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LK 3 GROSSI TOIDUKAUBAD AVAS LÕUNA-EESTIS UUE KAUPLUSE

SUUR SOODUSMÜÜGI
AEG ON KÄES!

AS TOODE KATUSEABI:
KAUBA 6A (JAAMA 11 HOOVIS), RAKVERE 
TELEFON:  553 0004

www.toode.ee
e-kiri: tiina@toode.ee

Soovitame usaldada AS Toode katusemeistrite teadmisi ja kogemusi kodumaja katuse 
renoveerimisel. Aitame luua tervikliku, turvalise ja toimiva lahenduse aastakümneteks. 
Samaaegselt katusetöödega paigaldatud vihmaveesüsteemid, turvatarvikud ning 
lumetõkked on soodne ja tulus investeering oma kodusse. 
Teeme ära, meie jaoks on see  igapäevatöö!
2021. aasta jooksul AS Toode paigaldatud katustele TASUTA 1-aastane lisagarantii!
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Väljaandja: 
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

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

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090; 322 5093
Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Hoolda oma 5+ 
autot vääriliselt.
Kõikidele 5+ vanuses autodele:
· teenindus ja hooldus -20% tunnihinnast
· -10% originaalvaruosadele*

* Pakkumine kehtib enam kui 5 aasta vanustele Mercedes-Benz, Mitsubishi, Chrysler, Dodge, Jeep ja Lancia autodele.

Veho AS Rakvere esindus: Rakvere vald, Tõrremäe, Haljala tee 1, tel 660 0152 www.silberauto.ee

Teeninduse aja broneerimiseks võtke ühendust 
lähima Veho esindusega.

MÕNE REAGA

Viis soovitust, kuidas raha säästmisega alustada

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse hiljuti tellitud uurin-
gust selgus, et 66 protsenti Eesti inimestest peab säästmist 
oluliseks ja pea 87 protsenti neist, kellel sääste pole, sooviks 
säästma hakata. Säästmisega alustamine on lihtsam, kui jär-
gida viit põhilist soovitust.

Esiteks, raha kipub kuluma, kui puudub kindel eesmärk, 
milleks kogutakse. Sea kindel eesmärk ja pane paika täht-
aeg, mis ajaks soovid raha kokku saada, et oma unistus täi-
ta. Näiteks soovid teha kodus remonti, osta lapsele jalgratta, 
minna perega suvel Eestit avastama vms. Mida konkreetsem 
ja käegakatsutavam on eesmärk, seda lihtsam on kogumiseks 
motivatsiooni säilitada. Selgita välja summa, mida oma unis-
tuse täitmiseks vajad ja kui palju selle jaoks saad igakuiselt 
säästa.

Teiseks selgita säästmisega alustamiseks välja, kuhu raha 
kulub, et aru saada, missugustelt kulutustelt saaksid säästa. 
Pane kirja kulutused, millest ei saa loobuda (üür, kommu-
naalkulud, toit vms) ja vaata üle kulutused, mille pealt saak-
sid kokku hoida. Näiteks kulutused meelelahutusele, riietele 
ning erinevad teenustepaketid ja digitellimused. Kui sul on 
tellitud telepakett 100 kanaliga, kuid vaatad vaid kolme, siis 
uuri teenusepakkujalt, kas saaksid enda vajadustele sobivama 
ja hinnalt soodsama.

Kolmandaks alusta jõukohastest summadest. Levinud on 
eksiarvamus, et väikse sissetulekuga ei ole võimalik säästa. 
Kui sissetulekud on väiksed, siis on ka säästetav summa väik-
sem, kuid säästmine on võimalik. Oluline on alustada jõu-
kohastest summadest ja kujundada säästmisest harjumus 
ning seejärel suurendada igakuist säästetavat summat. Kui 
otsustad aprillis säästmisega alustada ja iga nädal 10 eurot 
kõrvale paned, siis aasta lõpuks on kogunenud 400 eurot.

Neljandaks kaalu oma ostusoove skaalal tahan-vajan. As-
jad, mida sa ei vaja, jäta ostmata. Ka igapäevased väiksed os-
tud moodustavad aasta lõikes suure summa. Näiteks ostes 
igal tööpäeval 2,50 eurot maksva kohvi või kakao, siis kulub 
kuus joogile 50 eurot ja aastas 600 eurot. Suure osa sellest 
rahast saaksid säästa, kui võtaksid meelepärase joogi kodust 
kaasa.

Oma pika pangas töötamise karjääri jooksul olen kohanud 
inimesi, kes on teeninud mitmekordset Eesti keskmist palka, 
kuid on kõik ära kulutanud. Säästmisega alustamisel ei ole 
oluline, kui palju teenitakse, vaid kui palju kulutatakse.

Viiendaks tõsta säästetav summa igapäevakulutusteks 
mõeldud rahast eraldi. Niimoodi on ees selge saldoseis, mil-
lega tuleb kuu lõpuni toime tulla ja väldid säästmiseks mõel-
dud summa kogemata ärakulutamist.

Mari-Liis Jääger,
Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht

TÄNA MAAILMAS

1336: Timuri sünd tõi kaasa kohutava needuse?

T äna 685 aastat tagasi, 9. 
aprillil 1336. aastal sün-
dis keskaja üks kuulsa-

maid väepealikke ja valluta-
jaid Timur (Tamerlan), kelle 
kohta on liikvel palju müüte 
ja legende. Üks neist puudu-
tab Timuri haua avamist 80 
aastat tagasi Nõukogude Lii-
du teadlaste poolt.

