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Elfride, Kädi ja Madis

Helpifi cu vabatahtlikud abistavad 
eakaid ja erivajadusega inimesi
Helpificu tugikeskkonna (www.helpific.com) vabatahtlikud 
abistavad koroonakriisis erivajadusega inimesi ja eakaid elu-
tähtsate toimingute juures nagu näiteks toidukoti ja ravimite 
kojutoomine. Veel on üksikutele ja koduseinte vahele lõksu 
jäänud inimestele olulised jutuajamised telefoni teel.

Inimesi, kes vajavad abi, on veel palju ning just sina saad 
toeks olla. „Kogukonna moodustame meie kõik: sina ise ja 
sinu naabrid, inimesed bussis ja kaubanduskeskuses. Oleme 
koos osa millestki suuremast,“ kirjeldas Helpificu vabataht-
lik, Rakverest pärit Yvonne.

Kuidas pakkuda abi: leia Google plays või Appstore kesk-
konnas Zelos Team Management ja laadi alla; loo endale 
konto; otsi märksõna Helpific; vali abipalve, mida oled val-
mis täitma.

Kuidas küsida abi? Kui vajad abi toidukoti ja ravimite koju-
toomisel, siis helista Helpificu tugiliinile numbril 5660 4642. 
Sellel numbril saad edastada oma toidunimekirja ja oma 
kontaktid. Varu palun veidi sularaha toiduainete eest tasu-
miseks. Abipalve saad sisestada ka Helpificu tugikeskkonnas 
aadressil www.helpific.com, täites oma profiili ja kirjutades 
abipalve koos telefoninumbriga.

Küsimuste korral kirjuta sõnum Helpificu Facebooki lehel 
või helista eelnimetatud tugiliinile numbril. Abi pakkumisel 
ja abi saamisel palutakse järgida terviseameti soovitusi. Kogu 
koroonakriis puudutava info leiab www.kriis.ee.
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Rakvere Gümnaasium sai juurde klassiruume
Mullu oktoobris alanud remonditööd 
Rakvere Gümnaasiumi Vabaduse tn 1 
asuva koolihoone kahes osas on lõppe-
nud. Renoveerimistööd algasid ajalooli-
se Kotli maja garderoobikorrusel ja jät-
kusid endises nn õpetajate korpuses.

Rakvere Gümnaasiumi direktor Riina 
Veidenbaum tunneb heameelt, et kooli-
pere sai Vabaduse 1 koolimajja uuen-
datud õppe- ja tööruumid. „Planeeritult 
saime juurde professionaalselt renovee-
ritud ruumid individuaalse õppetöö läbi-
viimiseks ja nõustamiseks, klassiruumid 
hariduslike erivajadustega õpilastele, 
erinevateks rühmatundideks,“ loetles 
koolijuht.

Gümnaasiumi juht hindas koostööd 

ehitaja, OTO Ehitus OÜ-ga igati heaks. 
„Iganädalastel koosolekutel rääkisime 
läbi koolipoolseid soovid, millega arves-
tati. Tunnustus meie õpilastele ja tööta-
jatele, kes ehitusperioodil tegid oma iga-
päevatööd. Uued ruumid on sisustatud, 
ootame viiruse leviku taandumist ja või-
malust taas õppida koolis,“ märkis Riina 
Veidenbaum.

Abilinnapea Kert Karuse sõnul on 
Rakvere linn pidevalt panustanud ha-
ridusasutuste õppekeskkonna paren-
damisse. „Järgmise olulise sammuna on 
peagi algamas Rakvere linna põhikoo-
lide töö- ja tehnoloogiakeskuse ehitus 
Rakvere Gümnaasiumi õuele, Vabaduse 
1 asuvale kinnistule. Praegu käib ehitu-

sele eelnev ettevalmistus ja tänapäevane 
õpikeskkond tööõpetustundide läbivii-
miseks valmib 2022. aasta esimeses poo-
les,“ rääkis Karus.

Rakvere Gümnaasiumi remonditööde 
kogumaksumus oli ligikaudu 260 000 
eurot, millest 114 132 eurot moodustas 
Sihtasutuse Innove toetus hariduslike 
erivajadustega õpilaste õpitingimuste 
parendamiseks taotlusvoorust „Kaasava 
hariduse põhimõtete rakendamine üld-
hariduskoolides perioodil 2017–2020“. 
Vabaduse 1 kinnistu korrastamist toetas 
100 000 eurose sihtfinantseeringuga ka 
haridus- ja teadusministeerium.
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TÄNA MAAILMAS

1828: toimus Schuberti esimene ja viimane kontsert
Täna 193 aastat tagasi, 26. märtsil 1828. 
aastal andis Austria helilooja Franz 
Schubert oma ainsa avaliku autori-
kontserdi, millel oli suur menu ja mis 
päädis heliloojale kopsaka honorariga. 
Aga juba sama aasta lõpus helilooja suri.

