulutaja

Teate: mälestamine Okaskrooni juures jääb ära
Seoses kehtiva eriolukorraga jääb Memento Rakvere ühin-
gu poolt 25. märtsil kell 11 Rakvere tammikus Okaskrooni 
mälestusmärgi juures toimuma pidanud märtsiküüditamis-
ohvrite mälestustalitus ära.

Kuulutaja

Rakvere Haiglas on 
COVID-19 nakkuse ehk 
koroonaviiruse levikuga 
seoses viidud sisse mit-
meid muudatusi – ees-
märk on hoida haigla 
viirusest puhtana, kuid 
samas jätkata ka 
ambulatoorset ravi.

Liisi Kanna

Rakveres Haigla juhtidelt õh-
kus optimismi – põhieesmärk 
on hoida haigla puhtana ja 
jätkata seal taustal tavapä-
rast meditsiiniteenuse osu-
tamist. „Teeme eelkõige oma 
igapäevatööd, aga seda vähe 
rangemates raamides,“ sõnas 
Rakvere Haigla juhatuse esi-
mees Ain Suurkaev hetkeolu-
korra kohta.

„Tavaelu läheb ju edasi. 
Inimesed ikka sünnivad ja 
põevad täitsa tavalisi haigusi. 
Ega siis sellepärast ei saa kõik 
seisma jääda. Lihtsalt tuleb 
olla tähelepanelik, valvas,“ li-
sas Rakvere Haigla ravijuht, 
doktor Liis Otstavel.

Üles seati 
EMO triaažitelk
Üheks möödujatelegi sil-
ma hakkavaks muudatus on 
mobiilne triaažikabinet era-
korralise meditsiin osakonna
ees. Kõik EMO-sse pöör-
dujad võetakse esmajoones 
vastu seal, kus teostatakse 
esmane triaaž. Selge eesmärk 
on vältida viiruse jõudmist 
haiglahoonesse.

„Kui sul on koroonavii-
ruse sümptomid, millest on 
igal pool räägitud, siis helista 
perearstile. Ära tule EMO-
sse, sest sa oled potentsiaalne 
viirusekandja ja võid ohusta-
da oma liikumisega paljusid 
inimesi,“ toonitas Suurkaev.

„Kõik need saatjad, keda 
järgnevas protsessis vaja 
ei ole, jäävad seal triaaži-
kabinetis maha, kui just pat-
sient ei vajab tuge ja abi edasi-
liikumiseks, näiteks lapsed,“ 
selgitas Suurkaev, lisades, et 
triaaži läbib sellisel juhul ka 
saatja. Töötsoonis, kus otse-
sed ravitegevused toimuvad, 
on inimeste liikumine mini-
meeritud ning sinna ei pääse 
ka esmasest triaažist edasi lu-
batud saatjad.

Kui inimesel ei ole haigla-
ravi eeldavaid vaegusi, saade-
taksegi ta koju ning antakse 
kaasa vajalikud soovitused.

„Me ei ole see haigla, kuhu 
peaks hospitaliseerima nak-
kusohtlikku patsienti. Selleks 
on Eestis täna neli haiglat,“ 
sõnas haiglajuht, selgitades, 
et seal n-ö väravas selektee-
ritaksegi ja langetatakse otsu-
sed, kuhu keda saata.

See aga ei tähenda, et haig-
la poleks valmis olukorraks, 
kus koroonaviirusega inime-
ne sinna siiski jõuab. „Ole-
me enda jaoks pannud paika, 
mis siis saab, kui meie majja 

juhtub COVID-19 nakku-
sega patsient. Oleme ette-
valmistanud eripersonali ja 
ühe osakonna selleks, et hos-
pitaliseerida nakkusega pat-
sienti,“ kinnitas Suurkaev.

„Ta võib olla puhas nakku-
se patsient, aga samas ta võib 
olla näiteks murdnud jalaluu, 
olla pimesoolepõletikus või 
mis iganes muu haigusega 
ning ühtlasi nakkusega, ka 
selliste haigete hospitaliseeri-
mise oleme enda jaoks paika 
pannud. Kui meil tuleb selli-
ne patsient, siis kümne minu-
ti pärast on see osakond töös. 
Valmisolek on olemas,“ lau-
sus haiglajuht.

Rakvere Haiglas 
ei tehta koroonatesti
Küll aga toonitas Suurkaev, 
et Rakvere Haiglas ei tegeleta 
COVID-19 analüüside tege-
misega. „Seda rolli meil ei ole. 
Rakvere Haigla ei ole jätku-
valt proovivõtu koht. Kellel 
on selle viiruse tunnused, 
peab võtma ühendust pere-
arstiga. Perearst otsustab, kas 
tuleks võtta proov või mitte. 
See on arstlik otsus. Ja see-
järel perearst korraldab vasta-
va proovivõtu. Seda tehakse 
ka Lääne-Virumaal, aga lii-
kuvate ekipaažidega. Haigla ei 
korralda seda,“ selgitas Suur-
kaev, lisades, et seda korral-
dab Karell Kiirabi, kellelt riik 
on teenuse tellinud.

„Seda korraldatakse läbi 
perearstikeskuse arstlike ot-
suste, kui inimene ise helis-
tab 112, siis ei sõida ekipaaž 
temalt seda proovi võtma,“ 
märkis ta.

Rakvere Haiglas ei ole ka 
proovi tulemuse tuvastami-
se tehnoloogiat. „Keeruliseks 
teeb asja see, et uurida tuleb 
molekuli tasemel. Kõikidel 
laboritel pole selleks valmi-
dust, laboritele on spetsiaal-
sed nõuded. Tehnika on üks 
asi, aga inimesed peavad ole-
ma ka väga välja koolitatud,“ 
selgitas ravijuht Liis Otstavel.