Kui 1941. aasta 21. juuni õh-
tul hakati Nõukogude Liidus 
trükkima järgmise päeva aja-
lehti, siis polnud kellelgi aimu, 
mis juhtub vaid mõne tunni 
pärast. Aga ööl vastu 22. juu-

nit ületasid Saksa väed NSV 
Liidu riigipiiri ja algas suur 
isamaasõda. Hommikul, kui 
sakslased pommitasid Nõu-
kogude Liidu linnu, olid kios-
kites müügil ajalehed, milles 
räägiti üksnes rahumeelsetest 
uudistest. Muude sündmuste 
seas jutustati ka arheoloogilis-
test väljakaevamistest Samar-
kandi linnas Usbekistanis. See 
andiski aluse müüdi sünnile.

Väljakaevamised Usbekis-
tanis algasid kuus päeva enne 
sõja algust, 16. juunil, kui 
teadlased sisenesid hauakamb-

risse. Kaks päeva hiljem toodi 
hauakambrist välja Timuri 
lapselapse Ulugbeki säilmed, 
aga veel paar päeva hiljem 
avati Timuri enda haud. Need 
on faktid, aga kõik muu kuu-
lub mütoloogia ja legendide 
valdkonda. Müüdi aluseks on 
hauakambri avamise juures 
viibinud dokfilmide lavastaja 
ja operaatori Malik Kajumovi 
meenutused.

Vanas eas rääkis Kajumov 
ajakirjanikele, et 21. juunil oli 
ta sisse astunud kohalikku tee-
majja ja näinud seal laua taga 

istumas kolme iidvana hall-
pead. Üks vanamees näitas tal-
le mingit vanaaegset käsikirja-
list raamatut ja hakkas sõrme-
ga mööda araabiakeelset teksti 
vedama: „Vaata, pojake, selles 
raamatus on kirjas, et kes Ti-
muri haua avab, see päästab 
valla sõjavaimu. Ja taplus tuleb 
nii jube ja verine, millist maa-
ilm pole varem näinud.“

Erutatud Kajumov olevat 
vanamehe sõnad edastanud 
teadlastele, kuid need olid sel-
le jutu peale üksnes naernud. 
Kajumovi sõnutsi olevat tead-

lased avastanud ka hauakivilt 
teksti: „Kui ma tõusen surnu-
test üles, siis maailm hakkab 
vappuma.“ Hauakambri sees 
olevat olnud veel üks hoia-
tus: „Igaüht, kes rikub minu 
rahu selles või järgmises elus, 
tabavad kannatused ja ta huk-
kub.“ Mõlema kirje peale olid 
ekspeditsiooni liikmed üksnes 
irvitanud ja jätkanud haua-
kambri lammutamist.

Mõni tund hiljem polnud 
enam kellelgi naerutuju. Raa-
dios teatati Saksamaa kallale-
tungist Nõukogude Liidule. 

Kajumov suri 2010. aas-
tal 98-aastasena. Sellal, kui ta 
rääkis oma mälestustest 1941. 
aasta sündmustest Samarkan-
dis, olid kõik teised asjaosali-

sed ehk ekspeditsiooni teised 
liikmed ammu surnud, mis-
tõttu keegi ei saanud Kajumo-
vi sõnu kinnitada ega ümber 
lükata.

Siiski räägivad Kajumovi 
selgitustele ja meenutustele 
vastu paljud faktid. Nii näiteks 
avati Timuri haud 20. juunil 
ehk mitte eelmisel päeval enne 
sõda, vaid kaks päeva enne 
seda. Lisaks näitavad Kajumo-
vi enda poolt tehtud fotod, et 
Timuri kirstul polnud min-
geid hoiatavaid kirjeid. Neid ei 
mainita ka ekspeditsiooni päe-
vikus. Nefriidist hauaplaadil 
oli küll tekst, kuid see oli vaid 
loetelu Timuri esivanematest.

Allan Espenberg
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Grossi Toidukaubad avas Lõuna-Eestis uue kaupluse
Möödunud neljapäeval avas 
uksed jaeketi Grossi Toidu-
kaubad Raadi kauplus Tartu 
külje all. Uus hoone paistab 
silma kena välisilmega ning 
paikneb piirkonna tuiksoonel.

Liisi Kanna

Täpsemini asub AS OG 
Elektrale kuuluva jaeke-
ti Grossi Toidukaubad uus 
kauplus Tila külas aadressil 
Keskuse tee 2 – Raadi kaudu 
mineval Mustvee-suunalisel 
väljasõidul Tartust. Ettevõtte 
omanik Oleg Gross rääkis, et 
vastuvõtt oli väga soe. „Tegi-
me kahe kassaga kaupluse ja 
praegu on kohe selge, et ka-
hest kassast jääb seal väheks. 
Peame kiiresti kolmanda 
juurde lisama,“ tõdes omanik.

Samuti vajab laiendamist 
parkla. „Käimas ongi juba 

läbirääkimised piirinaabrite-
ga, et saada võimalus parklat 
suurendada ja ümber ehita-
da,“ ütles Gross, lisades, et 
praktiliselt kõik kliendid on 
autoga.

„Kauplusest läheb mööda 
hästi tihe liiklusvoog, asub 
tuiksoonel. Ümberringi paik-
nevad uued elamud ning ost-
jate seas on väga palju noori 
peresid,“ rääkis ettevõtja.

Keskmise kliendi profiil 
ning soovid erinevad mõne-
võrra jaeketi teiste poodidega 
võrreldes. „Värskete lihatoo-
dete müük on suhteliselt ta-
gasihoidlik, rõhk on rohkem 
valmistoodetel. Ostja ootab 
laiemat kaubavalikut ning 
ostukorv on suurem,“ märkis 
Gross.