Franz Schubert (1797–1828) oli kuu-
lus helilooja, kelle loomingu hulka kuu-
luvad kaheksa sümfooniat, paarküm-
mend ooperit, 600 soololaulu, suur hulk 
klaveri- ja kammermuusikat ehk kokku 
enam kui tuhat muusikateost. Schubert 
elas ligi poole vähem kui tema kaas-
aegne, teine kuulus helilooja Ludwig van 
Beethoven (1770–1827), kuid suri te-
mast poolteist aastat hiljem.

Viini eeslinnas 31. jaanuaril 1797. aas-
tal sündinud Franz Peter Schuberti mu-
sikaalsus ilmnes juba varajases nooruses. 
Esimesed muusikatunnid sai ta omaenda 
kodus, kus viiulimängu õpetas poisile 
isa, aga klaverit vanem vend. Kuna tu-
levasel heliloojal oli suurepärane laulu-
hääl, siis 11-aastasena võeti ta Viini õu-
konnakapelli solistiks.

Seejärel sai noor Franz muusikalist 
haridust kompositsiooni ja kontrapunk-
ti alal kuulsa helilooja Antonio Salieri 
(1750–1825) käe all. Heliloomingut hak-
kas Schubert looma aga juba teismelise-
na. On teada, et 13–16-aastasena kirjutas 
ta mitu laulu ja klaveripala ning sümfoo-
nia ja ooperi. Kui seejärel algas tal hääle-
murre, siis heideti ta koorist välja.

Tõeline kunsti- ja loominguelu al-
gas siis, kui Schubert tutvus baritonist 
ooperilaulja Johann Michael Vogliga, 
kellest sai lisaks tihedale koostööle ka 
Franzi sõber. Vogl esitas algaja heliloo-
ja mitmeid teoseid, mis said seeläbi üsna 

populaarseks. Aga esimest tõsisemat 
edu sai noor helilooja tunda oma loodud 
muusikaga Goethe ballaadile „Metshald-
jas“ (Erlkönig). Selle kompositsiooni 
pani Schubert kirja ühe päevaga 1815. 
aastal, kuid esitati seda esmakordselt al-
les kuus aastat hiljem.

Muusikat lõi Schubert paljude kuulsa-
te kirjanike – Schilleri, Goethe, Heine, 
Kotzebue, Grillparzeri ja teiste sõnadele. 
Tema kumiiriks oli seejuures Goethe ja 
kuigi helilooja püüdis kirjanikuga isik-
likult kohtuda, ei olnud tal õnne. 1818. 
aastal, kui noormees oli kõigest 20-
aastane, ilmus trükis Schuberti esimene 
kompositsioon.

Schuberti loomingu uurijad on märki-
nud, et tegu oli julge ja originaalse heli-
loojaga, kes ei kopeerinud Beethovenit, 
vaid valis oma tee ning lõi huvitavaid ja 
ainulaadseid muusikateoseid. Eriti kõr-
gelt on hinnatud Schuberti kaheksan-
dat ehk „Lõpetamata sümfooniat“, mis 
avastati juhuslikult alles pärast helilooja 
surma. Ungari helilooja Ferenc Liszt on 
Schuberti kohta kunagi öelnud, et kõik, 
mida ta puudutas, muutus lauluks. Veel 
nimetas Liszt Schubertit kõigi aegade 
kõige poeetilisemaks heliloojaks.

Schubertile ei meeldinud esineda 
suurte seltskondade ees. Aga 26. märtsil 
1828. aastal andis Franz Schubert oma 
esimese ja viimase avaliku kontserdi, mis 
toimus Viini muusikasõprade ühingu 
kohvikus. Kontserdi toimumisaeg pol-
nud valitud juhuslikult, sest täpselt aas-
ta varem ehk 26. märtsil 1827. aastal oli 
Viinis surnud Ludwig van Beethoven.

Ülevaated sellest kontserdist ilmusid 
kaugemate linnade – Leipzigi, Dres-

deni ja Berliini ajalehtedes, kuid kum-
malisel kombel jäi see Viini ajakirjan-
duses peaaegu üldse märkimata. Sellel 
oli kaks põhjust, Schubertil lihtsalt ei 
vedanud. Paar päeva varem oli Viinis 
andnud Beethoveni mälestuseks kont-
serdi tuntud helilooja ja tšellist Joseph 
Linke ning ajaleheruum läks selle üritu-
se tutvustamiseks. Kõigele lisaks viibis 
samal ajal Viinis Itaalia muusik Niccolò 
Paganini, kelle kontsert toimus kolm 
päeva hiljem, 29. märtsil. Linke ja Paga-
nini tõttu jäigi Schuberti musitseerimise 
kajastamine ajakirjanduses mõnevõrra 
tähelepandamatuks.

Siiski võttis publik Schuberti kontser-
di hästi vastu ja helilooja teenis selle eest 
800 floriini. Alates sellest kontserdist 
hakati Schuberti loomingusse juba tun-
duvalt paremini suhtuma, kuid tõeliselt 
hakati seda hindama alles pärast heliloo-
ja surma. Viini kontserdi järel trükiti ära 
paljud tema laulud ja klaveripalad, aga 
esinemisest saadud honorari eest ostis 
Schubert endale esimese isikliku klaveri.