Ambulatoorne 
ravi jätkub
Selged tegevused haigla n-ö 
puhtana hoidmiseks on paika 
pandud ka ambulatooriumi 
poolel, kus igale sisenejale te-
hakse küsitlus, lisaks on ame-
tis spetsiaalne õde – kui re-
gistratuuritöötajad leiavad, et 
inimesel tuleks igaks juhuks  
vestelda ka meditsiinitöötaja-
ga, siis saadetakse ta täienda-
vaks triaažiks õe kabinetti.

„Õe triaaži läbivad ka need, 
kes tulevad plaanilisse kirur-
giasse, mida me hetkel ikka 
jätkame. Toimub põhjalikum 
küsitlus ja väikene kontroll,“ 
täpsustas Suurkaev.

Ta nentis, et teenustele 
pääsemise kadalippu on ti-
hendatud, kuid samas püü-
takse säilitada ambulatoorset 
vastuvõttu ja tavategevust 
niivõrd kuivõrd see on või-
malik.

„Oleme allutatud tervise-
ameti kriisistaabi korraldus-

Rakvere Haigla hoiab tavategevusi toimivana

JÄLGIGE OMA TEGEVUSTES PISIDETAILE
Peske õigesti käsi. „Kätepesul on väga põhjalik teh-
nika, kaheksa etappi – sõrmevahed, pöidlad, näpu-
otsad jne,“ märkis haigla ravijuht Liis Otstavel ning 
soovitas vaadata näiteks sellekohaseid videoid in-
ternetist. „Ja alati peaks käsi kuivatama – alati! Pa-
beriga, mitte ristkasutatava rätikuga. Niiskel pinnal 
on viirusel väga hea kanduda ja paljuneda.“

Ärge andke oma telefoni teistele. „Pole mõtet 
hoida kaaslasega kahemeetrist vahet, kuid samas 
anda talle näiteks korraks oma telefon. Telefoniga 
kandub viirus edasi, see on sama hea, kui kohe kal-
listama minna. Ja puhastage telefoni!“ sõnas haig-
la juhatuse esimees Ain Suurkaev. „On olemas ka 
tehnikale mõeldud spetsiaalsed desinfi tseerivad 
puhastuslapid, mis ei sisalda alkoholi,“ lisas ravijuht 
Ostavel.

COVID-19
Tänase info kohaselt on COVID-19 sümptomid sar-
nased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada 
köha, nohu, palavikku ja hingamisraskuseid. Viirus 
levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, pea-
miselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimese-
ga, kellel on nakkusele iseloomuslikud sümptomid, 
eelkõige köha. (terviseamet.ee)

tele ja käskudele, see on see 
koht, kes meie üle teatud 
piirides otsuseid langetab – 
kuidas ja mida peame tegema 
ja mida võime ise otsustada. 
Tänases teise taseme tervise-
hoiu valmisolekus on või-
malus meil talitada nii ja naa. 
Meil on teada reeglid, mis-
puhul võime vastuvõtu sulge-
da, kuidas peame seda jurii-
diliselt tegema jne. Aga meie 
mõte on see, et mida rohkem 
suudame tavameditsiini tee-
nust jätkata, seda rahulikum 
on ju meie rahvas,“ rääkis Ain 
Suurkaev.

Kuigi ambulatoorsed vastu-
võtud jätkuvad, on avatud ka 
kaugvastuvõtud arstide poolt, 
kes on mingil põhjusel sattu-
nud karantiini. Peamiselt on 
tegu telefonikonsultatsioo-
nidega. Kaugvastuvõttu saab 
kasutada ka patsient, kes kas 
ei julge või terviseseisund ei 
võimalda tal haiglasse min-
na. „Kui inimene pöördub 
registratuuri, siis talle selgita-
takse, kuidas see käib,“ sõnas 
Suurkaev, täpsustades kaug-
vastuvõtud toimuvad siiski 
arsti vastuvõtuaegadel, mitte 
suvalisel ajal.

Sünnitusele tugiisik 
praegu ei pääse
Esmaspäevast reedeni on 
avatud ka ämmaemanda nõu-
andetelefon – 322 9748. „Nad 
vastavad sellele telefonile 
tegelikult ka nädalavahetu-
sel, aga siis on telefon valve-
ämmaemanda taskus ning ta 
vastab kohe, kui võimalik,“ 
rääkis ravijuht.

Sünnitusosakonnas valitseb 
aga uus olukord – praegu-
ses situatsioonis ei ole tugi-
isikud sünnitaja juurde luba-
tud. „Eesti naistearstide selt, 
ämmaemandate ühing ja pe-
rinatoloogia selt võtsid ühise 

seisukoha, et tuleks lõpeta-
da tugiisikute ligipääs. Kuna 
need on olemuselt mitte-
tulundusühingud, siis nad ei 
saa keelata-käskida, aga soo-
vitasid. Samas need ühendu-
sed ju koosnevad spetsialis-
tidest. Meie oma maja puhul 
jätsime õiguse osakonna 
juhtivatele ämmaemandate-
le-günekoloogidele otsustada, 
kuidas talitame. Nende ette-
panek oli rakendada seltside 
soovitust,“ selgitas Suurkaev.

„Nagu meie särasilmsed 
ämmaemandad ütlesid – võt-
ke kaasa nutiseadmed, wifi 
meil majas töötab ja nemad 
toetavad sünnitajat, kes tahab 
emotsioone vahendada, fil-
mida jne,“ lisas haiglajuht.

Isikukaitsevahendeid 
praegu jätkub
Suurkaev rääkis ka, et pide-
valt toimub oma töötajate 
monitoorimine ning jälgitak-
se hoolega nende tervist. „Pa-
nustame Lääne-Virumaa ko-
danike tervise kaitseks ja ravi 
tagamiseks nii palju, kui jak-
sama ja püüame hoida meie 
inimesi töös,“ sõnas ta.

Kaitsevahendeid haiglajuhi 
sõnul praegu jätkub. „Ole-
me oma isikukaitsevahendite 
varu täiendanud ja täiendame 
veelgi. Hetkel meil on kõiki 
asju, täna me saame hakkama. 
Haiglad on tõenäoliselt pare-
mini varustatud, kui muud 
tervisehoiuteenuse osutajad,“ 
nentis Suurkaev.

