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MÕNE REAGA

L ääne-Viru Omavalitsus-
te Liit (VIROL) kutsub 
üles esitama kandidaate 

üleriigilise tunnustussüstee-
mi „Eestimaa õpib ja tänab“ 
konkursile.

Eesmärk on tunnustada 
ning tutvustada üldsusele 
Lääne-Viru maakonna hari-
dustöötajate tegevust, selgita-
da tehtud töö tulemuste põh-
jal välja maakonna haridus-
töötajad, kelle viimase kolme 
aasta töö on olnud teistele 
eeskujuks, kes panustavad 
õppurite arengu toetamisse, 
koostöösse ja uueneva õpi-
käsituse elluviimisesse õppe-
asutustes ning kes on pälvi-
nud kolleegide, õpilaste ja 
lastevanemate lugupidamise.

VIROL-i tegevdirekto-
ri Sven Hõbemägi sõnul on 
maakondlik konkurss seotud 
üleriiglise konkursiga. Lau-
reaadid valitakse 13 üleriigi-
lises ja 3 maakondlikus kate-
goorias. Hõbemägi rääkis, et 
maakondlikult ja üleriigliselt 
on üks kattuv kategooria, 
milleks on elutöö kategoo-

Rakvere kristlikel kogu-
dustel on saanud tradit-
siooniks korraldada ühi-
ne suure reede ristikäik. 
Tänavu ei olnud seda 
aga eriolukorra tõttu 
võimalik teha ning nii 
otsustati teekond üles 
filmida ning täna kell 
15 pannakse see inter-
netti vaatamiseks.

Liisi Kanna

Ristikäik on juba vana kristlik 
traditsioon, millega meenuta-
takse Jeesuse Kristuse kanna-
tusi ja ristilöömist. „Ajalooli-
selt on ristikäik suurte kated-
raalide sees, Jeruusalemmas 
kulgeb see mööda Kristuse 
kannatusteed, Via dolorosat. 
Eestis on tavaliselt kombeks 
kõndida kirikust kirikusse,“ 
selgitas Rakvere Karme-
li koguduse pastor Gunnar 
Kotiesen.

Rakvere kogudused alusta-
sid ühiste ristikäikudega kolm 
aastat tagasi. „Suure reede 
ristikäik on juba viimaste 
aastatega kujunenud Rakvere 
kristlikele kogudustele tradit-
siooniliseks ühiseks jumala-
teenistuseks, mis ka pajudele 
inimestele on väga kalliks 
saanud. Seepärast ei tahtnud 
me seda ilusat tava ka eriolu-
korra tingimustes vahele jätta 
ja otsustasime teha virtuaal-
selt,“ rääkis Rakvere Kolm-
ainu koguduse pastor Tauno 
Toompuu.

Ristikäigu teekond liigub 
sel korral viide kogudusse, 
lisaks Karmeli ja Kolmainu 

Kohaliku omaalgatuse programmi 
laekus rekordarv taotluseid
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvooru, mil-
le tähtaeg oli 1. aprill, laekus Lääne-Viru Omavalitsuste Lii-
dule (VIROL) kokku 66 taotlust, mis on rohkem, kui vara-
semalt esitatud.

VIROL-i arendus- ja väliskoostööspetsialisti Mooni-
ka Aruvainu sõnul sai taotlusi esitada kahte meetmesse – 
kogukonna areng (meede 1) ja elukeskkonna ning kogu-
konnateenuste arendamine (meede 2). „Ülekaalukalt oli po-
pulaarsem teine meede, kuhu laekus 44 taotlust ning kust 
küsitakse kokku 133 107 eurot. Kogukonna arengu meet-
messe laekus 22 taotlust ning toetust küsitakse 43 265 eu-
rot,“ lisas Aruvainu.

Kahe meetme peale kokku küsitakse KOP-i kevadvoo-
rust seega toetusteks 176 372 eurot. 2020. aastal on kevad- 
ja sügisvoorus vahendeid jagamiseks kokku umbes 98 000 
eurot.

Kõige rohkem taotlusi esitati Vinni vallast (14 taotlust), 
järgnesid Haljala vald (12) ja Väike-Maarja vald (10). Kõi-
ge vähem esitati taotlusi Rakvere linnast (2). Kokku esitasid 
oma taotluse 56 mittetulundusühingut, kellest 10 tegid taot-
luse mõlemasse meetmesse.

Järgmise sammuna toimub kevadvooru laekunud taotlus-
te tehniline kontroll, misjärel hindab selle läbinud taotlu-
seid VIROL-i poolt moodustatud viieliikmeline komisjon. 
„KOP-i kevadvoorust toetuse saanud projektid selguvad 
maikuu lõpus,“ selgitas Aruvainu.

Kuulutaja

Rakvere linn ootab noorte 
omaalgatusprojekte
Kui sinul või sinu sõpruskonnal on häid ideid, kuidas aren-
dada ja rikastada Rakveres sotsiaal-, kultuuri-, spordi- või 
tervisekasvatuse tegevusi linna noortele, esita taotlus ja saa 
linnalt oma idee realiseerimiseks toetust.

Rakvere linnavalitsuse kultuuri- ja noorsootööspetsialist 
Katrin Joselin ärgitab noori avaralt mõtlema ja julgelt taot-
lusi esitama: „Omaalgatuse toetus loob noortele hea võima-
luse oma ideid rakendada kui need nõuavad rahalist ressurs-
si. See arendab ettevõtlikkust, projekti tegemise kogemust, 
vastutust.“

Joselini sõnul aitab toetus läbi noorte endi algatuste ri-
kastada ka linnas noortele pakutavaid võimalusi. „Ehk te-
kib tänase eriolukorra tingimustes hea mõte, kuidas noorte 
elu rikastada lisaks tavapärastele võimalustele ka läbi onli-
ne-keskkonna,“ märkis ta.

Taotluse saab esitada noorteühing või 18–26-aastane füü-
siline isik, kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud 
Rakvere linn. Toetuse taotlemise tähtajad on igal kalendri-
aastal 1. veebruar, 1. mai ja 1. oktoober.

Toetuse suurus ühe omaalgatusprojekti kohta on kuni 
800 eurot. Esitatud taotlused vaatab läbi Rakvere linna-
valitsus hiljemalt 30 päeva jooksul arvates taotluse esitami-
sest ja ettepaneku toetuse hindamiseks teeb määratud ko-
misjon. Rohkem infot ning lingi taotluste esitamise kesk-
konda leiate Rakvere linna kodulehelt.

Kuulutaja

Rakvere linna päevad 
jäävad tänavu ära
Rakvere Linnavalitsus otsustas esmaspäeval toimunud is-
tungil, et koroonaviiruse COVID-19 pandeemia tõttu ei ole 
võimalik mitmeid Rakvere linna poolt kavandatud üritusi 
läbi viia või korraldada neid kavandatud ajal.

Sellest tulenevalt jäetakse tänavu eriolukorrast tingituna 
ära Rakvere linna päevad, mis pidid toimuma 11.–14. juu-
nil, sealhulgas ka kreisilaat. Järgmised linnapäevad toimu-
vad 11.–13. juuni 2021.

