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Rakvere Karmeli kogu-
dus on eriolukorra ajal 
appi võtnud nutimaa-
ilma – jumalateenistusi 
vahendatakse interneti-
ülekandega ning kogu-
duseliikmed saavad 
ühendust pidada ka näi-
teks Skype’i teel.

Liisi Kanna

Eriolukorra piirangud kehti-
vad mõistagi ka religioosse-
tele ühendustele – korraldada 
ei saa tavapäraseid jumala-
teenistusi ega lihtsalt ühiseid 
sotsiaalseid ettevõtmisi. Mida 
uskliku inimese jaoks selline 
olukord tähendab?

Rakvere Karmeli koguduse 
pastor Gunnar Kotiesen rää-
kis, et mõju on kirikumaasti-
kul erinev. „Luteri- või eriti 
õigeusukirikus, kus liturgial 
on väga suur roll, on see üht-
moodi. Vabakoguduslikud 
traditsioonis teisiti – meie ju-
malateenistuse vorm on vaba. 
Rääkides veebijumalateenistu-
sest, siis meie anname sisen-
di, aga pered kodudes saavad 
palvetada ja vestelda. Meie 
traditsioonis on need hetked 
võib-olla kergemad,“ selgitas 
pastor.

Küll aga on Kotieseni sõnul 
Karmeli koguduse jaoks ras-
ke otsekontakti puudumine 
iseenesest. „Meie koguduse 
puhul on hästi oluline roll üle-
üldisel suhtlemisel. Seepärast 
on meil ruumides ka kohvi-
masin ja jäätiselett – kui tee-
nistus lõppeb, siis inimesed 
ei jookse laiali. Nüüd näost-
näkku suhelda ei saa, aga liik-
med on hakanud internetis 
chattima. Meil on ka eestpalve 

T äna sada aastat tagasi, 
3. aprillil 1920 sündis 
Ukrainas inimene, keda 

hiljem süüdistati sõjakuritegu-
de toime panemises erinevates 
koonduslaagrites Teise maail-
masõja ajal. Selleks meheks oli 
Ivan Demjanjuk.

1920. aastal vaeses talu-
pojaperes sündinud Ivan 
Demjanjuk töötas pärast nelja-
klassilise külakooli lõpeta-
mist traktoristina. 1941. aastal 
tungis Saksamaa Nõukogude 
Liidule kallale ja Ivan mobi-
liseeriti Punaarmeesse, kuid 
juba järgmisel aastal Krimmi 
lahingutes langes ta sakslaste 
kätte vangi ja sattus koondus-
laagrisse. Seejärel sai temast 
HiWi (Hilfswilliger) – Saksa 
armee vabatahtlik abiline, kes 
tavaliselt värvati nõukogude 
sõjavangide seast.

Tema esimeseks ülesan-
deks oli valvata juudi vangi-
dest sunnitöölisi, kes töötasid 
põllumajanduses. Seejärel 
olevat ta teeninud erinevates 

surmalaagrites.
Pärast sõja lõppu asus Dem-

janjuk elama pagulaslaagrisse 
Landshuti linnas, aga 1952. 
aastal sõitis ta koos abikaasa 
ja tütrega New Yorki ja kuus 
aastat hiljem anti talle USA 
kodakondsus. Mees vahetas 
sellega seoses ka oma eesnime 
ja Ivanist sai John.

Demjanjuki isiku vastu asuti 
suuremat huvi tundma 1970. 
aastate lõpus, kui kahtlustuse 
järgi peeti teda vangivalvuriks 
hüüdnimega Ivan Julm, kes 
teenis Treblinka koondus-
laagris ja pidas silma peal seal-
setel gaasikambritel.

Nii saidki alguse mitu kohtu-
protsessi, mida peeti erine-
vates riikides ja mis lõppesid 
erinevalt. Esimene neist leidis 
aset Iisraelis, mille tulemusel 
mõisteti Demjanjukile 1988. 
aastal surmanuhtlus. Viis 
aastat hiljem tühistas Iisrae-
li ülemkohus süüdimõistva 
otsuse, kuna kohtunike arva-
tes polnud piisavalt tõendeid 

selle kohta, et Demjanjuk ja 
Ivan Julm on üks ja sama isik. 
Pärast seitset vangla-aastat 
Iisraelis naasis mees 1993. aas-
tal USA-sse ning tema koda-
kondsus ennistati.

Uus kohtuprotsess algas 
2001. aastal USA-s, kuna väl-
ja olid ilmunud materjalid 
Demjanjuki teenimist vangi-
valvurina vähemalt neljas 
surmalaagris – Sobiboris, 
Majdanekis, Flossenbürgis ja 
Trawnikis. Kolm aastat hiljem 
jäeti ta taas USA kodakondsu-
sest ilma ning üsna pea pärast 
seda otsustati ta deporteerida 
Ukrainasse. Demjanjukil õn-
nestus aga oma väljasaatmist 
edasi lükata.

Seejärel sekkusid saksla-
sed ning palusid mehe välja 
anda hoopis Saksamaale, kuna 
sealne prokuratuur kahtlus-
tas teda 29 000 juudi tapmi-
sele kaasaaitamises Sobibori 
laagris. Demjanjuki advokaa-
tidel õnnestus taas kasutada 
venitamistaktikat aga 12. mail 

2009. aastal deporteeriti ta 
Saksamaale.

Sealne kohus Demjanjuki 
üle algas 30. novembril 2009. 
Kuigi Demjanjuk ise eitas 
valvurina töötamist kategoo-
riliselt, piisas prokuratuuri 
kinnitusel tema süüdimõist-
miseks SS-liikme tõendist nr 
1393, mis oligi peamiseks asi-
tõendiks. Lisaks oli olemas ka 
dokument, milles teatati, et 
Demjanjuk viidi 1943. aastal 
tööle Sobibori. Demjanjuk aga 
kinnitas järjekindlalt kohtu-
nikele, et langes nõukogude 
sõdurina sakslaste kätte vangi 
ning oli ise ohver.

18 kuud kestnud protses-
si järel mõisteti Demjanjuk 
2011. aastal viieks aastaks van-
gi vähemalt 28 000 inimese, 
kellest enamik olid Hollandi 
juudid, mõrvale kaasaaitamise 
eest Sobibori koonduslaagris.

Kohtu esimees Ralph Alt 
teatas protsessil, et Demjanjuk 
kuulus natsiaparaadi koos-
seisu ja võttis teadlikult osa 

juutide hävitamisest. Kuigi 
protsessil kuulati üle enam 
kui 30 tunnistajat, tuleb siiski 
tõdeda, et 70 aastat tagasi toi-
munud sündmuste otseseid 
pealtnägijaid enam elus pol-
nud. Samuti ei suutnud mitte 
keegi tunda Demjanjukis ära 
vangivalvurit.

Kuigi mehele mõisteti 
Müncheni kohtus vangla-
karistus, ei tulnud tal tegeli-
kult trellide taha minna. Kuna 
Demjanjuk oli juba üsna ea-
kas mees, ta oli viibinud juba 
ligi kaks aastat vahi all ja teda 
ei peetud enam ohuks ühis-
konnale, lubas kohus tal kuni 
apellatsioonikaebuse läbi-
vaatamiseni elada Saksa Alpi-
des asuvas hooldekodus.