„Kõik kannavad kaitse-
vahendeid korralikult ja täi-
davad reegleid. Tavaviirused 
on samamoodi õhus,“ sõnas 
ravijuht Otstavel. „Kui kor-
ralikult koolitada ja jälgida 
reeglite jälgimist, siis saab 
palju ära teha,“ oli ta kokku-
võttes optimistlik.

MÕNE REAGA
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HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO
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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, kraa-

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

SUVEREHVE

KINNISVARA

• Müüa 2toaline korter Kiviõlis aad-
ressil Soo 3a (1/3, 52,10 m2). Korter on 
keskmises seisukorras, elamiskõlblik, 
aknad vahetamata. Keskküte, soe vesi 
gaasiveesoojendiga, WC ja vannituba 
eraldi. Sees tugeva konstruktsiooniga 
mööbel. Ostja soovil korter tühjen-
datakse mööblist. Apteegini 100 m, 
polikliinik 150 m. Lähimad kauplused 
Konsum, Grossi Toidukaubad, Rimi 
300 meetrit, Alko 200 meetrit, Maxima 
450 meetrit. Kontakt tel 524 7337

• Müüa 2toaline korter Rakkes, 39,2 
m2. Keskküte, III korrus. Korter vajab 
remonti. Hind 1900 €. Tel 5646 8018, 
dantimber@hot.ee

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

• Müüa (ka järelmaksuga) või üü-
rile anda (tagatisraha nõue) Tapal  
eriplaneeringuga korter. 3 tuba + 
köök, 2 x dušš, 2 x WC, saab kasutada 
soovi korral 2 eraldi 1toalise  korterina, 
ahikeskküte + õhksoojuspump + 2 x 
konditsioneer, möbleeritud, 5 min. 
rongipeatuseni. Võimalik ehitada 
pööningukorter-keldris saun. Üür 100 
€/korter + maksud. Hind 26 000 €. Va-
hetus variandid. Tel 5648 8989

• Müüa Kunda lähedal talumaja, sa-
mas müüa traktor T-25 ja Viru-Nigulas 
3toaline korter. Hind kokkuleppel, 
kiire. Helistada telefonidele 5667 3023 
ja 5851 5145

OST

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

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

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

• Ostan korteri Laekvere alevikus Vinni 
vallas. Sobib igas seisus, võib vajada ka 
remonti. Kiire tehing. Oodatud on kõik 
pakkumised. Tel 5674 6767

• Ostan maja/ridaelamut Lääne-Vi-
rumaal, hind 60 000 €. Tel 5192 0913

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

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

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

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 9942

VÕTAN ÜÜRILE

• Pensionär soovib üürida Tapal linnas 
2toalise korteri pikemaks ajaks. Info 
tel 511 0478

ANNAN ÜÜRILE

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

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

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

• Üürile anda 2toaline korter, II kor-
rus, päikse poolne, möbleeritud, ilma 
euroremondita, 500 m kaugusel kaup-
lus, 2 km mereni, Kundas. Tel 520 4839

• Üürile anda 2toaline korter Vinnis. 
Tel 503 9175

ÄRIPINNAD

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Audi A6, sedaan, 2,5 l, 110kW, 
2000. a, diisel ja Audi 80 B4 2,0 l, 66kW, 
universaal 1994. a, bensiin. Mõlemad 
heas sõidukorras, palju väljavahetatuid 
osi uute vastu. Õlikulu ei ole (vahe-
tusest vahetuseni). Hind soodne. Tel 
5386 6881

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

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

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

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

• Müüa Mazda-6 2010a. TDI 2,2 92 
kW hõbedane metallik, 5 ust, väga 
ökonoomne, 6 käiku, manuaal, konks, 
hooldusraamat, konditsioneer, avarii-
vaba, valuveljed. Korralikud naastreh-
vid. Ülevaatus 11/2021.a. Hind 4 500€. 
Tingi. Tel 5552 7148. Rakvere

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

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

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

• Müüa Renault Laguna 2001.a diisel 
1,9kw 88. Äsja ülevaatus tehtud. Hind 
800 €. Tel 5623 1910

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

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

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

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

• Müüa suverehvid koos velgedega 
Nissan Almera 14 tolli 5 tk. Hind 50 €. 
Tel 528 3622

VARUOSAD
• Müüa Lada 110 korras komplektne 
mootor. Tel 5564 1342

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

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

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid igas 
seisukorras. Ostan teie vana auto 
kas või juba täna! Võib pakkuda igas 
seisukorras! Tel 5309 2650

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Tel 5565 
9595

• Ostan igas seisus sõidukeid. Ostan 
teie sõiduki olenemata selle seisukor-
rast. Võib olla kaua seisnud, romu, heas 
korras jne. Pakun head hinda. Romud 
kustutan arvelt. Tel 5357 7108

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

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

• Ostan motoploki, murutraktori, 
võib vajada remonti. Tel 503 9650

TEENUSED

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

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

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

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

 

• Bobcati rent. Tel 514 3783

• Kolimine ja veoteenus. Tel 5552 
8487

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

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

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

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

www.kuulutaja.ee

KAEVETEENUSED
• Teen miniekskavaatoriga kõiki erine-
vaid kaeve- ja puurimistöid, võimalik 
ka maakaablite paigaldus koos elekt-
ritöödega nii eraisikule kui fi rmadele. 
Tel 529 9356

KOPPLAADURI 
TEENUS KUNDAS 
JA  VIRU NIGULA 

VALLAS. 
INFO 5621 4721
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* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

BIODOM 
katelde paigaldus

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

VESI, KÜTE, KANALISATSIOON

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Sise-, välis-, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

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

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

A&O meeskond 
teostab 

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
olavi@aoholding.ee

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

FEKAALIVEDU JA VESI

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala, 
Kadrina ja Tapa vallas. Tel 5656 
1515. Töötame iga päev, ka näda-
lavahetustel.

