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Elroni sõiduplaanidesse 
tulevad muudatused

A lates eelolevast pühapäevast, 29. märtsist muutuvad 
Elroni rongide sõiduplaanid. Muudatused on tingi-
tud nii suveajale üleminekust, raudtee remonttöö-

dest kui ka eriolukorrast, mis on vähendanud reisijate arvu 
üle 80 protsendi ning millest tulenevalt muutus graafiks 
mõnevõrra juba sellest esmaspäevast.

„Suveajale üleminek muudab rahvusvaheliste rongide sõi-
dugraafikuid, mis omakorda tingib ka meie rongide sõidu-
plaani muutmisvajaduse. Kuigi koroonakriisi tingimus-
tes rahvusvahelist reisirongiliiklust praegu ei toimu, tu-
leb muudatused siiski sisse viia, et olla valmis täismahus 
reisirongiliikluse taastamiseks,“ sõnas Elroni müügi- ja 
arendusjuht Ronnie Kongo.

Rahvusvaheline rongiliiklus mõjutab kõige enam Elroni 
Tallinna-Narva sõiduplaani, kus väljumisaegades on kuni 
tunniajalised muudatused.

Aprillis alustab Eesti Raudtee plaanilise remondiga 
Tabivere-Tartu raudteelõigul. „Raudtee rekonstrueerimis-
tööd lisavad Tallinna-Tartu liini rongide sõiduajale kümme-
kond minutit, kuna sõidukiirus on piiratud,“ selgitas Kongo 
ja nentis, et see puudutab kõiki ida- ja kagusuuna rongide 
väljumisi.

Riiklikust eriolukorrast tulenevalt on rongiga reisijate arv 
drastiliselt vähenenud, mis tingib ka sõiduplaani hõrenda-
mise. „Viimase kahe nädalaga on reisijate arv vähenenud 80 
protsenti, mis tähendab, et paljud rongid on olnud praktili-
selt tühjad. Hetkeolukorda arvestades ei ole meil võimalik 
senises mahus jätkata ning peame tegema kärpeid. Osadel 
väljumistel võib selle tõttu olla edaspidi mõnevõrra rohkem 
sõitjaid, kuid püüame jälgida, et rongides oleks jätkuvalt pii-
savalt ruumi, et reisijad saaksid hoida üksteisega vajalikku 
distantsi,“ nentis Kongo ja lisas, et Elron jälgib nii riiklikku 
olukorda kui ka reisijate arvu rongides ning olukorra stabi-
liseerumisel on koheselt valmis graafikuid taas tihendama.

„Reisirongiliikluse teenusepakkujana peame sarnaselt kõi-
gile teistele tegevusvaldkondadele kriisioludest lähtuvalt 
hoidma nii oma töötajaid kui ka optimeerima kulusid, et ta-
gada rongiliikluse jätkumine ka tulevikus koos selleks vaja-
liku vastava ettevalmistusega personaliga. Kindlasti arvesta-
me väljumiste vähendamisel sellega, et reisijatel säiliks või-
malus erinevatel kellaaegadel nii linnalähiliinidel kui ka üle 
Eesti liikuda. Esimeses järjekorras jäetakse graafikust ajuti-
selt ära need reisid, mida kasutatakse vähem või kus ajaliselt 
lähedal on olemas mõni teine rong, mida kliendid saavad 
valida,“ selgitas Kongo reiside mahu vähendamise vajalik-
kust ja lisas, et kuna olukord muutub väga kiiresti, võivad 
sõiduplaanid vajada lähiajal täiendavat korrigeerimist.

Kongo rõhutas, et Elroni ronge puhastatakse igapäevaselt 
ning puhastusteenindajad pööravad erilist tähelepanu lau-
dadele, istmete käetugedele ja teistele kontaktaladele ron-
gis. Kõigil reisijatel on võimalik kätepesuks kasutada ron-
gides olevaid WC-sid ning hoida kaasreisijatega mõistlikku 
vahet.

Kõik sõiduplaanid on leitavad lähiajal Elroni veebilehelt 
www.elron.ee, tasuta rongiinfot jagab ka ööpäevaringne 
infotelefon 616 0245.
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KULUPÕLENGUD
25. märtsil kell 14.18 tea-
tati, et Haljala vallas Võsu-
pere külas Palmse Metalli 
taga põleb kulu. Sündmus-
kohale jõudes andis Võsu 
vabatahtlik komando tea-
da, et põlevad kummid 
ning on oht majadele. Ko-
hal olid peale Võsut veel 
Kolga vabatahtlik pääs-
tekomando ning Loksa, 
Rakvere ja Tapa pääste-
komandod. Kella 14.18-ks 
tulelevik piirati. Põles üks 
hektar maad. Tulekahju sai 
alguse lõkkest, kus põletati 
pappkaste. Päästjad tegid 
inimesele, kes põletas, sel-
gitustööd. Selgus, et esi-
algu püüdis isik ise kustu-
tada, tugeva tuule tõttu aga 
see ei õnnestunud. Põlema 
süttisid ka platsile kogutud 
rehvid. Rakvere ja Loksa 
meeskond tegelesid pin-
nasepõlengu kustutamise 
ATV ja UTV-ga, Tapa ko-
mando varustas sündmust 
veega ja Võsu ning Kolga 
vabatahtlikud kustutasid 
rehve.

25. märtsil kell 16.29 tea-
tati, et Väike-Maarja vallas 
Orguse külas põleb kulu. 
Päästjad kustutasid põ-
lengu. Oletatav põhjus on 
süütamine, edasi tegeleb 
politsei.

22. märtsil kell 13.46 tea-
tati, et Tapa vallas Tõõra-
kõrve külas põleb kulu ja 
pinnas ühe hektari ula-
tuses. Hoiti ära tule levik 
metsa ja lähedal asuvale 
elumajale.

PUU SÜÜTAMINE
25. märtsil kell 14.28 said 
päästjad väljakutse Rakvere 
linna Vabriku tänavale, kus 
teataja sõnul pani poiste-
kamp teatri pargi juures 
puu põlema. Päästjad lik-
videerisid põlengu ning 
vestlesid noortega hetke 
olukorrast riigis. Poisid lu-
basid koju suunduda. Tea-
vitati ka noorsoo politseid.

KEHALINE 
VÄÄRKOHTLEMINE
25. märtsil teatati po-
litseile, et Rakvere-
Väike-Maar ja-Vägeva 
maantee ääres peatunud 
autos lõi 18-aastane naine 
enda 20-aastast venda. Po-
litsei pidas naise kahtlusta-
tavana kinni.

