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TULE MEILE
TÖÖLE!

PoolNeliOY@GMX.COM
Tel 5562 0224

Rakvere, Vabaduse 12
Tel 512 4620

LK 2 LK 6-7MÕTTEID PÜHADEST TÖÖ

Virtuaalne

töö- ja karjäärimess

19.-22.aprill

Виртуальная

ярмарка труда и карьеры

19–22 апреля

Põnevad ametid ja uued ideed
ootavad Sind veebis

Интересные профессии и
новые идеи ждут Вас онлайн

Найдите подходящую работу или профессию

Подготовьтесь с нами к обеседованию

на работу

Получите идеи и советы по выбору карьеры

Примите участие в мастер-классах и

семинарах.

Leia sobiv töö või eriala

Valmistu meiega tööintervjuuks

Saa ideid ja nippe karjäärivalikuteks

Osale kaasavates töötubades ja seminaril

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446, mob 5334 5533
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee
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Hakkepuidu tootmine ja müük
Virnastatud võsa ja raidmete ost
Metsa- ja põllumaa kinnistute ost

Kasvava võsa ja lepikute raieõiguse ost

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

• puidust siseuksed al 90.-

• valged sileuksed al 65.-

• valged profiiluksed al 75.-

• Basic välisuksed al 260.-

• Nordic välisuksed al 320.-

• laudisega välisuksed al 180.-

• korteri välisuksed al 170.-

• tulekindlad EI30 uksed al 250.-

• tulekindlad EI30 tammespoon uksed al 390.-
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Hauapiirete ehitamine ja renoveerimine,
hauakivide pesu, liiva ja killustiku vahetus
ning muud tööd surnuaias.

Küsi nõu ja pakkumist:
tel. 5592 3491; hauaplatsihooldus@muhkel.eetel. 5592 3491; hauaplatsihooldus@muhkel.ee

Hauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle Eesti

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ, Tobia küla, 
Rakvere vald
Telefon 322 5093, 
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv: 16 000
Toimetuse külastus eelneval kokkuleppel

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee, 
322 5093
Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee, 
322 5093

Tegevtoimetaja
Katrin Uuspõld, 322 5092
katrin.uuspold@kuulutaja.ee
Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee
Disain
Marimai Kesküla
Kelli Rannamets

Tauno Toompuu: surm ei tühista elu
Täna on suur reede, kalendris 
punane päev – riiklik püha. Sel-
le tähendus on aga paljude jaoks 
võõras. EELK Rakvere Kolmai-
nu koguduse õpetaja Tauno 
Toompuu, palun selgitage.

Mulle tundub, et jõulud on eesti 
inimeste jaoks rohkem kiriklik püha 
– kirikus käiakse kord aastas, jõulu-
de ajal. Ülestõusmispüha on natuke 
hägusem: lihavõtted, munadepüha, 
kevadpüha. See, et meil suur ree-
de on vaba päev, näitab, et meil on 
traditsioon, tegemist on kirikupüha, 
mitte ilmaliku tähistamisega. See on 
ka üks väheseid pühasid, mida me 
kuukalendri järgi peame.

Suurel reedel juba enamik inimesi 
koksib mune ja lõbutseb. Aastaid ta-
gasi, kui teenisin ühte maakogudust, 
siis oli seal kohalikus kultuurimajas 
suure reede disko. Väga ei ole seda 
teadmist, et suure reede näol on te-
gemist leinapäevaga, mis peaks ole-
ma vaiksem ja rahulikum päev, mit-
te pidutsemine. 

Suurel reedel võiks käia pigem 
kalmistul, lähedaste haudadel. See 
on Kristuse surma päev, leina päev, 
hea on mõelda oma leinade peale, 
tegeleda tõsisemalt surma teemaga. 
Miks mitte tänavu suurel reedel käia 
ka näiteks Vabadussõjas langenute 
mälestusmärgi juures, mõelda sõjale 
Ukrainas, neile, kes sõdades hukku-
vad. 

Vaikne laupäev on ettevalmistus 
ülestõusmispühadeks. See on hea 
aeg, et minna metsa, leida üles loo-
mulik vaikus looduses – seal ei ole 
muidugi päris vaikus, linnud üm-
berringi. Võib mõelda, et ei peaks 
vaiksel laupäeval üldse telerit või 
raadiot käima panema.

Ja kui pühapäev saabub, siis on 
see õige hetk, mil soovida üksteisele 
häid pühi, võtta välja oma värvitud 
munad, neid koksida, lustida, süüa 
rammusaid toite, näiteks kohupii-
matoidud kuuluvad ülestõusmis-
pühade juurde. Pühapäev on rõõ-
mustamiseks, see on ka inimsuhete 
pühitsemise püha. Suurel reedel, kui 
Kristus vangistati, jooksid kõik ta 
järgijad laiali, väga vähesed olid risti 
alla, aga ülestõusmise sõnum tõi nad 
kokku. Nad said aru, et kõik ei olegi 
läbi, midagi on veel. 

Muidugi on tore, kui inimesed 

jõuaksid ülestõusmispühal ka kiri-
kusse – kui käiakse lisaks jõuludele 
ka ülestõusmispühal, siis saab ter-
viklikuma pildi. 

Kirikuaasta ülesehitus ongi nagu 
teekond, sa käid läbi erinevad eta-
pid. Suur nädal on mingis mõttes 
inimese elutee mudel: palmipuu-
depühadest algab uus etapp Jeesuse 
elus, see meenutab inimese teekon-
na algust, kirikusse ja tuppa tuuakse 

rohelised oksad, rõõmu ja ootust on 
palju. Siis selgub, et elus on ka kee-
rukust ja raskust, selle eest ei saa põ-
geneda, aga sellest saab läbi minna. 
Suurest reedest on läbipääs – lõpuks 
tuleb ülestõusmispüha. 

Mida see kõik tänapäeva inime-
sele võiks tähendada?

Üks, mida suur nädal õpetab, on 
see, et Jumal on ka kannatuses ja 

surmas kohal. Kui juhtuvad traagi-
lised asjad, mis meile ei meeldi, siis 
ei tähenda see, et Jumal on eemal. 
Ka täna toimuv sõda. Jumal on ka 
seal kohal, inimene võib arvestada 
Jumalaga selles hetkes, temalt abi 
loota.

Minu jaoks on suure nädala ja 
ülestõusmispüha mõte see, et igast 
olukorrast ei ole võimalik möö-
da saada, aga alati on võimalik läbi 
minna. Ka läbi surma tuleb elu.

Kui räägime sümbolitest, kasvõi 
munadest, siis need räägivad uuest 
algusest. Muna algne koht on ikkagi 
kana juures, see tähistab uue esile-
tulemist. Ülestõusmissündmus on 
samamoodi algus. Inimestena jää-
me kinni oma elu keerulistesse olu-
kordadesse, leina, traagikasse, aga 
alati seisab midagi ees. Muutumi-
ne, uueks saamine käib elusolemise 
juurde. Surm, kannatus ja haigused 
ei ole meie vastased, surm ei tühis-
ta elu, vaid on elu osa. Haigus an-
nab tervisele tähenduse. Kannatus 
ei nulli inimese õnne. Samamoodi 
sõda. Mingil moel kuulub sõda rahu 
juurde. Läbipõimumist on väga pal-
ju. 

Rahu on praegu väga aktuaalne. 
Kuidas saavutada rahu sõja ajal?

Seitse aastat tagasi liitusin Kait-
seliiduga, sest vajati kaplanit. Olin 
patsifistlikul positsioonil, aga reaal-
ne olukord täna on sundinud asju 
teisiti vaatama. Lihtne on olla pat-
sifist Saksamaal või Prantsusmaal, 
aga meil Vene piiri ääres on see 
keeruline. Kui tullakse ründama ja 
vallutama, mis on siis õige? Kaits-
ta oma maad. Ukrainlased sõdivad 
armastuse pärast, nagu keegi on 
õigesti öelnud. Nad armastavad 
oma kodumaad, riiki, vabadust ja 
kaitsevad seda. Armastus kodumaa, 
maa ja rahva vastu annab õiguse ka 
kristlasel relva kasutada kui on vaja 
kaitsta. 