91-aastane John Demjan-
juk, kes ei tunnistanud en-
nast kuni viimaste elupäeva-
deni süüdi, suri 17. märtsil 
2012. aastal. Tema poeg John 
Demjanjuk-noorem kinnitas 
telefoniintervjuus Ohiost, et 
tema isa suri loomulikul teel. 

„Ta oli lapsepõlvest saadik 
Nõukogude ja Saksamaa bru-
taalsuse ohver ja ellujääja,“ 
rääkis poeg. „Ta armastas elu, 
oma peret ja inimkonda. Aja-
lugu peab tõestama, et Saksa-
maa kasutas teda patuoinana 
ja süüdistas natside kuritegu-
des ukrainlasest abitut sõja-
vangi.“

Demjanjuk võitles 35 aastat 
kolmel kontinendil, et puhas-
tada oma nimi kõigist tema-
vastastest süüdistustest, kuid 
see protsess jäi tema surma 
tõttu igavesti pooleli. Samuti 
jäävad vastuseta paljud kü-
simused ja versioonid, sest 
Demjanjuki konkreetse süü 
kohta inimsusvastastes kuri-
tegudes otsest tõendusmater-
jali pole ja ka ühtki elusat tun-
nistajat ei leitud. Lisaks jääb 
kahtlus, et mitmed süütõendid 
olid fabritseeritud.

Allan Espenberg

1920: sündis suurtes sõjakuritegudes süüdistatu
TÄNA MAAILMAS

Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen. Vasakul oleval stendil võib näha, 
milline saab olema uus palvela. Foto: Liisi Kanna

Uue hoone ehitus ja olemus

Karmeli kogudus kohtub kriisiajal internetis

võimalus. Kogudusel on nii 
meiliaadress kui Skype’i kon-
takt, et kui inimene tunneb, 
et tahaks kellegagi rääkida, siis 
saab ühendust võtta,“ selgitas 
Kotiesen.

Karmeli koguduse liik-
meteks on palju keskeali-
si ja ka noori perekondasid, 
mistõttu kolm neljandik-
ku neist on internetis väga 
aktiivsed. Pastor nentis, et 
on ka väike osa vanema-
ealisi, kellega hoitakse ühen-
dust telefoni teel – seda teevad 
hea meelega teised koguduse 
liikmed. Teatud hulgal ini-
mestest on küll internett, kuid 
pole ehk piisavalt oskuseid – 
nende jaoks on sisse seatud ka 
n-ö abitelefon, kust nad teh-
nilise mure korral nõu küsida 
saavad.

Internetivahendusel jumala-
teenistus jõuab niisiis aga val-
dava osani koguduseliikme-
test. Teenistusi salvestati ja 
laeti internetti tegelikult ka 
varem, mis andis kogudusele 
praeguses olukorras tugeva 
eelise. „Põhiteadmised ja teh-
nikabaas oli meil olemas. Vahe 
seisneb selles, et kui enne 
oli ülekanne pigem kõrval-

produkt, siis täna on vastu-
pidi. Varem keskendusime 
sellele, et saalis oleks hea heli 
ja kohaletulnud saaksid pari-
ma kogemuse. Natuke pidime 
seda ümber mängima, aga see 
oli lihtne,“ rääkis koguduse 
juht.

Teenistustest tehakse otse-
ülekanne. „Uudised ju uuene-
vad nii kiiresti ja kui salvestad 
ette ära ning eelmisel õhtul 
juhtunut ei puuduta, siis ini-
mestele tundub, et oleme ajast 
maha jäänud,“ sõnas Kotiesen.

Teenistused toimuvad pü-
hapäeviti ja neljapäeviti. „Ole-
me teinud kahes formaadis 
ülekandeid – pühapäeval roh-
kem teenistuslikus võtmes, 
neljapäeval kohvilaua stiilis. 
Mõlemal päeval on jutlus, aga 
teeme alati ka intervjuusid,“ 
sõnas pastor.

Ta tõi näiteks, et möödu-
nud pühapäeval räägiti juttu 
ühe Euroopa suurima vaba-
kogudusliku liikumise EBF-i 
(Euroopa Baptistlik Föderat-
sioon) tegevjuhi Helle Lih-
tiga, eestlasega, kes tegutses 
selles ametis ka rändekriisi 
ajal. „Püüame lisaks tavalisele 
jumalateenistusele tuua ini-

mesteni erinevaid mõõtmeid 
ja vaateid olukorrale,“ selgitas 
Kotiesen.

Päris täpseid andmeid sel-
le kohta, kui paljud jumala-
teenistust jälgivad, öelda ei 
saa, kuid arv ulatub sadades-
se. „Facebooki otseülekandest 
saab näha neid inimesi, kes 
on videole peale klikanud, see 

arv on jäänud 400–500 juurde. 
Lisaks näeb, kes on pikemalt 
vaadanud, neid on olnud um-
bes 100,“ rääkis pastor.

„Meie teises kanalis 
pildiraadio.com, mis ongi 
selline kristlik interneti-
televisioon, kus on ka pare-
ma kvaliteediga video – seal 
on sõltuvalt hetkest 200–500 

IP-aadressi jälginud. Ehk lehe-
külg loeb arvutikontakte. Ühe 
ekraani taga võib aga tegeli-
kult olla rohkem inimesi, ole-
nevalt pereliikmete arvust. Nii 
et ega me lõpuni ei tea, paljud 
vaatavad,“ märkis Kotiesen, 
lisades, et praegu on jälgijaid 
kordades rohkem kui varem.

K oguduse kasutuses olevad ruumid 
Rakveres Narva tänaval, kuhu hetkel 
küll koguneda ei tohi, on ajutised. Uue 

hoone ehitustööd kogudusele kuuluval kin-
nistul Koidula 15 käivad ning pastori sõnul 
praegu ehitusele piiranguid pandud ei ole, sest 
kõik on välitööd.

„Praeguse plaani järgi esimene faas, kus ma-
jakarp on valmis ja uksed-aknad ees, valmib 
juuni lõpus või juuli alguses. Eks siis edasi ole 
näha, kuidas kriis mõjutab ja milliste sammu-
dega saame sisetöödega edasi minna. Kõige 
olulisem, et saame selle esimese etapi tehtud 
– hoone katuse alla,“ rääkis Kotiesen.

Uue hoone ehitamise plaani tekkele taga-
si vaadates rääkis pastor, et selleks oli kaks 
põhjust – vana palvela oli amortiseerunud 
ning selgelt koguduse jaoks väikeseks jää-
nud. Lisaks ei vastanud enam ka ruumiliselt 
praegustele vajadustele. „Saal oli hästi suur ja 
kõrvalruume polnud üldse,“ selgitas koguduse 
juht.