Seda klaverit ei saanud helilooja kuigi 
kaua kasutada, sest juba 19. novembril 
1828. aastal suri ta pärast kahenädalast 
palavikku Viinis kõhutüüfusesse. Ge-
niaalne helilooja ei olnud veel 32-aas-
tanegi. Kuigi Schubert oli palunud end 
matta Beethoveni kõrvale, siis finantsi-
listel põhjustel ei saanud perekond seda 
palvet rahuldada. Kuid aastakümned hil-
jem sai Schubert siiski selle, mida tahtis: 
tema säilmed maeti 1888. aastal ümber ja 
nüüdsest puhkavad Beethoven ja Schu-
bert kõrvuti.

Allan Espenberg
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Sõlmiti leping koroonapositiivsetele 
üldhooldusteenuse tellimiseks
 18. märtsil sõlmisid Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) 
ja Koeru Hooldekeskus koostöölepingu, mille eesmärk on 
Rakvere Haiglas haiglaravil või teenusel viibinud COVID-19 
positiivsetele pakkuda Koeru hooldekeskuses üldhooldus-
teenust, kuni nende tervenemiseni.

VIROL-i tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul ei olnud 
teenuse osutajat kerge leida, sest paljud hooldekodud on ligi 
100 protsenti täis ning arvestama pidime ka sellega, et või-
malus oleks koroonapositiivsed teistest hoolealused isoleeri-
da. „Oluline oli ka see, et paljud hooldekodu kliendid ja töö-
tajad oleksid kas viiruse läbi põdenud või vaktsineeritud ja 
neil oleks kogemus COVID-19 positiivsetega. Ning mis kõi-
ge olulisem, hooldekodu peab ise olema ka huvitatud meie 
aitamisest,“ Selgitas Hõbemägi.

„Koeru Hooldekeskuse juhiga kontakti võttes saime õn-
neks väga kiiresti nõusoleku ja selle kiitsid ruttu heaks 
ka kõik meie maakonna kohalikud omavalitsused,“ lisas 
VIROL-i tegevdirektor.

Sõlmitud lepinguga broneeritakse Koeru Hooldekeskuses 
Lääne-Virumaa inimestele kuni kümme kohta inimeste-
le, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on mõnes Lääne-
Virumaa omavalitsuses. „Tagame neile hooldekeskuses lisaks 
24/7 üldhooldusteenusele ka meditsiinilise järelevalve,“ lisas 
Hõbemägi.

Hõbemägi rääkis veel, et kõnealune leping on tegelikult 
üks osa mitmest maakonna kohalike omavalitsuste vahelisest 
kokkulepetest, et aidata Rakvere Haiglal väga keerulisel ajal 
toime tulla ning koormust maha võtta.

„VIROL-is on kokku lepitud ka nii haigete transport Rak-
vere Haigla poolt kui ka transpordi kulude katmine. Kaardis-
tatud on kohalike omavalitsuste poolt nn COVID-19 hotel-
lid, välja on selgitatud teenuseosutaja, kellelt vajadusel haige-
le lisahapniku aparatuuri tellida saab jne,“ täpsustas ta.
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MÕNE REAGA

Keskerakonna Rakvere 
linnapeakandidaat on Triin Varek
Keskerakonna Rakvere 
osakonna juhatus kinni-
tas 2021. aasta kohalike 
omavalitsuste valimiste 
l innapeakandidaadiks 
Triin Vareki (pildil). Va-
rasemalt abilinnapeana 
töötanud ja alates 2019. 
aastast linnapea ametis 
Triin Varek ütles, et mit-
med koalitsioonilepingus 
kajastatud projektid on 
valminud või lõppjärgus.

„Vallimäe arendus, Pika tänava rekonstrueerimistööde esi-
mene etapp, tänavavalgustuse kaasajastamine, tasuta hom-
mikusöök lasteaedades, koolimööbli hange, erinevad projek-
tid sotsiaalvaldkonnas,“ loetles Varek, kes oli Rakveres Kesk-
erakonna esinumber ka eelmistel valimistel.

Alates 2017. aastast Keskerakonda kuuluva Triin Vareki 
sõnul lähtutakse oma tegevuses ja valimisplatvormi koosta-
mises eelkõige inimeste heaolust. „Mitu olulist projekti on 
ellukutsumise faasis, näiteks põhikooliõpilastele mõeldud 
töö- ja tehnoloogiakeskuse ning jalgpalli kuppelhalli raja-
mine. Samuti seisame selle eest, et riigipoolse lisarahastuse 
saaks Arvo Pärdi nimeline muusikamaja,“ lausus ta. „Suureks 
väljakutseks on saada üheks esimeseks kliimaneutraalseks 
omavalitsuseks Eestis. See projekt võimaldab meil viia uue-
le tasemele ka rahvusvaheline suhtlus ja õppida parimatest 
praktikatest.“

Triin Varek tõstab esile riiklikke prioriteete ehitada välja 
neljarajalised maanteed, panustada kiirele rongiühendusele 
ja suurendada kohalike omavalitsuste tulubaasi.