Me ei tohi sellesse kinni jääda, 
vaid vaadata ettepoole. Nagu Lao 
Tzu, Hiina mõtleja ütles: kui võidad 
sõja, siis pea peiesid. Igal juhul on 
sõda kaotus. Kui sõda toimub, siis 
see näitab, et oleme inimkonnana 
läbi kukkunud.

Katrin Uuspõld 

Kirikuõpetaja Tauno Toompuu ütleb, et munade sümbol on vanem kui ülestõusmispü-
had. „Aga munast tuleb välja tibu ja sümbolina sobib see ka ülestõusmispühade juurde. 
Kristus oli suletud hauda, aga pääses sellest välja. Vahest meie elus on samamoodi, 
jääme oma „munakoore“ sisse nõnda kinni ja ei näe võimalusi. Siis tasub seda mee-
nutada, tuleb olla kannatlik, koor hakkab pragunema ja tulevad uued võimalused. Ka 
Kristus tõusis kolmandal päeval surnuist üles, selleks läks aega vaja,“ selgitas Toom-
puu.                                                                                                                                         
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Ukraina meedikutel 
tuleb oma kvalifi kat-
sioonil töötamiseks 
täita rida nõudeid 

S õjapõgenikena on Ees-
tisse jõudnud ka mit-
meid meditsiinitöö-

tajaid, nende tööle saamise 
tingimused on samad, nagu ka 
muude riikide haridusega ter-
vishoiutöötajatel. See tähen-
dab, et kutsealaseks töötamiseks 
peavad nad olema registree-
ritud ning registrisse saami-
seks tuleb sooritada vastavus-
eksam.

Ka Rakvere haiglaga on 
ühendust võtnud meditsiini-
haridusega sõjapõgenikud ja 
uurinud töövõimaluste kohta. 
„Me ei saa Ukrainast sõjapõge-
nikena saabunud õdesid ja arste 
nende erialal tööle võtta. Aga 
saame võtta hooldajana. Hetkel 
on meil üks sõjapõgenikust arst, 
kes on Ukrainas 30 aastat olnud 
arst, aga nüüd töötab ta meil ki-
rurgiaosakonnas hooldajana. Ta 
võttis ise ühendust, vestlesime, 
tal õnnestus kolida ümber Rak-
veresse,“ rääkis Suurkaev ja li-
sas, et ka kööki on tööle asumas 
meditsiiniõe kutsega Ukraina 
naine.

Suurkaevu sõnul on olnud 
veel paar huvilist haiglaga 
ühendust võtnud. „Kuna peagi 
algavad suvepuhkused, võtame 
hea meelega hooldajaid tööle. 
Saan aru, et kui oled meditsii-
nihariduse omandanud, aga 
pead töötama hooldajana, siis 
see leib võib olla kibe. Aga kes 
on emotsionaalselt selle ala 
valinud, on vähemalt samas 
valdkonnas töötamas,“ rääkis 
Suurkaev. 

„Et Eestis meditsiiniasutuses 
töötada, tuleb oma diplomid 
kooskõlastada Euroopa Liidu 
süsteemiga, selgitada välja, kas 
diplom vastab kutsehariduse, 
bakalaureuse või veel kõrge-
male tasemele. Samuti tuleb 
saada kooskõlastus Tervisea-
metilt, selleks tuleb teha rida 
toiminguid, muuhulgas soori-
tada pädevuseksamid ja õppida 
eesti keelt. Tõenäoliselt kõige 
suurem komistuskivi ongi eesti 
keele eksami andmine,“ selgitas 
Suurkaev. 

Veebilehel kriis.ee selgitatak-
se, et vastavuseksam koosneb 
tööpraktikast (keskmiselt neli 
kuud) ning kirjalikust eksamist. 
Vastavuseksamit saab sooritada 
ainult eesti keeles. Registrisse 
kandmata ei tohi tervishoiutöö-
taja kutset omavad isikud ter-
vishoiuteenust osutada ja neid 
ei saa tööle võtta arstina, ham-
baarstina, õena või ämmaeman-
dana.

„Registrisse kandmise nõu-
ded on ranged, sest patsienti-
de ohutus on kõige olulisem. 
Küll aga saavad kõik Ukrainast 
tulnud õed, arstid jt aidata me-
ditsiiniala konsultantidena ja 
abilistena registreeritud ter-
vishoiutöötaja juhendami-
sel ja vastutusel. Hetkel ei ole 
veel otsustatud, et Ukraina 
tervishoiutöötajatele tehak-
se erand,“ on kirjas veebilehel 
kriis.ee.

Katrin Uuspõld

Kadrina keskuse tulevikulahendus 
säilitab parkmetsaliku iseloomu
Kadrina vallavalitsus koos-
töös Eesti Arhitektide Liiduga 
korraldas eelmisel ja sellel 
aastal kaks arhitektuurivõist-
lust, et leida uus arhitektuuri-
lahendus nii aleviku keskuse-
le kui ka Kadrina Keskkooli 
uuele hoonele. Kadrina Kesk-
kooli võistlus lõppes möödu-
nud aasta septembris ning 
nüüd on selgunud ka Kadrina 
keskuse parima ideekavandi 
autorid, kelleks tunnistati An-
nika Valkna ja Ruth Kübard 
tööga „Põu“. 
Võidukavandi autorid pakuvad 
Kadrina uue keskusala lahenduse-
na vä lja selgete ruumiomadustega, 
avatud ja kutsuva kohtumispaiga 
tervele kogukonnale. „Nagu autorid 
ise oma tööd iseloomustasid, peaks 
aleviku sü da olema soe, keskkond 
hubane ja elanikud tundma ennast 
seal turvaliselt nagu oleksid justkui 
põ ues,“ kommenteeris võidutöö tu-
gevusi Kadrina vallavanem Kairit 
Pihlak. 

Ideekavandi „Põu“ põ hiidee vä l-
jaku puhul on sä ilitada olemasolev 
parkmetsalik iseloom ja toimivate 
liikumisteede lahendus. Rakvere 
tee ristmik riigitee juures tõ stetakse 
uude asukohta ning uue tee ja ole-
masoleva hoonestuse vahele tekib 
alevikule selgelt piiritletud keskosa. 
Turvalisuse tõ stmiseks on oluliselt 
vä hendatud riigiteega ristuvate vä l-
jasõ itude hulka. 

Ž ü rii hinnangul on tö ö s tunda 
linnaplaneerimise kvaliteeti, autorid 
on otsinud põ hjalikumaid lahendusi 
ja tulemuseks on vä ga terviklik ning 
nutikas ideekavand. „Tee tõ stmise-
ga teise asukohta on loodud selge 
pargiala ning jalakä ijate ala, lisatud 
uus parkimisala. Asula keskele tekib 
promenaadilaadne avalik ruum, kus 
ajalooline koolihoone koos kavan-
datava juurdeehitusega on meis-
terlikult liidetud Viru tä nava ä ä rse 
ajaloolise hoonestusega, sä ilinud 

on haljastus ja lä bikä iguteed,“ lisas 
programmi „Hea avalik ruum“ juht 
ja žürii liige, arhitekt Kalle Velle-
voog. 

„Ka koolimaja suhtes on lahen-
dus õ nnestunud, kõ ik põ hiline on 
kohe ukse ees, kui laps koolist vä lja 
astub. Hoonete vahele on kavan-
datud vabaõ hulava, kus oleks võ i-
malik korraldada nii linnalisi kui 
kooliga seotud ü ritusi. Autoliik-
lus on eemale nihutatud, ohutusse 
kaugusesse,“ täiendas Kairit Pihlak.
„Sü mpaatsed on sillutises kasutatud 
vö ö kirja muster ning bussijaama 
disain. Autorid on mõ elnud ka sel-
lele, et autoga liiklejatele avaneksid 
mö ö dasõ idul vaateid vä ljakule, mis 
kutsuksid seda kü lastama ja Kadri-
nas peatuma.“

Kadrina keskus kujundatakse 
Rakvere tee, Viitna tee ja Viru täna-
va ristile, millest saab Kadrina sünd-
musruum ja kohtumispaik, kus toi-
muvad tulevikus laadad, väiksemad 

üritused ja kontserdid. 
Kadrina keskuse arhitektuuri-

võistlust korraldati EV 100 „Hea 
avaliku ruumi“ jätkuprogrammi 
raames, mille keskmes on Eesti lin-
nade ja alevike keskuste avaliku ruu-
mi korrastamine ja kaasajastamine. 
Võistlust rahastas Kadrina vald ka-
hasse rahandusministeeriumi ja kul-
tuuriministeeriumiga. Võistlusele 
esitati kuus ideekavandit, preemia-
fond moodustas 20 000 eurot, mis 
jagati nelja ideekavandi looja vahel.