23. märtsil sai politsei 
väljakutse Tapal Üles-
õidu tänava korterisse, 
kus tungiti kallale 24-
aastasele mehele. Kõik juh-
tunu täpsemad asjaolud on 
selgitamisel.

TULIRELVA 
EBASEADUSLIK 
KÄITLEMINE
23. märtsil leiti Kadrina 
vallas eramu maa-alalt sile-
raudne jahipüss, mida hoi-
dis 74-aastane naine eba-
seaduslikult. Samuti laske-
moona.

Omavalitsused peatavad järgemööda 
lasteaiatasude maksmise kohustust

Sulgetakse avalikke 
spordi- ja mänguväljakuid

Lasteaedasid küll eriolukor-
rast tulenevalt ei suletud, 
kui kellel vähegi võimalik, 
soovitatakse ka koolieelseid 
lapsi kodus hoida. Seda soo-
vitust järgitakse aktiivselt 
ning kuna koroonaviiruse le-
vik seab paljud lapsevanemad 
ka majanduslikult raskesse 
olukorda on kohalikud oma-
valitsused hakanud ajutiselt 
vabastama vanemaid lasteaia 
kohatasu maksmisest.

Lääne-Virumaal tegi otsa 
lahti Tapa vald, kus valla-
valitsus otsustas möödunud 
kolmapäeva hommikul va-
bastada lapsevanemad ajuti-
selt lasteaia kohatasu oma-
osaluse maksmisest. Otsus 
kehtib esialgu kuni mai algu-
seni ning selle aja jooksul jääb 
vallal saamata umbes 30 000 
eurot. Aprillis tehakse uus 
otsus sõltuvalt olukorrast. 
Märtsikuu eest tasutud osa-
lustasust arvestatakse 50 
protsenti ettemakseks järgne-
va perioodi eest.

Sama päeva õhtupoolikul 
langetas sarnase otsuse Rak-
vere linnavolikogu, kes pea-
tas 1. aprillist lisaks ka arvete 
esitamise huvialakoolitasude 
eest. Linna eelarvesse jääb 

sellest tulenevalt laekuma-
ta umbes 40 000 eurot kuus. 
Muudatus kehtib kuni voli-
kogu uue otsuseni.

Rakvere linnavolikogu esi-
mees Mihkel Juhkami märkis, 
et otsus oli kõigi erakondade 
konsensus. „Spordikooli töö 
on praktiliselt peatatud, muu-
sikakool töötab koduõppel. 
Lasteaiad on kõik lahti, aga 
oleme linna poolt ise initsiee-
rinud, et kui vähegi võimalik, 
ärge viige lapsi sinna. Sellises 
olukorras on põhjendatud 
mitte enam väljastada arveid,“ 
nentis Juhkami, selgitades, et 
siis ei pea inimesed maksma 
teenuste eest, mida nad tege-
likult ei saa. Lisaks annab see 
turvatunnet – vanemad ei pea 
raha järgi otsustama, kas vii-
vad lapse lasteaeda või mitte.

Sel teisipäeval otsustati ka 
Kadrina vallavalitsuse istun-
gil, et tehakse volikogule et-
tepanek vabastada erakorra-
liselt lapsevanemad Kadrina 
lasteaia Sipsik ja Vohnja las-
teaia kohamaksu maksmisest 
alates 1. aprillist kuni eriolu-
korra lõppemiseni.

„Vanemad näevad, et nende 
pingutusi viiruse leviku tõ-
kestamisel hinnatakse ja seda 

kasvõi väikestes küsimustes, 
sest me ei pea, aga võime. 
Minu hinnangul on see selge 
signaali saatmine, me oleme 
selles kõiges kõik koos. Toe-
tan kahe käega, et ka voliko-
gu saaks oma seisukoha võt-
ta,“ sõnas Kadrina vallavalit-
suse liige Raido Parve. Kad-
rina vallale läheb antud otsus 
maksma 4500 eurot kuus.

Kolmapäeval otsustas 
tasud peatada ka Väike-
Maarja vallavalitsus. Märt-
sikuu eest maksavad lapse-
vanemad seal 50 protsenti 
osalustasust. „Otsus võeti vas-
tu üksmeelselt ja arvestades, 
et eriolukord põhjustab palju-
dele peredele majanduslikku 
ebakindlust,“ selgitas Väike-
Maarja vallavanem Indrek 
Kesküla.

„Paljud pered on jätnud 
seoses eriolukorraga valla-
valitsuse soovitusel lapsed 
lasteaeda toomata. Meil kõigil 
on võimalus võimaluste pii-
res panustada, et eriolukorras 
paremini hakkama saada ning 
tõsises olukorras vähenda-
da nakatumise riske,“ lisas 
Väike-Maarja vallavanem.

Liisi Kanna

V eidi enne eriolukorra 
uute korralduste ava-
likuks saamist võttis 

Rakvere linn vastu otsuse 
sulgeda alates 24. märtsist 
kõik linnaosade avalikud vä-
lispordiväljakud, skate-pargi 
ja 13 avalikku mänguväljakut. 
Sama otsuse võtsid päev hil-
jem vastu ka Tapa ja Rakve-
re vald. Eile andis ka Väike-
Maarja teada, et sulgetakse 
avalikud mänguväljakud ja 
kettagolfirajad.

„On mõistetav, et praeguses 
olukorras on sunnitud kodus 
viibimine inimestele keeruli-
ne ja vanemad sooviks ka las-
tega mänguväljakutel värskes 
õhus aega veeta. Terviseame-
ti info kohaselt levib viirus 
inimeselt inimesele piisk-
nakkuse kaudu, kuid nakkus-
ohu vältimiseks ei ole võima-
lik spordi- ja mänguväljakutel 
atraktsioonide pindu iga ka-
sutaja järgselt desinfitseerida. 
Seetõttu on inimeste tervise 
kaitsmiseks ja viiruse levi-
ku tõkestamiseks ülioluline 
inimkontaktide vältimine. 
Eriolukord on ajutine, palu-
me mõistvat suhtumist,“ sel-
gitas Rakvere linnapea Triin 
Varek.

„Me ei piira avalikke 
mänguväljakuid aedadega, 
loodame, et lapsevanemad 
mõistavad eriolukorra tõsi-
dust ja avalikust teavitusest 
ning infokirjast mänguplatsil 
piisab,“ lisas linnapea.