„Inimesed hindavad järjest enam hubast elukeskkonda, 
millesse oleme Rakveres viimastel aastatel ka oluliselt pa-
nustanud, kus kõik vajaminev on mõne kilomeetri raadiuses. 
COVID-19 olukorras on järjest rohkem pööratud tähelepa-
nu kaugtööle ning see annab Rakvere elanikele senisest suu-
rema võimaluse teostada end suuremate linnade ettevõtetes 
ja asutustes,“ rääkis Varek.
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MÕNE REAGA

Scoutspataljon 
sai mobiilse 
sidumispunkti

Teisipäeva hommikul toi-
mus Tapa sõjaväelinnakus 
tseremoonia, kus Scouts-
pataljonile anti üle kaasaegne 
ja mugav mobiilne sidumis-
punkt, mis tõstab märkimis-
väärselt pataljoni meditsiini-
list võimekust.

„Iga tehnikaühik, mis aitab 
tagada, et sõdur on lahingu-
väljal paremini hoitud ja sõ-
duril on kindlustunne, et kui 
temaga peaks midagi juhtu-
ma, siis ta saab kvaliteetset 
abi, aitab meil Eestimaad 
paremini kaitsta,“ ütles 1. 
jalaväebrigaadi ülem kolonel 
Vahur Karus.

Mobiilse sidumispunkti 
põhjaks on erimõõtmeline 
konteiner, mis on tavalisest 
konteinerist pikem, mada-
lam ja laiem ning varusta-
tud vajalike meditsiiniliste 
vahenditega. Konteiner on 
paigaldatud veokile MAN ja 
seda saab ümber tõsta ühelt 
masinalt teisele.

„Mobiilse sidumispunk-
ti valmimine on hea näide 
altpoolt üles liikuvast vaja-
duspõhisest initsiatiivist, kus 
vajadusest kiiremini ja efek-
tiivsemalt maastikul tegut-
seda jõuti täna üle antud si-
dumispunktini,“ ütles major 
Andres Blank, üks projekti 
algatajatest.

Scoutspataljon on kiireks 
ning jõuliseks tegevuseks 
loodud üksus, mistõttu va-
rasemalt kasutusel olnud si-
dumispunkt telkides ei või-
maldanud üksuse tegevust 
meditsiiniliselt tagada lahti 
pakkimisele kuluva aja tõt-
tu. Sellest tekkiski vajadus 
mobiilse sidumispunkti jä-
rele, mis suudaks pataljoni-
ga samas tempos maastikul 
liikuda ja kus oleks võimalik 
asuda kiiresti kannatanule 
abi osutama.

Esimene mobiilne lahen-
dus loodi Scoutspataljoni 
meditsiinirühma poolt veo-
auto MAN kasti, kuhu ehita-
ti improviseeritud mobiilne 
sidumispunkt. Sellest ideest 
lähtudes töötas Scoutspatal-
joni, Kaitseväe Akadeemia 
ja Kaitseväe Tervisekeskuse 
esindajatest koosnev eks-
pertrühm kolonelleitnant 
Lauri Benderi juhtimisel väl-
ja selleks otstarbeks kontei-
nerlahenduse koostöös Eesti 
kaitsetööstuse ettevõtetega.

Sidumispunkti valmistasid 
militaar-, pääste- ja medit-
siinivaldkonna mobiilsetele 
töökeskkondadele spetsia-
liseerunud MDSC Systems 
OÜ ja meditsiintehniliste 
lahenduste väljatöötamisega 
tegelev ettevõte AS Semet-
ron. Kaitseväe vajadustest 
lähtuvalt tuli mobiilse sidu-
mispunkti jaoks välja töötada 
mitmeid erilahendusi.
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Aktiivne kogukond peaks 
olema omavalitsuse huvi

E ile toimus veebikesk-
konnas Eesti Külaliiku-
mise Kodukant, Eesti 

Linnade ja Valdade Liidu, 
Eesti Leader Liidu ja Lääne-
Viru Omavalitsuste Liidu 
poolt korraldatud konverents 
„Kogukonna roll ja võima-
lused kohalikus omavalitsu-
ses“. Kesksel kohal jäi kõlama 
märksõna koostöö.

Ürituse eesmärk oli tead-
vustada Eesti parimate näide-
te baasil, millised on kohalike 
omavalitsuste jaoks kogukon-
dade kaasamise kasud ja välja-
kutsed. Konverentsi juhatasid 
sisse maaeluminister Urmas 
Kruuse ja Eesti Külaliikumise 
Kodukant juhatuse liige Ivika 
Nõgel, ettekannetega astusid 
üles nii omavalitsusjuhid kui 
kogukondade eestvedajad.