Žüriisse kuulusid Kadrina val-
lavolikogu esimees Madis Viise, 
Kadrina vallavanem Kairit Pihlak,
Kadrina Kultuurikoja direktor Ah-
to-Lembit Lehtmets, Eesti Arhitek-
tide Liidu esindajatena arhitektid 
Lembit-Kaur Stö ö r, Kalle Vellevoog 
ja Angeelika Pä rna ning Ü lle Kun-
nus Eesti Maastikuarhitektide Lii-
dust.

Kuulutaja

Rakvere riigigümnaasiumi väliala hakkab 
ilmestama Timo Tootsi installatsioon

R akvere riigigümnaasiumi 
kunstikonkursi žürii tegi 
valiku kümne kavandi hul-

gast ja valis võitjaks Timo Tootsi 
teose „Tintinnebula“.  Kunstiteos 
hakkab paiknema koolihoone pargi-
poolsel küljel, peasissepääsu kõrval.

 Kunstikonkursi esikoha võitnud 
keskkonnatundlik installatsioon 
„Tintinnebula“ on 5 meetri kõrgune 
ning  7-meetrise läbimõõduga taies, 
mis koosneb painutatud metallto-
rudele kinnitatud ligi 40 trummi-
taldrikust. Vihmasabina saabudes 
hakkavad piisad komponeerima 
trummitaldrikutel minimalistlikku 
heliteost. „Piiskade kukkumist kuu-
lates võib tunda end millegi suu-
rema osana,“ kirjeldas teose ideed 
autor. 

Kineetiline installatsioon on žü-
rii hinnangul kaasaegse maamärgi 
potentsiaaliga mitmeid tõlgendusi 
pakkuv teos, mis suhestub koo-
li väärtustega oma paindlikkuse ja 
mitmekesisuse poolest – kunstiteo-
ses võib tajuda nii indiviidi kui ka 
kokku tulemise ning koos olemise 
olulisust. Samuti tõi žürii töö tuge-

vusena välja taiese valguse-, varju- 
ja helimängud ning seosed Rakvere 
keskväljaku motiividega.

Võidutöö autor Timo Toots on 
multidistsiplinaarne kunstnik, kelle 
teosed väljenduvad interaktiivsete 
installatsioonidena, mis tegelevad 
sotsiaalsete käitumismustritega. 
Tootsi loodud on muuhulgas ka 
Hiiumaa gümnaasiumi ette ra-

jatud kineetiline installatsioon 
„Tuuleluule“, mis „luuletab“ tuule 
jõul. 

Kunstikonkursi võidutöö auto-
rilt tellitava teose „Tintinnebula“ 
maksumus ilma käibemaksuta on 
75 100 eurot, see valmib käesoleva 
aasta sügisel. 

Kuulutaja

Selline näeb tulevikus välja Kadrina keskus Annika Valkna ja Ruth Kübardi nägemuse 
kohaselt, nende ideekavand „Põu“ tunnistati arhitektuurikonkursi võitjaks. Eskiis.

Võidutöö „Tintinnebula“. Eskiis.
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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
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LÜHINUMBER

Püsiklientidele

hinnasoodustus

TEL
322 4238
506 3100

1242

TAKSOBUSS 8

KOHTA JA

KAUBATAKSO

10%

Kus on Sinu

reklaam?
Võimalus on siin:

reklaam@kuulutaja.ee

32 25 093

Rakveres saab kogukonna-
liikumisena alguse linna mõttekoda

E elmisel suvel korraldas Rak-
vere Kondivalu linnaosa oma 
meeleoluka päeva, varem oli 

seda teinud ka Moonaküla-rahvas. 
Kui Kodaniku Ühiskonna Sihtka-
pital (KÜSK) kuulutas välja stipen-
diumikonkursi kogukonnaliikumise 
arendamiseks, siis hakkas Kondiva-
lu päeva üks eestvedajatest, Krõõt 
Nõmmela-Mehide, saama tuttava-
telt stipendiumi-linki soovitusega, 
et „Krõõt, mõtle selle peale!“.

„Kuna see klappis täielikult minu 
varasema ideega, et iga Rakvere 
linnaosa korraldaks midagi ja ko-
gukond hoiaks kokku, siis osalesin 
konkursil ja sain ka stipendiumi,“ 
rääkis Krõõt Nõmmela-Mehide. 
„Taolist stipendiumi annab KÜSK 
välja esimest aastat, taotlusele oli 
vaja ka kogukonnaliikmete nõusole-
kut, leida mentor, saada arenduskes-
kusest soovitus.“ 

Nõmmela-Mehide viitas, et oma 
linnaosa-päeva korraldamise koge-
mus on praegu nii Moonakülal kui 
Kondivalul, aga koos tehes, kogu-
konnaliikumist luues, saaks linna 
kogukonnaelu, heaolu ja kultuurielu 
parandada. 

„Probleem võib olla selles, et on 
inimesi, kes tahaks, aga üksinda ei 
jõua ning pole ka oskust, kuidas lei-
da üles oma linnaosa inimesed, kel 
samuti tahe olemas,“ rääkis Nõm-
mela-Mehide. Tema idee on üle 
linna kutsuda kokku huvitatud ini-
mesed. 

„Mõttekoda hakkab regulaarselt 

koos käima, esimesel korral tutvus-
tatakse ideed ning loodame, et oma 
linnaosa inimesed leiavad üksteist 
ja saavad omavahel tutvuda. Edas-
pidi valitakse iga linnaosa initsia-
tiivgrupp, luuakse elanikele info-
vahetuseks Facebooki grupp, kuhu 
saavad ka linnaosa inimesed ise oma 
teavitusi ja murekohti-küsimusi 
postitada. Tulevikus saavad sündida 
ka linnaosadeülesed grupid vasta-
valt huvidele, näiteks noored emad, 
keskkonnateemad, heakord. Loo-
mulikult saab sündida ka ideid, kus 
üks linnaosa korraldab jaanipäeva 
tähistamist, teine volbrit jne,“ rääkis 
Nõmmela-Mehide.

Ta viitas, et Rakveres on kogu-
konnaliikumise ajalooline algataja 
MTÜ Rakvere Majaomanike Selts, 
kust igast linnaosast on valitud üks 

linnaosavanem, mõttekoja eesmärk 
on aga leida igast linnaosast suu-
rem kaasatus. „Mida rohkem ini-
mesi erinevate teadmiste, oskuste ja 
mõtetega on, seda rohkem suuda-
me nii oma linnaosade kui ka kogu 
linna jaoks ära teha. Seda parem on 
ka infovahetus nii linna tegemistest 
linnakodanikeni ja linnakodanike 
soovidest linnavalitsuseni,“ leidis 
ta.

Mõttekoja idee taga on lisaks 
Krõõt Nõmmela-Mehidele ka Reesi 
Efert, Marika Kundla, Laila Talu-
nik, Helle Komp ja Kaisa Laas. 

Esimene mõttekoda tuleb kokku 
25. aprillil algusega kell 17.30 Lää-
ne-Viru Keskraamatukogu neljanda 
korruse saalis.

Katrin Uuspõld

TÄNA MAAILMAS

1912: kohutav katastroof reisilaevaga Titanic
Täna 110 aastat tagasi, 15. 
aprillil 1912. aastal vajus At-
landi ookeani põhja tolle aja 
kõige suurem ja kaasaegseim 
reisilaev Titanic, viies endaga 
merepõhja kaasa ligi 1500 
inimest.

Allan Espenberg

10. aprillil 1912 alustas Southamp-
toni sadamast teekonda Ameeri-
kasse oma aja kohta hiiglasuur laev 
Titanic, mis oli ehitatud Harlandi 
ja Wolffi laevaehitustehases Bel-
fastis. 269 meetrit pikk, 28 meetrit 
kõrge ja 46 328 tonni kaaluv Ti-
tanic võis sõita kiirusega kuni 43 
kilomeetrit tunnis. Firmale White 
Star Line kuulunud luksuslaeval 
viibis arvatavasti 2224 inimest 
ning nende teenistuses olid resto-
ranid, võimlad, basseinid, saunad, 
raamatukogu, tenniseväljak, mitu 
lifti. Kuid kõik ilus sai otsa varem, 
kui keegi isegi ennustada oleks 
julgenud.