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

EHITUSTEENUS
• Kermo Invertir OÜ paigaldab õhk-
õhk, õhk-vesi ja maaküttepumpasid. 
Tel 5664 6229

• Sise-, välis-, vee- ja kanalisat-
sioonitrasside ehitus. Septikute ja 
mahutite paigaldus. Hinnad head. Tel 
5808 5965

• A-TORU, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Oleme üldehitus fi rma, mis teostab 
katuseid, sisetöid kui ka välitöid. Teie 
annate ettekujutuse, meie soovitame 
omaltpoolt, leiame ühise lahenduse 
ning teostame tööd. Tuleme vaatame 
objekti, koostame hinnapakkumise 
ning hinna sobivusel võib koostöö 
alata. Kevade puhul on hindadele -10 
%. Meie tehtud töödega saab tutvuda 
facebooki lehel : Cold-Constructions 
OÜ. Võtke meiega julgelt ühendust 
emaili kaudu: coldconstructions@
gmail.com või helistage tel 5681 2496

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame eramajade ventilatsioo-
nitöid, vajadusel ka projekt. Tel 5197 
0125

• Teen korterite üldehitust, puuse-
patöid. Tel 5330 8487

• Kõrvalhoonete ehitus, garaažid, 
saunad, grillimajad, puukuurid. Tel 
5380 0863

• Lammutustööd koos sodi äraveoga. 
Tel 5380 0863

• Teostame elektritöid. Tel 5380 0863

• Maalritööd. Tel 5380 0863

• Teostame ehitus- ja remonttöid, nii 
eramutes kui korterites. Vannitoad, 
soojustamine, voodrivahetus, terras-
sid, siseviimistlustööd, santehnilisi-
töid. Hinnad mõistlikud. Tel 5808 5965

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

•  Vannitubade remont. Hüdroisolat-
sioon, plaatimine, ripplae paigaldus, 
sanitaartehnika paigaldus). Tel 5839 
0351

• Teostan vannitubade ja saunade 
ehitus-ja remonditöid, terasside ja 
kõrvalhoonete ehitust. Tel 505 7584

• Talumajade renoveerimine. Tel 
5633 1530

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5633 1530

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

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

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

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

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

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

• Salvkaevude puhastamine ja re-
mont. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

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

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

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

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

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

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

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

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 
5565 3842, www.pursoojustus.ee

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

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

• Pottsepatööd, küttekollete remont. 
Tel 5647 2716

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

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

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teostame elektritöid. Tel 5380 0863

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 
2465

• Elektritööd pädevusega elektrikult, 
boilerite puhastus ja remont. Tel 5890 
2983 

PLAATIMISTÖÖD
KÖÖGI RENOVEERIMINE
SAUNADE EHITUS

TEL 5884 3346

KUULUTUSED 
JÄTKUVAD 

LK 8 
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

Ettevõtete ja eraisikute 
krediidilahendused aastast 1996.

 Lepingutasu 0.- eurot  
 

         
    Vara hindamine 0.- eurot

     Arvelduskrediit  intressiga 1,3% kuus  
         

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

Soojusta PUR vahuga.
www.pinnakatted.ee

Tel 503 1157

S

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
(Piibeleht)

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskuus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

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

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

• 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

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

MUUD TEENUSED

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

• Viljapuude- ja hekkide piiramine. 
Tel 5380 0863

• Aedade ja haljastuse kujundamine. 
Tel 5380 0863

• Õunapuude lõikus, hekkide lõikus, 
tänavakivi paigaldus, kalmude hool-
dus/korrashoid. Tel 5802 9561

• Kevadine viljapuude noorendus ja 
hoolduslõikus. Tel 514 3787 Heino.

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

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

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

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

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

• FELIX BÄND soodne. Tel 5559 3419

• KALEVBAND, tantsumuusika igale 
eale! Tel 518 5318

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

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 
1269

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

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

• Väga soodne digitaalne interneti - 
teleteenus Viru ja Harjumaal. Linnas 
ja maal. Lisainfo www.telestar.ee

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

KODU

• Müüa klaver „Ukraina“ heas korras. 
Hind 50 €. Tel 5552 9213 Galina

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

• Müüa mesilasvaha sulatus aparaat, 
maht 6-7 raami, gaasiballoon, põleti. 
Hind 200 €. Tel 5386 6881

• Müüa täispuidust lükanduksed 
koos siinidega (üks ukse tahvel 1.40 
cm laiust). Tel 5380 0863

• Saunakeriste müük. Tel 5380 0863

• Müüa kasutatud sügavkülmkapp 
Electrolux 1,5 m kõrge, 30 €. Kasu-
tatud  külmkapp Beko 1,8 m kõrge, 
40 €. Tel 5666 1910

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

• Müüa täispuidust pikendatav söö-
gilaud  - 150 € (värv tume lakk), 
toidukuivati - 25 €, rinnaltsurumise 
pink koos kangi ja kahe paari hant-
litega ning 80 kg erinevas suuruses 
raskustega - 130 €. Küsi infot või tule 
vaatama. Tel 5688 8797

• Müüa Tula Free To Grow beebi 
kandekott. Reguleeritav suurus: 
vastsündinule, imikule ja väikelapse-
le. Paar korda kasutatud. Hind 100 €. 
Tel 5687 6068

• Müüa Spectra S2 rinnapump (160 
€) koos erinevate lisatarvikutega (pii-
mahoiustamiskotid, pudelid, tagavara 
voolikud, kahes erimõõdus leheter 
pumbaotsad jm). Üksik- või kaksik-
pumpamise funktsioon, pumpamis-
kiiruse ja -tugevuse reguleerimine, 
juhtmevaba akuga. Tel 5687 6068

• Müüa heas korras kudumismasin 
Empisal Knittmaster. Tel 5691 5810

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

• Müüa uus puidust komplektis kas-
vuhoone. Tel  5564 1342

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

• Ostan Norma/Salvo ja teisi NSVL 
aegseid mänguautosid ning vanu 
1970–1990. a valmistatud Vene 1/43 
mudelautosid. Tel 529 1288

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

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

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

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

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

• Ostan tööriistu. Tel 5380 0863

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

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

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

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

• Ostan veneaegseid vanu malmra-
diaatoreid. Tel 5553 0770
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*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

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

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

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

www.kuulutaja.ee

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 57 838 999

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

Puud on laotud 5 m3 alus-
tele, võimalusel saab ka 

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Hind sisaldab transporti!