Konverentsipäev lõppes 
debatiga „Kaasamine – kas 
tulu või kasu“, mille fookus, 
nii nagu mitmete teiste sõna-
võttudegi puhul, oli kaasatusel 
ja koostööl.

Rakvere vallavanem Mai-
do Nõlvak nentis, et aktiivne 
kogukond peaks olema oma-
valitsuse huvi. „Miks peaks 
minema koguaeg kogukond 
käsi pikal valla käest raha kü-
sima? Nagu see oleks kogu-
konna mure, et vald areneks. 
Tegelikult võiks ju vastupidi 
olla. Meie kui omavalitsus-
juhid peaks olema tänulikud 

kogukondadele ja minema ise 
nende juurde küsima, kas nad 
võiksid aidata meil valda aren-
dada, oma mõtetega või läbi 
projektide,“ arutles Nõlvak.

„Kogukond ongi partner. 
Omavalitsus peakski näge-
ma kogukonda kui võimalust 
valla arendamiseks,“ toonitas 
Rakvere vallavanem, lisades 
debati pealkirjale viidates, et 
tema ei saa üldse aru, kuidas 
saaks kogukond tüliks olla. 
„Ma oleks väga kurb, kui meil 
poleks aktiivset kogukonda.“

Ka Kiumetsa külavanem 
Iiris Saluri nentis, et omava-
litsused ei tohiks jätta kogu-
konda üksi, sest siis tekkib 
võõrandumine ning lakkab 
koostöö. „Külade poolt vaa-
datuna ma näen, et koostöö 
väga erinevatel tasanditel on 
tohutult oluline. Koostöö ko-
gukonna sees, koostöö teiste 
küladega ja loomulikult koos-
töö kohaliku omavalitsusega. 
Ja see saab põhineda inimeste 
headel suhetel,“ sõnas Kiu-
metsa külavanem.

„Kohalikud omavalitsused 
peavad ennast meile ka tut-
vustama. Kui kogukonnas on 
inimesed, kes ei tea, kellega 
vajaduselühendust võtta, sest 
ei tunne neid inimesi, siis on 
suhteliselt keeruline asju aja-
da,“ lisas Saluri.

Ott Kasuri Eesti Linnade 
ja Valdade Liidust tõi esile ka 

omavalitsuste organisatoor-
set rolli. „Kohalik omavalitsus 
peab looma vastava seadus-
andliku baasi, millisel moel 
oleks võimalik vabaühendus-
tele tuge pakkuda. Siis ei tek-
ki näiteks küsimusi, miks osa 
vabaühendusi said toetust ja 
teised mitte,“ selgitas Kasuri, 
et ka raha jagamine tuleks sel-
gelt paika panna. Ta lisas, et 
kindlasti peaks omavalitsuses 
olema inimene, kes neid tee-
masid koordineerib.

Riigikogu liige ning endi-
ne omavalitsusjuht ja küla-
liigutaja Annely Akkermann 
märkis, et teise vaate pakku-
miseks tuleb siiski tunnistada 
ka tülipoole olemasolu. Ta tõi 
näiteks Reidi teed puudutava 
vastuseisu ja kõrgendatud ava-
liku huviga metsad. „Konflikti 
jõud on tugev ja inimesi kok-
ku toov,“ tõdes Akkermann, 
avaldades seejuures kiitust ko-
gukondade juhtidele, kes suu-
davad väga lühikese ajaga ini-
mesi aktiveerida, kuid lisaks 
tülile hiljem ka kompromissi-
deni jõuda.

Debatis jõutigi järelduseni, 
et tülid on tegelikult vajalik 
osa koostööst – neis peituvad 
lahendamist vajavad mured. 
„Tülisid ongi ka vaja, sest tüli 
taga on ju mingi probleem. 
Innovaatilised ideed tekivad 
probleemidest. Iga tüli on 
probleem ja selle lahendamine 
viib meid edasi,“ sõnas Maido 
Nõlvak.

Liisi Kanna



Kuulutaja reede, 26. märts 20214

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

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

KINNISVARA

• 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

• 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

• Müüa Rakveres 4toaline (69 m2) korter 
Lennuki 1 majas, V korrus. Korter on elamis-
kõlblik, vajab sanitaarremonti. Huvi korral 
kirjuta anu.kene@hotmail.com

• 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

VAHETUS
• Vahetada kinnistu Ida-Virumaal Lüga-
nuse vallas Aa küla ja Moldova küla piiril, 
17 280 m2. Oma maa mereni, maja merest 
300 m kaugusel, ilus liiva rand, hoone 98,7 
m2. Lisaks krundil 2 garaažiboksi ja sama 
suur majandusruum. Vahetada maja (120 
m2) vastu Rakveres, võimalikud ka teised 
variandid. Tel 520 9952 või mairekar@
gmail.com

OST

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

• Ostan 1toalise kõige mugavustega kor-
raliku korteri Rakvere ligidal, kuni 30 km. 
Tel 5819 5172