Seniste arusaamade kohaselt ki-
hutas Titanic juba mõni päev pä-
rast teeleasumist ehk 14. aprillil 
kell 23.40 Atlandi ookeanis vastu 
triivivat jäämäge ja vajus kell 2.20 
põhja. Hukkus umbes 1514 inimest 
(täpset hukkunute arvu pole suude-
tud kindlaks teha) ning pääsenuid 
oli vaid 710. Viimane Titanicult 
eluga pääsenu Millvina Dean suri 

2009. aasta juunis 97-aastasena – 
laeva pardal viibis ta üheksanäda-
lasena. Laeva vrakk avastati alles 
1985. aastal ligi nelja kilomeetri 
sügavuselt. 

Pärast laeva uppumist on esi-
tatud mitmeid versioone, miks 
Titanicu esimene merereis jäi üht-
lasi ka viimaseks. Katastroofi pea-
miseks põhjuseks on loomulikult 
kokkupõrge jäämäega, mida ei eita 
keegi. Kuid teadlased, insenerid 
ja ajaloolased pole tänini jõudnud 
üksmeelele Titanicu hukkumise 
teistes põhjustes. Küll on jäämäega 
põrkumist seostatud binoklite puu-
dumisega, manöövriveaga, saksa 
torpeedoga, kvaliteetse sidesüs-
teemi puudumisega, laeva nõrga 
välisplangutusega, habraste kinni-
tustega, tulekahjuga trümmis, isegi 
„vaaraode nuhtlusega“ (laeval oli 
vanaegiptuse muumia) jne. Seetõt-
tu on teadlased välja mõelnud hul-
galiselt uusi ja omapäraseid teoo-
riad, miks selline asi üldse juhtuda 
võis, kuid täit selgust superlaeva 
hukkumise peapõhjuste kohta pole 
veel ka enam kui sada aastat pärast 
katastroofi.

Kapten oli maani täis?
Ametliku versiooni kohaselt ole-
vat Titanicu kapten katastroofiõh-
tul einestanud baaris, misjärel oli 
siirdunud oma kajutisse puhkama. 
Veidi enne keskööd äratati mees 
aga üles ning viimast korda näh-
ti teda elusana kaptenisillal, kui ta 

oli langetanud kangelasliku otsuse 
koos laevaga põhja minna. Kuid 
mõni aeg tagasi avastati ühe reisija 
kiri, mis seab selle versiooni kaht-
luse alla.

Titanicu reisija Emily Richards 
jäi katastroofis ellu ning laev Car-
pathia võttis päästepaadis ulpinud 
Emily koos ema, õe ja kahe pojaga 
pardale, misjärel naine läkitas kaks 
päeva pärast katastroofi kirja oma 
ämmale. Richards kirjutas, et kok-
kupõrkehetkel viibis kapten Ti-
tanicu parimas restoranis ja kum-
mutas kõvasti vägijooke, samal ajal 
olevat laeva juhtinud hoopis teine 
meremees. „Laev põrkas pühapäe-
va õhtul kell 11 kokku jäämäega. 
Kapten oli all salongis joomas ning 
saatis tüüri juurde kellegi teise. 
Kapten on süüdi. Minu vaene vend 
George... uppus, nagu nüüdseks on 
teada,“ kirjutas Richards.

Eksperdid on kuulutanud Ric-
hardsi väite ebausaldusväärseks, 
sest ühtki teist tõendit purjus kap-
teni baaris lõbutsemise kohta pole 
teada. Samal ajal on mitu ellujäänut 
hoopis kirjeldanud 62aastase kap-
teni Edward John Smithi traagilist 
ja kangelaslikku hukkumist. Lisaks 
pole Richards kunagi hiljem kap-
teni vastaseid süüdistusi korranud. 
Arvatakse, et 24aastane naine võis 
kirjutada need kirjaread venna sur-
maga seotud emotsioonide mõjul: 
„Tal oli vaja venna hukkumises ke-
dagi süüdistada ja kapten sobis sel-
leks kõige paremini.“

Kaptenit süüdistav Richardsi 
skandaalne kiri ja veel teinegi Ric-
hardsi läkitus, mille ta pani posti 
juba Ameerikas olles, pandi 2012. 
aastal oksjonile. Juba varasematel 
aastatel on oksjonitel maha müü-
dud tuhandeid esemeid, mis on 
seotud Titanicu reisiga ning too-
dud välja merepõhjast või omanda-
tud reisijate sugulaste käest. Nii on 
viimasel ajal näiteks ostja leidnud 
hinnaline portselan, mitmesugused 
laevatükid, esimese klassi reisijate 
lõunasöögi menüü, mitmed doku-
mendid jne.

Laeva hukutasid 
Kuu ja Päike?
Ühe teadusliku uurimuse kohaselt 
võib süü Titanicu uppumise eest la-
suda hoopis Maa looduslikul kaas-
lasel Kuul ning Maa, Päikese ja Kuu 
omavahelisel harukordsel asetumi-
sel. USA teadlaste arvates toimusid 
1912. aasta jaanuaris mitu astro-
noomilist sündmust, mis lõppkok-
kuvõttes võisidki saada Titanicule 
saatuslikuks. 

Kolm kuud enne laevakatastroofi 
leidis aset sündmus, mida polnud 
juhtunud viimase 1400 aasta jook-
sul – 3. jaanuaril 1912 lähenes Maa 
Päikesele rekordiliselt maksimaal-
sele lähedusele ja järgmisel päeval 
leidis aset Kuu suurim lähenemine 
Maale. Nii jõudis Kuu sellisesse 
punkti, kus Päikesel õnnestus oluli-
sel määral tugevdada Kuu gravitat-
sioonilist mõju Maale.

Taevakehade taoline võimas 
tõmbejõud kutsus esile merevee 
suure tõusu, mille tulemusel mur-
dusid Kanada ranniku lähedal – 
Labradori poolsaare ja Newfound-
landi saare ümbruses lahti palju 
suuri jäämägesid, mis hakkasid lõu-
nahoovuste mõjul kiiresti triivima 
lõuna suunas. Uurijate meeskonna 
juhi Donald Olsoni arvates kulus 
nende jäämägede jõudmiseks Ti-
tanicu mereteele kolm kuud ning 
aprillis põrkaski luksuslaev kok-
ku ühega nendest. Teadlased on 
varemgi täheldanud, et Titanicu 
hukupiirkonnas oli 1912. aastal 
ebaharilikult palju jäämägesid, kuid 
nüüd osati seda anomaaliat ka tea-
duslikult põhjendada.

„See käsitlus võib selgitada suure 
hulga jäämägede olemasolu 1912. 
aasta kevadel USA ranniku lähedal. 
Me ei tea ja keegi ei saagi kunagi 
teadma, kus asus Titanicuga põrku-
nud jäämägi 1912. aasta jaanuaris, 
kuid meie poolt esitatud versioon 
on teaduslikust seisukohast üsna 
tõepärane. Me näitasime, et triivjää 
erakordselt suur kontsentratsioon 
selles piirkonnas võis olla tingitud 
Kuu asendist,“ lisas professor Ol-
son.

Kuigi Edward Smith oli koge-
nud kapten ja sõitnud üle ookea-
ni mitu korda, ei teadnud ta Kuu 
tolleaegsetest asenditest midagi ja 
ei osanud seetõttu ka ette näha, et 
Titanicu marsruudile jääb sedavõrd 
palju jäämägesid.

Kondivalu päeval oli lisaks kodukohvikutele, töötubadele ja kontsertidele pandud plangule 
ka fotonäitus Kondivalu ajaloost. Foto: Krõõt Nõmmela-Mehide
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Tulekul on suur üle eestiline töö- ja karjääri-
mess: mida põnevat tänavune üritus pakub?

K aks korda aastas – kevadel ja 
sügisel – toimub töötukas-
sa eestvedamisel populaar-

ne töö- ja karjäärimess, kus saavad 
omavahel kokku tööandjad ja tööot-
sijad. Sarnaselt kahe eelmise aastaga 
peetakse ka sel aastal üritust vir-
tuaalsel kujul.