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Viru Halud OÜ 
müüb kõrge 

kütteväärtusega

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

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

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

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

•Toores okaspuu - 
45 eur/rm

•Toores kask - 50 eur/rm

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
HÖÖVELMATERJALI

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

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

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

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

METSAHAKE OÜ OSTAB 
kasvava metsa raieõigust, 

metsakinnistuid, 
ümarmetsamaterjali, 

kasvavat võsa ja 
raiejäätmeid. 

Pakume turu parimat hinda.

Info tel 507 9084, 
www.metsahake.ee

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere Kütteladu müüb puidub-
rikett alates 130 €/alus, turbabrikett 
140 €/alus, küttegraanuleid alates 
195 €/alus. Transpordivõimalus. 
Narva 17. Tel 5566 9440, www.
algaveod.ee

• Kutsala Saekaater müüb soodsalt 
saematerjali ja küttepindasid. Info 
5621 4721 ja 523 4142

• Müüa küttepuid koos kohaletoomi-
sega, erinevad pikkused. Tel 514 3328

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

• Soodsad küttepuud järgmiseks 
talveks. Müüa toored küttepuud koos 
kohale toimetamisega. 30-45 cm, 28 
€/kantmeeter (puistu), 35 cm kuni 60 
cm, 35 €/m3 (laotult). Helista ja küsi 
lisa. Tel 5559 0853

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

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

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

• Müüa küttepuid (märgi ja kuivi, lah-
tiselt ja võrgus). Tel 504 6111

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

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

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l võrkkotis, 
2,50 €.  Müüa kuiv kask 30 cm, 40 l 
võrkkotis, 3.00 €. Müüa turbabrikett 
alusel 84 tk, 900 kg, 145 €. Müüa ka-
se-puitbrikett 96 tk alusel, 960 kg, 
165 €. Müüa kivisüsi alusel 1000 kg, 
25 kg kottides, 250 €. VEDU TASUTA. 
Tel 5373 3626

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 
905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid koos veoga. 
Asume Kadrina lähedal. Tel 5377 4627

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

EHITUS

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

• Ostan õhukuiva saematerjali 
50x150x6 m, 20 tk. Tel 503 9650

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdule. 
Tel 553 9330

METS

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5389 8182

• Saemeeste brigaad teostab raietee-
nust ja võsalõikust. Puhastame kraa-
vid ja teeservad võsast ja suurtest puu-
dest. Tel 506 0777, info@timberwise.ee
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Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED
PÕLLUMAJANDUS

• Rahkla Farm OÜ Vinni vallas müüb 
rullheina (kvaliteetne, varju all hoi-
tud). Tel 527 3891

• Tapamaja müüb emise lihakehasid, 
kohaletoomisega. Tel 5351 7414

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

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

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

• Müüa head toidukartulit „Vineta“, 
„Flavia“, „Printsess“, „Gala“. Seemne-
mõõtu „Gala“. Tel 5616 5542

• Müüa söögikartulit ja seemnesuu-
rust kartulit, sordid „Gala“ ja „Laura“. 
Tel 514 1338

• Müüa nisu 0,18 €/kg,  jahu 0,22 €/kg. 
Vajadusel kohale toomine. Tel 520 0783

Ost

• Ostan ratastraktori  T-25A/16 
/40/40AM/MTZ-50/52/80/82, LTZ 
55A, RS09 varuosad traktoritele. Tel 
5687 5845

• Ostan haakeriistad traktorile. T-25/
T40, MTZ. Tel 5687 5845

• Ostan seemnesuurust kartulit ja 
kartuliseemet „Solist“. Tel 5621 8604

VANAVARA

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

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

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

• Ostan vanaaegseid esemeid ja asju. 
Tel 567 2175

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 
5527

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

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

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

TEATED

• Rakveres Saue tänaval läks suve 
lõpus kaduma väikest kasvu emane 
kass Purra. Ta on hallitriibuliste laiku-
de ja valge kõhualusega, pelgliku loo-
muga. Kui juhtud Purrat nägema võta 
ühendust 5687 6068 või 5688 8797. 
Kui oled ta endale koju võtnud, olen 
nõus kassi tagasi ostma. Info eest, mis 
aitab Purra koju VAEVATASU 100 €!

• Seeniortugi toimetab eakatele ja 
teistele abivajajatele koju toidu-
aineid, esmatarbekaupu ja ravi-
meid. Info telefonil 5371 2433 või 
seeniortugi@gmail.com

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

MUU
• Otsin füüsika abiõpetajat. Abi vajab 
10 klassi õpilane. Rakveres või lähi-
ümbruses. Tel 5556 9683

• www.toonklaas.ee

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. Kui 
elumure vaevab ja vajad hingeabi, 
anname soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutavatele küsi-
mustele. Kõne hind 0,97 eurot/min.

 

PAKUN TÖÖD
• Otsime CE autojuhti siseriiklikule 
veole. Tel 506 1861

• Pakun tööd veoautojuhile riigisi-
sestel vedudel, autoks Scania 2008 ja 
poolhaagis. Tel 505 4575

• Otsin ehitajaid Tapa kahe korteri 
remondiks. Tel 5624 4605

• Pakume tööd puiduhakkuri operaa-
torile. Info tel 506 7437

• Otsime oma töökollektiivi grill-
kokka/burgerite komplekteerijat. 
Töö sisuks on lihatoitude etteval-
mistamine, grillimine, tooraine 
nõuetelevastav käitlemine (vastu-
võtmine, ladustamine jne) ja tööko-
ha korrashoid. Omalt poolt pakume 
meeldivat töökeskkonda, stabiilset 
töösuhet ning toetavat meeskonda. 
E-mail: burgerikohvik@grillers.ee

Mälestame töökaaslast 
ARVO JAGANT
Sügav kaastunne 

omastele ja lähedastele.

