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90-aastase proua Elviine Rubeni mälestused
Alates tänasest avaldame Kuulutaja veergudel 
üle nädala järjeloona Elviine Rubeni meenu-
tusi valusatest ning pöördelistest perioodidest 
nii tema elus kui maailma ajaloos. Praegu 
Lääne-Virumaal Vinni vallas elava vanaproua 
jutustused on kirja pannud Kuulutaja kaasautor 
Ülle Kask.

Avaldatav ei pretendeeri absoluutsele tõele, 
vaid räägib möödanikust paljunäinud Elviine 
Rubeni silmade läbi, tuues teieni tema isiklikke 
kogemusi ja mälestusi sõja-aastaist ning eda-
sistest aegadest. Ühtlasi saab lugeja kaasa elada 
südika proua käänulisele eluteele.

Elviine Ruben, neiupõlvenimega Künnap 
sündis 6. augustil 1930. aastal Kamarovka 
külas, Leningradi oblastis.

Elviine vanaema, Leena Bergi suguselts 
kolis 19. sajandil Tsaari-Venemaale, Nar-
va taha. Vanaisa Martin Berg, kes oli Eestis 
Laiusel kirikutegelane, läks kohalike saksa 
võimudega tülli ja põgenes piiri taha. Seal 
anti pagulastele maad ja müüdi koguni mõi-
said. Mis tingimustel seda tehti, vanaema 
Leena ei rääkinud, küll aga jagas vanaisa 
Martin Berg hiljem nelja tütre vahel Utišen-
je mõisa ja selle maad ära ning nii tekkiski 
sinna eestlaste asundus. Vanadel maakaar-
tidel pidi veel selle mõisa asukoht kirjas 
olema.

Elviine isa Friedrich Künnap ja tema neli 
õde sündisid Peterburis. Vanaisa Otto oli 
õppinud kullasepaks, kuid töötas sepana.

Ema Anne, kes jäi 8-aastaselt orvuks, oli 
pärit Peterburi lähedalt Kaskova külast. Kui-
das nad isaga kohtusid, Elviine ei tea, kuid 
noored abiellusid 1929. aasta jõulude paiku 
ja neile sündis kaks last: Elviine ja neli aastat 
noorem vend Voldemar.

Elviine mäletab asukohta, mis esivane-
mate mõisast järele oli jäänud – varemeid 
ja seda ümbritsevat metsa ning kaunist loo-
dust. Tagalageda järve, millele venelased 
panid nimeks Kljutški – maa-alune allikas. 
Kljutš tähendab vene keeles ka võtit. Hiljem 
muudeti Kljutški küla nimi Kamarovkaks ja 
seal elati 1938. aastani.

Kuigi nõukogude võimu tulekuga algas 
kollektiviseerimine ja rajati kolhoosid, anti 
pere peale umbes 1,2 hektarit maad, mis oli 

sealkandis väga viljakas. Kartul kasvas mühi-
nal, viljapõld andis leiva lauale. Perel olid 
ka mõned lambad ja kaks lehma. Üks lehm 
oli vanaema Leena, teine Elviine vanemate 
nimel.

Kuni 1939. aastani olid Narva taga, tol-
leaegses Leningradi oblastis, mis moo-
dustati Nõukogude Venemaal aastal 1927, 
suured Eesti asundused. Osa küladest 
kuulus Kingissepa rajooni koosseisu, osa 
Lomonossovi.

Elviine: „Mäletan, et Eesti külas Kama-
rovkas, kus ma sündisin ja kuni 12. elu-
aastani elasin, oli Soome lahe poolses otsas 
suur karstiala. Niisuguseid karstialasid ma 
pole enne näinud. 25 aastat peale sõda käi-
sin uuesti seda looduse imet vaatamas. Teine 
huvitav nähtus oli kaev mäe otsas, mida kut-
suti kullakaevuks. Kas see oli arteesia tüüpi 
või ei, aga kaev ei saanud iialgi tühjaks. Vesi 
jooksis kogu aeg ja nõnda moodustus mäe 
alla raba.

Minu vanaema kasvas üles Peterburis, aga 
ta ei rääkinud põhimõtteliselt vene keelt. 
Ka meie kodus ei tohtinud vene keeles rää-
kida. Vanaema ütles, et iga vene koer hau-
gub tänaval vene keeles, teie minu koju vene 
keeles rääkima ei tule. Kange mutt oli. Talle 
ei tehtud selle eest mitte midagi. Aga loo-
mulikult tundis ta kirillitsa tähti, sest luges 
tohutult palju. Sel ajal toodi veel kodudesse 
eestikeelseid raamatuid ka. Mööda külasid 
käisid rändraamatukoguhoidjad, kotid seljas. 
Kui laenutatud juturaamatud läbi sai loetud, 
toodi uued.

Kingsepad ja rätsepad käisid täpselt sama-
moodi mööda kodusid, aga materjal ja riie 
pidi endal olema. Kõik naised oskasid kudu-
da ja lõnga kraasida. Kas linased või villased 
riideid, kõik kooti ise. Keegi Lille-nimeline 
rätsep käis meil naistele kleite ja meestele 
ülikondi õmblemas. Lille-papi ajas emaga 
juttu ja muudkui õmbles. Kohal oli ta nädala 
või kaks korraga. Kogu küla käis meilt läbi 
riideid selga tellimas. Naistel polnud aega 
õmmelda, nad pidid kolhoosis tööl käima ja 
mõned ei osanudki. Rätsepal oli küla korda 
käies oma masin kaasas, aga meil oli kodus 
jalaga masin olemas.“

Jätkub 2. aprillil.

ARVAMUS

Hooldekodu koht 
taskukohasemaks
V iimastel aastatel on 

pikaajalise hoolduse 
käsitlus leidnud suu-

remat tähelepanu nii ühis-
konnas kui ka tõusnud jõuli-
semalt esile poliitilistes arut-
eludes. Eestimaa inimesed va-
javad kindlustunnet, et neile 
on tagatud väärikas vanane-
mine, muretsemata, et oma 
lähedastele raskeks koormaks 
jäädakse. Ei kardeta lisandu-
vaid aastaid, vaid ikka seda, et 
enam iseendaga toime ei tule.

Eesti inimeste keskmine 
eluiga tõuseb. Statistika-
ameti andmetele tuginedes 
jõuab üle 65-aastaste osakaal 
rahvastikust 25 protsendi-
ni juba 2030. aastal ning 30 
protsendini 2060. aastal. Ees-
ti elanikud elavad küll üha 
kauem, kuid tervena elatud 
aastate arv tõuseb tagasihoid-
likult. Meeste oodatav eluiga 
on sünnimomendil 74,4 elu-
aastat, millest elatakse ter-
vena 54,1 eluaastat. Naiste 
puhul on need numbrid vas-
tavalt 82,8 ja 57,6 eluaastat. 
Need numbrid näitavad mei-
le selgelt kasvavat vajadust 
pikaajalise hoolduse järele.

Praegune  sotsiaalkaitse 
pole jätkusuutlik
Vajadus pikaajalise hoolduse 
järele tekib elu jooksul um-
bes 15 protsendil elanikkon-
nast, seda enamasti vääri-
kas eas. Pikaajalise hoolduse 
korralduse üks põhimõte-
test peab olema see, et õen-
dusabi on tagatud vajalikus 
mahus, sõltumata sellest, 
kas inimene vajab seda tee-
nust kodus, hoolekande- või 
tervishoiuasutuses.

Eakate toimetulekut tuleb 
toetada vajalike sotsiaal- ja 
tervishoiuteenustega, mis ai-
tavad soliidses eas inimestel 
elada võimalikult kaua ise-
seisvalt oma kodus. Siinkohal 
on oluline tõsta ka avaliku 
ruumi ja teenuste ligipääse-
tavust – kohalikel omavalit-
sustel ja riigil tuleb arvestada 
vanusesõbraliku keskkonna 
põhimõtetega. Seda nii hoo-
nete ehitamisel, ligipääse-
tavuse parandamisel kui ka 
linnaruumi planeerimisel ja 
avalike teenuste pakkumisel. 
Vanemaealisi tuleb ühiskon-

naellu enam kaasata, nad on 
tegusad inimesed, kes soovi-
vad ja suudavad kogukonna 
heaks panustada.

Eesti riiklik rahastus pika-
ajalise hoolduse valdkonnas 
on tunduvalt madalam kui 
Euroopa Liidus keskmiselt. 
Kui meie panustame antud 
valdkonda SKP-st umbes 0,4 
protsenti, siis kõrgelt arene-
nud riikides on see näitaja 
2–3 protsenti SKP-st. Antud 
olukorras ei ole meil võimalik 
pakkuda võrreldavat teenust 
ja kvaliteeti ning sealjuures 
maksta valdkonnas tegut-
sevatele inimestele väärikat 
palka.