Kuulutaja

Rakvere Linnapäevad 2018. Foto: Ain Liiva

Omavalitsusliit kutsub tunnustama maakonna haridusinimesi

Mullune aasta õpetaja gala. Foto: erakogu

ria. „Kuna üleriigilise elutöö-
preemia eesmärk on tunnus-
tada riiklikult silmapaistnud 
haridustöötajaid, siis meie 
soov on esile tõsta meie maa-
konna tasandil pikaajaliselt 
haridusse panustanud inimesi 
ning seega saab sellesse kate-
gooriasse kandidaate esitada 
nii üleriigilisel kui ka maa-
kondlikul tasandil,“ selgitas 
Hõbemägi.

Kandidaate üleriigilis-
te kategooriate auhinda-
dele saab esitada 26. ap-
rillini Haridus- ja Tea-
dusministeeriumi veebi-
lehel aadressil www.

hm.ee/gala, kust leiab ka 
tunnustamisstatuudid.

Üleriigilisteks kategoo-
riateks on aasta lasteaia-
õpetaja, aasta klassiõpetaja, 
aasta klassijuhataja, aasta 
põhikooli aineõpetaja, aasta 
gümnaasiumiõpetaja, aas-
ta kutseõpetaja, aasta huvi-
hariduse õpetaja, aasta õppe-
jõud, aasta tugispetsialist, 
aasta õppeasutuse juht, aasta 
haridustegu, aasta hariduse 
sõber ja elutööpreemia.

VIROL-i moodustatud 
maakondlik komisjon valib 
igasse kategooriasse (välja ar-
vatud aasta õppejõud ja riiklik 

elutööpreemia) esitatud kan-
didaatide seast ühe kandidaa-
di esitamiseks üleriigilisele 
komisjonile. Ühtlasi on ko-
misjoni esitatud kandidaat ka 
laureaat vastavas kategoorias 
Lääne-Virumaal.

Komisjoni kuulub VIROL-i 
hariduskomisjoni, Lääne-
Virumaa Haridustöötajate 
Liidu, Lääne-Viru Koolijuh-
tide Ühenduse, Lääne-Viru 
Haridusjuhtide Liidu, Lääne-
Virumaa Alushariduse Juh-
tide Liidu, Lääne-Virumaa 
Õpilasesinduse ning maa-
kondlike ainesektsioonide 
esindaja.

Maakondlikud täienda-
vad kategooriad on Lääne-
Virumaa noor õpetaja, Lääne-
Virumaa hariduspere ja juba 
nimetatud elutöö auhind. 
Kandidaate nendesse kate-
gooriatesse saab esitada sa-
muti 26. aprillini, vastava 
ankeedi lingi leiab VIROL-i 
kodulehelt www.virol.ee.

Kuulutaja

Rakvere kogudused teevad 
ühise ristikäigu virtuaalselt

Ristikäik ülemöödunud aastal. Foto: Rakvere Karmeli kogudus

kogudusele ka adventistide, 
metodistide ja õigeusu kogu-
dusse. „Käime ikka kõik krist-
likud pühakojad ilusti läbi, 
loeme lugu Jeesuse Kristuse 
kannatusest, jagame selle sõ-
numi tähendust ning palveta-
me,“ lausus Toompuu.

„Lisaks pakutakse videoma-
terjali näol vaateid nimetatud 
koguduste ruumidest. Kar-
meli koguduse vaatevinklist 
teeb seekordse ristikäigu eri-
liseks see, et meie valmivate 
müüride vahel oli ristikäigu 
salvestus n-ö esimene vai-
mulik talitus,“ lisas Gunnar 
Kotiesen.

Ta märkis ka, et algselt oli 
idee teha otselülitusi erineva-
tesse kirikutesse, aga lõpuks 
otsustati eelsalvestatud ver-
siooni kasuks. „Lootes, et see 
annab kvaliteetsema video 
ning helikvaliteedi ja võimal-

dab näidata pisut avaramalt 
ka külastatavaid pühakoda-
sid,“ täpsustas Karmeli kogu-
duse pastor. „Täname siin-
juures väga Rakvere armasta-
tud kinomeest, Jaanus Lekki, 
kes aitas kaadrid üles võtta 
ja Andreas Preisfreundi, kes 
selle kõik ühtseks elamuseks 
vormis,“ lisas Kotiesen.

Huvilised saavad risti-
käigule kaasa elada täna al-
gusega kell 15 veebiaadressil 
pildiraadio.com ning ko-
guduste meediakanalite va-
hendusel. Teekond on ka 
järelvaadatav.

Kui möödunud nädala le-
hes kirjutasime pikemalt just 
Karmeli koguduse tegemis-
test internetis, siis tegelikult 
toimetavad mõistagi paljud 
kogudused eriolukorra ajal 
aktiivselt just virtuaalmaa-
ilmas. Nii tehakse ka üles-

tõusmispühade jumalateenis-
tustest hulganisti ülekandeid. 
Huvilistel tasuks konkreetsest 
kogudusest täpsemalt uurida. 
Kes aga internetti ei kasu-
ta, saab vaadata suure reede 
jumalateenistusi nii täna kui 
pühapäeval ETV-st.

Lõpetuseks tooksin välja 
Tauno Toompuu pühade-
eelse mõtterea: „Kõigist ras-
kustest hoolimata saame olla 
ikka väga julged. Suur reede 
ja ülestõusmispüha õpeta-
vad meile, et uueks saamine, 
puhastumine ja transformat-
sioon toimubki läbi kriisi, 
kannatuse ja koguni surma. 
Nii ei ole ei kriis, kannatus 
ega surm teekonna lõpp, vaid 
tunnistus sellest, et midagi 
uut seisab veel ees. Ülestõus-
mishommik koidab alati!“
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MUST KROONIKA

MÕNE REAGA

E hkki eeskirjade järgi 
tuleb kevadised hea-
korratööd lõpetada 15. 

maiks, püüavad Rakvere lin-
na lepingulised heakorratöid 
teostavad ettevõtted valmis 
saada juba aprilli lõpuks.

„Kui tavapäraselt alustatak-
se Rakveres tänavate suur-
puhastusega aprillis, võimal-
das tänavune lumevaba talv 
ja tavatult soe ilm alustada 
vaakumimuriga linna sõidu-
teede ja rentslite puhastamist 
juba jaanuaris ja märtsis ning 
jätkub hoogsalt aprillis,“ ütles 
Rakvere linnavalitsuse teede-
insener Lennart Korbe.