Kotieseni sõnul on nende koguduse jaoks 
oluline kodune õhkkond ja see, et leiduks eri-
nevaid nurgakesi nii beebidega emade jaoks, 
noortele jne. „Me ei rõhu sakraalsusele. Ta-
hame olla kogudus nendele inimestele, kella 
jaoks töö, kool, kodu ja kirik on mõnes mõt-
tes ühel tasemel, siia tulles ei vahetata n-ö vä-
liskesta ära,“ rääkis Kotiesen, rõhutades, et see 
ei ole öeldud kuidagi halvustavalt teiste suh-
tes. „On väga kihvt, et meil on väga erinevaid 
kogudusi Rakveres.“

Kuna kinnistu asub miljööväärtuslikus 
kohas, korraldati ka arhitektuurikonkurss. 
Kontseptsioon arhitektidele oli projekteerida 
konverentsikeskuse laadne hoone, kus oleks 

palju võimalusi.
„Suur saal hakkab mahutama 300 inimest 

ja tuleb hästi multifunktisonaalne. See saab 
olema minu teada Rakveres ainuke nii suur 
matt-akustikaga saal,“ rääkis Kotiesen. „Pro-
jekteerisime selle teadlikult bändisaaliks, et 
saal oleks teistlaadi. Meil on ka oma bänd 
„Püha müristus“,“ jätkas pastor.

Kotiesen tõi ka välja, et nende hoone moo-
dustab laheda ühispiirkonna tulevase Pärdi 
muusikamaja, Kauri lasteaia, olemasoleva 
gümnaasiumihoone ja tulevase riigigümnaa-
siumiga. „Meie majast ongi võimalik risti läbi 
käia, hoonet saab kasutada puhveralana. Kogu 
katusepealne saab olema terrass, kuhu võib 
teha näiteks välikohviku,“ rääkis Kotiesen.

„Loomulikult oleme kavandanud selle ko-
guduse hooneks, aga olema algusest peale 
tahtnud, et see oleks ka kogukonna jaoks tä-
hendusega ja võimlik kasutada,“ jätkas pastor.

Kui esialgu oli hoone hinnanguline maksu-
mus 1,2 miljonit eurot, siis praeguseks umbes 
2 miljonit eurot. „Me ei taha, et kümne aas-
ta pärast tuleks see ümber lükata, aga samas 
oleme arhitektidele andnud ka selge signaali, 
et midagi kulda valada ei ole vaja,“ sõnas Ko-
tiesen.

Ta nentis, et niisugune ehitus on koguduse 
jaoks päris suur amps ning algusest peale on 
selgeks mõeldud, et maja ise ei ole eesmärk, 
vaid vahend. „Peame meeles hoidma, et teeme 
seda inimeste jaoks – et kogu energia ja res-
surss ei läheks hoonesse, vaid seaksime iga-
päevaselt inimesed esikohale.“

Rohkem infot nii uue hoone ehituse kui 
veebiülekannete koht leiab koguduse kodule-
helt www.karmel.ee.
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MUST KROONIKA

Alates eelmisest ree-
dest teevad Virumaal 
2+2 reegli kohast teavi-
tustööd nii riigiasutu-
sed kui omavalitsused. 
Koostöö on sujunud 
hästi ning senised tule-
mused on olnud rahul-
davad – valdav osa ini-
mestest saab selgitus-
test aru ning trahvi pole 
veel teha tulnud.

Liisi Kanna

Liikumispiirangute ja viibi-
miskeelu täitmise eest vastu-
tavad Politsei- ja Piirivalve-
amet ning kohalikud omava-
litsused. Virumaal ühendati 
reeglite täitmise jälgimiseks 
jõud ning alates möödunud 
reedest teevad tänavatel lii-
kuvatele inimestele teavi-
tustööd lisaks politseile ka 
omavalitsuste poolsed pat-
rullid ning Päästeamet ka 
Keskkonnainspektsioon.

Ida prefektuuri operatiiv-
staabi juht Indrek Püvi ütles, 
et koostöö on sujunud hästi. 
„Senised kontrollid on näi-
danud, et suur osa inimes-
test on kehtestatud nõue-
test teadlikud ja mõistavad 
nende vajalikkust. Kuid neid 
juhtumeid on iga päev, kus 
koostööpartnerite patrullid 
juhivad inimeste tähelepanu 
eriolukorra reeglitele ja sek-
kuvad, mis ongi selle koostöö 
kõige olulisem vorm. Enamik 
inimestest, kellega on vest-
lusi läbi viidud, on mõistnud 
olukorra tõsidust ja laiali läi-
nud. Ma siiralt loodan, et ka 
päriselt seda mõistetakse ja 
kõik inimkontaktid viiakse 
miinimumini,“ kommentee-

ris Püvi.
Ida prefektuuri haldusalas 

ei olnud neljapäeva lõunase 
seisuga ühegi inimese suh-
tes väärteomenetlust alusta-
tud või sunniraha määratud. 
„Seni oleme panustanud ini-
mestele infomatsiooni jaga-
misega ja rikkumiste puhul 
piirdunud hoiatustega. Kuid 
hakkame rakendama jõulise-
maid sunnimeetmeid, et ini-
mesed kodus olemise kohus-
tusest ja eriolukorra reeglitest 
kinni peaksid. Kui rikkumine 
kordub ja sõnadest ei piisa, 
saab politsei määrata inime-
sele 2000 eurot sunniraha või 
algatada väärteomenetluse,“ 
sõnas operatiivstaabi juht.

„On äärmiselt oluline, et me 
kõik panustaksime viiruse le-
viku tõkestamisele. Siinkohal 
kutsungi kõiki üles, et kui 
näete rikkumist, siis julgelt 
juhtige tähelepanu, miks peab 
distantsi hoidma ning miks ei 
ole hea mõte praeguses olu-
korras koguneda,“ lisas ta.

„Ma olen väga tänulik meie 
koostööpartneritele, kes pa-
nustavad liikumisvabaduse 
piirangute täitmise jälgimis-
se. Eriti hea meel on selle üle, 
et kõik Virumaa kohalikud 
omavalitsused on ühinenud 
üleskutsega osaleda koostöö-
patrullides ja rõõm on tõde-
da, et nende patrullid on ka 
igapäevaselt tagatud,“ lisas 
Püvi.

Päästeameti Ida pääste-
keskuse juht Ailar Holzmann 
märkis, et Ida päästekeskuse 
kõik päästekomandod ja kaks 
meeskonda inspektorite ning 
ennetustöötajatega teosta-
vad iga päev COVID-19 2+2 
nõuete täitmise reide. Lisaks 
kontrollitakse nõuete täitmist 
Päästeameti drooniga, mis 
aeg-ajalt näiteks üle Rakvere 

linna lendab.
„Drooni kasutame politseile 

suure pildi pakkumiseks, mis 
on väga efektiivne, suudame 
lühikese ajaga asustusüksu-
sest tervikpildi ülevaate sada. 
Drooni kasutamise otsustab 
ja asutusüksuse määrab po-
litsei, seega, võib drooni näha 
kus iganes Virumaal,“ täpsus-
tas Holzmann.

Omavalitsuse poolset pat-
rulli korraldatakse paiguti 
erinevalt, mitmetes kohta-
des on vallatöötajatele abiks 
vabatahtlikud. Näiteks Rak-
veres hakkasid avalikes koh-
tades liikuma linnavalitsuse 
poolt kokku pandud vaba-
tahtlike patrullid, nii jalgsi 
kui jalgrattal. Vähemalt ka-
heliikmelised, helkurvesti-
dega patrullid liiguvad nii 
käidavamates kohtades kui 
ka seal, kus inimesed kipuvad 
kogunema. Patrullide üles-
anne on inimestega vestelda 
ning neile ohtudest rääkida. 
Nädala aja jooksul osaleb pat-
rullimisel ligi 70 abivalmis 
vabatahtlikku.