Raadi on tema sõnul heaks 
tõestuseks, et kaupluseid ta-
sub rajada ka linna äärde. „See 
annab meile edaspidigi jul-
gust tulla kauplustega linna-
dest välja, suurte teede äärde, 
kus kerkivad uued arendu-

sed,“ sõnas jaeketi omanik.
Ehitusperioodist rääki-

des tunnustas Oleg Gross nii 
Tartu valda kui ehitusettevõ-
tet. „Asjaajamine Tartu valla-
ga oli väga ladus ja kõik käis 
operatiivselt ning kiiresti. 
Ehitaja Savekate OÜ oli sa-
muti täpne ja kohusetundlik. 
Igati korrektselt ja hästi teh-
tud,“ rõõmustas Gross.

„Meie hinnangul on maja 
nii tehnoloogiliselt kui ka 
välisviimistluselt väga hästi 
õnnestunud. See ei ole oda-
valt püstitatud sändvitš-karp, 
vaid seal on pandud rõhku ka 
arhitektuurile,“ lausus jaeketi 
omanik, lisades, et mõistagi 
on kauplus muus osas samuti 
igati kaasaegne ning uue in-
ventariga.

Raadi kaupluse nägus vä-
limus jäi silma ka avapäeval 
ostlema tulnuile. „Väga ilus 
uus pood on tõesti, ei osanud 
kohe oodatagi. Mööda sõites 

püüab lausa pilku,“ arvas lä-
heduses elav Kaja.

Samuti kiideti sortimenti. 
„Tootevalik on ikkagi mõneti 
erinev, kui mujal. Huvitav oli 
riiulite vahel ringi vaadata, 
et mida siin pakutakse. Mina 
jäin küll rahule,“ sõnas veidi 
kaugemal elav, kuid Tartus 
tööl käiv Kaarel, avaldades 
ühtlasi heameelt, et kauplu-
sesse ka pakiautomaat pandi – 
saab mööda minnes saadeti-
sed kätte. Lisaks Itella Smart-
posti automaadile asub hoo-
nes veel Euroapteek.

Samuti ootab klientuur laia kaubavalikut.

Uue hoone ehitamisel pandi rõhku arhitektuurile. Fotod: Viljar Albi

Raadi kaupluse ostjate seas on palju noori peresid ning ostukorv on seal keskmisest 
suurem.
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

www.kuulutaja.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

KINNISVARA

• Kiviõli kesklinna Muru tänava 4-korteri-
lises majas, müüa korterid: nr 1,  nr 2, nr 4 
ja 2 garaaži. Tel 5666 5604

• Müüa Rakveres korter mansardkorrusel, 
Pikk tn 36, (52m2). Tel 5843 0997

• Müüa üürilepinguga kaetud 2toaline 
korter Rakveres, Pikk 37. Ruutmeetri hind 
600 €. Tel 503 4972, info@ko.ee

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

• Väike-Maarjas müüa 2toaline korter, II 
korrus (41,6 m2). Tel 5384 0897 

• Müüa 2toaline rõduga korter Aseris. Tel 
5632 7008

• Müüa Kundas 3toaline korter (63 m2), 
Kasemäe 14. Tel 504 9257

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

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

• Müüa suur maja Rakveres. Tel 5594 7776

• Müüa maamaja Haljala vallas 20 km 
Rakverest, 3 ha maad, vajab remonti. Tel 
5593 8252

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

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi mugavus-
tega korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

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

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

• Ostan maja Rakvere linnas või lähiümbru-
ses (kuni 10 km). Maja peab olema elamis-
kõlblik. Hind kuni 120 000 €. Tel 5819 1258

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

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

• Soovin osta otse omanikult maamaja või 
maatüki. Tel 517 0056

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisukord 
pole oluline. Tel 504 3520

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla tn. Tel 
5648 6638

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida alates 01.05.2021, 3toalist 
korterit või maja Lääne-Virumaal. Tel 5807 
7294 või 5615 5634

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile puuküttega 1toaline korter. 
Tel 5656 9826

• Hubane avatud lahendusega 2toaline 
korter (50 m2) Rakvere südalinnas ootab 
elanikke, kellele kodusoojust pakkuda. 
Korter on remonditud, asub teisel korrusel, 
avatud päevasele päikesepaistele. Sooja 
annab telliskividest ahi, mille klaasist uks 
teeb kütmisaja iseäranis romantiliseks. 
Olemas see, mida eluks vajad. Duširuumis 
olemas põrandaküte. Parkimisvõimalus. 
Info tel 5787 6338

• Üürile anda keskmises seisukorras, osa-
liselt möbleeritud 3toaline kõigi mugavus-
tega korter (5/5) kesklinnas. Info 506 7820

ÄRIPINNAD

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

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa KIA Sportage 2,0. 120kW, nelikve-
du. Automaat, bensiin, läbisõit 85 000 km , 
2013. a. Värv valge, nahksisu. Auto ideaalses 
korras! Kõik hooldused tehtud õigeaegselt 
esinduses! Hind 11 600 €. Tel 554 3535

• Müüa Mazda-3 sedaan. 2006. aasta, auto 
on normaalses korras. Tel 517 4193

VARUOSAD
• Müüa kasutatud suverehvid velgedel 
195/65/15. Tel 5342 4476

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

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

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 5956

• Ostan UAZ maasturi uusi varuosi ja 
tagasilla. Tel 5687 5845

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

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

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

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

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

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

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

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

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Toyota Auris, 05/2008a. 1.6 (91kw), 
bensiin, manuaal, helesinine met. Sn: 
123 125km. 
Hind: 4290.-