Korbe sõnul peavad täna-
vate puhastuseks vaakumi-
muriga valitsema väljas so-
bivad ilmaolud (temperatuur 
plusskraadides) ja sellega 
saab puhastada tänavaid, kus 
on välja ehitatud kõnniteed 
rentslite ning äärekividega, 
nagu näiteks kesklinnas ja 
Moonakülas. Edaspidi puhas-
tatakse sõiduteid regulaar-
selt kaks-kolm korda kuus 
eeldatavalt kuni novembri 
lõpuni, nii kaua, kuni ilmad 

võimaldavad.
Avariiohtlike löökaukude 

likvideerimist alustati tee-
deinseneri sõnul juba märtsis. 
Kui ilmad lähevad püsivalt 
soojaks, saab alustada suure-
mate remonttöödega, tehes 
asfaldiga suuremaid parandu-
si (sõiduteede enamlagune-
nud kohad, kaevuümbruste- 
ja trasside äravajumised). „See 
töö peaks põhiliselt toimuma 
ajavahemikul alates püsivalt 
soojade ilmade saabumisest 
aprillis kuni maikuu lõpu-
ni. Kevadel püütakse täna-
vate remonttööd linnas ära 
teha võimalikult ruttu, eda-
si teostatakse parandustöid 
vastavalt vajadusele,“ selgitas 
Korbe.

Linnaaednik Anu Otsma 
sõnul võimaldas lumeta talv 
mahalangenud lehed haljas-
aladelt juba hilissügisel ko-
ristada, peenema prügi ko-
ristamine käib jooksvalt. 
Lõpusirgel on selleks aastaks 
põõsaste noorenduslõikus, 
järgmisena korrastatakse 
püsililillepeenrad.

Linnaaednik lubas, et kui 

ilm ei muutu, kaunistavad 
hiljemalt 27. aprilliks linna-
pilti ka sibullilled. Kui ilm 
muutub ja peaks üllatama 
ootamatu lumesajuga, lükkub 
lillede väljatoomine edasi.

Linnavalitsuse järelevalve-
spetsialist Moonika Pitk-
ve tuletas aga kõigile kin-
nistuomanikele meelde, et 
nende kohus on hoida kor-
ras kinnistul asuv ehitis 
ning kõrvaldada vajadusel 
varisemisohtlikud kivid ja 
muu materjal või asjad, mis 
võivad ohustada kinnistuga 
piirneva üldkasutatava terri-
tooriumi kasutajat. Kasutu-
sel mitteoleva ehitise puhul 
peab sulgema sissepääsud 
hoonesse.

Samuti tuleb korras hoi-
da oma kinnistuga vahetult 
piirnev üldkasutatav terri-
toorium ja kõnnitee. Omanik 
peab hoidma korras kinnistu 
piirdeaia, niitma muru või 
rohu, pügama hekki ning 
kärpima üle kinnistu piiri 
üldkasutatavale territooriu-
mile ulatuvad põõsad ja puu-
oksad, mis varjavad liikmärki 

või takistavad jalakäijate ja 
sõidukite liikumist. Lehed 
tuleb riisuda sügisel enne pü-
siva lumekatte tekkimist või 
kevadel 15. maiks, kui see ei 
olnud sügisel ebasoodsate il-
mastikuolude tõttu võimalik.

Pitkve juhtis tähelepanu ka 
asjaolule, et omanik on ko-
hustatud oma kinnistu jäät-
metest vaba hoidma. „Talve 
jooksul on siia-sinna kogu-
nenud ja lume alt välja sula-
nud igasugust prügi, sodi ja 
jäätmeid. Soovime ju kõik, 
et linn korras oleks,“ märkis 
Pitkve.

Rakvere linnajuhid teevad 
kõigile erakinnistuomanikele 
üleskutse ka ise linna korras-
tamisele kaasa aidata – pu-
hastada talvisest mustusest 
oma majaesised ja kinnistute-
ga piirnevad kõnniteed ning 
korrastada koduaiad. Linna 
heakorratöid teostavate ette-
võtete ja erakinnistuomanike 
samaaegse panustamise tule-
musel saab linn kevadel kii-
resti ja efektiivselt puhtaks.

Kuulutaja

Rakvere Haigla
koroonaosakond on 
töösse rakendunud ning 
lähiajal võetakse kasu-
tusele kiiremad testid 
koroonaviiruse tuvasta-
miseks, kuid seda üks-
nes patsientidel. Tava-
vastuvõtte üldjuhul ei 
toimu, kuid vajalikud 
röntgenpildid ja analüü-
sid saab tehtud.

Liisi Kanna

Kuulutaja veergudelt sai Rak-
vere Haigla tegemiste kohta 
lugeda viimati kolm nädalat 
tagasi – siis, kui eriolukord oli 
kestnud vaid nädala. Praegu-
seks on situatsioon Eestis pal-
ju muutunud ning mõistagi 
on uuendusi ka haigla töös.

Peamise muutusena tõi 
Rakvere Haigla juhatuse 
esimees Ain Suurkaev väl-
ja, et tänaseks on ka nende 
haiglas statsionaarsel ravil 
COVID-19 positiivsed pat-
siendid. Kolmapäevase seisu-
ga oli selliseid patsiente haig-
las üks, kaks inimest oli saa-
detud esmaspäeval jätkuvale 
kodusele ravile. Kinnitatud 
haigusjuhte kokku on prae-
guse seisuga Lääne-Virumaal 
16.

Peatselt peaks Rakvere 
Haiglal tekkima ka võimekus 
patsientidel koroonaviiruse 
kiiremaks tuvastamiseks. Ni-
melt on lähinädalatel üheksas 
Eesti haiglas võimalik võtta 
kasutusele senisest kiiremad 
testid, et tuvastada hospi-
taliseeritavatel patsientidel 
COVID-19 nakkus. Vastav 
seade on olemas ka Rakvere 

TULEKAHJUD
5. aprillil kell 15.42 said päästjad väljakutse Vinni valda 
Viru-Jaagupi alevikku Kesk tänavale, kus põles suure lee-
giga saun. Sündmuskohal selgus, et põlevad kaks hoonet ja 
inimesed on hoonest väljas. Päästjad kustutasid tulekahju 
kella 18.08-ks. Keegi kannatada ei saanud, üks hoonetest 
hävines täielikult. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

5. aprillil kell 21.37 teatati tulekahjust Vinni vallas Piira 
külas, kus põles suur prügihunnik. Päästjad kustutasid põ-
lengu kella 23.40-ks.

3. aprillil kell 00.06 teatati, et Tapa vallas Rakvere teel põ-
leb aiamaja. Päästjate saabumisel oli hoone praktiliselt hävi-
nud. Päästjad lõpetasid kustutustööd kell 1.34. Keegi kanna-
tada ei saanud, tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

VARGUSED
6. aprillil alustati kriminaalmenetlus selles, et Vinni vallas 
Pajusti alevikus on tööbussist varastatud trell, mille väärtus 
on 1200 eurot.

Ajavahemikul 5.–6. aprill on Kadrina vallas tungitud sis-
se Udriku mõisa peahoonesse, kust varastati roosipuust 
ümmargune laud ja viis 19. sajandist pärit maali. Tekitatud 
kahju on selgitamisel.

Ajavahemikul 29.–31. märts varastati Rakvere vallas Paat-
na küla kinnistult ATV, pealesõidutee ja tööriistakomplekt 
Makita. Vargusega tekitati ligikaudu 6349 eurot kahju.

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
7. aprillil teatati politseile, et Tapa valla hoolekandeasutuses 
lõi 67-aastane mees oma 75-aastast toakaaslast, põhjustades 
sellega talle füüsilist valu ja tervisekahjustusi.