„Senine koostöö on olnud 
hea. Linn on üldiselt tühi ja 
rahulik ja enamus inimesi 
järgib kehtestatud reegleid. 
Patrullisin ise nädalavahe-
tusel Rakvere linnas koos 
Päästeameti Ida päästekesku-
se juhi Ailar Holzmanniga,“ 
rääkis Rakvere linnapea Triin 
Varek.

„Täna tõesti rõõmustan, et 
tänavad on pigem tühjad. Lii-
guvad üksikud inimesed, mõ-
ned pered jalutavad. Mureks 
on teatud noored, kes veel 
kampadena koos ja napsused 
seltskonnad täiskasvanuid. 
Pidime pöörduma viiel korral 
ja selgitama eriolukorra reeg-
leid. Meid kuulati rahumeel-
selt. Aga kurvastab, et osadele 

noortele teeb asi pigem nalja,“ 
jätkas linnapea.

Vareku sõnul ongi patrulli-
de üldiseks tagasisideks, et on 
tulnud selgitada piirangute 
kehtimist noortele, kes liigu-
vad enam kui kaheliikmeliste 
gruppidena.

Vinni vald näiteks on aga 
jagatud kolmeks suuremaks 
piirkonnaks, mille juhid olu-
korral silma peal hoiavad 
ning valla kommunikatsioo-
ninõuniku Rahel Lepa sõnul 
on kohaliku omavalitsuse, 
vallakodanike ja patrullide 
vaheline koostöö sujunud 
äärmiselt meeldivalt.

„Kodanikud mõistavad olu-
korra tõsidust ning on aru 
saanud, et ainult koostööd 
tehes ning riigi poolt ette 
nähtud karmide tingimuste 
täitmisega suudame seljata-
da selle jubeda koletise ni-
mega COVID-19. Aegajalt 
on piirkonnajuhtidel tulnud 
2+2 reegli eirajatele olukorda 
meelde tuletada, aga enamas-
ti on need lapsed, kes ka sõna 
kuulavad,“ kommenteeris 
Lepp.

Ka Haljala vallavanem Ivar 
Lilleberg nentis, et inimesed 
on asjast aru saanud ja see-
pärast ka pidevat patrulli 
väljas ei ole, kuid järelvalve-
spetsialist hoiab iga päev sil-
ma peal suurematel kohtadel, 
toimib koostöö PPA välijuhi-
ga ning vahetatakse infot.

„Suurim murekoht on 
nädalavahetusel inimeste 
ränne rannapiirkondadesse. 
Läinud nädalavahetus tõestas 
seda selgelt, et võõrast rah-
vast oli rohkem liikvel kui 
kohalikke inimesi,“ tõi Lille-
berg esile sealse probleemi.

PÕLENGUD
2. aprillil kell 2.30 said päästjad väljakutse Vinni valda Ala-
vere külla, kus põles kõrvalhoone, milles asus katlamaja. 
Kohale jõudes oli hoone lausleekides ja praktiliselt hävine-
nud. Päästjad kustutasid tulekahju kella 4.45-ks. Tulekahju 
tekkepõhjus on selgitamisel.

31. märtsil kell 7.09 teatati, et Viru-Nigula vallas Kun-
da linnas Mäe tänaval kortermaja 2. korruse korteri rõdul 
on põleng. Päästjate saabumisel põles rõdul praht. Korteris 
puudus suitsuandur. Päästjad kustutasid põlengu ning tegid 
selgitustööd.

KEELATUD LÕKKED
1. aprillil kell 13.37 said päästjad väljakutse Vinni valda Piira 
külla, kus tehti lõket. Kahjuks ohutusnõuded ei olnud täide-
tud ning päästjad kustutasid lõkke ära ja tegid selgitustööd.

30. märtsil lõkkereidi käigus leiti Väike-Maarja vallas 
Simuna alevikus Orguse teel umbes kolme meetrilise läbi-
mõõduga lõke. Lõkkes põletati diivaneid, kappe ja muud 
sodi. Päästjad kustutasid lõkke ja tegid selgitustööd.

MAASTIKUTULEKAHJUD
Möödunud nädalavahetusel käisid päästjad metsas ja maas-
tikul kustutamas 25 tulekahju, neist 20 Ida-Virumaal ja 5 
Lääne-Virumaal. Suurim tulekahju Lääne-Virumaal: 28. 
märtsil kell 13.22 põles Väike-Maarja vallas Käru külas kuus 
hektarit põldu ja metsaalust. Tulekahju sai alguse lõkkest.

VARGUSED
30. märtsil teatati politseile, et varasemalt vargusete eest 
karistatud 50-aastane mees varastas Rakveres F. G. Adoffi 
tänava kaupluse keldrikorruselt käte desinfitseerimise va-
hendi pudeli väärtusega 20 eurot. Politsei pidas mehe kinni.

Ajavahemikul 1.–27. märts varastati Viru-Nigula vallas 
asuvast talust erinevaid tööriistu. Vargusega tekitatud kahju 
on selgitamisel.

26. märtsil teatati politseile, et öösel on Tapa vallas eramu 
kõrvalhoonest varastatud Saksa lambakoer. Juhtunu täpse-
mad asjaolud on selgitamisel.

Liikumispiirangute järgimist jälgitakse koostöös
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KINNISVARA

• 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 laminaatparkett. Vahetatud 
siseuksed ning metallist turvauks. 
Paigaldatud uus köögimööbel koos 
tehnikaga, kuulub hinna sisse. Kor-
teri juurde kuulub ka kelder. Hind 
20 000 €. Tel 5343 4895

• Korter otse omanikult. Müüa 2toaline 
korter Tapa, Ülesõidu 5 a, I korrusel. 
Hind 22 000 €. Infot rohkem tel 5648 
7826

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

•  Müüa maamaja Rakvere lähedal. 
Hind 28 000 €. Tel 5623 1910

OST

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

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

• 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

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

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

www.kuulutaja.ee

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

SUVEREHVE

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 9942

• Soovin osta põllumaad hinnaga kuni 
4000 €/ha. Tel 5919 7348

VÕTAN ÜÜRILE

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

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. Üüri 
hind 80 €+ elekter, vesi. Tel 527 0058

• Anda üürile 2toaline korter Rakve-
res, möbleeritud. Üüri hind 220 €. Tel 
527 0058

• Anda üürile 2toaline kõigi mugavus-
tega möbleeritud ( el. pliit, külmkapp, 
pesumasin) korter Rakveres, Roosi tn. 
Üüri hind 200 € + KÜ arve. Tel 501 1478

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

ÄRIPINNAD

• 14 aastat tegutsenud hamba-
ravikabinet (63m2, sisustatud), 
anda rendile või müüa Rakvere 
bussijaama vastas. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Quattro, 2002.a, 
2,5 diisel, läbisõit 340 000 km. Nahk 
sisu, universaal, manuaal. Sobib ka 
varuosadeks. Vajab remonti. Küsi 
lisa! Hind 1300 €. Tel 5595 1893

• Müüa Škoda Fabia, 2000.a, 1,4, 
44 kW, bensiin, läbisõit 140 000. 
Auto on heas korra. Hind 650 €. Tel 
5595 1893

• Toyota Avensis, 2.0, 108kW, auto-
maat käigukastiga, 2007. a, sedaan, 
värvus tumehall, läbisõit 248 000 
km, bensiin, hooldus tehtud re-
gulaarselt Amservis. Hind 3800 €. 
Helistada tel 515 2154