• Ostan 1- või 2toalise korteri Rakvere 
linnas. 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 Tapal või Tamsalus 1-2toalise kor-
teri. Tel 511 0478

• Ostan 2toalise kõigi mugavustega heas 
korras korteri, I-II korrus, Rakvere ligidal, 
kuni 30 km. Tel 5590 3361

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

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

• Ostan Tapa vallas maamaja või vana 
talukoha. Tel 511 0478

• 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 vana talukoha või maamaja Viru-
maale, Järvamaale või Jõgevamaale. Hooned 
võivad olla lagunenud. Elektriliitumine on 
suureks plussiks. Tel 5562 2919

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile pikemaks ajaks kohusetundli-
kule inimesele 1toaline pliidiküttega korter 
Rakvere südalinnas (dušš, WC olemas). Tel 
5656 9826

• Anda üürile 1toaline mugavustega kor-
ter 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 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 Opel Astra. 1,6. 74kW, auto on heas 
korras. Ülevaatus 12.2121. a. Tel 517 4193

VARUOSAD
• Müüa soodsalt uueväärsed originaal 
valuveljed Peugeot 2008. a omad 5x10,8. 
Tel 5566 9310

• Müüa 4 suverehvi „Yokohama Geola-
noar“ 225/60 R17, kasutatud, 6-7 mm must-
rit, 200 € komplekt. Tel 5698 7781, 5648 3450

• Ostan GAZ-69 maastikurehvid. Helistada 
tel 5656 1091

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

• Ostan Audi A4 (98. a) 1,8T töökorras 
mootori või selle alumise osa. Tel 529 3986

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

• 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 maasturi uusi varuosi ja taga-
silla. Tel 5687 5845

• 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 igas seisukorras sõiduautosi, 
maastureid ja kaubikuid. Võib pakkuda 
absoluutselt igas seisukorras. Maksan 
parima hinna! Tel 5896 1576

• Ostan maasturi, kindlasti diiselmootori ja 
manuaalkastiga. Võib olla ka remonti vajav. 
Hind kuni 2000 €. Tel 5552 7229

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

• Ostan Toyota Land Cruiseri/Hiluxi 
või Mitsubishi L200. Võib pakkuda 
absoluutselt igas seisukorras ning 
hinnaklassis! Võib pakkuda ka Toyota 
sõiduautosid. Tel 5896 1576

• 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



Kuulutaja reede, 26. märts 2021 5KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

www.kuulutaja.ee

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

• 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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Soodne ja kvaliteetne rehvivahetus. 
Hind 25 €. Võidu 2, Rakvere. RT Car 
Service OÜ, info@rtcarservice.ee

VEOTEENUS JA RENT

 

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veoteenus: mööblivedu, väikses mahus 
kolimine jne. Kauba ruumi maht 3x1,5. Tel 
503 2269

• Metsaveoauto teenus. Tel 503 2269

 

• 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

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

• Kõik lammutustööd, keldrite ja pöö-
ningute koristus koos prahi äraveoga. Tel 
5380 0863

• Üldehitustööd, puukuurid, saunad, 
grillmajad, terrassid. Vanade majade 
renoveerimine ja uute ehitus. Tel 5380 0863

• 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

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

• 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

• 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

• 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

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

• 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, https://www.facebook.com/Sisevii-
mistlus-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

• Valmistan uksi, aknaid. Tel 5349 6065

• 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 kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, keskküt-
tespetsialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaa-
ma 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

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

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

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

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

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Küte, vesi, 

kanalisatsioon, 
jäätunud torude 

sulatus

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

MUUD TEENUSED

• Moonaküla Muusikakiirabi välitee-
nus! Soovid rõõmustada oma lähedast 
sünnipäeva või muu sündmuse puhul 
- telli distantsihoidev lühikontsert tema 
akna alla või aeda! Tel 528 8095, Moona-
küla Muusikaakadeemia

• Aedade kujundus, puude-põõsaste istu-
tus, viljapuude hooldustööd. Tel 5380 0863

• Ohtlike puude likvideerimine. Tel 
554 9113

• Autoremont Pandiveres. Teostame 
erinevaid töid: veermiku remont, diag-
nostika, keevitus, õlivahetus, elektritööd, 
pidurite remont jne. Hinnad soodsad. Info 
tel 5672 0741

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

• Küttepuude saagimine ja puulõhkumis-
teenus halumasinal. Tel 5660 3585

• Lumepuhuriga teenus: kõnniteed, ko-
duhoovid, väiksed platsid jne. Tel 503 
2269

• Elektrigeneraatori teenus (20 kW). Tel 
503 2269

• 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 raamatupi-
damine@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

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda erinevaid 
täitematerjale (killustik, liiv, muld) võima-
lus tasuda ka vanametallis ja autoromudes. 
Tel 5627 2666 