„Viiruse leviku tõkestami-

Ühe spordiväljakuna on Rakveres kuni muutva otsuseni suletud noorte seas populaarne 
kogunemispaik skate-park. Foto: Siim Tuus

sele saab igaüks kaasa aidata. 
Hoolige enda ja teiste tervi-
sest. Püsige võimalikult palju 
kodus ja hoiduge kokkupuu-
detest teiste inimestega. Õues 
viibides on soovitav liikuda 
maksimaalselt kahekaupa, 
inimeste vahel mõõdukat dis-
tantsi hoides. Palume laste-
vanematel lastele üle rääkida, 
et praegused piirangud on 
kehtestatud nii nende endi 
kui kõigi teiste tervise kait-
seks. Tervel inimesel on olu-
line viibida värskes õhus, aga 
palun selleks leida ja avastada 
natuke vähem külastatavaid 
paiku,“ märkis Varek.

Eriolukorra valitsusko-
misjon kehtestas alates 25. 
märtsist täiendavad abinõud 
COVID-19 viiruse leviku tõ-
kestamiseks. Avalikes koh-
tades nagu välistel mängu- ja 
spordiväljakutel, randadel, 
promenaadidel, tervise- ja 
matkaradadel ning siseruu-
mides tuleb hoida teiste ini-

mestega vähemalt kaks meet-
rit vahet, välja arvatud kodu-
des ja juhtudel, kui seda pole 
võimalik tagada. Avalikus 
kohas tohib koos viibida kuni 
kaks inimest. See piirang ei 
kehti koos viibivatele ja lii-
kuvatele perekondadele ning 
inimestele, kes täidavad ava-
likke ülesandeid.

Lisaks politseipatrullide-
le, kes 2+2 piirangu täitmist 
avalikus ruumis kontrollivad, 
hakkavad alates tänasest, 27. 
märtsist avalikes kohtades lii-
kuma kohalike omavalitsuste 
poolt kokku pandud vaba-
tahtlike patrullid.

Vähemalt kaheliikmeline 
patrull on eristatud helkur-
vestidega. Nende peamine 
ülesanne on märgata suure-
maid kogunemisi ja sel juhul 
inimestega vestelda ning nei-
le ohtudest rääkida.

Kuulutaja
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Möödunud reedel alus-
tas Jõgeval tööd teine 
Grossi Toidukaupade 
kauplus, mille avapäev 
möödus rahulikult. Jae-
keti omanik Oleg Gross 
rääkis uue hoone ehitu-
sest, aga ka toidutöös-
tuse olukorrast Eestis.

Liisi Kanna

AS OG Elektrale kuuluva 
jaeketi Grossi Toidukaubad 
uus kauplus ehitati aadres-
sile Pargi 1, vana politsei- ja 
kohtumaja asemele. „Talv oli 
pehme, saime ehitada. Kõik 
sujus hästi,“ kinnitas ettevõtte 
omanik Oleg Gross, lisades, 
et vana hoone lammutamise 
korraldas Fixdem Eesti OÜ 
ning ehitajaks oli Moodul 
Projekt OÜ.

„Koostöö Jõgeva vallaga oli 
väga meeldiv ja konstruktiiv-
ne. Vallavanem isiklikult tun-
dis huvi, kas on probleeme 
või muresid, ja aitas igatpidi 
kaasa,“ rääkis Gross. Tasub 
märkida, et vald viis läbi isegi 
erakorralise digitaalse istun-
gi, et väljastada kasutusluba 
õigeaegselt.

Jõgeva vallavanem Aare 
Olgo kiitis samuti hästi su-
junud ja asjalikku koostööd. 
„Avamisprotsessi eel ja käigus 
suhtlesin tihedalt Oleg Gros-
siga, arutasime turvaküsimust 
ja olen väga tänulik, et raken-
dati täiendavaid turvameet-
meid,“ sõnas Olgo.

Gross omakorda tunnustas 
vallavalitsust aktiivse teavi-
tustöö eest ning märkis, et 
ostjad ise olid väga arukad. 
„Kui tavapäraselt on kaupluse 

EsRa takso eraldas 
juhid ja reisijad 
vaheseinaga
Eriolukorras liikumiseks 
on takso sageli ainus sõidu-
vahend, eriti maakonda-
des, kus bussiliiklus on vii-
dud miinimumini. Et sõi-
dud oleksid turvalised, pai-
galdas Rakveres ja Lääne-
Virumaal EsRa kaubamär-
gi all lühinumbril 1300 
taksoteenust osutav Pool 
Neli OÜ oma sõidukites-
se PVC materjalist vahe-
seinad. Need eraldavad juhi 
tagaistmel istuvatest klien-
tidest ja takistavad viiruse 
otsest levikut.

Taksodes pööratakse 
suuremat tähelepanu ka 
desinfitseerimisele. Igal 
kliendil on võimalik käsi 
puhastada nii enne kui pä-
rast taksosõitu. Pärast iga 
kliendi teenindamist pu-
hastakse desoainega üle 
auto nii istmed, seinad, 
lagi kui ukselingid seest ja 
väljast.
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R iigihalduse minister 
Jaak Aab (pildil) kin-
nitas kolmapäeval, et 

kohalikele omavalitsustele 
jäetakse kriisi ajal alles seni 
kokku lepitud tulubaas. Oma-
valitsustel pole vaja karta tu-
lubaasi kärpimist ega vähen-
dada seetõttu eelarve kulusid, 
mis aitab omakorda toetada 
ka kohalikku ettevõtlust.

„Valitsus ei hakka oma-
valitsuste tulumaksu osa ja 
toetusi kärpima,“ ütles mi-
nister Jaak Aab. „Valitsuse 
eesmärk on ka kriisi olukor-
ras hoida majandust üleval. 
Näiteks ettevõtetele suuna-
tud palgatoetuse pealt laekub 
omavalitsustele tulumaksu. 
Lisaeelarveks töötab valit-
sus välja toetuspaketi ligi 100 
miljoni ulatuses.“

Ministri sõnul on need kii-
red meetmed ning vajadusel 
arutab valitsus lisalahendusi. 
Omavalitsuste toetamise pa-
keti detailid on praegu väl-
jatöötamisel ja selguvad lisa-

eelarve eel-
nõu ajaks.