• 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 
Pärnus. Tel 518 3539

• Müüa odavalt uusi ja kasutatud 
rehve 13-15 tolli. Tel 529 1004

• Müüa traktor T 16MG-Y1, tule ise 
vaatama! Hind 1800 €. Tel 5810 0011

VARUOSAD
• Ostan sõidukorras haagise sõiduau-
tole. Tel 5681 1084

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

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

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/maastureid/kaubikuid! Tel 
5565 9595

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

• Ostan teie sõiduki olenemata selle 
seisukorrast. Võib olla kaua seisnud, 
romu, heas korras jne. Pakun head 
hinda. Romud kustutan arvelt. Tel 
5357 7108

• Ostan M-401 välimised ukselingid, 
soov uued. Tel 5558 5956

• Ostan vene külgkorviga mootorrat-
ta. Tel 5346 6841

TEENUSED

• Aitan kauba veoga. Mõistlik hind. 
Tel 5609 7578

• Sõiduautode remont 20 €/h, sum-
muti remont. Rakverest 10 km, Haljala 
vald Aasu. Tel 5620 2164

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

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Teostame rehvivahetust Pajustis 
Naaritsa 3. E,T,N,R,L,P. Tel 5627 3336

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983

VEOTEENUS JA RENT

 

• Bobcati rent. Tel 514 3783

• Kolimine ja veoteenus. Tel 5552 
8487

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

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

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

• 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 kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

KOPPLAADURI TEENUS
VUNDAMENTIDE 

EHITAMINE
BETOONITÖÖD

TRASSIDE EHITUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee
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* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

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

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

KUULUTUSED 
JÄTKUVAD 

LK 8 

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

Soojusta PUR vahuga.
www.pinnakatted.ee

Tel 503 1157

S

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve-ja planeeri-
misteenuseid 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

FEKAALIVEDU JA VESI

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

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

EHITUSTEENUS

• Terrassid, kuurid ja muud puit-
konstruksioonid. Tel 5670 9080

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

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

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

• 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

• 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. Vanni-
toad, soojustamine, voodrivahetus, 
terrassid, siseviimistlustööd, san-
tehnilisitöid. 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

• 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 kaevamine, puhasta-
mine, süvendamine ja remont. Rõn-
gaste vahetamine ja kaevupealsete 
ehitamine. 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 siseviimist-
lustöid, vannitubade remont ja 
plaatimine. Tel 5684 3839, https://
www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

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

• Korterite ja vannitubade re-
mont. Tel 5553 0770

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

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

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

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

• Pleki kantimisteenus: aknaple-
kid, sokliplekk, parapetid, kõik 
erikujulised 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, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teostame elektritöid. Tel 5380 0863

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 
2465

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

PLAATIMISTÖÖD
KÖÖGI RENOVEERIMINE
SAUNADE EHITUS

TEL 5884 3346
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KODU

• Tasuta ära anda kušett 140 x 200 cm. 
Müüa klaver. Tel 5635 4671

• Müüa kasutatud jalgrattaid ja Kawa-
saki EX 500. Tel 5800 3703

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

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

• Uued kaarkasvuhooned neli-
kanttoru profiiliga soodsalt 3x4; 
3x6; 3x8 m. Transport koju. Info ja 
tellimine. Tel 5673 0411

• Saunakeriste müük. Tel 5380 0863

• 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 söögi-
laud - 150 € (värv tume lakk), toidukui-
vati - 25 €. 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 
(piimahoiustamiskotid, pudelid, ta-
gavara voolikud, kahes erimõõdus 
leheter pumbaotsad jm). Üksik- või 
kaksikpumpamise funktsioon, pumpa-
miskiiruse ja -tugevuse reguleerimine, 
juhtmevaba akuga. Tel 5687 6068

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

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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

*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 175 €
3-käiguline ratas 225 €

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

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

• Veame toidu ja tööstuskaupu uk-
sest-ukseni (koju) kliendi soovitud 
kauplus ketist. Üle Eesti. Tel 507 4958

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

• Küttepuude lõhkumise teenus. Tel 
5660 3585

• Võsalõikus ja muru trimmerdami-
ne. Tel 5670 9080

• 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 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. 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-, kuu-
ride-, 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

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 
1269

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan tööriistu. Tel 5380 0863

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

kuulutused.kuulutaja.ee
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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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

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

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

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

Müüa Rakveres
PLIIDIPUUD

 30-35 cm (vaher)

RUUMI HIND 
32 € 

OSTJA TRANSPORT!
Tel 5300 3606

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp- 
hind alates 40 €/rm, kuiv lepp- hind 
alates 55 €/rm, puulõhkumistee-
nus halumasinal- hind alates 8 €/
rm. Puud on laotud 5 m3 alustele, 
võimalusel saab ka väiksemale 
alusele. Puu pikkuse lõikame vas-
tavalt kliendi soovile. Transpordi 
võimalus. Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-Virumaa

• Rakvere Kütteladu müüb puidub-
rikett alates 130 €/alus, turbabri-
kett 135 €/alus; küttegraanuleid 
alates 195 €/alus. Transpordivõi-
malus. Narva 17. Tel 5566 9440, 
www.algaveod.ee

•  Müüa Rakveres toorest pliidi-
puud võrgus (okaspuu 40 l).Võrgu 
hind 2 €! Ise järgi tulemisega 1.70 € 
võrgu hind! Tel 5300 3606

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l võrkko-
tis, 2,50 €; müüa kuiv kask 30 cm, 40 
l võrkkotis, 3 €; müüa turbabrikett 
alusel 84 tk, 900 kg, 145 €; müüa ka-
se-puitbrikett 96 tk alusel, 960 kg, 
165 €; müüa kivisüsi alusel 1000 kg, 
25 kg kottides, 250 €. Tasumine: üle-
kandega, kaardiga, sulas. Vedu tasuta! 
Tel 5373 3626

• Müüa soodsalt lõhutuid kütte-
puid 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

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

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

• 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

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

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

• 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  3 m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

EHITUS

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

METS

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5389 8182

• Saemeeste brigaad teostab raietee-
nust ja võsalõikust. Puhastame kraa-
vid ja teeservad võsast ja suurtest puu-
dest. Tel 506 0777, info@timberwise.ee

PÕLLUMAJANDUS

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

• 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

• Müüa AB pull (93 %) musta värvi 
PRIAS ja EP J-s arvel .Tel 507 9115

• Värsked kurgid, tomatid, maasikad 
(kast) ja maitseroheline turult kodu 
ukseni soodsalt. Tel 5551 6539

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

• Müüa Rakveres tervist turgutavat 
kasemahla! 1 € liiter. Vedu kodu 
ukseni! Tel 5300 3606

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

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

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

LOOMAD

• Ostan emajänese. Tel 5554 9003 
õhtuti

• 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 vanaaegseid asju. Tel 5555 
5527

• Ostan vanemaid seisma jäänud ese-
meid. Vanast naelast kuni mööblini. 
Tel 507 9984

• Ostan vanu kellasid, stoppereid, 
kompasse jne. ( ei pea olema töö-
korras). Huvitavad ka vanad kuld 
ja hõbe esemed ( ka üksikud ja 
katkised sulatuseks ). Tel 5872 5458

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

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



Kuulutaja reede, 3. aprill 202010 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

MÕNE REAGA

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

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

• 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

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

TEATED

• Alates 01.04.2020 asub Rakvere 
Inkotuba nüüd uuel aadressil - 
Laada 14, eraldi sissepääs maja 
tagant (Grossi kaupluse poolsest 
küljest). Oleme avatud E,T 9-18; 
K,N 9-16. Tel 322 3922; e-post: rak-
vere@inkotuba.ee Eriolukorra ajal 
on abivahendeid võimalik tellida 
ka meili või telefoni teel

• Seeniortugi toimetab eakatele ja 
teistele abivajajatele koju toiduai-
neid, esmatarbekaupu ja ravimeid. 
Info telefonil 5371 2433 või seeniortu-
gi@gmail.com

• 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. 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.