Tänavukevadine virtuaalmess 
toimub neljal päeval: 19.–22. aprilli-
ni. Mida aga messil näha ja millega 
tutvuda saab?

Tehisintellekti tutvustus
Töö- ja karjäärimess toob üle Eesti 
kokku eri valdkondade tööandjad, 
kes tutvustavad inimestele uusi ja 
põnevaid töötamisvõimalusi. Töö-
messil osalemine on tasuta ja osa 
võivad võtta kõik, kel vähegi huvi. 
„Üritus pole mõeldud mitte ainult 
tööotsijatele, vaid ka töötavatele 
inimestele, kes mõtlevad töökohta 
vahetada või koguni karjääripööret 
teha,“ selgitas töötukassa teenuse-
juht Livia Laas.

Messi raames saab interneti va-
hendusel osaleda nii suuremal kar-
jääriseminaril kui ka käia huvitava-

tes töötubades ning suhelda paljude 
tööandjatega ja tutvuda nende töö-
pakkumistega. Lisaks on võimalus 
registreeruda individuaal- ja karjää-
rinõustamisele. 

Kui töövestlus tekitab sinus 
ärevust ja rahutust, siis messil on 
võimalik seda leevendada. Nimelt 
saavad kõik proovida töövestluse 
simulatsiooni, kus saab koos spetsia-
listiga tööle kandideerimise vestlust 
harjutada. Simulatsiooniks tuleb aeg 
broneerida. 

Töötubadesse ja nõustamisele re-
gistreerimised avatakse nädal enne 
messi, seega võib juba aprilli teise 
nädala algul messilehele uurima 
minna.

Kui aga jääd mingil põhjusel re-
gistreerimisega hiljaks, pole prob-
leemi, sest messil on kohal ühe Eesti 
idufirma loodud tehisintellekt, mis 
salvestatud video põhjal annab taga-
sisidet selle kohta, milliseid iseloo-
mujooni, hetkeemotsioone ja sõna-
kasutust sinu juures märgata on.

Tegevust leidub igaühele ja vir-
tuaalse messi juures on suureks 
plussiks see, et kõike saab teha enda-

le sobival ajal ja kohas. „Kuna üritus 
toimub nädala sees ning paljud on 
sel ajal tööl, siis igaüks saab ise va-
lida, mis ajal on tal kõige mugavam 
messist osa võtta,“ räägib Laas.

Noortele mõeldud 
hariduspäev
Laasi sõnul on tänavuse messi foo-
kuses noored ja spetsiaalselt neile 
mõeldud tegevused. „Kui varem on 
noortele tehtud eraldi üritusi, siis sel 
korral on nad osa suurest messist,“ 
räägib töötukassa teenusejuht.

Messi kolmas päev (21. aprill) 
on kuulutatud hariduspäevaks, kus 
leiab rohkem töötube just haridu-
sega seotud teemade kohta. Kohale 
tulevad ka erinevad koolid üle Eesti. 
Noored saavad selle raames uurida 
lähemalt, millised on edasised õppi-
misvõimalused ja kuidas kooli sis-
seastumisvestlusel endast hea mulje 
jätta. 

Rohkem infot messi ja sinna re-
gistreerimise kohta leiad aadressil 
www.toomess.ee. 

Allikas: töötukassa

Ruslan Trochynskyi: kui oled 
laval, pead andma hea sõnumi
Rakveres peetud perepäeval Uk-
raina sõjapõgenike heaks esines 
ka eesti-ukraina folkmuusikat 
mängiv bänd Svjata Vatra, kel-
le solist on ukrainlane Ruslan 
Trochynskyi. Ruslan, Te olete 
praegu ilmselt kõige tuntum uk-
rainlane Eestis. Kas viimasel aja 
tunnete, et Teie vastutus ukrain-
lasena on kasvanud?

Vastutus on suur. Kui tahad olla 
hea inimene -  sa ei taha olla kunagi 
paha – häid asju on alati raskem teha. 
On vaja leida jõud. Eriti kui oled la-
val. Kui sulle on antud võimalus olla 
suurel laval ja sind vaatavad pajud 
noored ja lapsed, pead andma neile 
hea sõnumi. Andma edasi seda, mida 
õpetasid sulle vanemad – vanemad 
õpetavad alati headust, väärtusi, mis 
on elus olulised. Keegi leiab selle ki-
rikus, keegi looduses, aga see kõik on 
olemas, on vaja lihtsalt osata lugeda. 

Oma kontserdil ütlesite mõtte, et 
maailm ei ole enam endine. Kas 
ka laulud, mida laulate, kõlavad 
nüüd teisiti?

Iga laul. Poisid ütlesid ka, et see on 
uskumatu, iga meie laul kõlab praegu 
teistmoodi. Laulame vanu laule, aga 
need tunduvad nagu oleksid tänapäe-
vast. 

Inimesed pole veel piisavalt väl-
jendanud headust, aga meil on ainult 
üks maakera. Oleme kõik erinevad, 
ja see on ilus, aga me peame austama 
üksteist ja mitte hävitama seda maad.

Kui sõda Ukrainas algas, siis pal-
jud ärkasid üles, lugesid esimese 
asjana teateid Ukraina kohta. 
Ühel hetkel aga enam ei jaksa-
nud lugeda uudiseid ja vaadata 
kohutavaid pilte. 

Jah, see on raske. Aga kujutage ette 
kui raske on inimestel Ukrainas elada 
nõnda 8 aastat ja 44 päeva, kui peaae-
gu iga päev said kaitsjad surma, ema 
kaotas oma poja, naine oma kallima. 
2014 tegime suuri aktsioone, Uk-
raina oli pildil, aga pärast vajus kõik 

ära, inimene harjub sõjaga. Seda on 
kohutav öelda. Aga me ei tohi har-
juda. Me ei tohi harjuda sellega, mis 
on meie kõrval halba. Me peame selle 
peatama. Kõik sõltub meist. 

Kuidas Te ise jaksate? Kuidas Uk-
rainas olevate sugulastega suhtle-
te? 

Paratamatult vaatad Messengerist, 
kas roheline tuluke põleb, kas ta on 
postitanud midagi. Iga päev ei taha 
tülitada küsimusega: kuidas läheb? 
Panen lihtsalt küsimärgi ja kui vastus 
on plussmärk, siis tähendab see head. 
Sellest piisab. Kõik on korras. Kui on 

miinusmärk, siis küsid edasi, kuidas 
aidata. 

Kui palju olete saanud suhelda 
nende ukrainlastega, kes on Ees-
tisse sõjapakku jõudnud?

Tallinnas suhtlen saabujatega tihti. 
Rakveresse jõudnud sõjapõgenikega 
suhtlesin täna esimest korda, loo-
dan, et neid päevi tuleb veel. Paljud 
kirjutavad mulle ka interneti kau-
du, küsivad abi ja nõu, juhatan neid, 
aga mõnikord on eestlased juba ette 
jõudnud!

Katrin Uuspõld

Rakveres peetud 
perepäeval Ukraina 
sõjapõgenike 
heaks esines ka 
Eesti-Ukraina folk-
muusikat mängiv 
bänd Svjata Vatra, 
kelle solist on 
ukrainlane Ruslan 
Trochynskyi. Foto: 
Katrin Uuspõld

Heategevusliku perepäevaga koguti 
Rakveres üle seitsme tuhande euro
Eelmisel laupäeval Rakveres toimunud heategevuslikul perepäeval koguti 
Rakveres elavate Ukraina sõjapõgenikest laste heaks 7123,80 eurot. See tuli 
kokku annetustest, kodukohvikute müügitulust ja oksjonist, kus kõige kal-
limalt müüdi maha Baruto annetatud Aasia vaas 19. sajandi algusest, kus 57 
pakkumise tulemusel tõusis kujunes lõpphinnaks 2100 eurot.

„Kogu üritus, selle tulu, kõik elamused ületasid seda, mida me lootsime. 
Selles võtmes sündmusi, kus kogukond on algatajaks, võiks ja tuleks ka edas-
pidi teha. Meie saime igal juhul inspiratsiooni. Loodan, et järgmisel korral 
lööb kampa veelgi suuremal hulgal kogukondlikke gruppe, et midagi head 
koos teha,“ rääkis ettevõtmise üks korraldajatest, Rakvere kultuurikeskuse 
direktor Eve Alte. „Ukrainlaste tänu oli kosta, oli kuulda ka seda, kuidas lap-
sed ei tahtnud peale lõunat enam bussi minna, sest neil oli kohapeal nii tore 
olla,“ märkis Eve Alte. 