7. aprillil teatati politseile, et Rakveres Võidu tänava kor-
teris ründas 25-aaastane mees oma 23-aastast elukaaslast, 
tekitades kannatanule füüsilist valu. Politsei pidas mehe 
kahtlustatavana kinni.

4. aprillil teatati politseile, et Rakveres Tuleviku tänava 
korteris ründas omavahelise tüli käigus 36-aastane mees 
oma 40-aastast elukaaslast, millega tekitas kannatanule füü-
silist valu ja kehavigastusi. Mees lahkus enne politsei saabu-
mist. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

4. aprillil teatati politseile, et Vinni vallas asuvas korteris 
kasutas 56-aastane mees oma 38-aastase abikaasa suhtes vä-
givalda, põhjustades kannatanule füüsilist valu. Politsei pi-
das mehe kinni.

KELMUS
3. aprillil alustati Rakvere politseijaoskonnas kriminaal-
menetlus selles, et 17. märtsil ostis 33-aastane mees interne-
ti vahendusel rehvid, mille eest tasus 225 eurot. Seni ei ole 
kannatanu rehve saanud. Samuti ei ole tagastatud raha.

Vahi alla võeti fentanüüli 
levitamises kahtlustatav

I da prefektuuri kriminaalbüroo politseinikud pidasid 31. 
märtsil kinni 61-aastase mehe, keda kahtlustatakse suu-
res koguses narkootiliste ainete ebaseaduslikus käitlemi-

ses. Prokuratuuri taotlusel võttis Viru Maakohus mehe 2. 
aprillil kaheks kuuks vahi alla.

Mehe kinnipidamisel leiti ja võeti ära erinevatesse kohta-
desse peidetud suures koguses erinevaid narkootilisi aineid 
ja sularaha 3840 eurot.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud 
kuritegude talituse juht Dmitri Kabanov sõnas, et mehe 
kinnipidamiseni viis politseinike järjepidev töö. „Kogutud 
tõendid viitasid sellele, et 61-aastane mees on tegelenud 
suures koguses narkootiliste ainete ebaseadusliku levitami-
sega ning teeninud tuhandeid eurosid kuritegelikku tulu,“ 
ütles Kabanov.

Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Antti 
Aitseni sõnul taotles prokuratuur mehe vahistamist, kuna 
narkootiliste ainete käitlemisega seotud kuritegusid saab 
toime panna ka leebema tõkendi kehtimise ajal. „Kuna nar-
kokuriteod puudutavad palju laiemat inimeste ringi kui 
konkreetne õigusrikkuja, siis on tähtis isoleerida inimene 
ühiskonnast,“ selgitas prokurör Aitsen. Mees on kriminaal-
korras karistamata.

Politsei palub kõigil, kes kahtlustavad narkootikumide le-
vitamist, sellest politseile teada anda kas emaili teel ida.nar-
kovihje@politsei.ee või vihjetelefonil 337 2345.

Kuulutaja

Rakvere linna kevadine koristus on täies hoos

Rakvere Haigla kohandub vastavalt muutustele

Vältimaks viiruse levikut, on igapäevatöö Rakvere Haiglas muutunud. Foto: Liisi Kanna

Haigla laboris.
„Seade on, aga teste veel ei 

ole. Need tulevad kõigisse 
haiglatesse ühel ajal. Ei ole 
öeldud, millal täpselt jõua-
vad,“ sõnas Suurkaev.

Seadmed võimaldavad 
proove võtta väikeses mahus, 
kuid saada tulemused kiires-
ti. „Kui seade läheb töösse, 
siis see jääb ainult patsientide 
teenindamiseks. Laustesti-
mist me tegema ei saa haka-
ta,“ kinnitas Suurkaev. „Küll 
aga võimaldab see kiiremini 
testida. Praegu peame n-ö 
trauma-isolatsioonis viiruse-
kahtlusega inimesi pool päe-
va kinni hoidma, see tooks 
ooteaja tunnile,“ selgitas 
Suurkaev.

Tavahaiguste 
ravi korraldus
Vältimaks viiruse levikut 
haiglas, on muutunud ka iga-
päevatöö. Tavavastuvõttu-
sid praegu üldjuhul ei toimu. 
„Konsulteeritakse telefoni ja 
e-kanalite teel. Näiteks füsio-
terapeudid on igati leidlikke 
lahendusi mõelnud,“ rääkis 
Suurkaev.

Vajalikke analüüse tehakse 
aga jätkuvalt, nii polikliinikus 
kui haiglas, eraldi sissepääsu-
ga spetsiaalses kabinetis. Te-
hakse ka röntgenpilte. „Ini-
mesed jäävad ikka haigeks ja 
ainuüksi telefonikõne kaudu 
lõpuni diagnoosida ei saa,“ 
selgitas Suurkaev nende tege-
vuste vajalikkust.

Kui inimene läheb aga 
edasilükkamatule plaanilise-
le operatsioonile, on paika 
pandud selged tegevusjuhi-
sed, kuidas kindlustada, et 
ta ei kanna nakkust. „Selleks 
kulub aega, aga loodetavas-
ti inimesed mõistavad, et 
vaja on kaitsta nii neid endid 
kui meie meeskonda,“ sõnas 
haiglajuht.

Kaitsevahendid 
ja isolatsioon
Kaitsevahendeid haiglal prae-
gu jätkub. „Pole viga, oleme 
kuigivõrd varustatud,“ sõnas 
Suurkaev. Ta märkis, et Põh-
ja Meditsiinistaabi piirkonnas 
ollakse ka teadlikud, kuidas 
on varustatud kolleegid teis-
tes haiglates ning vajadu-
sel saab teineteist aidata ja 

olemasolevaid vahendeid üm-
ber jagada. „Meil ei ole küll 
vaja olnud, aga hea on teada, 
et me ei ole siin lahinguväljal 
üksi. Kiidan kollegiaalset lä-
henemist,“ sõnas Suurkaev, 
lisades, et iga aeg saab teiste 
haiglate kolleegidelt ka nõu 
küsida ja probleeme arutada.

Suurkaev nentis, et vahe-
peal on isolatsioonis olnud ka 
Rakvere Haigla töötajad, kes 
viirusekandjatega kokku puu-
tunud. Osa nendest on juba 
ka tööle naasnud. „Koroona-
viirusega on nii, et osadel 
lööb see kõvasti välja, teistel 
aga üldse mitte,“ selgitas ta 
isolatsiooni vajalikkust.

Haiglajuht panigi kõi-
gile südamele, et kaitstaks 
end ja teisi. Vahetu kontak-
ti vältimise kõrval soovitas 
Suurkaev kanda maske, mis 
peaksid nüüd ka apteekides-
se jõudma. „Nii kaitsed teisi,“ 
sõnas haiglajuht, lisades, et 
sellel on ka teistpidine efekt. 
„Olen tähele pannud, et mas-
ki kandvale inimesel ei trügi-
ta näiteks poes nii lähedale. 
Hoitakse eemale,“ tõi Suur-
kaev välja veel ühe aspekti.