Dacia Sandero, 03/2016a. 1.1 (54kw), 
bensiin, manuaal, punane met. Sn: 
95975km. 
Hind: 5490.-

Nissan Pulsar Visia, 09/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 96 415km.
Hind: 6990.-

Renault Trafic, 01/2014a. 2.0 (66kw), 
kaubik, 3 kohta, diisel, manuaal, valge. 
Sn: 153 312km. 
Hind: 7790.-

Peugeot 2008, 09/2015a. 1.2(60kw), ben-
siin, automaat, must  met. Sn: 81 970km. 
Hind: 7890.-

Nissan Pulsar, 04/2016a. 1.2 (85kw), ben-
siin, manuaal, sinine met. Sn: 67 070km. 
Hind: 7990.-

Nissan LEAF Acenta, 10/2013a. 80kw, 
elekter, automaat, helesinine met. Sn: 
90650km. 
Hind: 8390.-

Peugeot Partner, 03/2017a. 1.6 (72kw), 
bensiin, manuaal, valge, kaubik. Sn: 
40780km. 
Hind: 8490.-

Nissan Pulsar Visia, 12/2016a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 49 285km. 
Hind: 8490.-

Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 80 080km. 
Hind: 8990.-

Toyota Yaris, 09/2016a. 1.3 (73kw), ben-
siin, automaat, Punane met. Sn: 39966km. 
Hind: 9490.-

Peugeot 2008, 02/2017a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 68 195km. 
Hind: 9990.-

Nissan Qashqai Acenta Connect & 
Safety Pack, 02/2016a. 1.2(85kw), ben-
siin, manuaal, pruun met. Sn: 81 445km. 
Hind: 10 490.-

Peugeot 2008 Active, 12.2017a. 1.2 
(81kw), bensiin, automaat, punane met. 
Sn: 59 800km. 
Hind: 11 290.-

Nissan Micra N-Connecta Tech Pack, 
05/2018a. 0.9 (66kw), bensiin, manuaal, 
punane met. Sn: 25 170km. 
Hind: 11 790.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, manuaal, pruun met. 
Sn: 40 860km. 
Hind: 11 990.-

Renault Trafic 6-kohta, 02/2017a. 1.6 
(89kw), diisel, manuaal, Sn: 64370km. 
Hind: 13990.-

Peugeot Expert, 03.2017a. 1.6 (85kw), 
diisel, manuaal, must met. Kaubik, Sn: 
118 018km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 03/2018a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, valge met. 
Sn: 87220km. 
Hind: 13990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 03.2017a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
82949km. 
Hind: 13 990.-

Dacia Duster Prestige, 05.2019a. 1.6 
(84kw), bensiin, manuaal, oranž met. 
Sn: 14 600km. 
Hind: 13 990.-

Peugeot 308 Active, 08/2019a. 1.2 (81kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 12 020km. 
Hind: 13 990.-

Kia Sportage, 11/2016a. 1.6 (97kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 52 100km. 
Hind: 14 990.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), diisel, 
automaat, must met. Sn: 114 500km. 
Hind: 15 490.-

Nissan X-Trail Acenta, 08/2017a. 1.6 
(120kw), bensiin, manuaal, must met. 
Sn: 56350km. 
Hind: 15 990.-

Nissan X-Trail Acenta Xtronic, 02/216a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 120 125km. 
Hind: 16 490.-

Peugeot 3008, 01/2017a. 1.6 (88kw), dii-
sel, automaat, must met. Sn: 142 450km. 
Hind: 17990.-

Nissan X-Trail 4x4 Tekna, 07/2017a. 2.0 
(130kw), diisel, automaat, nelikvedu, 
must met. Sn: 94 060km. 
Hind: 20 990.-

Kia Sportage GT-Line Plus 4WD , 
01.2018a. 2.0 (136kw), diisel, automaat, 
hall met. Sn: 54 440km. 
Hind: 25 790.-
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Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt 

kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus 

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

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

VEOTEENUS JA RENT

 

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

 

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

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

• Metsaveoauto teenus. Tel 503 2269

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

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

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

• Reoveevedu Haljala, Tapa ja Kadrina 
vallas. Teenindame Teid iga päev, ka 
nädalavahetustel. Tel 5656 1515

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

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

• Lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5553 0770

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

• Üldehitustööd, puukuurid, saunad, grill-
majad, terrassid. Vanade majade renoveeri-
mine ja uute ehitus. Tel 5380 0863

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

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

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

• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel 5637 9871

• Ehitustööd, võtke julgelt ühendust! Tel 
5381  8063, remitonehitus@gmail.com

• Teostan vannitubade ja saunade ehitus- ja 
remonditöid, terrasside, aedade ja kõrval-
hoonete ehitust. Tel 505 7584

• Tänavakivide paigaldus ja haljastus, 
aedade ehitus, lammutustööd. Tel 5896 
1599, Martinkupp@online.ee

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

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

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

• Ventilatsioonisüsteemide ehitus ja 
hooldus. Ventilatsiooniseadmete müük. 
Parim Õhk OÜ, parimohk@gmail.com. Tel 
5348 1874

• Teostame ehitus- ja remonttöid nii 
eramutes kui korterites: vannitoad, si-
seviimistlus, elektritööd, soojustamine, 
voodrid, vundamendid, katused jne. Kõik 
santehnilised tööd. Hinnad taskukohased. 
Info tel 5808 5965

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

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

• Korterite, vannitubade remont. Tel 
5553 0770

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

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

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

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

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

• Pleki kantimine: valmistame plekke vas-
tavalt kliendi soovile. Automaatpink - kõik 
detailid õige kraadi ja mõõduga. Vajadusel 
mõõdame ja paigaldame. Tel 5340 8041

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. www.
pinnakatted.ee. Tel 503 1157

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 5565 
3842, www.pursoojustus.ee

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. info@
estpur.ee, tel 5347 6567

• Teen kindakrohvi (korstnad, sooja-
müürid, seinad jne). www.kenriko.ee Tel 
508 3305

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

• Teostan erinevaid elektritöid, ka näda-
lavahetustel ja peale tööaega. Vajadusel 
projekteerimine. Tel 5786 7017

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, keskküt-
tespetsialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaa-
ma pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H. 
www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

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

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Aastaaruanded. 
Raamatupidamise 

teenus. 
Kogemus 20+ aastat.