Seetõttu 
ei soovita 
ministee-
rium ka 
omavalit-
sustel ha-
kata igaks 
j u h u k s 
oma kulusid 
ja investee-
ringuid kärpima. 
„Ka omavalitsuse tel-
limused on osa majandusest, 
mille kokku tõmbamine ras-
kendaks praegusel keerulisel 
ajal kriisi üle elamist,“ selgitas 
Aab. „Valdava osa kohalike 
omavalitsuste rahaline seis on 
piisavalt heal tasemel, et või-
maldada oma ülesandeid kor-
ralikult täita. Lisades keskva-
litsuse rakendatavate kriisi-
meetmete toe, võib eeldada, 
et omavalitsused saavad oma 
elanike ja elukeskkonna eest 
edukalt hoolt kanda.

Rahandusministeerium 

jälgib jooksvalt 
o m a v a l i t s u s -

te tulumaksu 
laekumist ja 
l ikv i idsus t . 
V a j a d u s e l 
on võimalik 
omaval i tsu-

sel taotleda IV 
kvartali arvelt 

toetuste maks-
mise ettepoole too-

mist.
Ministeerium on saatnud 

omavalitsustele soovituse 
eriolukorras vältida koonda-
misi, palkade vähendamist, 
töötajate sundpuhkusele saat-
mist või kavandatud inves-
teeringute piiramist. Lisaks 
on rahandusministeerium 
palunud omavalitsustel pi-
dada arvestust eriolukorrast 
tingitud täiendavate kulude, 
tegemata jäävate kulude ja 
laekumata omatulude kohta.
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Omavalitsustele säilitakse kriisi 
ajal seni kokku lepitud tulubaas

Uue kaupluse avamisel käituti mõistlikult

avamisel meeletu trügimine, 
siis nüüd võis näha, et rah-
vas on mõistlik ja saab aru, et 
peab hoidma üksteisega va-
het. Kord oli avamisel majas,“ 
sõnas ettevõtja, toonitades 
seejuures veelkord, kuivõrd 
oluline on söögikraami ostma 
minnes praegu igaühel oma 
turvalisuse eest hoolitseda, 
mitte üksteisele liiga lähedal 
seista ning hoida ka kaupluse 
töötajaid.

Avapäeval osteldi niisiis ra-
hulikult ning tekkis ühtlane 
inimeste voog. Ka võib Gros-
si sõnul esimese nädala põhjal 
hinnata, et kauplus on ühtla-
selt töösse läinud. „On tunda, 
et kliente jagub ja pood läheb 
ilusti käima,“ lausus jaeketi 
omanik.

Uus kauplus 
laiendab võimalusi
Uue kaupluse avamise üle 
avaldas ka vallavanem Aare 

Olgo suurt heameelt. „Iga uus 
asi Jõgeva vallas on teretul-
nud. Oleme rõõmsad,“ sõnas 
ta.

Juba varem Jõgeval tegut-
senud Grossi Toidukaupa-
de kauplus on n-ö kvartali 
sisene, uus kolme kassaga 
kauplus paikneb aga kesku-
ses. Vallavanem rääkis, et just 
kaupluse asukoht bussijaama 
juures mängib olulist rolli – 
nüüd saavad linna ümbruses 

elavad inimesed tunduvalt 
väiksema jalavaevaga toidu-
kraami ostmas käia, mis on 
väga tähtis just eakate jaoks. 
„Tee bussijaamast poodi on 
oluliselt lühem,“ märkis Olgo.

Lisaks tõi vallavanem esile 
Grossi Toidukaupade oma-
toodangut – uus suur kauplus 
täiendab toidukaupade vali-
kut Jõgeva linnas.

Sortimendi kohta võis 
kuulda kiidusõnu ka klienti-

delt. „Ilus uus pood selle va-
rem siin silma riivanud vana 
hoone asemel. Aga ostja seisu-
kohast on kõige olulisem ikka 
kaubavalik ja praegu tun-
dub küll, et see on kohe väga 
hea,“ muljetas esimesel päeval 
kauplust külastanud Asta.

Sortimendist leiabki mõis-
tagi rohkelt omatoodangut 
ja ettevõtte trumbiks kuju-
nenud eestimaist liha ning 
hakkliha. Oleg Gross rääkis, 

et eestlased on selles osas ikka 
oma traditsioonide juurde läi-
nud ning liha ostetakse väga 
tugevalt, eriti nüüd kriisi ajal.

Kohaliku 
toidutootmise olulisus
Ettevõtja nentis ka, et kuigi 
Poola piiril juhtunut arvesta-
des võivad mingid luksus- või 
erikaubad lõppeda, siis söök 
otsa Eestis ei saa. „Võime kõi-
ki rahustada – Eestimaal on 
nii palju toitu, et inimesed 
nälga ei jää,“ toonitas Gross.

„See rahvas on rikas rahvas, 
kes ise oma toidulaua suudab 
katta,“ sõnas ta, märkides, et 
sellisest n-ö talupojatarku-
sest tulekski lähtuda. „Siit ka 
edaspidiseks õppetund – meil 
peab ikka olema omal toit 
lauale panna. Täna meil ongi, 
aga kui oma söögilaud oleks 
väga vilets, siis võikski ras-
ketel aegadel see kurjasti kät-
te maksta,“ arutles ettevõtja. 
„Sellepärast tulebki toetada 
oma põllumajandust. Kui tei-
sed riigid toetavad tugevami-
ni, peame ka meie seda tege-
ma, kui tahame, et oma toidu-
laud oleks kaetud,“ rõhutas 
Gross.

Nagu öeldud, praeguses 
kriisis Eestis toitu jätkub. 
Faktide poolest tõi Gross aga 
välja, et kui piima toodetakse 
umbes poolteist korda roh-
kem, kui Eestis tarbitakse, siis 
liha võiks tegelikult rohkem 
toota – 70% Eestis kasutata-
vast lihast on eestimaine, 30% 
veetakse sisse.

„Sellepärast me ka tunne-
me, et seakasvatus on õige 
tegevus ja järjest laiendame 
seda,“ sõnas Gross, lisades, 
et praegu on neil 18 000 sea 
kohta.