Lõpetuseks rõhutas Suur-
kaev, et karantiinist peab 
kinni pidama. „COVID-19 
positiivne inimene peab 
olema isolatsioonis! See on 
pretsedenditu käitumine, kui 
inimene ilmub ühiskasutata-
vatesse ruumidesse, teades, 
et kannab viirust,“ rõhutas 
Suurkaev, lisades, et isegi läbi 
kortermaja trepikoja õue lii-
kuda ei tohi.

„Viirus võib inimesel olla ka 
kauem kui 14 päeva. Vabas-
tab ainult negatiivne proov, 
hea enesetunne ei anna õigust 
avalikku ruumi minna,“ too-
nitas ta.
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• 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 rooli-
latt ja roolivõimupump. 2019. a 
septembris vahetatud tagumised 
piduriklotsid ja kettad. Auto kor-
rapäraselt hooldatud. Hind 7950 €. 
Asub Pärnus. Tel 518 3539

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

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

VARUOSAD
• Ostan vene mootorratta IZ ja varu-
osasid. Tel 5346 6841

• 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

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

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

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

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

KINNISVARA

• Müün 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 2toa-
line 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

VAHETUS
• Vahetan kaks ühiseks tehtud korte-
rit maja vastu Lääne-Virumaal. Korter 
asub I korrusel. Ühendatud 3- ja 1toali-
ne korter. Kokku 4 tuba, kabinett, 2 WC. 
Olemas ka rõdu. Korterite ühispind 
91 m2. Helista ja tule vaatama, tel 515 
1217, Andrei

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 Rakveresse või 10 km 
Rakverest (Sõmeru, Näpi, Haljala, 
Kadrina, Vinni, Pajusti, Lepna). Võib 
pakkuda ka Kunda ja Võsu vahele 
jäävatesse rannaküladesse (Kundast 
ja selle lähiümbrusest pole huvitatud). 
Maja peab olema elamiskõlbulik, kuid 
võib vajada nokitsemist. Kinnisva-
raportaalides olevaid mitte pakkuda! 
Võib pakkuda ka korterit Rakveresse! 
Hinnapiir 80 000 €. Tel 5309 2650

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

• Soovin osta mõistliku hinnaga garaa-
ži Rakveres. Tel 5647 0750

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

• 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

• Üürile anda Rakvere kesklinnas reno-
veeritud majas 2toaline keskküttega 
korter. Hind 220 € + kommunaalmak-
sud. Tel  528 1874

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

• Anda üürile Vinnis 2toaline korter, 
I korrusel, osaliselt möbleeritud, otse 
omanikult. Tel 5624 4605

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

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

ÄRIPINNAD

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 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 Citroën Berlingo 2002.a 1,4, 
bensiin, manuaal. Hind 650 €. Küsi lisa! 
Tel 5593 1834

• Müüa Mercedes-Benz E 200, 2.1, 
90kW, 2005. a, diisel, tagavedu, au-
tomaat. Auto korraliselt hooldatud 
ja tehniliselt heas korras. 2019. a va-
hetatud: vedrud ja amordid, pidu-
rikettad koos klotsidega, rooliotsad 
(sisemised, välimised), tagumised 
rattalaagrid, generaatori sidur. Auto 
asub Pärnus. Hind 3200 €. Helista ja 
tule vaatama, tel 518 3539

• Müüa Mitsubishi Carisma. 1996. 
a. 1,6, 66kW. Ülevaatus, kindlustus 
puuduvad. Bensiin. Seisnud, käivitub 
hästi, sõidab. Hind 300 €. Tel 5398 7565

• 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

TEENUSED

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

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

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

• Hauaplatside ehitus. Tel 5834 4024 

VEOTEENUS JA RENT
• Aitan kauba veoga. Mõistlik hind. 
Tel 5609 7578

 

• 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
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SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

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

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.)

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

PLAATIMISTÖÖD
KÖÖGI RENOVEERIMINE
SAUNADE EHITUS

TEL 5884 3346

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

• 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

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• 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

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

• Lammutustööd koos sodi äraveoga. 
Tel 5380 0863

• Maalritööd. Tel 5380 0863

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

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

• 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

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

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

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

• 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

• 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

• Teostame elektritöid. Tel 5380 0863

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 
2465

• Teostame elektritöid. Tel 5380 0863

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

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

Soojusta PUR vahuga.
www.pinnakatted.ee

Tel 503 1157

S
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

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 €)

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

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
• Kümblustünni rent 24/h 60.- Nv 
reede-pühap 100.-. Helista julgelt : 
5684 6882 või 5686 8520

• Korrastame teie lähedase hauaplat-
si, istutame lille, süütame küünla. Tel 
520 9974

• 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

• 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

KODU

• Müüa kreissaag ja puulõkuja „Käbi“. 
Hind kokkuleppel. Tel 5688 7800 

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

•  Müüa täispuidust korralik laste 
voodi 90x190 cm. Voodi koos mad-
ratsiga 70 €, ilma madratsita 40 €. 
Asub Rakveres. Tel 5343 5914

• 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

• Saunakeriste müük. Tel 5380 0863

• 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! 

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 jul-
gesti! Tel 503 1849

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

• Ostan tööriistu. Tel 5380 0863

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp 
- hind alates 40 €/rm, kuiv lepp - 
hind alates 55 €/rm, puulõhkumis-
teenus halumasinal - hind alates 8 
€/rm. Puud on laotud 5 m3 alustele, 
võimalusel saab ka väiksemale alu-
sele. Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transpordi võima-
lus. Tel 5347 7664, Erko, Kohala 
küla, Lääne-Virumaa

• Müüa Rakveres okaspuud võrgus 
(40 L)! Halu pikkus 30 cm ja võrgu 
hind 2 €. Ise järgi tulemisega siis 
hind 1.70 €. Tel 5300 3606

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l võrkkotis, 
2,50 €; müüa kuiv kask 30 cm, 40 l võrk-
kotis, 3 €; müüa turbabrikett alusel 84 
tk, 900 kg, 145 €; müüa kase-puitbri-
kett 96 tk alusel, 960 kg, 165 €; müüa 
kivisüsi alusel 1000 kg, 25 kg kottides, 
250 €. Tasumine: ülekandega, kaardiga, 
sulas. Vedu tasuta! Tel 5373 3626

• Müüa soodsalt küttepuud (hall 
lepp) transpordiga. Teile sobivas 
pikkuses (25-60 cm), 30cm pikku-
ses küttepuu 40l võrkkottides. Puu-
jäägid 40 l võrkkottides ja lahtiselt. 
Tel 5693 3906

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

• 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

• Müüa soodsalt 30 cm lepapuid 40 
l võrgus. Tel 5554 6093
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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 küttepuid (märgi ja kuivi, lah-
tiselt ja võrgus). Tel 504 6111

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

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

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

• Müüme  3 m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

EHITUS

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

METS

• Pakkuda avajuurseid kuuse- ja 
männiistikuid. Taimed on 3-5 aasta-
sed, pikkustega 20-50 cm. Hind 0,30 €/
tk. Koheletoomise võimalus ja alates 
1000 taime transport tasuta! Tel 5364 
6782, Kaarel

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5389 8182

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

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa paljasjuursed kuusehekitai-
mi, kõrgus 40-70 cm, hind 2 €/tk, asu-
vad Rakveres. Võimalikud variandid, 
helistage 5561 1125 ja lepime kokku.