Eesti hoolekandesüsteem 
vajab muudatusi ning ühis-
kondlikke kokkuleppeid, et 
tagada inimestele väärikas va-
naduspõlv ja teenuste jätku-
suutlik rahastamine. Arengu-
seire Keskuse tervishoidu kä-
sitlevad analüüsid näitavad, et 
ülekaalukalt sotsiaalmaksu-
le toetuv Eesti sotsiaalkaitse 
pole jätkusuutlik. Just sellele 
toetudes on võetud eesmär-
giks uurida Eesti maksusüs-
teemi tulevikuvõimalusi, et 
leida lahendusi ka pikaajalise 
hooldusega seotud küsimus-
tele. On oluline kaardista-
da, kuidas Eesti vananevas 
ühiskonnas saaks kõige tõ-
husamalt korraldada igapäe-
vast abi vajavate inimeste 
hooldus.

Meie seas on kümneid tu-
handeid inimesi, kes on iga-
päevaselt hõivatud pikaajalist 
hooldust vajava lähedase abis-
tamisega. Paraku kannavad 
omastehooldajad koormust 
nii abistamisel kui teenuste 
rahastamisel. Olukorras, kus 
teenustele ligipääs sõltub üha 
enam teenusekasutaja makse-
võimest, suurendab see tee-
nuste kasutamisest tingitud 
vaesumise riski. Arvestades, 
et suure osa 50-aastaste ja 
vanemate inimeste rahalised 
võimalused on piiratud, seab 
see Eesti vanemaealised suur-
de vaesuse ja sotsiaalse tõrju-
tuse ohtu.

Pikaajalise hoolduse teenu-
sed jagunevad ravi- ja hoole-
kandeteenusteks, millel on eri 
finantseerimisallikad. Ravi-
kindlustus tagab selle, et ravi-

teenused, mis on kallimad 
kui hoolekandeteenused, on 
üldiselt hästi kättesaadavad. 
Hoolekandeteenuste eest pea-
vad aga suuresti maksma abi-
vajajad ja nende pereliikmed. 
Paraku võib juhtuda see, et 
pärast aktiivravi lõppu pole 
perel võimalik ise piisavalt 
abi pakkuda ning raha hool-
dusteenuste eest tasumiseks 
ei jätku. Nii võibki abivajaja 
seisund taas halveneda ja va-
jada uuesti aktiivravi.

Naised on 
suurimad kannatajad
Omastehooldus piirab pere-
liikmete, eriti naiste võimet 
aktiivselt tööturul osaleda. 
Samas peab kõigil Eesti ini-
mestel olema võrdne võima-
lus eneseteostuseks ja ühis-
konnaelus kaasa rääkida. Pea-
me vähendama perekondade 
halduskoormust ning tagama 
omastehooldajatele paremad 
võimalused ühendada töö- ja 
pereelu. Iga ühiskonnaliige 
peab tundma end toetatuna 
ja väärtustatuna, seda eeskätt 
riigi poolt. Tuleb suurendada 
teenuste mahtusid ja saajate 
ringi, vähendada hooldus-
vajadusega inimeste ning 
nende perede omaosalust 
hooldusteenuste eest tasumi-
sel, rakendada maksuerisusi 
hoolduskulude vähendami-
seks ja luua juurde erihoole-
kandeteenuste kohtasid.

Eespool toodu elluviimi-
seks on kahtlemata vaja lisa-
raha, kuid see on ülioluline. 
Meil tuleb luua mõistlikud ja 
jätkusuutlikud lahendused, 
seades esikohale inimeste 
heaolu ning lähtuda igaühe 
konkreetsetest vajadustest ja 
võimalustest. Keskerakon-
na kindel eesmärk on leida 
lahendusi, et iga Eestimaa 
inimene saaks vajalikke tee-
nuseid õigeaegselt ja vajali-
kus mahus, sõltumata sellest, 
millises omavalitsuses ta elab. 
Usun, et need on väärtused, 
mis on meile kõigile omased 
ja olulised.

Siret Kotka,
Riigikogu sotsiaalkomisjoni 

esimees (Keskerakond)
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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

MÕNE REAGA

Lisaeelarvest toetatakse õpilünkade tasandamist

Valitsus kiitis kolmapäeva õhtul sidevahendite teel peetud 
istungil heaks lisaeelarve eelnõu, millega eraldatakse hari-
dus- ja teadusministeeriumi valdkonnale 14,4 miljonit eurot, 
millest 13,4 on ministeeriumi eelarves.

„Praegu on kõige olulisem kriisi mõjude leevendamine – 
ministeeriumile kavandatavast summast suur osa on mõel-
dud just nimelt laste ja noorte õpilünkade tasandamiseks ning 
vaimse tervise toetamiseks. Olulisel kohal on ka distants-
õppe läbi viimiseks vajalike arvutite ning internetiühenduse 
tagamine,“ selgitas haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

6 miljonit on kavandatud suvisteks laagriteks, kus saab pak-
kuda lastele ja noortele nii vaimset tervist turgutavat mee-
lelahutust, õpioskuste arendamist kui õpilünkade tasanda-
mist. Veel 6 miljonit on planeeritud erahuvihariduse, -huvi-
tegevuse, erakoolide, eralasteaedade ja -hoidude pidajate toe-
tamiseks kriisi mõjude leevendamiseks.

Pool miljonit on nähtud ette koostöös Lastekaitse Lii-
duga koolidele täiendavate arvutite soetamiseks, et jagada 
neid distantsõppe perioodiks õppijatele. Lisaeelarves eral-
datud summa eest on planeeritud soetada ligi 1400 arvutit. 
Varasemalt on ministeerium eraldanud toetust 1254 arvuti 
soetamiseks.

0,9 miljonit eurot on planeeritud haridusasutustele kiir-
testide soetamiseks ning 1 miljonit eurot on kavandatud koos-
töös kohalike omavalitsustega peredele parema interneti-
ühenduse tagamiseks.
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MUST KROONIKA

VARGUS
14. märtsil alustas politsei 
kriminaalmenetlust selles, 
et Viru-Nigula vallas Aseris 
varastati 74-aastase mehe 
sõiduauto Toyota. Politsei 
leidis auto ja tagastas oma-
nikule. Juhtunu täpsemad 
asjaolud on selgitamisel.

TAHMAPÕLENGUD
14. märtsil kell 9.56 kutsuti 
päästjad Vinni valda Veadla 
külla, kus oli talumaja korst-
nas süttinud tahm. Elanikud 
suutsid päästeametilt saadud 
juhiste järgi ohu likvideerida 
selleks ajaks, kui päästjad ko-
hale jõudsid. Majas oli ole-
mas suitsuandur.

14. märtsil kell 13.45 sai 
Häirekeskus väljakutse Tapa 
linna Jaani tänavale järje-
kordsele tahmapõlenule, kus 
suitsulõõris ja korstnas oli 
tahm süttinud. Päästjad ee-
maldasid pliidi alt põlevma-
terjali, viisid läbi kontrolli ja 
kodunõustamise. Majas oli 
olemas vingugaasiandur.

Piirivalvurid aitasid kaldale Peipsil eksinud kalurid
Teisipäeva ennelõunal laskus 
Peipsi järvistule ootamatult 
tihe udu, mistõttu kaotasid 
mitmed järve jääl liikunud 
kalurid sihi ega leidnud enam 
tagasiteed kaldale.

Esimene teade hätta sat-
tunud kalurist saabus enne 
keskpäeva, kui jalgsi Peipsile 
kalastama läinud noor mees 
ei suutnud tiheda udu tõttu 
kallast leida. Telefonivest-
luses ning radarivaatlusega 
selgitati välja mehe võima-
lik asukoht, tal paluti jääda 
paigale ning Mustvee saani-
patrull asus mehe otsingule. 
Mees leiti kaldast kahe kilo-
meetri kauguselt järvelt, ta 
võeti mootorsaanile ning sõi-
dutati kaldale. Mees oli elu ja 
tervise juures ning võttis suu-
na koduteele.