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

ingliteteraapia. weebly.
com/ raamatupidamine. 

html

ARBORIST.EE
OHTLIKE JA PROBLEEMSESTE 

PUUDE LÕIKUS 
VÄÄRTUSLIKE PUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
VILJAPUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
HEKILÕIKUS

AIA VÕI KINNISTU 
HOOLDUS

25 aastat töökogemust 
TEL 5302 3518

www.arborist.ee

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

Müügil juuksehooldus-
vahendid

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,  
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

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

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220
Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

MUUD TEENUSED
• Arvutite remont ja hooldus. Tel 5656 8735

• Koristusteenus: korteriühistud, konto-
riruumid, eramud, olmeruumid Rakvere/
Lääne-Virumaa. Normkoristus OÜ. Tel 
5391 0536

• Pehme mööbli remont, veo võimalus. 
Tel 506 1547

• Lõõgastav massaažiteraapia 100 
minutit. Külastage Meie salongi Rä-
gavere Tee 48, Rakvere. Tunne, kuidas 
keha pinged kaovad ja su nahk taas ellu 
ärkab. Tunne vähem ärevust, paremat 
und ja rohkem energiat. 100 minutit - 39 
€. Broneeri aeg tel 5813 2913, teraapia.
boosterbotanics.com

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

• Elektrigeneraatori teenus (20 kW). Tel 
503 2269

• Katuste ja fassaadide pesemine ja värvi-
mine. Tel 501 0834

• Alumiinium, roostevaba, musta metalli 
keevitus, TIG, MIG. Metalli painutamine. 
Tel 5694 9141

• Hauaplatside korrastamine, kivide 
puhastamine, sambla eemaldamine, haua-
piirete ehitamine paekivist, betoonist ääre-
kivist või puidust ning muud kalmistutööd. 
Töötame üle Eesti. Tel 5592 3491, hauaplat-
sihooldus@muhkel.ee

• Hauaplatside hooldus ja piirete ehitus. 
Veoteenus, tel 526 0804

• Pakun abi kui on vaja kodus meeste töid 
teha. Ehitada, parandada vms. Veo- ja 
transporditeenus. Tel 526 0804

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

• Ohtlike puude likvideerimine. Tel 
554 9113

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

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

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

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

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

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

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

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

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

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Müüa heas korras venitusteraapia-
laud „Mastercare MINI“. Kompaktne 
venitusteraapialaud selja-, kaela-, 
õla- ja põlveprobleemide ravimiseks ja 
ennetamiseks kodusel teel. Spetsiaalselt 
disainitud kodukasutajale. Turvalukk 
horisontaalasendis ja 15-kraadise kal-
denurga all. Liikuv seljatugi,  regulee-
ritavad jalakinnituspadjad, tugev käe-
tugedega konstruktsioon. Lihtne kokku 
panna hoiustamiseks. Sobib kasutami-
seks pikkusele 150–215 cm. Teaduslikult 
testitud. CE ja  FDA märgistus. Mõõdud 
124 x 21 x 53 cm. Kaal 19 kg. Tel 511 6424, 
e-mail: metsamart777@gmail.com

• Müüa Põltsamaal kasutatud töökorras 
keskküttekatel FESMA ALU LUK halu-
puudele, komplektne, pass. Ostja trans-
port. Hind 700 €.  Kontakt tel 5396 3621

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

• Käsitsi kooritud kuuselatid ja aiapostid. 
Tel 5662 5497

• Rakveres müüa kolme uksega riidekapp 
(kuuekümnendad) ja nõukaaegne meeste 
jalgratas. Tel 557 0179

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan murutraktori, võib vajada remonti. 
Tel 5687 5845

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 
7175

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

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

• Ostan Richard Uutmaa akvarelle, 
maale. (All nurgas on R. Uutmaa). 
Maksan 1000 €. Tel 5380 7202

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
seisma jäänuid esemeid:  raama-
tust mööblini ja viin ära pesuma-
sinad, pliidid jne kila-kola. Tel 503 
1849

• Ostan vanaaegseid asju, vanavara, 
vanakraami, kila-kola. Tel 5555 5527

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 
55 €/rm, saadaval ka sangleppa ja 
kaske. Puud on laotud 5 m3 alustele, 
hind alates: hall lepp 280 €, sanglepp 
300 €, kask 330 €. Puu pikkuse lõikame 
vastavalt kliendi soovile. Transport 
hinnas. Tel 5347 7664, Erko, Kohala küla, 
Lääne-Virumaa

• Müüme puidubrikett alates 120 €, tur-
babrikett 120 €; pelletid (6 ja 8 mm) 
alates 180 € 0,975 t. alus, kivisüsi ala-
tes 200 €/t. Transpordivõimalus, Rak-
vere Kütteladu, Narva 17, tel 5566 9440, 
www.algaveod.ee

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

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

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

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

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

HÖÖVELMATERJALI
(välis-, sise-, põranda-, 
terrassi-, servamata 

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: 

E-R 9.00-15.00 
Tel 551 5680

MÜÜA 
KÜTTEPUUD 

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

Toome kohale al 20 ruumi.
 Vedu hinnas.