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

• Müüa head toidukartulit „Vineta“ 
„Flavia“ „Printsess“ „Gala“. Seem-
nemõõtu „Gala“. Tel 5616 5542

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

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

• Müüa lehtpuumultši. Tel 5660 3585

• Turba allapanuga hobusesõnnik, 
asendamatu soojuse hoidja kasvu-
hoones, sobib hästi ka lillede-puu-
de-põõsaste istutamisel väetiseks ja 
aiamaale rammuks. 80 L=5 €. Koju 
toomise võimalus Rakveres. Tel 5557 
2217

• Müüa hobusesõnnikut. Peenesta-
tud ja pakendatud (60 l). Kohaletoo-
misega. Tel 520 1570

• Müüa mahesõnnikut. Tel 5395 6972

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

LOOMAD

• Müüa ilusaid küülikuid, ainult lem-
mikuks. Tel 5384 1960

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

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, 
fotosid, albumeid, koos fotodega, 
markidega ümbrikke. Ka kollekt-
sioonidena. Teemad – linnavaated, 
pulmad, matused, inimesed, püha-
dekaardid, sõjaväelased jm. Täiskir-
jutused hinda maha ei võta. AITA 
TALLETADA AJALUGU! Tel 5857 3749

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

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

• 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. Kui juh-
tud Purrat nägema, tee võimalusel 
pilt ja võta ühendust 5687 6068 või 
5688 8797. Kui oled ta endale koju 
võtnud, olen nõus kassi tagasi ost-
ma. Info eest, mis aitab Purra koju 
VAEVATASU 100 €!

TUTVUS

• 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
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Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

HINNAD RAKVERE TURUL 9. APRILL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,40 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Karulauk punt 1,50 2,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske küüslauk tk 1,00

Vaarikatomat (Poola) kg 4,00 4,50

Salatikurk (Poola) kg 2,00 3,00

Väike kurk kg 4,00

Värske hapukurk kg 10,00

Redis (Poola) punt 1,00

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Mustrõigas kg 1,50

Maasikad (Kreeka) kg 4,00

Kultuurmustikad (Kreeka) kg 12,00

Hapukapsas kg 1,80 2,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Õunad kg 1,50 2,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Värske räim kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSKID KELL 10- 14

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

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

• 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.

Suitsuvorst 3€/latt

Sink 10€/kg (vaakumis)

Konserv 4€/tk

Transpordi hind 

kokkuleppel

5384 1459

JAANI TALU JAANI TALU 
SINGIVABRIKSINGIVABRIK

MÜÜBMÜÜB

JAANI TALU SINGIVABRIK
MÜÜB

PAKUN TÖÖD

• Pakkuda tööd esialgu puidu staa-
beldamine ja territooriumi ning 
ruumide koristus, kuid hiljem ka 
muud tööd, näiteks ehituse lammuta-
mine jne. Töö sobib ka naistele. Mitte 
tülitada inimestel, kellel on probleeme 
alkoholiga. Tel 5377 2374

• Otsin ehitajaid Tapa kahe korteri 
remondiks. Tel 5624 4605

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

• Otsime klienditeenindajat 
Rakvere Inkotuppa. Põhilised 
tööülesanded: hooldus-põetusva-
hendite müük, klientide nõusta-
mine, kauba tellimine, vastuvõtt ja 
väljapanek, inventuuri tegemine. 
Eeldused klienditeenindajale: 
usaldusväärne, nobe, empaatiline, 
hea suhtleja, täpne, ei karda arvutit. 
Sobivuse korral pakume tähtajatut 
töölepingut. CV palume saata inko-
tuba@inkotuba.ee 

OTSIN TÖÖD

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

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste maa…

Kallis Aavo lastega. 
Olen leinas koos Teiega armsa

MALLE KARU 
kaotuse puhul. 

Õde Urve

 Südamlik kaastunne Aavole, Astridile, 
Allanile ja Tiinale peredega 

kalli abikaasa, ema, vanaema, 
vanavanaema ja ämma

MALLE KARU
kaotuse puhul.

Maie, Eldor, Ülle, 
Eneli ja Reigo perega, 

Helina, Mirko ja Jaanus

Teatame sõpradele, tuttavatele. 
Meie seast on lahkunud

LIDIJA ŽIRNOXA
04.04.2020

Eriolukorra tõttu
ärasaatmist ei toimu.

Tuul nii tasa puude ladvus liigub, 
linnud unelaulu laulavad…

Südamlik kaastunne 
Harryle ja lähedastele, 
kalli ema, vanaema, 

vanavanaema ja ämma 

EVI-MARIE 
surma puhul. 

Hille ja Enn
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ARVUSTUS

Kellele meeldib intelli-
gentne meelelahutus 
hilisõhtul, võib julgelt 
vaadata draamasarja 
„Aeg kutsuda Saul“, mis 
jookseb Sony Turbo Ees-
ti kanalil. Täna jõuab 
eetrisse sarja kolmanda 
hooaja üheksas osa.

Tõnu Lilleorg

Jimmy McGill (mängib Bob 
Odenkirk) on advokaat, kes 
omandas töölitsentsi kesk-
eas ja järgneb kartmatult 
oma kutsumusele, hoolimata 
raskustest.

Nooruses tegeles Jimmy 
pettustega, sealhulgas õnne-
tuste teesklemisega. Näiteks 
kukkus kuskil poes siruli ja 
nõudis siis hüvitist, väites et 
põrand oli libe. Selline elu 
viis Jimmy vanglasse, kust 
päästis ta välja vanem vend 
Chuck (Michael McKean). 
Chuck võttis Jimmy töö-
le oma advokaadifirmasse 
kontoritöötajaks, kus Jimmy 
tutvus heledapäise Kimiga 
(Rhea Seehorn), kellest sai 
tema sõber ja silmarõõm.

Sarja tegevuse alguseks 
2002. aastal on Jimmy haka-
nud iseseisvaks advokaadiks 
ja töötab esialgu väga kitsas-
tes tingimustes, omades ka-
binetti küünesalongi pöönin-
gukorrusel. Ka Chucki tööelu 
on muutunud, sest ta ei käi 
enam firmas kohal, kuna 
teda on tabanud kummali-
ne terviseprobleem. Tal tu-
leb valusööstude vältimiseks 
eemale hoida kõikidest elekt-
romagnetilist välja tekitava-
test seadmetest, kaasa arvatud 
laelambid, patareid ja akud.