Teine teade jääl eksinud 
kaluritest saabus õhtul kella 
19 paiku, kui kolm mootor-
kelguga järvele läinud meest 
palusid kalda leidmiseks piiri-
valvuritele abi. Piirivalvurid 
ja Läti kalurid vestlesid es-
malt telefonitsi ning kui eksi-
nute asukoht oli teada, sõitsid 

piirivalvurid neile appi. Kui-
võrd kalurid enesega kaasas 
olnud navigeerimisseadet ise 
kasutada ei osanud, sisestasid 
piirivalvurid sinna tarvili-
kud koordinaadid, mida jäl-
gides tagasi sõita. Meerapalu 
kalapunkti lähistel kaldal 
ootas kalureid teine piirival-
vepatrull, kes meestele val-
gusallikaga õige kursi hoid-
miseks märku andis. Mehed 
jõudsid kaldale vahetult enne 
südaööd.

Mustvee kordoni juht Jal-
mar Ernits selgitas, et vii-
maste päevade temperatuu-
ride kõikumised on mitmel 
järjestikkusel päeval Peipsile 
enesega kaasa toonud tiheda 
udu, milles nii vilunud kui 
ka algajad kalastajad on ära 
eksinud. Ernitsa sõnul ükski 
udus eksinud kalur õnneks 
naaberriigi territooriumile 
sattunud ei ole, kuid kümneid 
ja kümneid kilomeetreid on 
sihi kaotanud inimesed siiski 
järvel maismaad otsides maha 
käinud ja sõitnud.

Ta tuletas kaluritele meel-
de, et ilmaolude halvenedes 

ja järvel orientiiri kaotades 
tuleb jääda ühele kohale pai-
gale ning viivitamatult ühen-
dust võtta lähima kordoni-
ga, et vajalikud juhised ja abi 
võimalikult kiiresti saabuks. 
„Järvele minnes tuleks kaasa 
võtta lisaks kalastusvarus-
tusele ja isikut tõendavale 
dokumendile ka laetud mo-
biiltelefon, milles on kordoni 
kontaktnumber. Lisaks tuleks 
enese turvalisuse tagamiseks 
kaasa võtta ka navigatsiooni-
vahend ning enne veekogule 
minemist selle kasutamine 
endale ka selgeks teha,“ lisas 
Ernits.

Kordoni juht rõhutab se-
dagi, et enne jääle minekut 
tutvutaks kindlasti jääoludega 
ning vajaduse korral küsitaks 
lisainfot kordonist. Piirivee-
kogule väljumine tuleb kind-
lasti ka registreerida, sest vaid 
nii saavad piirivalvurid teid 
vajaliku infoga kurssi viia 
ning häda korral viivitama-
tult abi pakkuda.

Kuulutaja

Lasteaedade kohatasust antakse taas vabastust
Omavalitsused on järjepanu 
teatanud, et plaanivad vabas-
tada lapsevanemad lasteaia ko-
hatasu maksmise kohustusest 
perioodil, mil valitsus on tun-
givalt soovitanud lapsi laste-
aeda mitte viia. Kesknädalal 
tegid sellesisulise otsuse Rak-
vere linnavolikogu.

Valdavalt on sedalaadi et-
tepanekud linna- või valla-
valitsuse poolt koostatud ning 
ootavad heakskiitu volikogus. 
Lähenemisi on erinevaid, üh-
tedes omavalitsustes peata-
takse maksed vanematele, kes 
lasteaiateenust ei kasuta, teis-
tes kõigile.

Rakvere linnas sai kolma-
päevasel volikogu istungil 
tasude peatamine heakskiidu 
ning mindi teise variandi teed. 
Sarnased ettepanekud tegid 
nii Rakvere linnavalitsus kui 
Isamaa fraktsioon. Lisaks pan-
di ette vaadata üle linna huvi-
koolide tasud.

Rakvere linnapea Triin Va-
rek selgitas, et tavaliselt on 

lapsevanemal tasu maksmise 
kohustus ka aja eest, mis laps ei 
ole lasteaias. „Inimeste toime-
tulekuraskuste leevendamise 
ja haiguse leviku piiramise ühe 
abinõuna saab Rakvere linn 
vabastada lapsevanemad ajuti-
selt tasust, mida nad maksavad 
koolieelse lasteasutuse kulu-
de katteks,“ põhjendas Varek 
ettepanekut.

„Munitsipaallasteaias käi-
vate ning lapsehoiuteenust 
kasutavate laste vanemaid tu-
leb kohelda võrdselt, samadel 
asjaoludel on põhjendatud ka 
eralasteaias käivate Rakvere 
laste eest tasumisele kuuluva 
õppemaksu hüvitamine sarna-
selt 2020. aasta kevadele,“ täp-
sustas linnapea.

Kohatasude maksmisest va-
bastatakse lapsevanemad ap-
rillis ja mais – kuna märtsi ar-
ved on juba välja saadetud, siis 
maikuus tagasiulatuvalt raha 
ei võeta.

Kuna huvikoolide tegevus 
rangete piirangute perioo-

dil küll jätkub, kuid seda võib 
läbi viia ainult distantsõppena, 
otsustati Rakvere spordikoo-
lis ja Rakvere muusikakoolis 
vanemate maksekoormust 
vähendada poole võrra. Vii-
mase puhul nii märtsis kui 
aprillis, spordikoolis aga vaid 
aprillis, sest märtsikuu eest ei 
esitata arveid üldse. Märtsiks 
on spordikool suundunud 
puhkusele ning selleks ajaks 
kavandatud õppetöö toimub 
plaanide järgi augustis.

Vastu võetud otsused puu-
dutavad praegu konkreetselt 
nimetatud kuid. „Kui olukord 
läheb hullemaks ja piirangute 
aega pikendatakse, siis oleme 
olukorra ees, kus tuleb teha 
uued otsused. Aga praegu 
ikkagi elame lootuses, et lä-
heb paremaks,“ sõnas Varek, 
kutsudes ühtlasi inimesi üles 
sellele kaasa aitama. „Palume 
tungivalt lapsi ilma hädavaja-
duseta lasteaeda mitte viia.“

Liisi Kanna
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Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt 

kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus 

(vajadusel väljasõidud kliendi juurde)
RASKETEHNIKA, VEOAUTODE NING 
HAAGISTE REMONT, HOOLDUS NING 
VARUOSAD
FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD 
(väljasõidud klientide juurde)
SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD
KLIIMADE TÄITMINE+REMONT
RASKETEHNIKA REHVITÖÖD
VEOAUTODE REHVITÖÖD
REHVIDE PARANDUS+MÜÜK
ALUSROOMIKUTE REMONT+MÜÜK

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
põllumaid, 
metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5622 7518

KINNISVARA

• Müüa 2toaline mugavustega korter Len-
nuki tänaval. Tel 518 9921

• Müüa Vinnis 2toaline remonditud korter 
rõduga, V korrus. Renoveeritud majas. Tel 
5624 4605

• Müüa Vinnis renoveeritud majas korter, V 
korrusel, 2toaline, rõduga, tehtud remont. 
Tel 5624 4605

• Müüa 2toaline korter Kundas. Hind 7000 
€. Tel 5814 5425

• Müüa korter Siimustis, 2toaline, II korrus, 
ahiküte + soojuspump. Osaliselt möbleeri-
tud. Tel 5624 4605

• Müüa 2toaline rõduga korter Aseris. Tel 
5632 7008

• Jõgeval müüa 2toaline korter. Küsi tel 
5626 1662

• Müüa Kundas 3toaline (49 m2) reno-
veeritud korter koos uue sisustusega või 
vahetada 1toalise korteri vastu Rakveres. 
Tel 5894 2895

• Müüa Viru-Nigulas heas korras 3toaline 
korter, asub I korrusel ja hind kokkuleppel. 
Helistada telefonil 5851 5145

• Müün ½ maja, remontimata. On projekt 
teisele korrusele, Rahu 10. Hind 20 000 €. 
Tel 526 8161

• Müüa 2korruseline maja Tõrma külas 
(remonti vajav). Tel 5624 4605

• Müüa maja (remonti vajav) Viru-Nigula 
vallas, Aserist 3 km. Tel 5624 4605

• Müüa 2korruseline maja Põltsamaal, 
Kalana külas. Tel 5624 4605

• Müüa elamumaa Tõrma külas 1 ha. Tel 
5624 4605

• Müüa elamumaa Viru-Nigula vallas 
(Vasta külas), 6400 m2, liitumised puuduvad. 
Tel 5624 4605

OST

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

• Ostan korteri Porkunis. Tel 518 7979

• Ostan 1- või 2toalise kõigi mugavustega 
rõduga korteri Rakveres. Tel 5349 9628

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

• Ostan Rakveres kõige mugavustega 2toa-
lise korteri otse omanikult. Tel 528 1874