• Pakun riideid kõikidele. Tel 5594 7776

• Müüa segumasin, elektriline kettsaag ja 
trimmer „Stiga“ ST210. Tel 5365 4814

• 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

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 majapidamise likvideerimisel 
seisma jäänuid esemeid: raamatust 
mööblini ja viin ära pesumasinad, plii-
did jne kila-kola. Tel 503 1849

• 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 €, tur-
babrikett 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. Rak-
vere Kütteladu, Narva 17, tel 5566 9440, 
www.algaveod.ee

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

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Halu pikkus 
vastavalt kliendi soovile. Saadaval: hall 
lepp, must lepp, kask. Hinnad alates 35 €/
ruum. Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald. 
Tel 5375 4750

• 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 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 (40 liitrilises 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 kami-
napuid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 5632
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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

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: 

E-R 9.00-15.00 
Tel 551 5680

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

EHITUS

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

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

• Võsalõikus ja kululõikus Virumaal. Tee-
nus eraisikule. 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

OST
• Ostan haakeriistu traktorile T-25, T-40, 
MTZ. Tel 5687 5845

LOOMAD

• Müüa 5 kana ja 1 kukk. 1 isakalkun ja 1 
emakalkun. Kõik kodus kasvatatud. Info tel 
5627 3235 või 5594 9421

• Müüa J. Russelli kutsikaid. Tel 5836 1490

VANAVARA

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

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

• Ostan vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). Huvi-
tavad ka lauanõud, vaasid, karpidega 
lusikad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

• Ostan erinevat vanavara: raamatuid, 
tehnika ajakirju, mööblit, rahasid, 
ordeneid, rinnamärke, vimpleid, he-
liplaate, 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 nõukogudeaegset elekt-
roonikat. Ostsilloskoobid, EW Raa-
dio, 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

• 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!

• Soovin laenu 300 €. Tel 5806 9724

TUTVUS

• 66-aastane mees soovib tutvuda 60+ 
naisterahvaga kooselu eesmärgil, kellega 
elus edasi minna. Tel 5385 8194 

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

Sügav kaastunne sulle Bruno, 
kui saadad viimsele teele oma 

ÕE

Naabrid Tammiku 2, 2 A, 3 ja 4 

Tasa tunde lööb aegade kell 
alles jääb mälestus, hea ja hell.

Sügav kaastunne Jürile lastega 
kalli abikaasa, ema ja vanaema   

REET TARJA
kaotuse puhul. 

KÜ Koidu 85 
majaelanikud   

Sügav kaastunne 
Olgale, Irinale ja Olegile 

kalli abikaasa, isa ja vanaisa  
NIKOLAI SEVODNJASEV

kaotuse puhul. 

KÜ Koidu 85 
majanaabrid

Kõike võib tahta, karta ja loota 
seda, mis tuleb, mitte keegi ei oota.

Südamlik kaastunne teile 
Svetlana ja Mati Maasikule 

isa ja äia   
KONSTANTIN PETROVI

kaotuse puhul. 

Kaastöötajad 
tagastuslaost  

HINNAD RAKVERE TURUL 25. MÄRTS 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

KAUBA NIMETUS ÜHIK
MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Maitseroheline (r.sibul, till) kg 7,00 10,00

Küüslauk  kg 10,00

Värske kapsas kg 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

Värske kurk (Poola) kg 3,00

Tomat (Poola) kg 4,50

Maasikad (Kreeka) kg 6,00

Jõhvikad liiter 4,00 5,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 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
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ARVUSTUS

Filmifestival sinu arvutis
Kuigi kinod on suletud, siis 
ometi jääb meile võimalus 
saada filmielamusi ka kodus. 
Märtsi alguses saabus vaikselt 
pressiteade, et Pimedate ööde 
filmifestivali veebikino on 
nüüdsest avatud aastaringselt.

Tänaseks umbes kolm nä-
dalat tegutsenud veebikino 
jõuab sellesse punkti, et järg-
mise nädala teisipäeval vahe-
tuvad osad esimesena kavasse 
tulnud filmid uute vastu. See-
ga kui te veel ei ole kuulnud, 
et virtuaalne festivalikino toi-
mib aastaringselt, siis jõuate 
nädalavahetusel veel mõne 
festivalifilmi vaadata.

Piletid veebikinos maksa-
vad neli ja kuus eurot. Laste-
filme saab vaadata odavamalt, 
samuti on odavamad HÕFF-i 
(Haapsalu õudusfilmide fes-
tival) programmi kuuluvad 

filmid. Süsteem on sama nagu 
sügisel – pärast pileti lunasta-
mist ja filmi käivitamist saab 
seda vaadata 30 tunni jooksul.

PÖFF-i permakinos ei ole 
filmide valik nii suur kui fes-
tivali ajal, küll aga tasub selle 
kava jälgida, sest filmid va-
hetuvad umbes kord kuus. 
Praegu on HÕFF-i filmid pi-
kema aja jooksul vaadatavad, 
sest tavaliselt aprillis toimuv 
festival lükati edasi juunis-
se. Lisaks HÕFF-i valiku-
le on suve poole tulemas ka 
Tartuffi filme (Tartu Armas-
tusfilmide festival).