Sarja tegevus toimub sü-
gaval USA lõunapoolsel si-
semaal Albuquerque’i linnas, 
mis on elanike arvult võrrel-
dav Tallinnaga. Linna ümb-
ruse maastik on kõrbelaadne 

Justin Bieber, „Changes“
RBMG/Def Jam
Justin Drew Bieber on kas palavalt armastatud või siis vastu-
pidi, täiega vihatud Kanada laulja, laulukirjutaja, näitleja. 
Muusikainstrumentidest rääkides, Bieber saab hakkama nii 
trummide taga, kui kitarri tinistades. Aga olgu selle alatise 
poleemikaga Bieberi ümber kuidas on, faktiks jääb, et tema 
erinevaid albumeid on ainuüksi USA-s müüdud kokku üle 
105 miljoni!

Veebruaris, valentinipäeval ilmunud „Changes“ on Bie-
beri viies stuudioalbum. Kusjuures vahe eelmisega, millel 
nimeks „Purpose“, on väga pikk, koguni viis aastat. Biebe-
ri uut albumit lindistati ajavahemikus aprill 2019–jaanuar 
2020.

Kunagi eelkõige teismelisi tüdrukuid teismelise pop-
artistina hullutanud Bieber on vahepeal täiskasvanuks saa-
nud. 26-aastane Bieber läheneb nüüd muusikategemisele-
loomeprotsessile natuke teise nurga alt, küpsemana igatahes, 
kuigi stiililiselt endises popi ja R&B vaimus. Huvitav paljud 
peale tema tõsifännide mäletavad – Bieber on muusika-
väljadel seilanud alates 2007. aastast, seega koguni kolmteist 
aastat.

Esikaanele kinnitatud kleepsult loeb välja, et värske plaa-
diga tähistab Bieber abiellumist (jah, ta peaks juba kaks aas-
tat õnnelikus abielus olema) ja keerulistest olukordadest 
väljapääsemist, ellujäämist. Tore kuulda.

Omamoodi üllatus aga, et vähemalt seekord on ta väl-
ja tulnud tõepoolest täiesti arvestatava plaadiga. Äärmiselt 
ühtlane tase, ühtegi lugu pole mingit põhjust materdada. 
Samas, mingeid superhitte siit kah välja ei kougi.

Huvitav tõdeda, et albumi parimad palad esitab Bieber 
koos külalisartistidega, keda muide on kokkuvõttes päris 
mitmeid. „Intentions“ koos Quavoga ning „Forever“ Amee-
rika räpparite Post Malone’i ja Cleveriga viivad selge võidu. 
Eraldi singlitena ongi avaldatud mainitud kaks ja ametliku 
esmase ampsuna siit veel väljapaistmatum „Yummy“.

„Changes“ on, hoolimata kaugeltki mitte liiga sõbralikust 
kriitikast, osanud ennast rebida paljude riikide plaadiede-
tabelites esimeseks. Olulisemad muidugi USA Billboard 200 
ning Kanada ja Suurbritannia paremusjärjestused.

Plaadiümbrisest rääkides, see on omamoodi ilmekas. 
Imestama paneb ehk tätoveeringute hulk Bieberi kehal, mis 
kohe silma jääb. Huvitaval kombel puuduvad voldikult.

Hinne: 6/10

Ülo Külm

T äna 90 aastat tagasi, 
10. aprillil 1930. aas-
tal nägi Soomes ilma-

valgust poisslaps, kellele 
pandi nimeks Pertti Ola-
vi. Temast kujunes Soome 
üks tuntumaid koomikuid ja 
komöödianäitlejaid, kes sai 
kuulsaks kunstnikunimega 
Spede Pasanen.

Pertti Olavi „Spede“ Pasa-
neni (1930–2001) karjääri 
hiilgeaeg kestis üsna kaua: 
1960. aastatest kuni 1990. 
aastate lõpuni ning sel ajal oli 
ta Soome üks populaarsemaid 
ja edukamaid meelelahuta-
jaid. Lisaks naljameheks ole-
misele tegutses ta veel stsena-
risti, lavastaja, produtsendi, 
luuletaja ja laulusõnade auto-
rina ning oli ka leiutaja.

Pertti Olavi isa oli metsa-
mees ja töötas kompaniis 
Ahlström, kuid poissi loo-
dus ja metsad ei huvitanud. 

Juba alates varajasest nooru-
sest hakkas ta huvi tundma 
näitekunsti, meelelahutuse, 
mängude, leiutamise ja spordi 
vastu. Nii mängis ta jäähokit 
ja korraldas oma maja keldris 
erinevaid keemiakatseid.

Oma töömeheteed alus-
tas Pasanen veidi pärast 20. 
sünnipäeva, kui asus tööle 
raadios, kus luges ette enda 
kirjutatud sketše ja tegi muid 
nalju. Alates 1950. aastate 
keskpaigast hakkas ta osalema 
filminäitlejana episoodilistes 
rollides ja oli ka dubleerija.

Mõtles välja 
Uuno Turhapuro
Aga 1960. aastatel tegi ta 
mitu komöödiafilmi, mis päl-
visid suurt tähelepanu ja olid 
soomlaste hulgas äärmiselt 
populaarsed. Üheks selliseks 
oli 1967. aastal valminud lina-
lugu „Täiesti lollakas Soo-

me“ (Pähkahullu Suomi), 
mis kujutas endast paroodiat 
reklaamfilmile, mis propa-
geerib Soomet. Filmi humoo-
rikas ja absurdne süžee oli 
üles ehitatud Soomega seotud 
erinevatele stereotüüpidele, 
nagu näiteks saun, Lapimaa ja 
põdrajaht.

Just Spede Pasanen oli 
mees, kes 1970. aastatel mõt-
les välja groteskse, hullu-
meelse, lõbusa ja väga kole-
da persooni, kes sai nimeks 
Uuno Turhapuro ja kes ilmus 
esmakordselt publiku ette 
1971. aastal Pasaneni sõu-
programmis. Uunot mängis 
näitleja ja laulja Vesa-Matti 
Loiri (sündinud 1945). Uuno 
Turhapurost sai kiiresti era-
kordselt populaarne tegelane 
ja soomlased hakkasid teda 
piiranguteta armastama: näi-
teks esimest filmi, kus Uuno 
ekraanile tuli, käis vaatamas 

kaugelt üle poole miljoni 
inimese, mis on Soome koh-
ta ebatavaliselt palju. Uuno 
Turhapurost vändati umbes 
paarkümmend mängufilmi 
ja teda kutsuti osalema palju-
desse telesaadetesse.

Filmid olid 
väga populaarsed
Pasanen juhtis 1980. aasta-
tel televisioonis populaarseid 
sõuprogramme „Spede Show“ 
ja „Speden Spelit“, kuid kokku 
oli ta saatejuht enam kui paari-
kümnes meelelahutuslikus te-
lesaates.

Oma karjääri jooksul osales 
Pasanen stsenaristi, režissööri, 
produtsendi ja näitlejana enam 
kui poolesaja filmi loomisel. 
Lavastajana tegi ta mõni-
kord isegi mitu filmi aastas, 
mistõttu kulus nende peale 
vähe aega ja ka vähe raha. Kui-
gi soomlaste hulgas olid Spe-

de filmid väga populaarsed, 
siis filmikriitikud olid hoopis 
teistsugusel seisukohal: kriiti-
kute arvates olid tema filmid 
labased, ajuvabad, sisutühjad 
ja maitsetud teosed, mille vaa-
tamisele ei tohiks normaalne 
soomlane sekunditki kulutada.