• Ostan krundi või suvila Võsul. Soovitavalt 
otse omanikult. Tel 5800 4838

• Ostan maja Lääne-Virumaal. Võib vajada 
sanitaarremonti. Hind võiks jääda mak-
simum 25 000 € juurde. Võin pakkuda ka 
vahetust 3toalise korteri vastu. Tel 5440 0589

• Ostan maja, krundi või ridaelamuboksi 
(äärmine) Sõmerul või Näpil, võib pakkuda 
ka Rakveres. Pakkumised tel 5532743 (ka 
sms)

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

• Soovin osta maad kuni 20 ha. Tehing 5 
päevaga. Email: eurocompany100@hush-
mail.com, tel 5884 1453

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile 1toaline mugavustega korter 
Rakveres, Võidu tn 84. Üüri hind 185 € kuus + 
kommunaalmaksud. Info tel 527 0058

• Annan üürile 1toalise korteri Rakvere 
linnas. Üür 150 € + üks kuu ettemaks (elekt-
riküte). Tel 5688 7918

• Üürile anda otse omanikult värskelt 
remonditud 1toaline ahjuküttega korter, 
Rakvere kesklinnas (29,5 m2 - köök, tuba, 
san.sõlm). II korrus, puukuur, väike korrus-
maja. Soe, külm vesi ja pesemisvõimalused. 
Tel 588 7475

• Anda üürile Türi-Alliku (Türi-Paide vahel) 
1toaline möbleeritud korter otse omani-
kult. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline kõigi mugavustega 
korter Rakveres, möbleeritud. Hind 280 € + 
kommunaalmaksud ja elekter. Tel 5559 3288

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

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega korter 
Rakveres, vesi õues. Üüri hind 110 €+ kom-
munaal maksud. Info 527 0058

• Anda üürile otse omanikult 2toaline ahju-
küttega korter Kadilas. Tel 513 7633

• Anda üürile Siimustis 2toaline korter. 
Ahiküte + soojuspump. Osaliselt möbleeri-
tud. Tel 5624 4605

• Anda üürile Paides 3toaline korter otse 
omanikult. Tel 5624 4605

ÄRIPINNAD

• Üürile anda otse omanikult kaasaegsed 
rendiruumid, I korrusel Rakveres. Trans-
pordisõlme vahetus läheduses. Suur avar 
parkla, esimene korrus, sisenemine tänavalt. 
Rent mõistlik. Ruumid eri suuruses (25, 
26, 31 m2 ) võimalik ühendada erifunkt-
sioonid (ladu, kontor, müügipind). Tel 588 
7475

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa GAZ 53, vana kabiiniga, kallur, kõrge 
kastiga. Tel 5624 4605

• Müüa Ford Grand C-Max, 2011. a. 
1,6 TDCi, 6 käiku, manuaal, läbisõit 243 
000 km, mahtuniversaal 7-kohta, kehtiv 
tehnoülevaatus ja kindlustus, hooldused 
tehtud õigeaegselt, ökonoomne 5,6 l/100 
keskmine, kaasa korralikud 1. a talv ka-
sutatud Nokia naastrehvid, suverehvid. 
HIND 4700 €.  Tel 5373 7794

• Müüa väga heas seisukorras Ford Focus, 
2003. a. 1,8 diisel. Auto universaal, musta 
värvi. Midagi remonti ei vaja ja kõik töötab 
nagu peab. Auto asub Paide linnas, helistada 
tel 5809 6086

• Müüa väga heas korras KIA Ceed, hall 
metallik, km alla 42 000. 2. märts tehtud 
aastahooldus. Kehtiv tehase garantii 2023. 
a . Kui on huvi helista tel 5309 7465. Rakvere

• Müüa Opel Astra. 1,6. 74kW, auto on heas 
korras. Ülevaatus 12.2121. a. Tel 517 4193

VARUOSAD
• Müüa kasutatud suverehvid r14 velgedel, 
plekk. Hind 80 €. Tel 5554 6315

• Müüa Audi 80 varuosadeks, 1991. a. Tel 
5566 0516

• Ostan Volga 24 esi- ja tagauksed. Tel 
524 0996

• Ostan Volga 24 tagavedrud, võib pakkuda 
muid osi. Tel 518 7053

• Ostan Vazi, Moskvichi, Volga uusi osasid: 
plekke, tulesid, stangesid jne. Uusi veneaeg-
seid rehve. Tel 515 7395

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

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 5956

• Ostan veoauto GAZ-51. Tel 5866 2953

• Ostan VAZ/ZAZ/GAZ tüüpi sõidukeid 
ning vene mopeede: Riga, Delta, Mini, 
Stella jne. Igas seisukorras! Pakkuge julgelt! 
Tel 5565 9595

• Sõidukite kokkuost üle Eesti! Lää-
ne-Virumaal tuleme kohale 15 minutiga 
ja maksame parimat hinda! Pakkuda 
võib ka vigaseid, avariiliseid või seis-
nud masinaid. Arveldamine sularahas! 
Helista 5631 1001

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

• Ostan autosid ja kaubikuid! Võib 
pakkuda absoluutselt igas seisukorras 
ning hinnaklassis. Pakkumine teha 
telefonil 5309 2650

• Ostan vene sõidukeid (võib olla kaua 
seisnud) ja nende varuosasid. Tel 5346 6841

• Ostan seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Maksan 
õiglast hinda. Sobiva pakkumise korral 
tulen kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. Tel 5376 
2575

• Ostan igasuguses seisukorras sõidu-
keid. Võivad vajada remonti, olla seisnud, 
avariilised, heas korras, romud jne. Sobiva 
pakkumise puhul kiire tehing. Romud kus-
tutan arvelt. Tel 5357 7108

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Huvi pakuvad 
ka vanad autod ja uunikumid! Vajadusel 
puksiir! Arvelt kustutamine! Virumaal 
tulen kohe kohale, paku julgesti! Tel 
5565 9595

• Ostan igas seisukorras kaubiku või mah-
tuniversaali. Kiire tehing ja vormistamine. 
Tel 5365 4085, skampus@online.ee

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

VEOTEENUS JA RENT

 

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

* 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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

• 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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Küte, vesi, 

kanalisatsioon, 
jäätunud torude 

sulatus

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• 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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi

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

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

 

• Veoteenus: kolimine, kolu vedu prügi-
mäele. Tel 506 1547

• 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

KAEVETEENUSED
• Kaevetööd laadurekskavaatoriga Vinni- 
ja Rakvere vallas. Tel 5609 9390

• Kraana puldist juhitav. Pöördpea, grei-
fer, palgilõuad. 21 m pealt tõstab 300 kg ja 
kõrvalt 4600 kg. Kandevõime 12 t, kast 6 m 
x 2,5 m. 3,5 t ekskavaatori rent 100 €/päev. 
Tel 5305 1098

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

EHITUSTEENUS
• Teostame kõiki lammutustöid koos prahi 
äraveoga. Tel 5330 5970

• Lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5553 0770

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

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele re-
monti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

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

• Ehitus, siseviimistlus, remonttööd (kor-
terid, majad, suvilad). Tel 504 5560

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

• Teen kõiki lammutustöid, samas teen 
keldrite- ja pööningute puhastust. Tel 
5895 6633

• Epopindade paigaldus. Hinnad kokku-
leppel. Helista ja küsi lisa! Tel 5668 4415

• Teostan korterite ja elamute ehitus- ja 
remonditöid Rakveres. Viimistlus, plaatimi-
ne, vannitoad, saunad, elekter, santehnilised 
tööd, terrassid, abihooned, aiad, puitfassaa-
did, jne. Lisainfo tel 5381 8825

• Olen pere väike fi rma, kes tegeleb erine-
vate ehitustöödega. Selle alla kuuluvad: 
maalritööd, torutööd, kipsitööd, välisfassaa-
di tööd, katuse tööd - nii lame, kui ka viilka-
tused, betoonitööd, tänavakivide paigaldus. 
Üldehitus ja ka kuurid. Kasvuhoonete ehitus 
ja renoveerimine. Teostan ka alltöövõttu. 
Võtke julgesti ühendust telefoni teel 5395 
4655 või meili: poder79allan@online.ee

• Teostame kõiki ehitus-ja remonttöid 
nii eramutes kui korterites, vannitoad, 
siseviimistlus, elektritööd, voodrid, soojus-
tamine, vundamendid, katused jne. Kõik 
santehnilised tööd .Hinnad taskukohased. 
Info tel 5808 5965

• Teostame eramute ventilatsioonitöid, 
täislahendus. Küsi pakkumist tel 5197 0125