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

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

• Vajatakse metsaistutajaid. Tel 5199 
6563

 • Otsime klienditeenindajat Rak-
vere Inkotuppa. Põhilised tööüles-
anded: hooldus-põetusvahendite 
müük, klientide nõustamine, kauba 
tellimine, vastuvõtt ja väljapanek, 
inventuuri tegemine. Eeldused 
klienditeenindajale: usaldusväär-
ne, nobe, empaatiline, hea suhtleja, 
täpne, ei karda arvutit. Sobivuse 
korral pakume tähtajatut töölepin-
gut. CV palume saata inkotuba@
inkotuba.ee

• Otsime tööjõudu üle Eesti. Kullerid, 
kauba komplekteerijaid, telefoni töö 
(kodune). Tel 507 4958

OTSIN TÖÖD

• Kogemustega metsamees, teetöö-
line ja laadurijuht otsib tööd. Tel 
5609 7522

AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud E-R 9-17

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090; 322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

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

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Muutuvad PPA Ida 
prefektuuri 
teeninduste 
lahtiolekuajad

S eoses eriolukorraga 
muutuvad PPA Ida 
prefektuuri teenin-

dussaalide lahtiolekuajad –
alates tänasest, 3. aprillist 
on kõik Ida prefektuuri 
teenindused Jõhvis, Nar-
vas ja ka Rakveres avatud 
esmaspäevast reedeni kell 
9–15.

„Palume inimestel doku-
mente taotleda iseteenin-
duses ning ilma kriitilise 
vajaduseta teenindustesse 
mitte tulla. Juhul, kui tee-
ninduses käiku ei saa edasi 
lükata, soovitame enne ko-
hale tulekut alati vaadata 
kodulehelt lahtiolekuae-
gu,“ ütles Ida prefektuuri 
juhtivklienditeenindaja 
Evely Kaljula.

Teeninduste lahtiole-
kuaega saab kontrolli-
da siit veebiaadressilt 
www.politsei.ee/et/asuko-
had/teenindused või polit-
sei infotelefonilt 612 3000.

Kuulutaja

A lates kolmapäevast, 1. 
aprillist saab Swed-
banki esindustesse 

minna ainult broneeringu 
alusel.

Swedbank Eesti kontori-
võrgu juht Age Petter ütles, 
et seoses eriolukorraga on 
juba tehtud oma töökorral-
duses mitmeid muudatusi. 
„Olles elutähtsa teenuse pak-
kuja, peame ka praegu tagama 
klientide rahaasjade toimimi-
se. Samas oleme näinud vii-
mastel nädalatel pangaesin-
dusse tulemas kliente, kes või-
nuks oma rahaasjad korda saa-
da mõnes muus pangakanalis, 
näiteks internetipangas, äpis 

või läbi nõustamiskeskuse. 
Soovime hoida oma kliente ja 
nõustajaid ning seetõttu pea-
me muutma töökorraldust,“ 
märkis Petter.

Alates 1. aprillist saab Swed-
banki esindustes oma raha-
asju korraldada üksnes eelneva 
broneeringu alusel. Bronee-
rimiseks on kaks võimalust – 
läbi internetipanga või helista-
des nõustamiskeskusesse. 

Nõustamiskeskusesse helis-
tades saab selgeks, kas vajaliku 
toimingu saab ära teha digi-
kanalis või nõustamisekesku-
se abil. Kui selgub, et esinduse 
külastus on vältimatu, bronee-
ritakse aeg sobivasse esindus-

se. Hetkel on kõik esindused 
avatud lühendatult.

Age Petteri sõnul teeb pank 
kõik, et tagada piisav kaitse 
oma klientidele ja kliendi-
nõustajatele: „Pangaesindustes 
jälgitakse kõiki ohutusnõu-
deid. Esinduses pakutavaid te-
hinguid me hetkel piiranud ei 
ole, kuid ka see võib muutuda. 
Samuti on meil palve, et kui 
mõni pereliige võib panga-
toimingutes abi vajada, helis-
ta talle ja anna soovitus digi-
kanalites või telefoni teel vaja-
likud toimingud teha.“

Kuulutaja

Tänavune märts möödus 
Keskkonnaagentuuri Ilmatee-
nistuse andmetel kõikjal Eesti-
maal väga soojalt, vaid üksikud 
päevad olid aastate keskmisest 
jahedamad. Vaatamata sellele, 
et õhutemperatuur oli tava-
päratult kõrge, jäid kõikjal kuu 
soojarekordid siiski püsima.

Eesti märtsikuu soojarekord 
on 18,9 °C, mis registreeriti 30. 
märtsil 1968. aastal Valga ilma-
jaamas. Tänavu mõõdeti mak-
simaalseks õhutemperatuuriks 
14,8 °C, mis registreeriti Võru 
ilmajaamas 27. märtsil.

Hoolimata vaatlusrea pikku-

sest, kas 50 või 150 aastat, jõu-
dis möödunud märts kõikides 
ilmajaamades soojuse poolest 
esimese kümne hulka.

Eesti keskmine õhutempera-
tuur oli märtsis +2,4 °C (norm 
−1,1 °C). Arvestatuna 1961. 
aastast on see 4.–5. koha vää-
riline. Sama soe oli märts 1989. 
aastal. Kõige soojem oli märts 
2007. aastal, mil Eesti keskmi-
ne õhutemperatuur oli +3,4 °C.

Eriliselt soojaks kujunes 
märtsi esimene dekaad. Eesti 
keskmine õhutemperatuur oli 
märtsi esimese kolmandiku 
keskmisena +3,0 °C (norm −2,7 

°C). Arvestatuna 1961. aastast 
ei ole nii sooja märtsi esimest 
dekaadi varem esinenud.

Tavapäratult soe oli ka märt-
si teine dekaad. Eesti keskmi-
ne õhutemperatuur oli märtsi 
teise dekaadi keskmisena +2,9 
°C (norm −1,2 °C). Arvesta-
tuna 1961. aastast on märtsi 
teine kolmandik veel soojem 
olnud vaid ühel aastal – 2015, 
mil Eesti keskmine õhutem-
peratuur oli +3,3 °C. Sama soe 
oli märtsi teine dekaad 2007. 
aastal.

Kuulutaja

Keskmisest soojem märtsikuu rekordeid ei purustanud

Swedbanki esindusse saab 
minna ainult broneeringu alusel



Kuulutaja reede, 3. aprill 2020 11TASUB TEADA

TEATED

Elu on kunstiteos
rõõmud ja mured, 

nähtu ja tehtu
on maalinud sinna julgeid

hõõguvaid värve...