Tegelikult oli Spede ees di-
lemma: kas teha filme, mida 
hinnatakse kõrgelt või mida 
vaadatakse palju. Ta otsustas 
viimase ehk publiku kasuks. 
On arvatud, et kui Spede fil-
me oleks rohkem tunnusta-
tud, siis oleks ta kindlasti oma 
filmide kvaliteedile suuremat 
tähelepanu pööranud.

Pasanen oli väga mitme-
külgne mees, kes nägi oma 
töös ja tegevuses mõtet ning 
oli veendunud, et huumor 
on sama tähtis kui sinep sin-
gile. Poliitiliselt oli Pasanen 
parempoolne konservatiiv ja 
isegi veidi anarhist ning üht-

lasi ateist. Neid vaateid kasutas 
ta sageli oma telesaadetes, kus 
ta ei peljanud arutada tõsiseid 
poliitilisi probleeme julgelt ja 
huumoriga.

Põnev on mehe eluloos see, 
et ta oli ka viljakas leiutaja, 
kellena olevat välja mõelnud 
umbes poolsada huvitavat 
asja, kuid nendest patenteeriti 
vaid kümmekond.

2001. aastal kavandas Pasa-
nen uut teleseriaali leiutistest, 
mille telekanal oli nõus oma 
programmi võtma. Aga nädal 
hiljem suri mees ootamatult 
71-aastasena Kirkkonummi 
vallas toimunud golfimängu 
ajal, tal diagnoositi infarkt.

Kui 2004. aastal korraldati 
Soomes kõigi aegade tähtsai-
ma soomlase hääletus, siis jõu-
dis Spede Pasanen selles nime-
kirjas 17. kohale.

Allan Espenberg

TÄNA MAAILMAS

1930: sündis legendaarne koomik Spede Pasanen

Nurgaadvokaadi töö ja elu

ja kaljune ning kohalik ela-
tustase riigi üks viletsamaid.

Korraga näib Jimmyl veda-
vat, sest tema poole pöördub 
jõukas klient, kes aga otsustab 
viimasel hetkel siiski Chuc-
ki firma kasuks. See paneb 
Jimmy nördima ja ta otsustab 
jõukurile ninanipsuks mäs-
sida ta ühte lavastatud õnne-
tusjuhtumisse, et hiljem valu-
raha nõuda. See afäär, kus üks 
eksitus viib teiseni, viib Jim-
my kokku kohalike Mehhiko 
päritolu mafioosodega, kelle 
haardest ta vaevu pääseb.

Nii tekib Jimmyl kontakt 
kuritegeliku maailmaga ja ta 
hakkab aeg-ajalt nende heaks 
töötama, seejuures hästi jälgi 
segades ja säilitades teatava 
moraalse palge. Chuck ise-
loomustab Jimmyt ses suhtes 
hästi, kui ütleb: „Tal on kal-
duvus teha halvimaid asju, 
kuid seda põhjustel, mis tun-
duvad peaaegu üllad.“ Peagi 
loob Jimmy endale tööalase 
pseudonüümi Saul Good-
man, mis väljendub ka sarja 
pealkirjas.

Teleteose kolmandaks hoo-

ajaks, mis praegu Sony Turbo 
kanalil jookseb, on Jimmy ja-
lad alla saanud ja töötab koos 
Kimiga oma büroos. Suh-
ted Chuckiga on teravnenud 
niivõrd, et vennad vaidlesid 
lausa kohtus, kus Jimmy tänu 
kavalusele üldjoontes peale 
jäi. Siiski jättis kohus ta aas-
taks ilma advokaadi litsentsist 
ja samuti pidi ta hakkama te-
gema ühiskondlikult kasulik-
ku tööd, mis väljendub prügi-
korjamises. Uue tegevusena 
on Jimmy hakanud tootma 
reklaamklippe.

Sarja kesksetest tegelas-
test tuleb mainida veel kah-
te. Esiteks Jimmy semu Mike 
(Jonathan Banks), kes on 
endine politseinik ja töötab 
ametlikult parkla valvurina. 
Tööst vabal ajal tegutseb see 
kiilakas vanamees asjaajajana 
kõikvõimalikes küsimustes, 
mis kardavad päevavalgust. 
Jimmyga saab ta hästi läbi, 
sest Jimmy oli kord tema 
advokaat.

Ning teiseks kiirsöökla pi-
dajast prillidega mehhiklane 
Gus (Giancarlo Esposito), 

kelle esmailmumine toimus 
kolmanda hooaja algul ja kes 
tegelikult on narkoärimees. 
Gusi ja Mike’i vahel tekib 
üksteisemõistmine ja nende 
ühiseks huviks näib kujune-
vat kohalikult narkoturult 
ühe senise tegija väljatõrju-
mine. Narkootikumid tulevad 
linna Mehhikost, mis jääb Al-
buquerque’st 400 kilomeetri 
kaugusele.

Täna on sarjast ek-
raanile jõudnud 48 osa 
ning USA-s on lõpusir-
gel viies hooaeg. Kõik 
need on vaadatavad voog-
edastusplatvormil Netflix, 
kusjuures mõnedel osadel 
alates teise hooaja avaosast on 
võimalik valida eestikeelsed 
tiitrid. Sarja kuues ja viimane 
hooaeg jõuab ekraanile järg-
misel aastal.

Oluline on teada ka seda, et 
„Aeg kutsuda Saul“, originaal-
pealkirjaga „Better Call Saul“, 
on eellugu menusarjale „Hal-
vale teele“ („Breaking Bad“), 
kus näeme ka Jimmyt, kes 
siis kannabki juba nime Saul 
Goodman.

Peategelast kehastab Robert John Odenkirk. Foto: pressimaterjalid
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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

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €
40 €

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R L
P

- 9-17, 9-12

suletud

Asume Rakvere vallas
Sireli tee 3
Tel 503 7729,
322 4174

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee 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 ja 04.05
B-kat e-õpe 23.04 ja 14.05

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

Tel 53 451 061,
324 0893

www.autosoit.ee

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

NB! Koolitused toimuvad e-õppes kuni eriolukorra lõpuni!

• algab 9.05.2020 kell 10.00

•

algab 23.04.2020 kell 10.00

• algab 4.05.2020 kell 18.00

• algab 3.06.2020 kell 18.00

• algab 7.05.2020 kell 18.00

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

(35h)

(140h)

(buss)

(traktor)

RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

17., 24. ja 30. aprill

24. aprill

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 • TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

Krown korrosioonikaitse keskus Rakveres, Kreutzwaldi 22a. Tel 5817 7000.

Koostöös Profikeemiaga saab iga klient
5L pindade desinfitseerimisainetTASUTA

HOIA OMA AUTOT!

www.profikeemia.ee
Parimad puhastusvahendidwww.krown.ee

* pakkumine kehtib

aprilli lõpuni või

kuni kaupa jätkub
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