Viru Halud OÜ müüb 
kvaliteetset küttepuud

Telli kontaktivabalt 
www.viruhalud.ee

• Kuiv lepp võrkkotis - 
2 7 eur/kott

• Kuiv kask võrkkotis - 
3,5 eur/kott

• Kuiv lepp lahtiselt - 
55 eur/rm

• Kuiv sanglepp lahtiselt - 
58 eur/rm

• Toores lepp lahtiselt - 
40 eur/rm

• Toores sanglepp lahtiselt - 
42 eur/rm

• Toores kask lahtiselt - 
50 eur/rm

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

Laupäeval, 10.aprillil turul Peipsi kala ja 
kalatoodete müük!

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

KAUBA NIMETUS ÜHIK
MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

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

Küüslauk  kg 10,00

Värske küüslauk , imp. tk 1,00

Hapukapsas kg 2,00

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,50

Punapeet kg 1,50

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Õunad, imp. kg 2,50

Redised punt 1,00

Karulauk punt 3,00

Väike kurk , imp kg 3,80

Salatikurk , imp. kg 3,00

Tomat, imp. kg 4,00 4,50

Maasikad, imp. kg 5,00 6,00

Kultuurmustikad, imp. kg 16,00

Jõhvikad liiter 4,00 5,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Seemned lindudele 5kg kott 6,00

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

Müüa 40 l võrkko   desse 
pakitud kamina- ja saunapuid 

(saar 3.00 €; kask 3.00 €). 
Pliidipuud 40 l võrkko   des 2 €

Transport Rakvere 
lähiümbruses hinnas. 

Tel 508 4872

www.kuulutaja.ee

• Müüa kuivi küttepuid koos kojuveoga. 
Tel 5615 2941

• Müüa okaspuu küttepuud, erinevad 
pikkused, hind 35 €/ruum, transport. Tel 
507 7961

• Müüa kuiv 30 cm lepp võrgus 40 L, 2.50 
€, kask 3.00 €. Puitbrikett 960 kg alusel 
135 €. Turbabrikett alusel 140 €. Premium 
pellet 8 mm 975kg 195 €. VEDU TAUTA. 
Tel 5373 3626

• Müüa lõhutud küttepuid! Hall-lepp, 
sanglepp. Kütteklots, pikkpind. Müüa 
ka saematerjali. Info telefonil 520 7517, 
3292424

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud kuivi küt-
tepuid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

•  Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kamina-
puid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 5632

EHITUS

• Müüa killustiku erinevad fraktsioo-
nid, graniitsõelmeid, ehitusliiva, täitelii-
va, haljastusmulda. Suuremate koguste 
tellimisel koostame hinnapakkumise. 
Asume Rakveres Tel 5463 8919

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

METS

• Pakkuda avajuurseid kuuse- ja männi-
istikuid. Taimed on 3-4 aastased, pikkusega 
30-50 cm. Vajadusel leiame pikemaid! Tel 
5360 6753

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

• Võsalõikus ja kululõikus Virumaal. Tee-
nus eraisikule. Tel 514 8661

• Võsalõikus. Tel 5670 9080

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

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

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa sõelutud musta mulda, asukoht 
Rakveres, lisainfo telefonil 526 1408

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

• Müüa HOBUSESÕNNIKUT. Peenestatud 
ja pakendatud (60 L). Kohaletoomisega. 
Tel 520 1570

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

• Müüa kvaliteetseid söötasid tibudele, 
noorlindudele, munakanadele ja teistele 
loomadele. Tellimused telefonil 5564 5448 
või e-mail mihkel.rais@gmail.com

• Annan ära hobusesõnnikut, olemas nii 
puhast, kui ka segatud saepuruga. Iseteenin-
dus. Asukoht Lasila. Tel 526 7543

• Tasuta ära anda HOBUSESÕNNIK, 
segunenud saepuru allapanuga. Piiratud 
kogus! Asukoht Veltsi. Võta ühendust tel 
nr 5665 5321

OST
• Ostan mootorsae, võib vajada ka suure-
mat remonti. Tel 503 9650

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

VANAVARA

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

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

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

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

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

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

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

Müüa Rakveres 
tervislikku ja magusat 

KASEMAHLA! 

Müüme 5-liitrises 
pudelis ja hind 5 €! 

Toome koju kätte. 
5300 3606

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

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

TEATED

• Soovin osta korteri või maja Rakvere 
linnas või lähiümbruses. Võib pakkuda ka 
maatükki. Tel 5300 9000
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Sügav kaastunne lähedastele kalli   
HELJA ANOK
kaotuse puhul.

Pargi 3 majaelanikud 

 Sügav kaastunne lähedastele 
kalli ema, vanaema  

NADEZDA PETROVA
kaotuse puhul.

Koidu 85 majaelanikud

Anname kurbusega teada, 
et lahkunud on meie 

kallis abikaasa, isa ja vanaisa  
ARALD FLOREN 

(12.11.1945-01.04.2021).
Ärasaatmine 9. aprillil 
Rakvere Tavandimajas 
Kunderi 6 kell 10:30.

Leinavad omaksed

Avaldame kaastunnet 
Riinale kalli  

EMA
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Turukaubamajast

Kas kuuled, kuis nutab su kodu, 
su puudust leinates sääl. 
Talle kaaslaseks vihmade sadu, 
kus piiskadel pisara hääl. 