Kunda- Auto AS

Ei kustu leinavalu hingest, 
ei kuiva silmist pisarad. 
Kuid mälestuste maailmas 
ta alati jääb meiega.
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HINNAD RAKVERE TURUL 19. MÄRTSIL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI
Kartul kg 0,40 0,50
Till kg 10,00
Roheline sibul kg 6,00 7,00
Mugulsibul kg 2,00
Petersell kg 8,00  
Karulauk punt 2,00
Küüslauk kg 8,00 10,00
Vaarikatomat (Poola) kg 4,00
Salatikurk (Poola) kg 3,50
Redis (Poola) punt 1,00
Maasikas (Kreeka) 500 g karp 3,00
Hapukapsas kg 1,80 2,00
Porgand kg 1,00 1,50
Kaalikas kg 1,00 1,50
Õunad kg 1,50 2,00
Mesi 700 g purk 6,00 6,50
Sarapuupähklid kg 5,00
Kreeka pähklid kg 5,00
Seemned lindudele 5 kg kott 5,00
Värske räim kg 1,30
Värske kilu kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSKID KELL 10- 14

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

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

MÕNE REAGA

Soome toidumess 
peatati avapäeva järel

E elmisel nädalal toimus põhjanaabrite pealinnas Soo-
me suurim toidu ja toitlustusala mess, mida aastaid 
rohkelt Eestiski kiidetud. Algselt kolmepäevaseks pla-

neeritud Gastro mess oli avatud vaid esimesel päeval, teisest 
päevast oli Messukeskus sunnitud koroonaviirust puudu-
tava olukorra tõttu selle sulgema. Programmis ettenähtud 
kokkade võistlus peeti seekord ilma publikuta, kinniste uste 
taga.

Enne ametliku kriisiolukorra väljakuulutamist otsustasin 
minagi sammud Gastrole seda ja nii viibisin avapäeval mes-
sil. Siinkohal väike ülevaade nähtust.

Kolmest ja poolest tunnist seal jäi selgelt väheks, lihtsalt 
uudistamist oli sedavõrd palju. Kuid kõhu sai erinevate rii-
kide hõrgutistest pungile täis, eriti head tundusid soomlaste 
endi kalatooted.

Messiterritooriumil oli silmapaistval kohal Eesti ühine 
ala, hiigelsuur kiri VIRO torkas külastajatele kohe silma. 
Seekord osales Gastrol Eestist veidi alla kahekümne ette-
võtte. Nende seas Arke Lihatööstus AS, Kikas OÜ, Puljong 
OÜ, Pärnamäed OÜ, Rõngu Mahl AS, Rõngu Pagar OÜ, 
Viciunai Baltic OÜ, Õun Drinks OÜ, Eesti Pagar jt.

„Mitmetel Eesti ettevõtetel olid boksides kauba juures 
väga atraktiivsed värvilised reklaambrožüürid, mida soom-
lastest toiduprofid kaasa võtsid. Aga hoopis huvitavam 
tähelepanek, ühes kohas oli väljas selline Vana Tallinna 
liköör, mida ma enne näinudki polnud! Tahtsin seda oma-
le poodi tellida, kuid öeldi, et ainult ekspordiks mõeldud. 
Ühesõnaga, nägime messil sedagi paremat kraami, mis pole 
ainult matsidele mõeldud,“ muigas Tallinna lähedal asuva 
maakaupluse omanik Kalev.

Gastro Helsinkil viibis kohal ka Profexpo OÜ juhataja 
Tiit Sarv, kes samuti rõhutas antud messi tähtsust Eestigi 
jaoks. Ta jagas ka spetsiaalse stendi juures teavet Tallinna-
gi vastavate erialaste tippsündmuste kohta – näiteks Tallinn 
Coffee Festival (pidanuks toimuma aprillis, kuid on praegu-
seks edasi lükatud) ning igasügisene toidumess FoodFest.

Paralleelselt Gastro messiga toimus Messikeskuses ka pa-
kendi- ja pakkematerjalide käitlemise mess PacTec, toidu-
ainete tööstuse tehnoloogia mess FoodTec ja plastitööstuse-
le suunatud mess PlastExpo Nordic 2020.

Ülo Külm

Üleriikliku eriolukorra tõt-
tu on kinod kuni maikuuni 
suletud, kuid kinosõpradel 
ei tasu meelt heita, leidub ju 
meie telekanaliteski väärt 
filme, mida vaadata. Eelole-
vast nädalast tahan esile tõsta 
kahte filmi: 23. märtsil tele-
esilinastub Kanal 2 program-
mis 2017. aasta sõjadraama 
„Dunkirk“ ja 26. märtsil tele-
esilinastub, samuti Kanal 2 
programmis 2018. aasta ko-
möödia „Küll ma olen ilus!“.

„Dunkirk“ on Christopher 
Nolani autorifilm, ta on sel-
le filmi puhul nii stsenarist 
kui režissöör. Mälu värs-
kendamiseks olgu öeldud, et 
Nolan on seesama mees, kes 
käis suure meediakära saatel 
eelmisel suvel filmimas ka 
Eestis, pani Lasnamäe kanali 
kinni ja filmivõtteid jätkus ka 
mujale Eestisse.

„Dunkirk“ räägib II maa-
ilmasõjas toimunud traagi-
listest sündmustest Prantsus-
maal, Dunkirki rannal, kuhu 
jäi lõksu üle 400 000 sõduri 
Belgiast, Suurbritanniast ja 
Prantsusmaalt. Nad ootasid 
abitult evakueerimist, samal 
ajal kui Natsi-Saksamaa len-
nukid neid ülalt pommita-
sid. Sündmus toimus reaal-
selt 1940. aastal 26. maist 
4. juunini.