Juubilaar 
LEENA PROTASSOVA 

südamlikud õnnesoovid!
Irina, Evelin Saksamaalt

Lääne-Virumaa 
Vaegkuuljate Ühing

L ääne-Virumaa Vaeg-
kuuljate Ühingu üri-
tused jäävad ära kuni 

eriolukorra lõppemiseni. 
Pärast eriolukorra lõppu 
jälgige infot ajalehes „Kuu-
lutaja“. Püsige kodus ja jää-
ge terveks!

Tel 52 338 36 – Pille, 
e-mail merike.fre@gmail.
com – Merike

Lääne-Virumaa 
Pensionäride Ühing
19.04.2020 Haljala Kultuu-
rimajas toimuma pidanud 
maakondlik pidupäev „Kui 
liigud, siis elad“ on lükatud 
edasi 22.11.2020.

6. aprillil näitab ETV2 
Pedro Almodóvari värs-
ket filmi „Valu ja 
hiilgus“ (Dolor y gloria, 
2019).

Margit Adorf

Pedro Almodóvari kohta 
elav klassik öelda ei ole min-
gi liialdus. Ta on hispaania 
filmirežissöör ja stsenarist, 
kõigile oma filmidele on ta 
ise stsenaariumi kirjutanud 
ja režissöörina üles filminud. 
Läbi oma loometee on ta ti-
hedalt koostööd teinud filmi-
näitlejate Antonio Banderase 
ja Penelope Cruziga, kes ka 
seekord linateoses üles astu-
vad. Banderas on näidelnud 
kaheksas ja Cruz kuues Al-
modóvari filmis.

Kokku on režissöör vända-
nud 39 filmi, millest lõviosa 
on leidnud suurt tunnustust. 
Almodóvar on pälvinud ühe 
Oscari (Hable con ella, 2003) 
ja 156 erinevat filmiauhinda.

„Valu ja hiilgus“ oli eelmi-
sel aastal samuti Oscari no-
minatsioonide seas, kuid jäi 
seekord võidust ilma. Küll 
aga nimetasid Poola filmi-
kriitikud selle möödunud 
aasta parimaks välismaiseks 
filmiks, Antonio Banderas 
noppis siinse rolliga Can-

nes’ filmifestivalil parima 
meesnäitleja tiitli ning samal 
festivalil pärjati parimaks 
ka linateosele Alberto Igle-
siase poolt loodud muusika. 
Hispaania kohalike filmiau-
hindade jagamisel noppis 
see linalugu preemiad viies 
kategoorias ja kõiki ülejää-
nud nominatsioone ning 
festivalipreemiaid ei jõua 
üles lugeda. Mainin küll veel 
seda, et ka Euroopa filmi-
auhindadel võitis selle fil-
mirolli eest parima näitleja 
preemia Antonio Banderas, 
lisaks nimetati parimaks filmi 
kunstnik Antxón Gómez.

Kõik need tiitlid ja nomi-
natsioonid ei ole ilmaasjata, 
sest film on tõesti hinge-
pugev, mõtlemapanev, sü-
damlik, kaunis, liigutav. Eel-
mise aasta suvel jooksis see 
mõnda aega ka meie kinodes, 
kuid eks suvi ole niisugune 
aeg, kui kinosid väisatakse 
vähem ja nüüd ongi hea aeg 
kaotatu tasa teha. Kui aga 
olete filmi juba korra näinud, 
siis ma usun küll, et soovite 
seda veel kord vaadata.

Minu arust on osad filmid 
kohe eriti sellised, mida ta-
sub soovitada neile inimes-
tele, kes muidu kinokunstist 
suurt lugu ei pea ja eelista-
vad kinole teatrit. „Valu ja 
hiilgus“ kuulub kindlasti just 

Ameerika laulja ja laulukirju-
taja Ashley Nicolette Frangi-
pane, artistinimega Halsey on 
tegev aastast 2012. Jaanuari 
keskel väljastatud „(Manic)“ 
on kahekümne viie aastase 
lauljanna kolmas stuudio-
album. Seda salvestati kahel 
aastal, 2018–2019. Vahe eel-
misega, „Hopeless Fountain 
Kingdom“, polegi teab kui 
suur, kõigest kolm aastat.

Esmane mulje tuleb plaadi-
ümbrise põhjal. Ja see on väga 
negatiivne. Ausalt öeldes pole 
viimasel ajal niivõrd ebaat-
raktiivset esikaane pilti, lausa 
eemalepeletavat, näinudki. 
Võib ainult oletada, miks nii – 
vahest tahtis artist sellega 

juhtida tähelepanu ka hea-
oluühiskonnas eksisteerivale 
naistevastase vägivalla prob-
leemile. Sel juhul on asi tingli-
kult põhjendatud.

Muusikaliselt siiski asi täit-
sa toimib. Kohe kindlasti eel-
datust paremini. Tegelikult 
esmane kokkupuude Halsey 
muusikaga oli suhteliselt hil-
juti ühes pealinna klubis, kus 
lasti videoekraanilt erinevaid 
muusikaklippe, sealhulgas 
Halsey loost „Graveyard“, 
mis ongi albumi üks põhi-
hittidest. Päris muljetavaldav 
ja kergesti kummitama jääv 
lugu, visuaalseltki päris hästi 
teostatud.

Teine põhihitt on muidu-

gi „Without Me“. Kusjuures 
antud albumilt on ühtekokku 
singlitena väljahammustatud 
koguni kuus! Ometi pole tege-
mist mitte mingi lihtsakoelise 
popalbumiga, mis mõeldud 
massidele tarbimiseks. Vastu-
pidi. Siin kohtab sellist stiilide 
virvarri, et anna olla – indie 
poprokki, hip-hoppi, R&B, 
isegi kantrit. Kuid see mahla-
kas soust toimib kokkuvõttes 
küllaltki toredasti.

Täielik peolugu? Seegi lei-
dub plaadil – „3am“, mis on 
siit vahest ühtlasi kõige hoog-
sam lugu. Veel eristub selgesti 
„Alanis’ Interlude“.

Kokku on standardalbumil 
kuusteist lugu. Luksvarian-

dil täiendavalt kaks juures ja 
iseenesest mõista on Jaapani 
väljaandel veel üks rohkem.

Laulud ise on sõnumiga, 
siin-seal on väljaütlemised 
keskmisest gramm ropumad. 
Mistõttu seisab Halseygi plaa-
diümbrisel kaunis selge hoia-
tus halva kõnepruugi kasuta-
mise kohta.

Leiab külalisetteasteidki – 
Dominic Fike, väga kõrgelt 
hinnatud Alanis Morissette ja 
Suga BTS-ist. Huvitav tõdeda, 
et produktsiooni eest on see-
kord esmakordselt vastutav 
Halsey ise.

Hinne: 7/10.

Ülo Külm

Kui pead kodus püsima, aga 
hing ihkab õue, saad elada loo-
duses toimuvale kaasa RMK 
hirve-, mägra- ja kalakaame-
rate vahendusel.