• Erinevad ehitustööd (viilkatused, lame-
katused, fassaadid, lammutus, sisetööd, 
kipsitööd jne). Väikese ja suuremahulised 
tööd. Hinnad soodsad. Mõtleme, arutame 
ja teeme ära! Info tel 5381 8063

• Pakun abi kui vaja kodus meeste töid teha. 
Ehitada, parandada midagi, transpordi 
teenust. Küsi julgelt, tel 526 0804

• Remont, renoveerimine, ehitus. Tel 
5646 0674

• Ehitusettevõte Fixzone OÜ teostab 
erinevaid üldehitustöid: terrassid, 
saunad, fassaadid, katused, siseviimist-
lus jne. Töid teostame üle Eesti. Küsi 
pakkumist juba täna. Tel 5669 9311 või 
info@fi xzone.ee

• Biopuhastite, septikute paigaldus ja 
müük. Hajaasustuse programm. E-post 
erlend@eestiseptik.ee, tel 5757 0202

• Terrasside-, varjualuste- ja kuuride 
ehitus. Tel 5553 0770

• Korterite, vannitubade remont. Tel 
5553 0770

• Maalritööd, trepikodade remont, kroh-
vitööd, üldehitus, renoveerimistööd. Tel 
5897 9293 Ehmes OÜ. Lai 3 a

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Viru-
maal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone vun-
damentide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

• Teostan maalri ja siseviimistlustöid, 
vannitubade remont ja plaatimine. Tel 
5684 3839, www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

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

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

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
süvendamine, remont ja rõngaste vaheta-
mine. Kaevuümbriste ehitus ja käsipumba 
paigaldus. Tel 5840 0240

• 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: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
t e s ü s t e e m i d e  p a i g a l d u s t  n i n g 
hooldust (pottsepp, korstnapühki-
ja, keskküttespetsialist, soojuspum-
baspetsialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, 
www.küttesalong.ee

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult, 
boilerite puhastus ja remont. E-P. Tel 
5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi 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

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

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

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

Ootame tööle NAISTEJUUKSURIT, 
kasuks tuleb ka meestelõikuse oskus. 
Tel 5897 9293

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, 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, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

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

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Aastaaruanded. 
Raamatupidamise 

teenus. 
Kogemus 20+ aastat.

Info: avekirsi@gmail.com, 
5455 1595. Ave Kirsi

ingliteteraapia. weebly.
com/ raamatupidamine. 

html

Müüa 40 l võrkko   desse pakitud 
erinevaid kamina- ja saunapuid 

(saar 3.00 €; kask 3.00 €; 
must lepp 2.60 €). 

Pliidipuud 40 l võrkko   des 2 €
Transport Rakvere 

lähiümbruses hinnas. 
Tel 508 4872

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

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

MUUD TEENUSED
• Valmistan talusilte, tööd teen käsitsi 
põletan puidule. Tel  5883 0663 

• Küttepuude saagimine  ja puulõh-
kumisteenus  halumasinal.  Tel 5660 
3585

• Kui sa tead mõnda memme või taati kes 
vajaksid abi kodustes töödes, poes käigul 
või mõnel muul moel anna meile sellest 
palun teada. Kontakt tel 5384 7407! KUU-
LUTUS EI AEGU!

• Koristusteenus: korteriühistud, kon-
toriruumid, eramud, olmeruumid Rak-
vere/L-Virumaa. Normkoristus OÜ. Tel 
5391 0536

• Hauaplatsi hooldus ja piirete ehitamine. 
Varajase tellija soodustus! Transport teenus 
info tel 526 0804

• Raamatupidamine mikro- ja väikeet-
tevõtetele algandmetest majandusaasta 
aruandeni. Huvi korral kirjuta raamatu-
pidamine@avitex.ee või helista tel 5301 
6084

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. Meilt 
ostetud soojuspumpadel hooldus soodus-
hinnaga. TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

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

• Pakkuda raamatupidamisteenust ette-
võtetele. Huvi korral ühendust võtta numb-
ril 5824 1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

• Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus, remont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. Uued õhk-
soojuspumbad al 395 €. Õhk-vesi soo-
juspumpade müük, paigaldus (Daikin, 
Th ermia, Nibe). VIRU SOOJUSPUMBAD 
OÜ. Tel 5656 4857

• Pööningute ja keldrite puhastus, 
samas ka prahi äravedu. Tel 5553 0770

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus 
ja remont. Printerite müük, hooldus ja 
rent. Kohapeal suur valik kvaliteetseid, 
soodsa hinnaga analoogtoonereid. Aadress 
E. Vilde 14/1, telefon 553 5475, meiliaadress 
info@itsalong.ee

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komplektid. 
Müük. Paigaldus. Konsultatsioon. Garan-
tii. Tel 515 2235, 325 2179, OÜ Mart Tali 
Kaubandus

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus 
ja remont. Kasutatud laua- ja sülearvutite 
ost ja müük. Utiliseerime vana elektroo-
nikat. Helista juba täna tel 551 2053. Vaata 
ka www.hss.ee

ARBORIST.EE
OHTLIKE JA PROBLEEMSESTE 

PUUDE LÕIKUS 
VÄÄRTUSLIKE PUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
VILJAPUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
HEKILÕIKUS

AIA VÕI KINNISTU 
HOOLDUS

25 aastat töökogemust 
TEL 5302 351 8

www.arborist.ee

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Kas on keegi kes saeb kodus palgid ma-
terjaliks, pruss, laud. Rakverest 13 km. Tel 
5629 2464, Urmas 

• Müüa Rakveres kolme uksega nõuka-
aegne riidekapp (kuuekümnendad) ja 20 
plastikust laokarpi, L 22 cm, S 35 cm, K 16,5 
cm. Tel 557 0179

• Müüa vähe kasutatud lumepuhur. 
Hind 150 €. Tel 5373 7794

• Müüa velotrenažöör. Tel 5625 0962

• Müüa kettsaag „Makita“. Tel 5625 0962

• Müüa õllesildid. Tel 5599 1098

• Müüa kvaliteetset tehnikat: võimas 
start-laadija 12V, Puurmani akulaadija 
„Start“, akulaadimisruumi laadija 3:65V, 20A 
ja nahaõmblusmasinad „Singer“ 18-2 ja 29K. 
Tel 5801 9086

• Suur valik kooritud kuuselatte ja aiapos-
te. Tel 5662 5497

• Müüa „Singer“ õmblusmasin jalaga talla-
tav ja trimmer 122 C,  Husqvarna (soodsalt). 
Tel 5349 9628

• Pehme mööbli remont, veo võimalus. 
Tel 506 1547

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. Tüh-
jendusostud majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, kojukutsed tasuta, üle Eesti. 
Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan nõukaaegse jalgratta, võib pakku-
da ka teisi marke. Tel 5672 7175

• Ostan tarbeklaasi tooteid: vaasid, klaa-
sid, pitsid jne. Pakkuda võib kõike. Tel 
507 9984

• Ostan vene Norma mudel- ja mängu-
autosid, pakkuda võib kõike, ka remonti 
vajavaid. Tel 5672 7175

• Ostan tarbeklaasi ja kristallnõusi,- too-
teid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

• 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 Norma/Salvo ja teisi ENSV 
aegseid mänguautosid, Norma rongi, 
Norma  trammi  ning vanu 1970–1990. 
a valmistatud cccp 1/43 mudelautosid. 
Samuti ostan Tarbeklaasi tooteid: ka-
rahvine, pitse, klaase, vaase, korve, 
aluseid jne. Tel 529 1288

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid esemeid, ka 
vanametalli, kila-kola, enne müüki võta ka 
minu pakkumine. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

• Ostan soodsalt kasvuhoone. Tel 5675 6622

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 55 
€/rm, saadaval ka sangleppa ja kaske. 
Puulõhkumisteenus halumasinal - hind 
alates 8 €/rm. Puud on laotud 5 m3 
alustele, võimalusel saab ka väiksemale 
alusele. Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport hinnas. Tel 
5347 7664, Erko, Kohala küla, Lää-
ne-Virumaa

• Müüa puitbrikett alates 120 €, turbabri-
kett 120 €, pelletid (6 ja 8 mm) alates 180 € 
0,975 t alus. Kivisüsi alates 200 € t. Kuivad 
kaminapuud 40 l: kask 3 €, lepp 2,70 €. 
Transpordivõimalus. Rakvere Kütteladu, 
Narva 17, tel 5566 9440, www.algaveod.ee