Kui te ootate sellest filmist 
mingit niisugust lugu, kus on 

ka seiklusi ja romantikat, siis 
parem ärge vaatama hakake-
gi. Nolani film maalib väga 
elutruu pildi sellest, mis ilm-
selt seal ka reaalselt toimu-
da võis, igal juhul on vanad 
autentsed fotod filmis ellu 
äratatud.

See on ängistav film, mis 
kulgeb üsna aeglases ja hinge-
närivas tempos. Pean tunnis-
tama, et mõned aastad tagasi, 
kui film välja tuli, siis mina 
seda lõpuni vaadata ei suut-
nudki, kuidagi üldse ei sobi-
nud mu toonase meeleoluga 
ja ma ei soovinud end ka sun-
dida seda vaatama.

Praeguses situatsioonis aga, 
nüüd, mil välja on kuulutatud 
eriolukord ja õhus on tunda 
abitust, võtsin filmi ette ja 
vaatasin üle. Mulle see film 
nüüd sobis, kõnetas hoo-
pis teisiti ja sügavamalt. See, 
mida ma varasemas tilu-lilu 
meeleolus vaadata ei suutnud, 
avanes nüüd mu ees. Rusutus, 
abituse tunne, soov midagi 
ära teha, appikutsele reagee-
rimine – kõik oli täpselt pai-
gas ja töötas.

Dunkirki evakuatsioonis 
kutsuti appi tsiviilisikute ja-
hid, paadid ja need, kes oska-
sid „väikseid laevu“ juhtida. 
Tänu vabatahtlikele suude-
ti päästa palju elusid, ometi 
olid seal lahingus ka suured 
kaotused, arvatavalt hukkus 

ja sai haavata 61,774 sõdurit, 
lisaks hukkus rünnakute käi-
gus 1000 tsiviilisikut. Siiski 
õnnestus 11 päeva jooksul 
rannalt päästa umbes 338 000 
meest.

Film järgib peamiselt kahe 
evakuatsiooni ootava sõduri 
ja ühe neile appi läinud paadi 
meeskonna heitlust, lisaks on 
põhitegelaseks üks briti len-
durite meeskond. Eesmärk 
on üks – pääseda rannalt 
minema. Näeme surma, 
lõksujäämist, masendust.

Kui praegune eriolukord 
on teile raske taluda, siis selle 
filmi puhul on kaks varianti: 
a) te ei suuda seda üldse vaa-
data või b) just praegu ongi 
kõige õigem aeg seda vaadata. 
Film on igal juhul meistri-
teos, see võitis ka kolm Osca-
rit – parim montaaž, heli ja 
helimontaaž. Nomineeri-
tud oli see ka parima filmi, 
operaatoritöö, režissööri- ja 
kunstnikutöö ning muusika 
(Hans Zimmer) eest. Sättige 
endale kodune kino 23. märt-
si õhtul valmis!

Neljapäeva õhtul, 26. märt-
sil teleesilinastub aga hoo-
pis kergem film – komöödia 
„Küll ma olen ilus!“, peaosas 
Amy Schumer. See on seda-
laadi film, mida praegu vaa-
dates võib eriti teravalt tun-
duda, et viiruse-eelne elu oli 
küll muretu trillallaa trul-

lallaa, aga filmi põhisõnum 
on siiski mujal, see julgustab 
üle saama oma sisemisest 
ebakindlusest.

Peategelane Renee on sek-
retär, kes soovib karjääri 
teha. Ta on ülekaaluline, töö-
tab mingis pisikeses keldris ja 
üksnes unistab sellest, kuidas 
saada ilusate ja peenikeste 
sekka. Siis aga saab ta õnne-
tul kombel peapõrutuse ja 
hakkab endale ette kujutama, 
et ta on vastupandamatu ilu 
etalon. Ta on ühtäkki enese-
kindel. Film näitabki seda, 
kuidas meie endi suhtumine 
endisse muudab ka ümbritse-
vate suhtumist meisse. Kuigi 
sõnum on pakendatud kerg-
lasesse komöödiasse, täidab 
see sihtgrupi puhul kindlasti 
eesmärki.

„Küll ma olen ilus!“ ei ole 
küll sedasorti film, mis oleks 
võitnud suuri tähtsaid pree-
miaid, kuid see on siiski 
hoogne ja sümpaatne lina-
teos, mis sobib koduse kino-
õhtu korraldamiseks väga 
hästi. See ei ole täiesti arulage 
naerutaja, aga ka mitte selline 
ponnistus, kus püütakse küll, 
kuid nalja ei saagi. Naerda 
saate kindlasti!

Margit Adorf 

Hiljuti tutvustati Jaak 
Joala uut venekeelsete 
laulude kogumikku 
„Oma rada/Колея“. Te-
gemist on järjekorras 
teise Joala venekeelse-
te lauludega plaadiga, 
mis üldjärjekorras juba 
üheteistkümnes.

Kaire Kenk

„Mul oli algselt valida lausa 
22 erineva loo vahel, hakka-
sin seda valikut tasapisi vä-
hemaks rookima. Lõpuks sai 
plaadile 16 laulu ning eessõna 
on sellele kirjutanud tuntud 
saatejuht ja muusik Ivan Ma-
karov. Tegin sellise elujaata-
vate lugudega valiku. Sekka 
ka veidi nukraid ballaade, 
näiteks „Ma ootan postiljoni“ 
ning muidugi „Lavendel“,“ 
jutustas plaadi koostaja Olavi 
Pihlamägi märtsi alul toimu-
nud esitlusel Solarise keskuse 
Apollos.

Plaadil esindatud laululoo-
jate seas on vene tuntuimad 
popheliloojad nagu David 
Tuhmanov, Aleksander Zat-
sepin, Vladimir Migulja, Va-
leri Sevastjanov, Ruslan Go-
robets, Vladimir Gustov ja 
Vladimir Matetski.