Kogutud rahaga plaanitakse suvepoole korraldada Ukraina sõjapõgenikest 
lastele Alte sõnul Rakveres linnalaagreid, mis sisustatud huvitavate tegevus-
tega ning teha samuti ekskursioon Tallinnasse või Tartusse – mida ja kuidas 
täpsemalt, on veel otsustamisel.

Katrin Uuspõld
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TÖÖ/KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

• TNP Konsultatsioonid pakub 
tööd õele üldhooldekodus: Imas-
tu hooldekodu – Tapa vald (töö-
tajal ööbimisvõimalus); Pruuna 
mõisa hooldekodu – Tapa vald; 
Pandivere pansion – Väike-Maarja 
vald. Tööle asumise aeg: kohe. 
Töötasu 9.- tunnis (katseajal). Sõit 
tööle-koju kompenseeritakse. Kui 
Sul on avatud süda, õe diplom ja 
isikliku auto kasutamise võima-
lus helista: 634 5177, 5560 6268, 
e-post :tnpkonsult.personal@
gmail.com

• Pakun tööd üksikule kenale 
naisele Rakveres laserravi 
tegijana, väljaõpe, majutuse 
võimalus. Tel 554 6490, kiire!

• Pakun natuke tööd saemehele 
oma saega Rakveres, normaalse 
hinnaga vana aia saagimine küt-
tepuudeks. Tel 554 6490 

• Tööd saab ehitusabitööline. 
Info tel 511 6500

• Tööd saab kogemustega ehitaja/
ehitajad. Info tel 504 0457

• Otsime oma meeskonda mööb-
litislerit - eritellimusmööbli val-
mistamine tööjooniste järgi al-
gusest lõpuni koos paigaldusega. 
Kandidaadilt ootame: iseseisva 
töö oskus, jooniste lugemise os-
kus, varasem töökogemus tisle-
rina, kohusetundlikkus, täpsus ja 
hoolsus, ausus ja töötahe, suudad 
oskuslikult oma tööülesandeid 
planeerida. Ettevõte pakub: täis-
kohaga töökohta, huvitavat ja 
mitmekesist tööd, kohapealset 
täiendavat väljaõpet, sõbralikku 
ja toetavat meeskonda, tulemusest 
sõltuvat palka. Porsa EST, riho@
porsa.ee

• Algaval hooajal saab tööd hal-
jastustööline/trimmerdaja. Info 
tel 511 6500

• RTR Teenused OÜ võtab tööle 
veoauto lukksepa, töökoht asub 
Moe külas. Tel 506 1861

• Pakume tööd poolhaagis-kallu-
ri juhile, kindel töö Ida-Virumaal, 
töötasu 1800 €. Tel 501 0433

• Otsime enda meeskonda C- ka-
tegooria autojuht-operaatorit 
survepesuautole. Tel 5194 4298

• Pakkuda tööd traktoristile! 
Omalt poolt pakume: motiveerivat 
töötasu, tasuta elamine, toetavat 
ja sõbralikku kollektiivi, stabiilset 
tööd aastaringselt. Vastu ootame: 
traktoristiload, vastutustund-
likkust, farmis töötamise koge-
must või valmidust õppimiseks. 
Alkoholi sõpradel palun mitte 
tülitada! Töökoht asub Soomes. 
Kui Sind see pakkumine kõnetas 
ja soovid rohkem infot: inglise- 
või soome keeles vestlemiseks 
helistage numbril +358 505117 
721; eesti keeles +358 50550 
6577

• Seoses töömahu suurenemisega 
võtame tööle CE-kategooria au-
tojuhte rahvusvaheliste vedude 
jaoks. Marsruudid Eesti-Root-
si-Soome-Eesti, Eesti-Soome-Ees-
ti, Eesti-Soome-Venemaa-Eesti 
jne. Päevatasu alates 75 €. Tööle 
võimalik asuda kohe. Tel 501 
9427 (Enno), mlktransport.info@
gmail.com

KOOLITUSED

• 20.04 algab Rakveres kursus tõs-
tukijuhtudele (aku, auto, teleaoop, 
hüdro, frontaal). Tel 523 1883/444 
5866, kit.cut.oy@gmail.com

• Eskaro AA sisevärvid ja deko-
ratiivvärvid. 10.05.2022 kell 16.00 
toimub Rakvere Ametikoolis (Piiri 
8, Rakvere) koolitus Eskaro AS 
sisevärvid ja dekoratiivvärvid, 
koolitus toimub peamajas ruum 
A-122, koolitus on huvilistele 
tasuta. Räägin valikus olevatest 
värvidest ja teeme praktikat, et ise 
erinevaid värve proovida. Ennast 
saab koolitusele registreerida 
e-posti teel kristi.murumaa@
eskaro.com või telefoni teel 5919 
6830
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Võtame tööle 

haljastus-
töölise. 

Tel 5333 7410
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

OSTAME KOKKU: VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

NÄDALAPAKKUMISED 15. - 21. aprill

SOODUSPAKKUMISED! 15. - 21. aprill

Kondenspiim suhkruga
Jaani
250 g

Texase ahjušnitsel
470 g
Nõo

Texase ahjušnitsel
470 g
Nõo

Suvitaja triibuliha
350 g
Rannarootsi

1.08
1.44

7.20 €/kg

3.68
4.38

3.18
3.98

Viiner juustuga
1 kg

Pelmeenid Sibirskije
(külmutatud)
400 g

2.98
8.51 €/kg

4.38

3.88
8.26 €/kg

4.54

2.84
7.10 €/kg

3.44

0.88
4.00 €/kg

1.08

1.74
5.80 €/kg

2.14

1.28
3.20 €/kg

1.68

1.18
2.95 €/kg

1.38

1.98
9.90 €/kg

2.28

1.18
7.87 €/kg

1.44

1.58
12.64 €/kg

2.28

Mandlijook Alpro
1 l
2 sorti

2.34
2.88

2.28
2.78

Kuivatatud marjade ja papaia segu
Premium Germund
300g

Kuivatatud marjade ja papaia segu
Premium Germund
300g

Kuivatatud marjade ja papaia segu
Premium Germund
300 g

Kummikomm Haribo
al 175 g
4 sorti

Šokolaadikommid Maltesers
85 g
Mars

1.28
9.14 €/kg

1.98

0.88
1.08

1.58
1.78

0.34
8.50 €/kg

0.38

0.84
4.20 €/kg

0.98

1.58
7.90 €/kg

1.84

1.08
12.71 €/kg

1.44

1.28
al 6.40 €/kg

1.68

1.28
6.40 €/kg

1.78

0.88
5.18 €/l

al 1.14

1.98
6.60 €/kg

2.78

2.68
19.14 €/kg

3.48

Kodune hakkliha
(pakendatud)
1 kg

Šašlõki toorvorstid
Rakvere
400 g
HKScan

Šašlõki toorvorstid
Rakvere
400 g
HKScan

Maksapasteet Wõro
220 g
Atria

Kanasupp Mamma
300 g
Saarioinen

Margariin Voimix soolane
60%, 400 g

Või soolakristallidega
Mo Saaremaa
80%, 200 g

Juust Eesti
(viilutatud) 150 g
E-piim

Valgehallitusjuust Brie President
32%, 125 g
2 sorti
Estover

A+ A

Täispiim Alma
3,8-4,2%, 1 l
Valio

Joogijogurt Skyr AB
1 kg / 2 sorti
Farmi

Koorene kohuke Saare
40 g / 3 sorti

Puding Tere
(laktoosivaba)
200 g / 3 sorti

Jäätis Super Viva
170 ml / 4 sorti

Pistaatsiapähkel Mogyi
140 g

Rosinad šokolaadis Bedo
200 g

Nätsukomm Kracher
Maoam
200 g

A+ A

Šašlõki toorvorstid
Rakvere
400 g
HKScan

12.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

A+ A

Juustupulgad Pik-Nik
140 g
2 sorti

12.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Poolsuitsuvorst Lepna
(viilutatud) 150 g