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

• Müüa kõiki saada olevaid brikette, pel-
leteid 6/8 mm ja kivisüsi. Küttepuid on 
sangleppa ja kaske. Tel 5390 0545

• Müüa kuivad kütteklotsid 40 L võrgus 
2,50 €. Tel 5322 6454

• Müüa soodsalt lõhutud küttepuid. 
Pakkuda ka 30 cm, 40 L võrgus, kuivi, 
vedu tasuta. Tel 5554 6093

• Müüa saetud, lõhutud küttepuud. 
Lepp, sanglepp, kuusk. Kütteklotsid 
võrgus 2 €. Tel 5192 4320

• Müüa 3meetrised küttepuud (must ja hall 
lepp). Tel 5692 1906

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l, 2,50 €. Kuiv 
kask 30 cm, 40 l, 3.00 €, kase-puitbrikett 
alusel 960 kg, 150 €. Turbabrikett alusel 140 
€. Pellet 8 mm, 975 kg (hele), 195 €. VEDU 
TASUTA. Tel 5373 3626

• Puitbrikett 960 kg alusel 145 €. Kivisüsi 
1t, 240 € alusel, 40 kotti. Turbabrikett alusel 
140 €. KOJUVEDU TASUTA. Tel 5363 9678

• Müüa kuiva lõhutud kuuse küttepuud, 
pikkusega 30 cm - 52 €/ruum, 40 cm - 50 
€/ruum. Kuiv kuuse lauapind 25 cm - 40 
€/ruum. Minimaalne kogus 2 ruumi. Saa-
daval ka toorest sangleppa 40 €/ruum. Tel 
5666 5499

• Müüa Kungla Talu küttepuud kuivad ja 
toored. Tel 514 1338, vedu

• Müüa küttepuid aastaringselt koos kohale 
toomisega, veokile laotult 5-15 m3. Kuivad 
38, 50 cm ja toored 30-50 cm, hinnad sood-
sad. Tel 503 0311

• Müüa kuivi küttepuid koos kojuveoga. 
Tel 5615 2941

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

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

• Saetud-lõhutud küttepuud laotuna 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 küt-
tepuid. 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 kamina-
puid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 5632
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Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

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

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 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

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

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

MÜÜA 
KÜTTEPUUD 

23 €/ruum. 3m lepp3m lepp
 Tel 5842 4160. 

Toome kohale al 20 ruumi.
 Vedu hinnas.

Viru Halud OÜ müüb 
kvaliteetset küttepuud

Telli kontaktivabalt 
www.viruhalud.ee

• Kuiv lepp võrkkotis - 
2 7 eur/kott

• Kuiv kask võrkkotis - 
3,5 eur/kott

• Kuiv lepp lahtiselt - 
55 eur/rm

• Kuiv sanglepp lahtiselt - 
58 eur/rm

• Toores lepp lahtiselt - 
40 eur/rm

• Toores sanglepp lahtiselt - 
42 eur/rm

• Toores kask lahtiselt - 
50 eur/rm

Iga lahkumine on raske. 
Iga teele saatmine kurb.

Siiras kaastunne 
Aleksandrile ja Katjale 

kalli venna 
SERGEI HIISKU 

kaotuse puhul.

Niina, Proosa, Irina, 
Sveta, Miša, Andrei 

Seiskus süda, vaikis valu, 
taevastelt vaid rahu palu.  

Mälestame oma klassivenda 
SERGEI HIISKU. 

Siiras kaastunne lähedastele.

Klassijuhataja, klassikaaslased 
R II KK, 10. kl 1979. a lend

Mälestame töökaaslast 
Virulase päevilt  

LIISI ALAJÕED.

Liidi, Luule, Heini, 
Laine ja Aino

Südamlik kaastunne 
sugulastele ja hooldaja Sveta perega  

LIIDIA BILANKO
kaotuse puhul. 

Aseri korteriühistu 
Kooli 1

EHITUS

• Katuse- ja fassaadi tööd, materjalid 
otse tootjalt. Tel 5553 0770

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

• Võsalõikus. Saelõikus. Kululõikus, www.
serthooldus.com. Tel 514 8661 

• Saemeeste brigaad teostab raieteenust ja 
võsalõikust. Puhastame kraavid ja teeservad 
võsast ja suurtest puudest. Tel 506 0777

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud ja kas-
vavat võsa, tel 511 6174. Samas müüa 3 m 
ja lõhutud küttepuud, tel 504 3326

PÕLLUMAJANDUS

• Purustatud turba allapanuga hobu-
sesõnnik, asendamatu soojuse hoidja 
kasvuhoones, sobib hästi ka lillede-puu-
de-põõsaste istutamisel väetiseks ja aiamaa-
le rammuks. 80 L=5 €. Rakvere piires koju 
toomine tasuta. Tel 5557 2217

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

• Müüa Kungla talu toidu- ja seemne 
suurust kartulit „Laura“ ja „Gala“. Tel 514 
1338, vedu

LOOMAD

• Müüa 3 hane, 10 €/tk. Tel 5666 7481

• Müüa J. Russelli kutsikaid. Tel 5836 1490

VANAVARA

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

• Ostan NSVL fotoaparaate, objektiive, 
vahvliküpsetajaid, tarbeklaasi vaase. Tel 
5853 2215  

• Ostan vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, sõ-
led, prossid, rinnaehted, mansetid). 
Huvitavad ka lauanõud, vaasid, kar-
pidega lusikad, raamatud, seinamaa-
lid, ehete karbid, kujukesed ja muud 
ilusad vanad asjad. Tel 5356 0761, 
Liina

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pak-
kuda võib kõike. Tel 5616 5761

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid esemeid, ka 
vanametalli, kila-kola, enne müüki võta ka 
minu pakkumine. Tel 503 1849

• 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 
töökorras! Võib pakkuda ka hambakulda 
või üksikuid kuld ja hõbe ehteid - ka 
sulatuseks. Kõik muud vanad esemed 
ka huvitavad! Tel 5872 5458

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rin-
namärke, medaleid, postmarke, al-
bumeid, vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan kokku nõukogude-aegset 
elektroonikat. Ostsilloskoobid, EW 
Raadio, sagedusmõõturid, generaatorid, 
voltmeetrid, raadiojaamad, lennukite 
elektroonika, raadiosaatjad, arvutid, 
trükkplaadid, raadioside komponendid, 
KM-kondensaatorid, isekirjutajad. Kõik 
nõukogude elektroonika. Samuti ostan 
tehnilist hõbedat! Helistage 8-22.30. 
Tel 511 1203

TEATED

• Vajan laenu 300 €. Tel 5806 9724

• Suurte kogemustega naiskingsepp Kroo-
niselveris. E, T, N 9.00-15.00. K 11.00-16.00. 
Peale tööaega kokkuleppel. Tel 5559 3019. 
Töö kiire ja korralik!

Müüa Rakveres 
tervislikku ja magusat 

VAHTRAMAHLA! 

Müüme 5-liitrises 
pudelis ja hind 5 €! 

Toome koju kätte. 
5300 3606

TUTVUS

• 49-aastane mees  tutvub naisega, kes elab 
Tapa kandis. Tel 5896 3550 

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED
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HINNAD RAKVERE TURUL 18. MÄRTS 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Laupäeval, 20.märtsil turul viimast korda 
Saaremaa lõnga müük!

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

KAUBA NIMETUS ÜHIK
MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Roheline sibul kg 7,00

Küüslauk  kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40 0,70

Hapukapsas kg 2,00

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,50

Punapeet kg 1,50

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Õunad (Läti) kg 2,50

Jõhvikad liiter 4,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,oo 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Seemned lindudele 5kg kott 6,00

Saunavihad (tamm, kask) tk 1,50 2,00

PAKUN TÖÖD

• Pakkuda tööd farmi trakto-
ristile, täistööaeg. Asukoht Lää-
ne-Virumaa, Haljala. Täpsem 
info tel 5348 5870

• Pakun osalise tööajaga tööd 
CE-kategooria veokijuhile. 
Tööpiirkond Kunda. Vajalik 
kutsetunnistus ja digikaart. Tel 
516 5212 

• Põllumajandusettevõte Vinnis 
võtab tööle seafarmi talitaja. 
Peamisteks tööülesanneteks on 
loomade hooldamine ja sulgude 
puhastamine. Huvi korral võta 
meiega ühendust telefonil 5341 
3329 või meiliaadressil: luule@
vinimex.ee

• Võtame tööle veoauto remon-
dilukksepa. Tel  506 1861

• Pakun koristustööd naisele: 
eramu Haljalas, üks kord näda-
las, 5 tundi kord. Tasu sularahas. 
Aivar, tel 504 4344

• OÜ Kadrina Hooldekodu (asu-
kohaga Undla küla, Kadrina 
vald) otsib oma meeskonda 
hooldajat. Ühendust meiega 
saad telefonidel 508 9634, 524 
0548 või hooldekodu@kadrina.
ee

• Otsin ehitajat Rakvere (Len-
nuki) vannitoa remondiks. Ker-
gem san. remont. Tel 5624 4605

• Otsin vannitoa remondiks
ehitajat Kunda. San ja vee to-
rude paigaldus. Tel 5624 4605

• Pakume tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

• Teraskatus OÜ pakub tööd  
katusepaigaldajale. Info tel 
5559 6270, 5565 3842

ARVUSTUS

Uued algused on haruldased
Täna ja esmaspäeval näeb 
Sony Channelis tempokat 
ja huumori vürtsiga krimi-
sarja „Kollanokk“, mis jutus-
tab 46-aastase Johni esime-
sest tööaastast politseinikuna. 
Korraga näeb kahte osa järjest.