Enne ja pärast: Grossi Toidukaupade 
uus Jõgeva kauplus ehitati aadressile 
Pargi 1, seni seal silma riivanud vana polit-
sei- ja kohtumaja asemele. Foto: Moodul 
Projekt OÜ

Tavapärase tunglemise asemel võis 
näha hajutatud inimesi ning ohutusreeglite 
järgimist. Fotod: Üllar Lehesoo
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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

* 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

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

SUVEREHVE

KOPPLAADURI 
TEENUS KUNDAS 
JA  VIRU NIGULA 

VALLAS. 
INFO 5621 4721

KINNISVARA

• Müüa suur (61,5 m2) 2toaline 
korter Kiius, Torni tänaval. Korter 
on läbi maja planeeringuga. Hind 
53 000 €. Tel 526 6012

•  Müüa või annan üürile värs-
kelt renoveeritud päikesepoolne 
2toaline korter Kundas, mis asub 
maja keskel. Korteri planeering 
muudetud, avatud köök elutuba. 
Korteris vahetatud plastpakettak-
nad, radiaatorid, elektrijuhtmestik 
ning torustik. Uus santehnika ning 
elektri boiler. Seinad värvitud ning 
osaliselt tapeeditud. Põrandal on la-
minaatparkett. Vahetatud siseuksed 
ning metallist turvauks. Paigaldatud 
uus köögimööbel koos tehnikaga, 
kuulub hinna sisse. Korteri juurde 
kuulub ka kelder. Hind 20 000 €. Tel 
5343 4895

• 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 kasu-
tada soovi korral 2 eraldi 1toalise  
korterina, ahikeskküte + õhksoojus-
pump + 2 x konditsioneer, möbleeri-
tud, 5 min. rongipeatuseni. Võima-
lik ehitada pööningukorter-keldris 
saun. Üür 100 €/korter + maksud. 
Hind 26  000 €. Vahetus variandid. 
Tel 5648 8989

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

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

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisu-
kord pole oluline. Tel 504 3520

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 9942

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida Tapal kõigi mugavus-
tega korteri kesklinnas. Tel 5803 0260

• 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

ÄRIPINNAD

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Mazda 6, 2010. a. TDI 2,2. 
92kW, 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 Renault Laguna 2001. a, diisel, 
1,9kW, 88. Äsja ülevaatus tehtud. Hind 
800 €. Tel 5623 1910

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

• 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

OST

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

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

• 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

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

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

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

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

TEENUSED

• Rollerite, ATV remont ja hooldus. 
Tööde teostamine kliendi juures 
kokkuleppel, võimalik ka transport 
remondi töökotta. Tel 5607 3082 
Heikki

• 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

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve-ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. Tel 520 
7616

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

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

PLAATIMISTÖÖD
KÖÖGI RENOVEERIMINE
SAUNADE EHITUS

TEL 5884 3346

KUULUTUSED 
JÄTKUVAD 

LK 8 

FEKAALIVEDU JA VESI

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

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

EHITUSTEENUS

• Tänava- äärekivide paigaldus; 
piirdeaedade, terrasside ehitus; 
väravate valmistamine, paigaldus 
ja automaatika, haljastustööd. 
Tehtud töödele garantii. kiviaed.ee. 
Tel 5394 6666

•  Müüa täite-ja ehitusliiva, mulda, 
kruusa ja killustiku. Tel 520 7616

• Ehitustööd (üldehitus). Katusetööd, 
lamekatused, plekk-ja kivikatused 
ehitus ja hooldus. Korstnapitside 
ladumine, ka väiksemad ehitustööd. 
Tel 5199 8917

• 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

• 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

• Vanni- ja tualettruumide remont. 
Piirkond Rakvere-Tallinn. Tel 5897 
1123

• 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

• 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 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

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

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

• 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. 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

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

Professionaalne 
puhastusteenus 

CLEAN PLANET OÜ-LT:

akende pesu;
põrandate süvapesu 

ja kaitsekihiga 
katmine;

hoolduskoristus 
äripindadele;

suurpuhastus era- ja 
äriklientidele;

ehitusjärgne koristus;
välisterritooriumi 

korrashoid. 

Helista 5551 2900 
või kirjuta 

rakvere@cleanplanet.ee
www.cleanplanet.ee

Soojusta PUR vahuga.
www.pinnakatted.ee

Tel 503 1157

S
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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  
         

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

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

Müüa liiva, kruusa, 
killustiku, mulda kuni 15 t 
koorem, multilift-autoga: 

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616 

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

MUUD TEENUSED
• Teritan automaatpingil kreissaage, 
höövliterasid ja teisi terariistu. Tel 
5391 1667

• Küttepuude lõhkumise teenus. Tel 
5660 3585

• Müüme sõelutud musta mulda. 
Asume Rakveres. Tel 526 1408

• Professionaalne viljapuude ja hekki-
de lõikus. Tel 507 3463 Hallan

• Viljapuude- ja hekkide piiramine. 
Tel 5380 0863

• Aedade ja haljastuse kujundamine. 
Tel 5380 0863

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

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

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

• 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

• 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. Utiliseerime 
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

KODU

• Müüa liiva (kild kuni 10 t.), vedu! 
Tel 520 7616

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

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

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

• Saunakeriste müük. Tel 5380 0863

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

• Müüa kamina südamik, kahel pool 
klaas uksed. 14 kw, köetav pind 140 
m2, kaal 136 kg. Tel 5595 1893

• Müüa heas korras laud ja 2 tooli. 
Hind 40 €. Tel 5595 1893

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

• Müüa Tula Free To Grow beebi 
kandekott. 3 erinevat reguleeritavat 
suurust: vastsündinud lapsele, imikule 
ja väikelapsele. 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 kreissaag, aidakaal. Tel 5343 
0632, õhtuti! 

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 pak-
kuda ka eraldi kõlareid. Tel 5616 5761

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

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

• Ostan 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 jul-
gesti! 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

• 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

*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
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas 195 €
3-käiguline ratas 225 €

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa Rakveres kuiva ahjupuud 
(50 cm, lepp). Toome koju 1-1,5 ruu-
mi. Ühe ruumi hind 50 €. Rakveres 
vedu tasuta! Tel 5567 5755
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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

 • Müüa soodsalt lõhutuid küt-
tepuid koos transpordiga ( kuivi, 
märgi ja võrgus). Tel 5554 6093

• Müüa kase-(45 €/ruum) ja okaspuu 
metsakuiva küttepuud (35 €/ruum). 
Pikkused 30 cm ja 50 cm. Koos trans-
pordiga. Tel 5884 1611

• Müüa 3 m pikkust ja lõhutud kütte-
puud. Tel 506 0777

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

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

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

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

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 
905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

Müüa Rakveres
PLIIDIPUUD

 30-35 cm (vaher)