Texase ahjušnitsel
470 g
Nõo

A+ A
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!
15. - 28. aprill

Küünte- ja
kätepalsam OSH
75ml

Kohupiimakreem pasha
380 g
Tere

Kulitš
al 130 g / 2 sorti
Eesti pagar

Piimašokolaad Kevad
20 g
Kalev

1.48

1.18

1.18

9.80 €/kg

0.98
2.48

0.36 €/tk

2.14

Piimašokolaadist jänes
150 g

Kleebised
Munadepühad
1 leht

Piimašokolaadid Only
(võrgus) 100 g

Kiisueine Gourmet Perle
85 g / 2 sorti

Gaseeritud puuviljavein Grantini
Sweet Spakling
10%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Geel Garnier
Hyaluronic Aloe Jelly
50 ml

Näopesugeel Garnier
roosiveega
200 ml

Šampoon ja palsam Elvital
Extraordinary
kuivadele juustele
al 200 ml

Svammlapp Vileda
Microfaser
1 tk

Hügieeniside Libresse
Ultra Thin Normal
10 tk

Koeratoit Darling
(juurviljadega, kuiv)
3 kg / 2 sorti

Koeratoit Darling
(juurviljadega, kuiv)
3 kg / 2 sorti

Nr
800g / 2 sorti
Nr
800g / 2 sorti

Närimispulgad koertele
Purina Adventuros
al 90 g / 2 sorti

Paberk ter tt Grite Orchideä ä
Gold Chef
(3-kihiline)
1 rull

Puhastussvamm Vileda
Miraclean
2 tk

Pesugeel Persil
(20 pesukorda) 1 l
2 sorti

Geelkapslid Ariel
All in 1 / 13 tk
2 sorti

Pesuloputusvahend
Lenor
750 ml
2 sorti

Nõudepesumasina kapslid
Fairy
al 24 tk
2 sorti

Nõudepesuvahend Fairy ja täide
al 350 ml
2 sorti

Üldpuhastusvahend
Botanical Origin
500 ml
2 sorti

Puhastusgeel
Dr.Beackmann
(ahjule ja grillile)
375 ml

Muu alk.jook Hartwall Original
Long Drink
5,5 44 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT Vein Teliani
Valley Alazani
al 11 75 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Georg. tähisega
vein Hardys BIN
al 12,5 75 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Muraka
18 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Label 5 Classic
Black Scotch Whisky
40 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Label 5 Classic
Black Scotch Whisky
40 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Moskovskaya Osobaya
40 2 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Absolut Vodka
40 1 l%,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambapasta Colgate
al 75 ml
2 sorti

1.48
2.24

al 14.80 €/l
1.98

2.98

3.98
6.48

79.60 €/l

3.48
4.98

17.40 €/l
0.48

0.64

5.33 €/kg

2.48
al 3.28

al 9.92 €/l

1.08
1.64

al 0.11 €/tk

3.98
5.68

0.31 €/tk

5.98
7.98

al 0.21 €/tk

3.18
3.98

al 8.48 €/l
1.98

2.88

Hambahari Colgate
Slim Soft
1 tk

1.58
1.98

6.32 €/l
1.94

2.38

3.88 €/l

Vedelseep Fa ja täide(250 ml) (500 ml)
2 sorti

Tualettseep Safeguard
90 g / 3 sorti

Üldpuhastusvahend
Ajax Pure Home
1 l

4.68
6.38

1.78
2.38

2.37 €/l

1.48
1.88

0.74 €/tk

0.98
1.48

1.68
2.48

12.28
16.98

al 0.24 €/tk

2.78
3.88

5.56 €/l

2.88
3.48

7.68 €/l

0.64
0.88

7.53 €/kg

0.98
1.48

al 8.17 €/kg

1.38
1.98

1.10 €/kg

3.98
5.98

1.33 €/kg

1.88
2.28

0.09 €/tk

3.98
al 5.58

5.31 €/kg

Grilltaldrik Smile
Bio-kattega
16 x 19 cm / 20 tk

Kassitoit ONE Dual Nature
Purina
750 g
2 sorti

12.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.58

9.54 €/kg9.54 €/kg

1.24
2.58

6.60 €/kg

1.98

0.44

16.00 €/kg

0.32

1.18

9.87 €/kg9.87 €/kg

1.48
1.98

Tibud munakoores
6 tk

1.18

3.53 €/kg

1.68

1.34

Viski Label 5 Classic
Black Scotch Whisky
40 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Koeratoit Darling
(juurviljadega, kuiv)
3 kg / 2 sorti

Alkoholivaba vahuvein
Blue Nun Silver
0,75 l

5.28
5.88

7.04 €/l
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

4 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, 
vesi, soojusenergia, prügi, 
söögitegemise võimalust). 

Min. periood 2 kuud. 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

3 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, 
vesi, soojusenergia, prügi, 
söögitegemise võimalust). 

Min. periood 2 kuud. 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

RASKETEHNIKA, 
FRONTAALLAADURITE, 
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika
VEOAUTODE ning 
SÕIDUAUTODE
- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde
KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures
RASKETEHNIKA 
ning VEOAUTODE
- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde 
või tee äärde
ALUSVANKRI 
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE 
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ 
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

www.cormet.ee

Tel 5349 1627 
Andrus Ilves

andrus.ilves@uusmaa.ee

Tel 5349 1627 
Andrus Ilves

andrus.ilves@uusmaa.ee

VÕTAN MÜÜKI KINNISVARA NING 
AITAN SIND KÕIKIDES KÜSIMUSTES!

MUUDATUSPROJEKTIGA
ELEKTRIPAIGALDISE AUDITIGA
EHITUSJÄRGSETE TEOSTUSJOONISTEGA
TULEOHUTUSE DOKUMENTSIOONIGA
EHITISE AUDITIGA
KASUTUSLOA TAOTLUSEGA
JURIIDILISTE KÜSIMUSTEGA
MAKSUSTAMISE KÜSIMUSTEGA

GARANTEERIN SULLE PARIMA HINNA TEHINGU!

KINNISVARA

• Kinnisvara ost/müük/üür. 
Pakun tasuta konsultatsiooni, 
kuidas müüa või anda üürile 
oma kinnisvara turu parima 
hinnaga! Soovi korral teeme 
kogu töö teie eest ära. 1. Edu-
ka müügi- ja üüritehingutega 
seotud asjaolude rakendami-
ne ning müügi/üüri tehinguni 
kogu protsessi läbiviimine 
algusest lõpuni. 2. Dokumen-
tatsiooni kontrollimine. 3. 
Profifotode teostamine. 4. 
Müügiplaani koostamine. Võta 
julgelt ühendust kui Sul tekkis 
küsimusi. AIGAR - maakler/
konsultant. Tel 5853 1339, 
e-mail: aigar@konsultkinnis-
vara.ee

• Kiirelt müüa remonti vajav kor-
ter Sääse 8-8. Tel 5671 8186

• Müüa ahiküttega 2toaline 41 m2

suurune korter, Pikk 37 Rakvere. 
Hind 26 650 €. Tel 5034972, info@
ko.ee

• Müüa 2toaline remonti vajav 
ahjuküttega korter Kundas Pargi 
tn. Tel 5684 7241

• Müüa 2toaline ahikütte-
ga korter, korter on kõrgete 
lagedega ja tänu sellele on 
ehitatud magamiseks koht lae 
alla, korter remonditud 3aastat 
tagasi, korter on hubane ja 
kompaktne. Julgelt tulge vaa-
tama, hinnas saame rääkida 
– hind 65 000 €. Tel 553 5125

• Müüa kahe majaga kinnistu
Rakvere kesklinnas, võimalikud 
variandid. Info tel 5342 5932

• Müüa garaaž Rakveres. Info tel 
526 0092

VAHETUS
• Vahetada kaks 1 Mai pst 19 asu-
vat 2toalist ahjuküttega korterit
Tapa linnas asuva maja vastu. 
Korterid on trepiga omavahel 
ühendataud. 5 tuba, köök, 2 WC 
ja dušš, üldpind 100 m2, hoovis 
asub 2 kuuri ja keldris 4 boksi, 
elektri boiler, WCs põrandaküte, 
tube kütavad 2 ahju ja pliit ning 
malmkamin. Maja peab olema ela-
miskõlbulik ja asuma Tapa linnas 
või selle lähedal. Info tel 5302 2474