Nagu peategelane John No-
lan (mängib „Castle´i“ staar 
Nathan Fillion) korduvalt ja 
ilmselt õigusega mainib, on 
ta „vanim kollanokk Los An-
gelese politsei ajaloos“. Ta-
valiselt ju astuvadki politsei-
kooli lõpetajad ametisse oma 
kahekümnendates, omades 
nii küllaga paindlikkust ja 
stressi talumisvõimet, et uues 
ametis hästi kohaneda.

Veel pooleteise aasta eest 
oli John ontlik väikelinlane 
kusagil Pennsylvania osa-
riigis, mis asub Los Ange-
lesest (LA) enam kui 3000 
kilomeetrit ida pool. Ühel 
päeval lõppeb tema 20 aastat 
kestnud abielu. John läheb 
viima laulatussõrmust panka 
hoiule, kui satub pangaröövi 
keskmesse. Ta hakkab spon-
taanselt röövlitega rääkima, 
võimaldades nii pangatöötajal 
häirenuppu vajutada. See lä-
bielamine raputab mehe igas 
mõttes ärkvele. Ta otsustab 
minna politseikooli.

Politseiniku algõppe läbi-
nuna läheb John koos õpin-
gukaaslaste Lucy ja Jackso-
niga praktikale ühte LA po-
litseijaoskonda. Kollanokad 
saavad endale isiklikud välja-
õppeinstruktorid, kellega nad 
päevast päeva linnas ringi 
sõidavad ja kurikaelu ohjelda-
vad. Johni juhendaja on Nyla, 

kes on varem töötanud kogu-
ni salaagendina. Hommikusi 
koosolekuid, kus kollanokad 
saavad sageli erilisi ülesan-
deid, juhatab seersant Grey, 
kes on targa ja kogenud polit-
seiniku musternäidis.

Üleeile algas Sony Channe-
lis sarja kolmas hooaeg, kus 
üheks põhiteemaks on maf-
fiaga koostööd tegev räpane 
politseinik, keda John üritab 
paljastada. Uues hooajas näeb 
kollanokkade väljaõppe vii-
mast kuud, pärast mida sel-
gub, kas nad saavad päriselt 
politseisse tööle.

John soovib saada ühel 
päeval uurijaks. Lootust me-
hel oleks, sest tal on Nyla 
sõnul tugev anne inimestega 
kontakti luua. Ta on abival-
mis, tal on hea süda ja piisa-
valt nutti ning abiks tuleb 
ka tehniline taip, mida ta sai 
arendada varasemas ehituset-
tevõtja töös. Pealegi tunneb 
mees politseinikuna töötades 
end õnnelikuna, sest see täit 
pühendumist nõudev amet 
annab talle täiel rinnal elami-
se tunde.

Sarja firmamärgiks on eri-
nevate sisuelementide mait-
sekas ja hoogne segamine – 
kollanokkade tööpäevades 
saame näha nii napakalt nal-
jakaid, kui karmilt eluoht-
likke sündmusi. Olukorrad 
võivad väga kiiresti arene-
da. Aeg-ajalt satub vaataja 
hingekriipivate eludraamade 
tunnistajaks.

Tihti näeb Johni, kes on 
suure kondiga mees, jälita-
mas pätte jooksujalu. Sageli 

kollanokad aitavad üksteist ja 
iga päev on neile uus seiklus. 
Oma 46. sünnipäeval lausus 
John kolleegide seltsis: „Uued 
algused on elus haruldased. 
Aasta tagasi poleks osanud 
ma midagi sellist ettegi kuju-
tada. Te olete parimad inime-
sed, keda olen tundnud.“

Sarjas näeb lisaks politsei-
tööle ka tegelaste eraelu, nii 
on Johnil olnud paar suhet. 
Nathan Fillioni fännid looda-
vad kolmandas hooajas näha 
„Castle`i“ staari Stana Katici 
ilmumist, kes võiks mängi-
da Johni eksabikaasat nende 
ühise poja pulmas. „Kollano-
ka“ fännide lemmikpaariks 
on aga Lucy ja tema juhen-
daja Tim, kelle võimalikule 
teineteiseleidmisele pöialt 
hoitakse.

Esialgu näitab Sony Chan-
nel sarja kolmandat hoo-
aega poole peale. Sama kau-
gel on näitamisjärg praegu 
ka USA-s. Sarja kõiki eetrisse 
jõudnud osi näeb voogedas-
tusplatvormil Hulu, mis pa-
kub uutele liitujatele ka tasuta 
prooviperioodi. Seda, kas sar-
jale tehakse ka neljas hooaeg, 
pole praegu veel teada.

Ja veel üks haruldane asja-
olu „Kollanokaga“ seoses. Te-
lelugu põhineb suuresti päris-
elul, sest tõesti üks mees asus 
44 aasta vanusena tööle LA 
politseisse, jättes maha oma 
senise elu teises Ameerika ot-
sas. Ta nimi on William „Bill“ 
Norcross ja ta osaleb „Kolla-
noka“ loomingulises tiimis 
kaasprodutsendina.

Tõnu Lilleorg

TÄNA MAAILMAS

1936: sündis Ursula Andress, esimene Bondi tüdruk
T äna 85 aastat tagasi, 19. 

märtsil 1936. aastal on 
sündinud üks kaunei-

maid filminäitlejaid ja mo-
delle, kellest sai tänu James 
Bondi tüdrukuna näitlemi-
sele ülemaailmne iluetalon ja 
seksisümbol. Saksa-Šveitsi 
peres ilmale tulnud tüdrukule 
pandi nimeks Ursula.

Ursula Andress sai üleöö 
maailmakuulsaks pärast esi-
mese Bondi-filmi „Dr. No“ 
esilinastumist 1962. aastal. 
Ursula Andress oli esime-
ne Bondi tüdruk. Võib-olla 
oleks kuulsus temast isegi 
mööda läinud, kuid tuntud 
stseen, kus näitlejanna astub 
mereveest plaažile valge-
tes bikiinides, on igaveseks 
jäädvustatud maailma filmi-
kunsti ajalukku. Aga tema 
seljas olnud bikiinid on kõi-
gi aegade ühed kuulsamad, 
mis muutsid nii kinokunsti 
kui moodi. Andressist sai 
üks oma aja enim ihaldatud 
näitlejannasid.

1960. aastate alguses tegi 
maailmakino esimesi arg-
likke katseid filmitegelasi 
stseenides paljaks võtta. Tol-
lal ei saanud filmitegijad veel 

aru, millist reaktsiooni võib 
ühiskonnalt oodata, mis-
tõttu Ursula Andressi taoli-
se poolpalja kaunitari ilmu-
mine filmikaadrisse muu-
tus paljude konservatiivsete 
inimeste jaoks omamoodi 
õudusunenäoks.

1950. aastate lõpus hakkas 
Suurbritannia produtsent 
Albert Broccoli huvituma 
kirjanikust Ian Flemingist 
ja tema salaagendist kõnele-
vatest romaanidest. Ja kõik 
näis normaalselt sujuvat, sest 
1961. aastal osteti kirjanikult 
õigused filmi tegemiseks. 
Kuid Hollywoodi filmikom-
paniid, kus Broccoli tollal 
töötas, keeldusid filmivõtteid 
alustamast. Bondi-lugu peeti 
liiga britilikuks ja üsna vaba-
meelseks. Kuid lõpuks nõus-
tus USA kompanii United 
Artists siiski filmi ette võtma.