RUUMI HIND 
32 € 

OSTJA TRANSPORT!
Tel 5300 3606

EHITUS

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

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

METS

• Müüa kuusehekitaimi, Rakveres. 
Tel 5561 1125

• 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

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa lehtpuumultši. Tel 5660 3585

• Turba allapanuga hobusesõnnik, 
asendamatu soojuse hoidja kasvuhoo-
nes, sobib hästi ka lillede-puude-põõ-
saste istutamisel väetiseks ja aiamaale 
rammuks. 80 L=5 €. Koju toomise 
võimalus Rakveres. Tel 5557 2217

• Müüa hobusesõnnikut. Peenestatud 
ja pakendatud (60 l). Kohaletoomisega. 
Tel 520 1570

• Soovin rentida kevad- suve perioo-
diks mesitaru Kadrina alevikku. Hind 
kokkuleppel. Tel. 516 4682

• 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

OST
• Ostan motoploki Kutaisi super 600 
mullafreesi. Tel 552 8574

• 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
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Ehituse peaspetsialisti peamised teenistusülesanded on:

ehitusprojektide, taotluste, teatiste, ehitusdokumentide ja 
ehitise või ehitamisega seonduvate dokumentide menetlemine, 
vormistamine ehitisregistris;

projekteerimistingimuste koostamine,

linnavalitsuse korralduste eelnõude ettevalmistamine lubade ja 
projekteerimistingimuste osas.

Ootame Sind kandideerima, kui:

Sul on erialane kõrgharidus;

vastad avaliku teenistuse seaduse nõuetele;

omad eelnevat töökogemust valdkonnaga seotud ametikohal;

valdad eesti keelt C1 tasemel ja vene keelt B1 tasemel;

oled hea suulise ja kirjaliku eneseväljendamise oskusega, hea 
pingetaluvusega, kohusetundlik, tasakaalukas. 

Omalt poolt pakume:

vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda;

eneseteostamise ja koolitusvõimalusi.

Tööle asumise aeg: mai 2020.

Rakvere on väge täis, uuendusmeelne ja kiirelt arenev linn. Meie eesmärk on 
kujundada linnale turvaline ja laialdasi võimalusi pakkuv elukeskkond

Kui oled entusiastlik, uuendusmeelne ja soovid anda oma panuse Rakvere linna 
arengusse, ootab Rakvere Linnavalitsus Sind avaliku konkursi korras kandideerima 

EHITUSE PEASPETSIALISTI
ametikohale, mille põhieesmärgiks linnas ehituse 
ja ehitistega seotud tegevuse korraldamine 

Motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava 
dokumendi koopia palume saata Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 
20 Rakvere 44308 või digitaalselt allkirjastatuna linnavalitsus@rakvere.ee
hiljemalt 5. aprillil 2020. a. Täiendav info: personalispetsialist Marika 
Villup, telefon 322 5892, marika.villup@rakvere.ee

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

LOOMAD

• Müüa emased hiidküülikud ja üks 
isane. Tel. 5594 9421 või 5627 3235

VANAVARA

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

• 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 5672 7175

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 
5527

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

• Ostan looreha rattaid või terve loore-
ha ja ratastel vana adra. Tel 520 9779

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

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

• Müüa kasutamata Riga 17 pesu-
masin. Tel 5557 4059

TEATED

• 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

• Rakveres Saue tänaval läks suve 
lõpus kaduma väikest kasvu ema-
ne kass Purra. Purra on hallitriibu-
liste laikude ja valge kõhualusega. 
Kass on pelgliku loomuga. Kuni 
oktoobri lõpuni nähti Purrat liikvel 
veel Saue tänava ümbruses, kuid 
sealt edasi on tema asukoht teada-
mata. Kui juhtud Purrat nägema, 
tee võimalusel pilt ja 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 €!

TUTVUS

• Soovin tutvuda püsisuhte eesmärgil 
naisega vanuses 40-50 aastat. Olen 43 
aastane. Tel 5190 9968

• Kallis härra tule minu juurde külla 
ja vabane stressist ja pingetest. Teeme 
koos endale hea olemise Tapal. Tel 
5566 0318

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

PAKUN TÖÖD

• Otsime CE- autojuhti siseriiklikule 
veole. Tel 506 1861

• Otsin ehitajaid Tapa kahe korteri 
remondiks. Tel 5624 4605

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

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta
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TÄNA MAAILMAS

HINNAD RAKVERE TURUL 26. 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 2,50
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
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

Paaril laupäeval saab 
ETV ekraanil kaasa ela-
da saladuste keerises-
se kistud Alisonile, kui 
naine püüab selgitada 
välja tõde oma äsja sur-
nud abikaasa kohta.

Tõnu Lilleorg

„Proua Wilson“ on tunamul-
lu valminud kolmeosaline ja 
tõsielu sündmustel põhinev 
briti miniseriaal, mille tege-
vus viib vaataja 1963. aasta 
Inglismaale. Nimitegelane 
Alison Wilson (mängib Ruth 
Wilson) kaotab oma abikaasa 
Alexandri (Iain Glen), kes su-
reb keset päist päeva oma ko-

dus südamerabandusse.
Üsna suure vanusevahe-

ga abikaasad kohtusid paar-
kümmend aastat tagasi sõja 
ajal ühises töökohas, milleks 
oli luureasutus. Alison töö-
tas seal masinakirjutajana 
ja Alexander araabia keele 
tõlgina.

Muide, kui teile peaks tun-
duma, et olete peaosi mängi-
vaid näitlejaid varem näinud, 
siis see ongi väga võimalik. 
Ruth Wilsoni varasemaks 
tipprolliks võib pidada Jane 
Eyre’i kehastamist 2006. aas-
tal valminud samanimelises 
seriaalis, mis on jooksnud 
ka ETV ekraanil. Iain Gle-
ni peaksid ära tundma kõik 
need, kes jälgisid „Troonide 
mängu“, sest seal kehastas 

mees keskse tegelase Dae-
nerys Targaryeni lähimat 
kaasvõitlejat rüütel Jorah 
Mormanti.

Nüüd aga tagasi „Proua 
Wilsoni“ juurde, mille esime-
ne osa oli eetris eelmisel lau-
päeval (järelvaadatav ERR-i 
veebis) ja teine osa jõuab ek-
raanile juba homme õhtul.