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

kuulutused.kuulutaja.ee
Kuuluta

PAKUN TÖÖD

• Vajatakse metsaraie  töölist 
Rakvere lähedal. Tel 5858 3452

• Pakkuda tööd üldehitajale, 
objektid Lääne-Virumaal. Info tel 
5808 5965

• OÜ Trovador pakub tööd põllu-
majandusmasinate operaatorile 
Vinni vallas. Tel 503 6413

• Tööd saab kogemustega ehitaja. 
Sise- ja välitööd. Info tel 5681 8519

• Tööd saab kogemustega metsa-
kasvatus ja haljastustööline. Heal 
mehel korralik palk. Info 5360 0003

• Pakkuda tööd farmi traktoristi-
le, täistööaeg. Asukoht Lääne-Vi-
rumaa, Haljala. Täpsem info tel 
5348 5870

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

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

Biore Tervisestuudio
Laad 5, Rakvere
12., 19., 26.04 seljaabi-kiropraktika, Artur 
Grigorjani vastuvõtt
15.04 dr Olena Andrejeva vastuvõtt

16.04 tervendaja Volli vastuvõtt
22.04 tervisliku seisundi test, Eve Heinmetsa 
vastuvõtt
Registreerumine tel 501 7960

Kohalik omavalitsus kui partner 
täiskasvanute õppimise toetamisel
25.–26. märtsil toimus virtuaalkeskkonnas arendusseminar 
Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa ja Raplamaa kohali-
ke omavalitsuste haridus- ning sotsiaaltööspetsialistidele.

Seminari avas Ene Käpp, ETKA Andras juhatuse esimees. 
Haridus- ja teadusministeeriumi elukestva õppe ja oskuste 
osakonna asejuhataja Külli All andis ülevaate hetkeolukor-
rast ja suundadest „Haridusstrateegia 2035“ valguses. Töö-
turu tulevikusuundadest rääkis OSKA programmijuht, SA 
Kutsekoja liige Tiia Randma.

Analüütik Anu Tõnurist andis ülevaate ja viis meid vir-
tuaalsesse praktilisse töötuppa „Täiskasvanuharidusega seo-
tud statistiliste andmete otsimine ja analüüsimine“. Praktilisi 
kogemusi kursuse „Kas koolitus võib ka ellu äratada?“ läbi-
viimisest madala haridustasemega sihtrühmadele tutvustas 
Riina Kütt, Koolituskeskuse Tungal omanik.

Saaremaa valla juhtumikorraldaja, endine sotsiaaltöö-
spetsialist Monika Sarapuu nimetas oma kogemuste põhjal 
haridust vaesuse leevendamise võimaluseks. Sarapuu rõhutas 
haridus-, sotsiaal- ja noorsootöö spetsialistide omavahelise 
koostöö vajadust. Kui inimene on sattunud raskustesse ja ka 
kooliharidust napib, siis üksi ta sellest välja ei tule. Praktika 
näitab, et kohaliku omavalitsuse märkamine ja tugi aitab elu-
kestva õppe radadel edasi.

Seminaril toimus arutelu teemal „Miks täiskasvanuna õp-
pimine on oluline? Erinevad vaatenurgad“, juhendajateks 
Mai Timmi ja Heleriin Jõesalu (Kasvulava OÜ). Diskussioo-
ni käigus jõudsime järeldusele, et elukestev õpe toimib eri-
nevatel tasanditel ja organisatsioonides. Koolitused toovad 
välja igapäeva rutiinist, saadakse kokku oma eriala valdkonna 
inimestega.

Koolitusi pakutakse otse tööandjatele koolitusfirmade ja 
täiendõppeosakondade poolt. Kuid on ka koolitusi, mis toi-
muvad projektide raames, sihtrühmadeks madalama haridus-
tasemega, aegunud oskustega inimesed. Sageli on vaja koha-
like omavalitsuste spetsialistide abi ja koostööd, et leida üles 
need inimesed, kellele on antud tegevus suunatud.

Tiiu Säbel,
Täiskasvanuhariduse koordinaator Lääne-Virumaal

Mis juhtus neljapäeval, suurel neljapäeval?
Äsja möödunud lihavõttepühad toovad 
meelde nostalgia kunagistest keskkoo-
li aegadest kui range kontaktõpe sundis 
koolipinki nühkima ja mingist distants-
õppest ei osanud laisk kooliõpilane unis-
tadagi.

Suure neljapäeva hommikul esitas 
klassijuhataja aknast paistva kevadpäike-
se käes piinlevatele õpilastele väljakutse: 
„Kes vastab mulle, mis tähendab suur 
neljapäev, saab tänaseks vaba päeva ja 
võib koju minna. Teistega jätkame kooli-
päeva!“ Õige vastuse suutsid anda vaid 
paar õpilast…

Paraku tuleb tõdeda, et siiani on pal-
jude täiskasvanute teadmised ja aru-
saam kristlusest väga pinnapealsed. 

Nõukogudeaegne usuvastane propagan-
da on meie kultuuri suutnud sügavad 
vaod künda. Eestlase arusaamine krist-
lusest, millele baseerub tegelikult kogu 
meie õhtumaine kultuur, on siiani pal-
juski eelarvamuslik ja karikatuurne.

Kas kirik on tõesti koht, kus kari mus-
tades kuubedes nõdrameelseid memme-
sid, kondise sõrmega kantslist viibutava-
le papile kaebelaule laulavad? Kindlasti 
mitte! Pole hullemat ebatõde. Nii välise 
kui sisu poolest on jumalateenistus täies-
ti midagi muud. Selle artikli eesmärgiks 
on kutsuda sind, hea lugeja, värskenda-
ma ja omandama teadmisi kristlusest kui 
religioonist ja eluviisist.