Riigis väljakuulutatud 
eriolukorra tõttu on vajalik 
püsida kodus ning vältida ko-
roonaviiruse leviku vähenda-
miseks rahvarohkeid kohti. 
Üks turvaline võimalus loo-
duses toimuva kogemiseks 
kodust lahkumata on RMK 
looduskaamerate jälgimine 
Riigimetsa YouTube’i kana-
lil www.youtube.com/user/
Riigimets.

Nii saab näiteks Saaremaale 
püsti pandud kaamera vahen-
dusel jälgida hirvede tegemisi 

söödaplatsil, kus just praegu 
on hirvedel sarvede heitmise 
ja uute kasvamise aeg. „Hirve-
kari koguneb platsile videvi-
ku saabudes, mil kaamera ees 
saab korraga näha nii vanade 
sarvedega pulle kui ka äsja 
sarvituks jäänud häbelikke 
nudipäiseid isendeid. Täna-
seks on poetatud otse kaamera 
ette platsile neli sarve, võim-
saim neist on kaheksaharuline 
sarv,“ rääkis zooloog ja loo-
dusfotograaf Tiit Hunt hirve-
de elust.

Tallinna loomaaia territoo-
riumile on omatahtsi kodu ra-
janud aga mägrad, kes tänavu-
sel soojal talvel talveuinakusse 
ei jäänudki. Mägrad on kõige 

aktiivsemad õhtuti ja öötun-
didel, demonstreerides julgelt 
oma eluolu otse kaamera ees. 
Kes keskpäeval satub kaame-
rat vaatama, võib märgata aga 
urgu peitunud mägrapere ase-
mel selle läheduses liikuvaid 
rebaseid, metskitsi, halljäne-
seid ja erinevaid linnuliike.

Kalasõpru rõõmustab 
Võrtsjärve põhjakalda üleuju-
tatud alale ülesseatud kala-
kaamera, mille vahendusel on 
lootust näha kudema siirdu-
vaid haugi. Mõned purikad 
on juba end näidanud, aga 
õige kudeaeg on neil alles ees. 
Seevastu on viimased ööd ol-
nud vilgas elu särjeparvedel 
ja viidikatel. Kui Võrtsjärvel 

jääb tuul vaiksemaks ning vesi 
selgineb, kuuleb mikrofonist 
tuulevilina asemel saabunud 
rändlindude laulu, lobistavate 
kalade heli ja ilmade soojene-
des ka konnakontserti. Keva-
de edenedes aktiviseeruvad ka 
vees elavad selgrootud, seega 
kalakaamera põnevaimad ajad 
on veel ees.

Looduskaameraid haldab ja 
seal toimuvat vahendab Tiit 
Hunt, kelle pikemaid posti-
tusi looduses toimuvast saab 
lugeda RMK loodusblogist 
rmk.ee/metsa-majandamine/
loodusblogi.

Kuulutaja

Jälgi looduses toimuvat RMK looduskaamerate vahendusel

Halsey, „(Manic)“
Capitol

Maailmaklassi kino teleri vahendusel

Peaosas astub üles Antonio Banderas. Foto: pressimaterjalid

niisuguste filmide sekka, mis 
peaks meeldima neile, kes 
muidu kinost kaarega mööda 
käivad ja selle asemel eelista-
vad kas teatrit või siis hoopis 
armastavad niisama raamatut 
lugeda.

Film kulgeb üsna aeglases, 
kuid kindlas tempos. Pea-
tegelaseks on vananev filmi-
režissöör Salvador Mallo 
(Antonio Banderas), kes võit-

leb kehva tervisega ja vaevleb 
loomekriisis. Viimasel ajal on 
talle hakanud üha enam kan-
gastuma mälestused lapse-
põlvest, mälestused emast. 
Üks tema varasem film, mis 
on vändatud 32 aastat taga-
si, restaureeritakse. Mallo 
on kutsutud taasesilinastu-
sele koos tolles filmis näidel-
nud Alberto Crespoga (Asier 
Etxeandia), kellega Mallo 

polegi pärast toda filmi enam 
suhelnud, sest ta ei olnud 
näitleja toonase tööga üldse 
rahul.

Nüüd aga on palju vett mer-
re voolanud ja Salvador Mallo 
mõtestab tasapisi, kuid üsna 
kindlal sammul oma möödu-
nud elu ümber. Ta ei tee seda 
sihilikult ja vabatahtlikult, 
asjad justkui kulgevad tema 
ümber ja langevad kokku.

Alberto veenab meest, et 
too peaks talle andma teat-
ris ette kandmiseks ühe oma 
teksti. Selle kaudu jõuab re-
žissöörini tema tõeline elu 
armastus, mineviku vari kor-
raks vilksatamas. Juhuse kau-
du leiab ta ühe veel sügava-
ma minevikumälestuse, mis 
raputab ta välja loomekriisist 
ja ta hakkab uuesti kirjutama 
ning filmima.

Filmis vääriksid preemiat 
kõik näitlejad, eriti tasub 
esile tõsta Banderase kõrval 
üles astuvat Asier Etxeandiat, 
kes kannab teatris ette pika 
Mallo autobiograaf ilise mo-
noloogi. Kunstnikutöö ei jää 
samuti kindlasti märkamata, 
siin on palju puhtaid toone ja 
sügavaid värve meeldivas ta-
sakaalus. Kõike varjutab ker-
ge unenäolisus ja omamoodi 
rahu, praeguse aja sündmused 
ja meenutused vahelduvad 
omavahel sujuvalt ja põimu-

vad veatult ühtseks tervikuks.
Mida peaks hoiatama? 

Loo peategelane on homo-
seksuaalne ja filmis näidatak-
se ühte meestevahelist suud-
lust. Kui see teid väga eh-
matab ja eemale peletab, siis 
jätke linateos vaatamata. Aga 
olgu öeldud, et film ei ole siis-
ki mingi seksuaalvähemuste 
teemasid analüüsiv teos, elu ja 
armastus on siin universaal-
sed ning fookus ei ole sugugi 
mingil omavahelisel suhtel, 
vaid peateemaks on endaga 
leppimine, edasi liikumine, 
vabaks laskmine.

Filmi ei tasu kindlasti võtta 
kui Almodóvari enda täisau-
tobiograafilist teost, kuid re-
žissöör on tunnistanud, et see 
on tema senistest filmidest 
kõige „temalähedasem“. Siis-
ki on autor rõhutanud seda, 
et tegemist ei ole üks-ühele 
autobiograafilise looga. Pea-
mised liinid on seotud tema 
enda või talle lähedase ini-
mese eluga, mälestusi leidub 
tema perelt ja sõpradelt. Aga 
vaadake ja veenduge ise.

P.S. Tuleval nädalal soovitan 
veel 3. aprillil Kanal2 eetris te-
le-esilinastuvat komöödiailmi 
„Kes on su issi?“ ja 6. aprillil 
TV3 kanalil linastuvat märulit 
„Lucy“.
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

maitsvaid sinke ning vorste

Oma Põrsa sealihakonserv 1,99 €/tk

Plokk konservi (12 tk) 22 €/plokk
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-16

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

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 15.04
B-kat e-õpe 23.04

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

Tel 53 451 061,
324 0893

www.autosoit.ee

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
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)

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee
Rakvere, Turu plats 5

Tel 5647 3004

* REMONTE

* ALPINA

* RIEKER

* JANA

* TAMARIS

* CAPRICE

OLEME AVATUD:
E-R 10.00-17.00

L 10.00-15.00
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