Festivali aastaringse prog-
rammi omadusena võib välja 
tuua, et see on üsna „lolli-
kindel“. Kavas on populaarse-
mad filmid, varasematel fes-
tivalidel linastunud publiku 
lemmikud ja alafestivalidel 

preemiaga pärjatud linalood.
Seega ei ole ohtu, et satu-

te mõne niisuguse filmi otsa, 
mille puhul tekib küsimus, 
miks see üldse tehti või kes 
seda viitsib vaadata. Samas 
ei ole need siiski ka nii pea-
voolulood, mida igal õhtul 
telerist vaadata saaks, vaid 
pakuvad eeldatavasti suurema 
elamuse kui harjumuspärane 
Hollywoodi märul. Festivali-
kino valik on veidi pikantsem 
kui tavaline massifilm.

Veel teisipäevani linastu-
vatest filmidest tõstan esi-
le Mehhiko linaloo „50 ehk 
Kaks vaala kohtuvad rannal“, 
mis räägib suitsiidimängust. 
See on küll mängufilm, kuid 
inspiratsiooni ammutati 
tõsielust. Sinise vaala ni-
meline nn mäng eksisteeris 
päriselt.

2017. aasta märtsis uuriti 
Venemaal ligi 130 suitsiidi-
juhtumit, mis olid seotud Si-
nise vaala nimelise „mängu-
ga“. Uudised sellest jõudsid 
meediasse üle maailma. Mäng 
sai alguse 2015. aastal, ühest 
juhtumist, mil teismeline 
neiu postitas oma suitsiidi-
le eelneval päeval sotsiaal-
meediasse pildi endast.

Pärast tema surma hak-
kas foto foorumites oma elu 
elama. Levisid erinevad hir-
mujutud, kuid samal aastal 
tapsid end ka teised sama lin-
na tüdrukud. Surma järgselt 
avastasid nende vanemad, et 
lapsed olid kuulunud samasse 

online-gruppi, kus liikusid ka 
eelnimetatud neiu joonistu-
sed ja lood, milles korduva 
motiivina esinesid sinised 
vaalad.

2016. aastal oli selge, et 
suitsiidid olid seotud välja-
kutsega, mille käigus 50 päe-
va jooksul anti osalejatele 50 
ülesannet. Viimaseks üles-
andeks oli sooritada enese-
tapp. Venemaal oli teadaole-
valt selle „mänguga“ seotud 
surmajuhtumeid 130, kuid 
väljakutse levis ka teistesse 
riikidesse.

See verdtarretav „mäng“ 
ongi võetud aluseks ka filmis 
„50 ehk Kaks vaala kohtuvad 
rannal“. Mina soovitaksin 
mitte lasta oma teismelistel 
seda filmi isekeskis vaadata, 
vaid vaadata linateost nen-
dega koos. PÖFF-i kavas oli 
filmi juures üldse märge, et 
see on alla 17-aastastele kee-
latud, nii et tasub ka sellega 
arvestada.

Tegemist on karmi filmiga, 
seda enam, kui te teate tausta-
lugu. JustFilmi noortežürii 
hindas selle parimaks noorte-
filmiks. Praegu on noorte 
suitsiidi teema väga aktuaal-
ne, film aitab seda veidi ava-
da ja loob sobiva olukorra, et 
oma pere keskel rääkida nii 
suitsiidist kui ka internetis 
varitsevatest ohtudest.

PÖFF-i veebikino aadress 
on kino.poff.ee.

Margit Adorf 

Felix (Jose Antonio Toledano) ja Elisa (Karla Coronado) satuvad mängufi lmis suitsiidile 
õhutamise ohvriks. Foto: pressimaterjalid
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PAKUN TÖÖD

• Pakun tööd CE-kategooria 
veokijuhile, tööpiirkond Kun-
da. Tel 516 5212 

• Pakkuda tööd farmi trak-
toristile, täistööaeg. Asukoht 
Lääne-Virumaa, Haljala. Täp-
sem info tel 5348 5870

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

• Põllumajandusettevõte Vin-
nis võtab tööle seafarmi tali-
taja. Peamisteks tööülesanne-
teks on loomade hooldamine 
ja sulgude puhastamine. Huvi 
korral võta meiega ühendust 
telefonil 5341 3329 või mei-
liaadressil: luule@vinimex.ee

• Võtame tööle veoauto re-
mondilukksepa. Tel  506 1861

• Pakun koristustööd naise-
le: eramu Haljalas, üks kord 
nädalas, 5 tundi kord. Tasu 
sularahas. Aivar, tel 504 4344

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

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

• Pakume tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

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

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

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

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 ja 30.04
Seoses Covid-19 toimuvad hetkel loengudNB!

e-autokooli õppekeskkonnas e-õppena
B-kat e-õpe 08.04 ja 29.04
A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Kõiki kategooriad saab õppida
ka VENE KEELES!

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)

Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee         Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

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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