Kui võtete alguseni oli jää-
nud vaid paar nädalat, siis 
polnud veel leitud näitle-
jat naispeaossa. Kuid James 
Bond ei saanud ju jääda ilma 
imekauni saatjata! Ome-
ti tundus, et võtted tuleb 
edasi lükata, kuid tulevane 
seksisümbol ilmus ootama-

tult siiski välja. Nimelt ko-
mistasid produtsendid juhus-
likult Ursula fotode otsa, kes 
oli tol ajal abielus Ameerika 
näitleja ja fotograafi John 
Derekiga.

25-aastasele neiule saadeti 
koheselt kutse tulla võtete-
le, jättes vahele proovivõtete 
faasi. Kellelegi võttemees-
konnast ei tulnud isegi pähe, 
et naisega võiks isiklikult 
kohtuda, vaid ta kinnitati 
silmapilkselt peaossa. Fotod 
blondiinist olid nii kõne-
kad, et vahepealsed etapid 
jäeti vahele. Ei möödunudki 
palju aega, kui Ursula sõitis 
Jamaicale filmivõtetele.

Põnevusfilmi „Dr. No“ sü-
žee järgi kohtub Sean Con-
nery kehastatud James Bond 
esmakordselt Ursula Andres-
si kangelanna Honey Ryderi-
ga plaažil sel hetkel, kui neiu 
tuleb veest välja. Honey ela-
tab end merekarpide otsimise 
ja müügiga. Pärast filmi esi-
linastust võrreldi Ursulat 
Itaalia keskaja kunstniku 
Sandro Botticelli Venusega.

Kuid tegelikkus polnud 
paraku nii ideaalne. Kuulsas 
bikiinistseenis pidi Ursula 

kasutama kunstlikku päevita-
mist ja hoolikalt valmistuma 
poolalasti filmimiseks. Rää-
gitakse, et niigi sale ja sih-
vakas Andress oli sunnitud 
mõned päevad enne filmimi-
se algust isegi end näljutama. 
Oli veel üks probleem: üks-
kõik, kuidas Bondi esimene 
tüdruk üritas salaagendile 
meele järele olla, pidid fil-
mitegijad temalt hääle ära 
võtma. 

Asi oli selles, et Ursula on 
sündinud 19. märtsil 1936. 
aastal Ostermundigeni piir-
konnas Šveitsis, mistõttu 
ta oli inglise keelt õppinud 
koolis võõrkeelena. Ja kui-
gi näitlejatar oli omandanud 
inglise keele vestlustasemel, 
võis kuulda tema kõnes siis-
ki saksa aktsenti. Filmime-
hed otsustasid, et nii asi ei 
lähe ja nõnda räägib filmis 
„Dr. No“ Ursula asemel teksti 
hoopis näitleja Nikki van der 
Zyl. Muide, noil aastatel oli 
Hollywoodis täiesti normaal-
seks tavaks, et aeg-ajalt and-
sid peategelastele hääle teised 
inimesed.

Filmis oli veel üks eripära. 
Erinevalt Ian Flemingi sama-

nimelisest romaanist otsus-
tati Honey ilmumise stseenis 
Bondi ette järgida mingeidki 
sündsuse piire. Romaanis il-
mub neiu luuraja ette ihualas-
ti, ainult pistodavööga.

Mis puutub James Bondi 
filmist pärit Ursula bikiini-
desse, siis neid peetakse non-
del aastatel sündinud sek-
suaalse revolutsiooni sümbo-
liks. Kuid vähesed teavad, et 
näitlejanna ise osales bikii-
nide loomises. Kui Andress 
jõudis filmivõtetele Jamaica-
le, siis selgus, et paljud riided 
ja kostüümid polnud filmi-
näitlejatele veel valmis õm-
meldud. Ka bikiine polnud 
veel olemas. Nii mõtleski Ur-
sula Andress koos kostüümi-
kunstnikuga välja just sellised 
kaheosalised naiste ujumisrii-
ded, mis läksid igaveseks aja-
lukku. Ise on Ursula öelnud 
oma valgete bikiinide kohta: 
„Ma panin need lihtsalt selga 
ja sain üleöö kuulsaks.“ Aga 
pärast Andressi rolli Bon-
di tüdrukuna hakkasid kogu 
maailma naised nõudma poo-
didest „Ursula bikiine“.

Allan Espenberg
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Rakvere Waldorfkool avab 
sügisel gümnaasiumiastme
1. septembril 2021. avab Rak-
vere Waldorfkool gümnaa-
siumiastme, mille 10. klassi 
ootame avaldusi juba täna. 
Kolme aasta pärast tahame 
jõuda tervikliku koolini, mis 
pakub alternatiivseid mee-
todeid järgivat õpet alus-
haridusest kuni gümnaasiumi 
lõpuni.

Lisaks statsionaarsele õppe-
le, kuhu võtame kuni 20 õpi-
last, on kavas avada ka mit-
testatsionaarne õppevorm. 
Osa gümnasistidest moodus-

tavad tänased Rakvere Wal-
dorfkooli põhikooli lõpetajad, 
kelle vanemate initsiatiivil 
gümnaasiumiosa kooli juur-
de luuakse. Oma perre oota-
me juurde loovaid ja nutikaid 
noori, kes ei pelga ideid gene-
reerida ning neid loovate te-
gevuste kaudu ellu viia. Wal-
dorfkoolist saadud õppimis-
rõõm ning õpetamismeetodid 
tagavad lõpetajale eluaegse 
soovi ennast täiendada, sü-
veneda ning arendada, mida 
kinnitab õpilaste ja lapseva-

nemate kindel usk gümnaa-
siumi loomise vajalikkusesse.

Waldorfkool püüab las-
tele õpetada elu maailmas ja 
äratada huvi maailmas oleva 
vastu. Tavakooli õppekavas 
kiputakse liiga vara laste-
le andma faktipõhiseid tea-
duslikke teadmisi, ilma neid 
põhjalikult ja mänguliselt 
lahti selgitamata. Nii tekita-
takse lastes võõrandumine 
elust ja kooliväsimus. Wal-
dorfkoolis pole rõhk suuna-
tud intellektuaalsusele, vaid 

kõike õpitavat vaadeldakse 
mänguliselt ja loomingu-
liselt. Põhiaineid õpitakse 
tsükliõppe vormis või pro-
jektidena ning tavapärasest 
suurem rõhk on kunsti-
ainetel, muusikal ja käsitööl.

Waldorfgümnaasium vas-
tab üldjoontes riiklikule õppe-
kavale ja lõpeb riigieksamite-
ga. Gümnaasiumisse vastu-
võtmise aluseks on ankeet, 
vestlus ja test, mis aitavad 
vastuvõtukomisjonil koostada 
toimivat ja õppimisele suuna-
tud klassikollektiivi. Külasta 
meie kodulehte, kui soovid 
saada lisainformatsiooni. 

Rakvere Waldorfkool
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Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Sealiha al 2,49 €/kg

Grill-tooted al 3,50 €/kg

VÄRSKE EESTIMAISE SEALIHA
TASUTA KOJUVEDU

Rohkem infot telefonil 53409279
Vaakumpakendame liha - pikem säilivusaeg

ja mugavam transport

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 33 €

40 €

S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 05.04
Seoses Covid-19 toimuvad hetkel loengudNB!

e-autokooli õppekeskkonnas e-õppena
B-kat e-õpe 08.04
A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Kõiki kategooriad saab õppida
ka VENE KEELES!

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

Kas jalgadega esineb probleeme?
Achilleus Jalakliinikust saad kiirelt abi!

Professionaalse väljaõppe saanud meditsiiniõdede
teenused on suunatud jalalaba hooldusele ja ravile -

ravipediküür, kahjustunud või sissekasvanud
varbaküüned, naha- ja küünepaksendid, kannalõhed,
konnasilmad ja soolatüükad, diabeetilise jala hooldus.

Lisaks ortopeedi tasulised vastuvõtud.

Külastage meid Rakvere kesklinnas, Vilde 14.
Telefon 51 22 120, e-mail info@achilleus.ee

Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

Rakvere, V idu 27õ . Info ja registreerimine

tel. 5152340 v i tarmo@e-autokool.eeõ

www.e-autokool.ee

• Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus(140h)

algab 8.04.2021 kell 10.00

• Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus(35h)

algab 10.04.2021 kell 10.00

• algab 5.04.2021 kell 18.00C- ja CE-kategooria koolitus

• algab 7.04.2021 kell 18.00T-kategooria koolitus(traktor)

• algab 5.05.2021 kell 18.00D-kategooria koolitus(buss)

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE
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