Kui Alison on asunud ma-
tuseid korraldama, ilmub 
tema ukse taha keegi Gladys, 
kes väidab, et on surnud 
Alexandri abikaasa. Loomu-
likult mõjub teade Alisonile 
kui välk selgest taevast, kuid 
pärast algset eitamist asub ta 
Gladyse ja tema poja väiteid 
uurima.

Alison küll teab, et Alexan-
der oli enne teda abielus, kuid 

see abielu pidi olema ju lahu-
tatud. Ometigi ei leia Alison 
lahutuse kohta dokumenti 
ja ta otsustab selle võltsida. 
Mõte sellest, et abielu, mille 
käigus on üles kasvanud kaks 
toredat poega, võiks olla min-
gis mõttes ebatäielik, ei mahu 
naisele pähe. Tasapisi hakkab 
ta tundma end petetuna.

Et vältida avalikku skan-
daali, lepivad Alison ja Glady-
se poeg kokku matuste toi-
mumise viisis, mis rahuldaks 
mõlemaid pooli. Matustel 
kohtub Alison Alexandri ku-
nagise kaastöötajaga, kellelt 
kuuldud juhusliku lause põh-
jal hakkab avanema veel üks 
ootamatu tahk lahkunu mi-
nevikust. Siit lähebki seriaal 
homme edasi.

Erakordseks teeb „Proua 
Wilsoni“, mille produtsen-
diks on peaosatäitja Ruth 
Wilson ise, aga üks väga ha-
rukordne asjaolu. Nimelt 
põhineb seriaal Ruth Wilso-
ni vanaema Alison Wilsoni 
memuaaridel, seega mängib 
näitlejatar seriaalis oma päris 
vanaema!

Intervjuudes rääkis Ruth 
Wilson, et see roll oli tema 
senise karjääri raskeim, sest 
ta tundis suurt survet, kas 
ta teeb kõike õigesti. Võtte-
platsil tekkis näitlejataril ära-
tundmisi, mida pidi vanaema 
küll päriselus läbi elama ja see 
mõjus väga emotsionaalselt.

Wilsoni sõnul tundis ta 
võtete ajal mingil kumma-
lisel moel ka oma vanaema 

lähedalolu. Muide, seriaalis 
tuleb näitlejataril n-ö ilmale 
tuua oma isa, mille kohta üt-
les Wilson intervjuus naer-
des: „Pööraselt veider!“

Seriaalis on veenvalt eda-
si antud ajalooline olustik ja 
inimeste suhtlemismaneerid, 
mis aitab tegelaste maailma 
sisse elada. Õnnestunult va-
helduvad ekraanil tänu leid-
likule montaažile tänased 
sündmused Alisoni meenu-
tustega minevikust. Seriaalis 
valitsev omanäoline, üsna-
gi pingeline ja kohati pisut 
mõru atmosfäär lisab vaata-
misele vürtsi.

T äna 52 aastat taga-
si hukkus vaid 34-
aastasena Juri Gagarin, 

kes käis 1961. aastal esimese 
inimesena kosmoses. Pikka 
aega olid tema surmaasjaolud 
salastatud, liikvel oli palju 
kuulujutte ja ega praegugi ei 
saa kindel olla, et kõik kos-
monaudi hukkumisega seo-
tud asjaolud on avalikkuse 
ette toodud. Gagarini surma 
ümbritseb endiselt saladuste 
loor.

Enne saatuslikku lendu 27. 
märtsil 1968. aastal tegi Ga-
garin läbi tavapärase arstliku 
ülevaatuse. Lenduril endal 
polnud samuti ühtki kaebust 
ja mees tunnistati lennu-
kõlbulikuks. Koos teise ko-
genud piloodi Vladimir Ser-
joginiga läks Gagarin soori-
tama õppelendu sõjalennukil 
Mig-15UTI. Õhku tõusti kell 
10.18 ja paarkümmend mi-
nutit hiljem teatas Gagarin, 
et lennuülesanne on täidetud 
ning nad naasevad baasi. Pä-
rast seda enam ühendust len-
nukiga ei saadud.

Kuna lennukit ei tulnud ega 
tulnud, siis alustati laiamahu-
liste otsingutega, mis kestsid 
kolm tundi. Lõpuks leiti alla-
kukkunud lennuk Novosjo-
lovo küla lähedalt ehk um-
bes 65 kilomeetri kaugusel 
lennuväebaasist. Teine ve-
nelasest kosmonaut Aleksei 
Leonov viibis katastroofi ajal 
sündmuskoha läheduses ja ta 
olevat enda sõnutsi kuulnud 
kaht tugevat plahvatust.

Nõukogude Liidu üldsus sai 
Gagarini surmast teada alles 
kaks päeva hiljem, aga kõik 
andmed tragöödia kohta sa-
lastati. Just see ülim salastatus 
sünnitas kuulujutte selle koh-
ta, et katastroof polnud juhus 
ja Gagarin tegelikult mõrvati.

Pärast Gagarini hukkumist 
moodustati riiklik komis-
jon, mis avalikustas ametliku 
avariipõhjuse. Spetsialistide
kinnitusel muutis mees-
kond lennusuunda, tegi järsu 
manöövri ja sattus pöörises-

se. Piloodid üritasid lennukit 
küll saada horisontaalasendis-
se tagasi, kuid põrkasid siiski 
maapinnaga kokku. Lendu-
rite verest ei leitud hiljem 
mingeid kahtlaseid aineid ja 
ka lennuk olevat tehniliselt 
korras olnud.

„Sellised järeldused võivad 
paista tõepärastena tava-
inimeste jaoks, kuid mitte 
professionaalidele,“ märkis 
Leonov. Komisjoni aruan-
ne salastati ja selle üksikud 
detailid lekkisid avalikkuse 
ette komisjoni mõne liikme 
intervjuudest.

Versioone 
on seinast seina
Katastroofi põhjused ja asja-
olud on jäänud selgusetu-
teks, kuid kaasajal eksisteerib 
kümneid erinevaid versioo-
ne selle kohta, miks Gagarini 
lennuk alla kukkus.

Kõige populaarsema ver-
siooni kohaselt, mida toetas 
ka kosmonaut Leonov, põh-
justas katastroofi mitmete 
asjaolude koosmõju, olgu 
selleks siis halvad ilmastiku-
tingimused või lennuki teh-
nilised vead. Lendamisel või-
sid Gagarin ja Serjogin püüda 
hoiduda kokku põrkamast 
näiteks mõne teise lennu-
ki või linnuparvega, sattuda 
mööda tuhisenud lennuki 
keerisjälge või tõusvasse õhu-
voolu. Mõnel neist põhjustest 
võiski õnnetus juhtuda.