Rakvere Karmeli kogudus korraldab 

13. aprillist kuni 11. maini, teisipäevi-
ti kell 18.30 online Mini-Alfa kursuse. 
Kursus pole mõeldud kirikuskäijatele, 
vaid neile, kes tänapäevases tarbimis-
hulluses ja levivate ebatõdede maail-
mas on suutnud säilitada huvi vaimsete 
küsimuste vastu. Selle populaarse kur-
suse on läbinud maailmas juba enam 
kui kümme miljonit inimest. Kursus 
on avatud kõigile soovijatele, soojas ja 
sõbralikus õhkkonnas on võimalik pä-
rast loengut arutada tekkinud küsimu-
si ning vestelda. Rohkem infot leiate 
www.karmel.ee/alfa.

Andrus Mänd,
usuteaduse magistrant 

Euroopa kino festival ootab vaatama
Euroopa Parlament, Euroopa Filmi-
akadeemia, Euroopa Komisjon ja Euroo-
pa kinod korraldavad koostöös ettevõt-
mise nimega LUX publikupreemia. 

Kõige parem asja juures on see, et fil-
me, mille üle hääletada, pakutakse tasuta 
vaatamiseks. Paraku on selle juures siiski 
konks – linateoseid ei saa vaadata piira-
matus koguses. Esiteks on valikus filme 
vaid kolm, teiseks on üks neist juba osu-
tunud nii populaarseks, et see on „välja 
müüdud“.

Kõigepealt siiski sellest, kuidas filme 
vaadata. Tuleb minna kodulehele www.
festivalscope.com/page/lux-audience-
award-2021-estonia/. Aadress on trük-
kimiseks veidi keeruline, kuid siiski on 
oluline minna just eesti kodukale.

Filme saab vaadata kuni selle nädala pü-
hapäeva keskööni ehk 11. aprillini.

Nüüd aga filmidest. Vaatamiseks on 
juba n-ö lukus Taani režissööri Thomas 
Vinterbergi „Järgmine ring“ (2020), mida 
praegu saab soovi korral laenutada näi-
teks Elisa või Telia laenutusest.

Peaosalisteks on selles filmis neli 
meesõpetajat, kes tulevad kummalisele 
mõttele, et alkohol muudab elu paremaks 
ja asuvad sellega eksperimenteerima. Ni-
melt olla üks Norra filosoof arvanud, et 
inimesed sünnivad liiga madala alkoholi-
sisaldusega veres, elu oleks palju parem 
suurema promilliga.

Linaloos näeb palju koomilisi olukor-
di. Meeste abikaasade jaoks see nii lõbus 
muidugi ei tundu ja eks ta lõppkokkuvõt-
tes olegi traagiline film, naer läbi pisarate. 

Dokumentaal, mida LUX preemia raa-
mes tasuta vaadata saab, on rumeenia film 
„Kollektiiv“ (2019), mis paljastab suure 

korruptsioonipesa. Algab film 2015. aasta 
ööklubi põlenguga, kus sai surma 27 ini-
mest. Kummaline oli aga see, et veel suur 
hulk inimesi, kes klubist pääses, suri hil-
jem mitme kuu vältel haiglates. Hargne-
ma hakkab uurimine, mis paljastab karmi 
tõe.

Kolmandaks on Poola film „Corpus 
Christi“ (2019), milles peategelaseks nar-
komaan, kellest saab pärast noortevang-
last vabanemist väikelinna preester. Eel-
arvamustes ei tasu selle filmi puhul kinni 
olla – jah, peategelane on noor ja lisaks 
endine narkomaan, kuid film keskendub 
siiski hoopis usu teemadele. Miks uskuda, 
kellele seda vaja on? Kes meist on patuta? 
Linalugu on hingeminev ja näitlejatööd 
head.

Margit Adorf
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Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

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

Sealiha al 2,49 €/kg

Grill-tooted al 3,50 €/kg

VÄRSKE EESTIMAISE SEALIHA
TASUTA KOJUVEDU

Rohkem infot telefonil 53409279
Vaakumpakendame liha - pikem säilivusaeg

ja mugavam transport

RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

Optometristi vastuvõtt
6., 13., 20., 27. märts
Silmarõhu kontroll

6., 27. märts

Silmanägemise kontroll

TASUTA!

Eelregistreerimine telefonil:
322 3354

T-R 9-18, L 9-14

Tallinna tn 16, Rakvere

9., 16., 23. ja 30. aprill

16. ja 30. aprill

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

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R 9 17- -

L 9 12  P- suletud

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

+372 53 315 398

Tapa, Ülesõidu 8 • Tel 5556 0167 • e-mail pro.plekitood@gmail.com

Tehtavad tööd:
• Katuste ehitus
• Fassaadi tööd
• Vihmaveesüsteemide paigaldus
• Veeplekkide valmistamine ja paigaldamine
• Renoveerime ja soojustame

vanad elumajad alates vundamendist
kuni korstna otsani

Müük:
• Katuse- ja fassaadipleki müük

(parima hinnaga)
• Katuse turvatarvikud

(sillad, redelid, lumetõkked)
• Vihmaveesüsteemid
• Plekist liistprofiil

(veeplekid, katteplekid,
korstnamütsid, katuseluugid jne)


	kul0904001
	kul0904002
	kul0904003
	kul0904004
	kul0904005
	kul0904006
	kul0904007
	kul0904008
	kul0904009
	kul0904010
	kul0904011
	kul0904012