„Just Matetski kaks laulu 
„Ma ootan postiljoni“ ja „La-

vendel“ olid publiku suured 
lemmikud. „Lavendel“ sün-
dis koostöös kuulsa lauljanna 
Sofia Rotaruga, kes seda oma 
kontsertidel esitab tänaseni, 
kuid plaadil olev on selle lau-
lu ainus salvestus koos Jaak 
Joalaga,“ selgitas Pihlamägi. 
Plaadil on ka salvestused Joala 
saateansambliga Laine-84, 
mis muutus aasta hiljem juba 
Laineriks.

„Raske töö oli laulude peal-
kirjade eesti keelde tõlkimine, 
pidasime Valli Ojavere, tun-
tud laulutekstide kirjutajaga 
nädalaid selle üle nõu,“ lisas 
Pihlamägi.

Meenutusi 
Joala lavaelust
Muusikakriitik Ivan Ma-
karov märkis, et Jaak Joala 
laulis võrdselt hästi nii eesti 
kui vene keeles. „Vene kee-
les laulis ta ka kõige magusa-
maid šlaagreid põhjamaiselt, 
aga samas õrnalt, mis läks 
venekeelsele publikule väga 
hästi peale. Võin öelda, et 
Jaak Joala oli geniaalne laulja, 
laulnuks ta itaalia või prant-
suse keeles, olnuks ta maa-
ilmakuulus,“ rääkis Makarov, 
kes on Joalat võrrelnud Frank 
Sinatraga.

„Joala oli aastaid Venemaa 
kõige populaarsem mees-
laulja. Plaadil olevad lood on 
pärit aegadest, mil Venemaa 
muusikataevas oli Jaak Joala, 

siis oli tükk tühja maad ja 
siis tuli Leontjev,“ muigas 
Makarov.

„Ta ei konkureerinud ei 
Kobzoni ega Leštšenkoga, 
polnud riigitruu ega poliitili-
ne. Vaid oli üdini romantili-
ne laulja vaevukuuldava balti 
aktsendiga, mis õigupoolest 
polegi aktsent. Pigem balti 
hääldus,“ sõnas ta.

Selline populaarsus nõudis 
tohutut tööd. Raivo Sersant, 
kes töötas Joala mänedžerina 
aastatel 1980–1983, jutustas, 
kuidas Joala andis koos Rada-
riga 82 kontserti 20 päevaga – 
neli kontserti päevas.

„Laulda tuli pool kont-
serdist, kuskil 8–12 lugu. 
Kontsertide vahe oli 20–30 
minutit. Rahvas käis kontser-
dil nagu kinos. Teine suur-
saavutus oli seitse kontserti 
päevas. See tähendas seda, et 
esimene toimus kell kümme 
hommikul sõjaväeosas. Pärast 
veel kolm staadionikontserti 
koos täpselt samal ajal toimu-
va kolme saalikontserdiga. 
Muusikud esitasid 5–6 lugu 
staadionil, seejärel hüppasid 
käiva mootoriga ootavasse 
bussi ja kihutasid kontsert-
majja, kus mängisid ühe poo-
le kontserdist ja kohe tagasi 
staadionile,“ meenutas ta.

„Ja sellise tempo juures lau-
lis Joala alati otse ning Radar 
mängis alati otse. Jaak laulis 
vene repertuaari väga hästi, 

ehkki need olid väga nõud-
likud, ka füüsilist pingutust 
nõudvad lood. Tuuri jooksul 
tehti talle nii mõnigi kord 
häälepaelte kiirravi – määri-
ti häälepaelu astelpajuõliga,“ 
jätkas Sersant.

Endiselt väga 
populaarne
Jaak Joala on endiselt popu-
laarne. Saabuvaks Joala 70. 
sünniaastapäevaks on plaadi-
firma JJ Music välja andnud 
muusiku laululoomingu pa-
remiku heliplaatidel: üheksa 
eestikeelset plaati, millest igal 
on laulja nime üks täht, moo-
dustades kokku tema nime, 
lisaks kaks kogumikku Joala 
venekeelsete lauludega ning 
ilmumas on veel mitu plaati.

2.–10. oktoobrini on ka-
vas neli suurejoonelist aus-
tuskontserti Tallinna, Tartu, 
Pärnu ja Jõhvi kontserdi-
majades. Jaak Joala populaar-
semaid laule esitavad noore-
ma põlvkonna artistid, keda 
Jaak kas otseselt või kaudselt 
oma eeskujuga on mõjuta-
nud: Tanel Padar, Tanja Mih-
hailova-Saar, Uku Suviste 
ning Karl-Erik Taukar.

Joala on postuumselt tun-
nistatud kolmel aastal jär-
jest (2017–2019) müügitu-
lemuste järgi Eesti Kuldse 
Plaadi laureaadiks kui parim 
meesartist.

Teleesilinastused – raskemeelne sõda ja komöödia enesekindlusest

Jaak Joala venekeelsed 
šlaagrid jõudsid heliplaadile
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

kiiresti valmivaid snitsleid ja kotlette,
maitsvaid sinke ning vorste

Kampaania sealiha

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

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Tuleohutustoodete hulgi- ja jaemüük

Vaate meie e-poodi tuleohutusmarket.ee

6kg PULBERKUSTUTI
kampaaniahinnaga 31,60€

31,60€
Tel: 5620 2066

E-post: info@tuki.ee

MÄRTSIS TULEKUSTUTI
KONTROLL AINULT

Narva 39, Rakvere

3€

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat 31.03 ja 15.04
B-kat e-õpe 02.04 ja 23.04

Esmaabi koolitus 11.04 ja 25.04
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

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

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 4.04.2020 kell 10.00

•

algab 23.04.2020 kell 10.00

• algab 6.04.2020 kell 18.00

• algab 3.06.2020 kell 18.00

• algab 7.05.2020 kell 18.00

• sõiduki rent eksamiks

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

T-kategooria

(35h)

(140h)

(buss)

(traktor)

(traktor)
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