Aleksei Leonov rääkis 
2013. aastal, et õnnetuse 
põhjustas hävitaja Su-15, mis 
lendas lennuplaani rikkudes 
liiga madalalt ja möödus liiga 
lähedalt Gagarini lennukist, 
misjärel tekkinud õhuvool 
viis Gagarini lennuki spiraal-
sesse langusse, millest piloo-
did ei suutnud enam välja tul-
la. Leonovi sõnutsi olid need 
asjaolud teada ka juba 1968. 
aastal, kuid pikka aega ei lu-
batud nendest rääkida.

Aga kosmonaut Vladimir 
Aksjonov on arvanud, et Ga-
garin ja Serjogin tegid kee-

rulistes ilmastikutingimustes 
mitu viga, mis saidki neile 
saatuslikuks. Tol päeval oli 
ilm väga pilvine ja lauspilve-
de alumine äär oli umbes 600 
meetri kõrgusel maapinnast, 
seejärel kuni 4000 meetri 
kõrguseni olid erakordselt 
paksud pilved, aga sellest 
ülevalpool polnud enam üld-
se pilvi.

Kosmonautide ettevalmis-
tuskeskuse ülema Nikolai 
Kuznetsovi sõnul olevat Ser-
jogin tundnud end 27. märt-
sil halvasti ja kaevanud valu-
de üle südames. Kuznetsov 
oletas, et viirangu tegemise 
ajal hakkas Serjoginil halb, 
aga Gagarin ei märganud 
koheselt kolleegi seisundit. 
Serjogin võis saada infark-
ti, ta võttis turvarihma lahti, 
misjärel paiskus tema keha 
kabiini teise otsa, takistades 
juhtimist. Aga Gagarin ei 
tahtnud sõpra maha jätta ja ei 
katapulteerunud.

Lennukitehnik Igor Kuz-
netsov tegi põhjaliku ana-
lüüsi, mille alusel ta väitis, 
et lennukis jäi üks ventilat-
sioonikraanidest poolavatud 
asendisse, mistõttu kabiin 
polnud hermeetiline, kuid 
lendurid ei pannud seda kohe 
tähele. Nad püüdsid lennukit 
allapoole tuua, kuid kaotasid 
rõhulanguse tõttu teadvuse. 
Sellesse versiooni paljud eks-
perdid siiski ei usu.

On palju ka nn vandenõu-
teooriaid. Ühe kuulujutu 
kohaselt olevat Gagarin ja 
Serjogin enne lennukisse is-
tumist joonud kõvasti viina 
ja ei saanud seejärel lennuki 
juhtimisega purjuspäi hakka-
ma. Teised jälle väidavad, et 
Gagarin imiteeris oma surma, 
kolmandad on aga kindlad, 
et Gagarin tapeti võimude 
poolt, kuna ta sattus nendega 
konflikti.

Gagarin kirjutas 
hüvastijätukirja
Kaks päeva enne kosmosesse 
lendamist 1961. aastal kästi 

Juri Gagarinil kirjutada hü-
vastijätukiri oma abikaasale ja 
lastele, sest polnud teada, kas 
mees naaseb kosmosest elusa-
na või mitte. See kiri anti Ga-
garini abikaasale Valentinale 
üle seitse aastat hiljem, pärast 
Gagarini hukkumist 1968. 
aastal.

„Tere, mu kallid, palavalt 
armastatud Valjake, Lenake 
ja Galjake! Otsustasin kirju-
tada teile mõned read, et rää-
kida teiega ning jagada seda 
rõõmu ja õnne, mis mulle on 
osaks saanud. Täna otsustas 
valitsuskomisjon saata mind 
esimese inimesena kosmo-
sesse. Kallis Valja, ma olen 
väga õnnelik ja tahan, et ka 
teie oleksite koos minuga õn-
nelikud. Lihtsale inimesele 
usaldati suur ja tähtis riiklik 
ülesanne – rajada tee kosmo-
sesse!“ seisis kirjas.

„Ma olen siiani elanud au-
salt ja õiglaselt, püüdnud teha 
kõike inimeste heaks, kuigi 
mu panus on olnud väike. 
Ükskord lapsena lugesin Tš-
kalovi sõnu: „Kui olla, siis olla 
esimene.“ Nii ma püüangi olla 
ja olen lõpuni. Tahaksin, Val-
jake, pühendada selle lennu 
uuele ühiskonnale, kommu-
nismile, kuhu me juba liigu-
me, meie suurele kodumaale, 
meie teadusele,“ jätkus kiri.

Juri Gagarini lesk Valen-
tina suri tänavu 17. märtsil 
83-aastasena. Naine elas Tä-
helinnas. Oma elu ei toonud 
ta kunagi avalikkuse ette. Pä-
rast abikaasa surma tõmbus 
Valentina veelgi rohkem en-
dasse, lõpetas ära kohtumised 
ajakirjanike ja teiste inimeste-
ga. Gagarini tütardest on aga 
saanud kõrge positsiooniga 
inimesed. Vanem tütar Jele-
na on kunstiteadlane ja juhib 
Moskva Kremli muuseu-
mi. Noorem tütar, professor 
Galina on kateedrijuhataja 
Moskva majandusülikoolis.

Allan Espenberg

1968: hukkus maailma esimene kosmonaut

Masinakirjutaja ja tõlgi uskumatu lugu
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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€

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 €

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Näpi, Näpi tee 2d

• uued, taastatud ja kasutatud rehvid
kasutatud plekk- ja valuveljed

valuvelgede sirutamine, keevitamine
velgede pritsimine ja värvimine

E-R 8-17, lõunapaus 12-13, hooajal L 9-14,
tel 508 9216

•
•

•

Uus teenus: ÕLIVAHETUS

Saabus müügile uus partii
suverehve Rootsist

Sõmeru Rehvikoda

Tel: 322 3325
Avatud: E-R 9-18
L 9-15 P suletud
www.rixratas.ee

•

RAKVERES,
Parkali 7

(Pihlaka kohvik)

Lai valik
uusi jalgrattaid
lisatarvikuid
ja varuosi

,

Nüüd kogu teooriaõpe ja suhtlus
e-lahendusena - INIMKONTAKTI VABALT!

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

Lõppastme koolitus IGA NÄDAL!
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061,
324 0893

www.autosoit.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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