• Vahetada või müüa 2toaline
korter Rakvere kesklinnas 2toa-
lise korteri vastu Kuusalusse. Tel 
5800 4765

• Vahetada Aaspere korter Hulja-
le või Kunda, on ka teisi variante. 
Tel 5678 3750

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi 
mugavustega korteri Rakveres 
otse omanik ult. Tel 508 1311

• Soovin osta korteri või maja
Rakveres või lähiümbruses, võib 
vajada remonti. Soodsa hinna 
puhul tehing kohe! Tel 522 6500

• Ostan hoone või korteri. Pakku-
da võib erineva valmidusastmega 
objekte Rakvere Pikal tänaval või 
selle lähiümbruses. Kinnisva-
raportaalides pakutavaga juba 
kursis. Tel 551 1073

• Ostan maakodu Rakverest kuni 
30 km kaugusele. KV pakkumis-
tega kursis. Anna oma kodule uus 
elu! Tel 5348 4711

• Soovin osta maakodu Lääne-Vi-
rumaal, Rakverest max 25 km. 
Eelistame palkmaja, kuid oleme 
avatud ka teistele pakkumistele. 
Maja suurus alates 90 m2 ja krunt 
alates 7000-8000 m2. Hind max 
95 000 €. Kontaktid: tel 5630 7082 
ja 5341 3042 või jannevalem@
gmail.com

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
seisukord pole oluline ja samuti 
võib sisse jääda kogu teie vana 
prügi või mittevajaminevad asjad. 
Hind kokkuleppel. Tel 522 6500

• Ostan garaaži Rakvere, Sõmeru, 
Kunda, Haljala piirkonnas. Sobi-
vusel kiire tehing. Tel 515 0246

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

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

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda 1toaline korter
Rakvere kesklinnas, II korrus. Tel 
5358 6829

• Üürile anda 2toaline mugavus-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5358 6829

• Üürida Võiperes värskelt remon-
ditud 2toaline korter, mis on 
sisaldab kõike eluks vajaliku (TV, 
pesumasin, mööbel, nõud jne.) 
Üürnikult eeldame puhtuse ja 
korra hoidmist. Aiamaa võimalus. 
Üür 150 € + elekter, vesi. Info tel 
5619 9994

• Anda üürile 2toaline ahjukütte-
ga möbleeritud korter Rakveres, 
vesi õues, aiamaa. Üüri hind 120 € 
+ maksud. Info tel 527 0058

• Anda üürile 3toaline korter
Pikal tänaval alates maikuust. 
Ahjuküttega, I korrusel, osaliselt 
möbleeritud. Tel 5387 6843

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa VAZ-21051, 1991. a, ÜV 
08/2022. a, hind 2500 €. Tel 5342 
5932

• Müüa odavalt vähekasutatud 
rehve 13-15 tolli. Tel 529 1004

OST

• Ostan sõidukeid, kaubikuid 
ja maastureid igas seisukor-
ras! Raha kohe kätte! Vajadusel 
kustutame registrist! Helistage 
julgelt, maksan rohkem! Tel 
5355 5848

• Ostan seisvaid autosid ja 
romusid! Ostan ka neid mida 
lammutus ei soovi. Sularaha 
kohe kätte! Vajadusel registrist 
maha! Võib pakkuda absoluut-
selt kõike, ka paberiteta utiili. 
Tel 5631 1001

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

• Ostan kasutult seisma jää-
nud või kiirmüügihinnaga sõi-
dukeid. Toimivaid, avariilisi, 
riketega, arvelt maas, vanu ja 
lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 
peal kiire vormistamine ja tehing. 
Pakkumisi ootan seisevauto@
gmail.com või tel 5618 8671. 
Järgi tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks: 
www.seisevauto.ee

• Ostan igasuguses seisukorras 
vanu sõidukeid, vanaaegseid
sääreväristajaid, tsikleid. (VAZ, 
GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, Riga, 
delta) jne. Maksan head hinda!  
Tel 5388 4499

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

• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hinda. 
Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remon-
ti, olla seisnud, avariilised, heas 
korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda! Tel 
5357 7108

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Teostame autoremonti ja hool-
dust. Hind 20-25 €/h. JRV-Project 
OÜ. Tel 5899 8894

VEOTEENUS JA RENT
• Soodne Takso Rakveres. Sõidu 
alustus: 2,50 €; 06.00-23.00 - 0,90 
€/km; 23.00-06.00 – 1 €/km. Kiirelt 
kohale igale poole! Tel 5878 8129

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
mudel (2,45 x 9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2 
x 2.35 KJ 7200). Tel 513 2021

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük 

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

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

FEKAALIVEDU

• 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

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

KAEVETEENUSED

•  Osutame kaeve- ja planeeri-
misteenuseid ekskavaatoriga. 
 Tel 520 7616    

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust
ja kanalisatsioonikaevude tüh-
jendamist. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 
5194 4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Biopuhastite ja septikute pai-
galdus ning müük. Tel 5757 0202, 
e-post erlend@eestiseptik.ee

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine ja rõn-
gaste vahetamine. Käsipumpade 
remont ja kaevuümbriste ehitus. 
Tel 5840 0240

• Kütte-, vee- ja kanalisat-
sioonitööd. Eramajas, kor-
teris kui ka tootmishoones. 
Tehnosüsteemide hooldus, 
remont ja diagnostika. Eri-
väljasõidud 7 päeva nädalas. 
info@watercat.ee, tel 5697 
9409

• Vee- ja kanalisatsjooni trassi-
de ehitus (sise, välis). Septikute 
ja mahutite paigaldus, olemas 
septikutel eurosertifi kaat. Santeh-
nilised tööd. Hinnad head. Info tel 
5808 5965

• Oü MK-Tech. Torutööd. Vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku pai-
galdus  ning renoveerimine. 
Sanitaartehnika paigaldus ja 
hooldus. Info tel 5336 5699

• Santehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• Teostan santehnilisitöid Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, sisevii-
mistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

• Teostame elumajade, korterite, 
vannitubade ehitus- ja remon-
ditöid. Tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979

• Teostame erinevaid ehitus-
töid: katusetööd, plekk katus, 
kivikatus, vihmavee süsteemid; 
puitfassaadid, plaatfassaadid; puit 
konstruktsioonid, kuurid, terras-
sid, keldrid; uste vahetus, akende 
vahetus; kipsitööd jpm. Helistage 
tel 5668 4415 - tuleme vaatame töö 
üle ja lepime hinna kokku.

• Teostame kõiki ehitus- ja re-
monttöid nii eramutes kui kor-
terites, siseviimistlus, parketi 
paigaldus, vannitoad jne. Fassaa-
did (soojustamine, värvimine), 
vundamendid, katused jne. San-
tehnilised tööd. Hinnad taskuko-
hased, küsi julgelt ja leiame koos 
lahenduse. Tel 5808 5965

• Ametipojad OÜ. Ehitustöödega 
tegelev ettevõte. Teostame järg-
nevaid töid: fassaaditööd (puit-
fassaadi värvimis hooaeg algamas, 
vana moodsad töövõtted). Katu-
setööd, lammutustööd, haljastus. 
Tegutseme üle Eestis. Kogemusi 
üle 10 aasta. Pakkumise saamiseks 
kontakteeru: ametipojad@gmail.
com, tel 5660 6713

• Teostame kvaliteetset ehi-
tus- ja viimistlustööd. Ül-
dehitus, remonttööd (korterid, 
majad, kõrvalhooned), maja 
ehitus vundamendist võt-
meteni. Kui hindad täpsust 
ja head kvaliteeti, siis helista 
tel 527 4546 või kirjuta meile 
ardo_lint@hotmail.com 

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

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

• Tänavakivide paigaldus. Hal-
jastus, piirdeaedade ehitus. 
Tel 5454 0286, Sillutuskivid24@
mail.ee

• Pakume üldehitusteenust. Tel 
501 3862

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

• Teostame ehitus- ja remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilisitöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Ma a l r i t ö ö d ,  t r e p i ko d a d e 
remont, fassaadide värvimi-
ne, üldehitus, renoveerimis-
tööd. Tel 5897 9293, Ehmes.ee. 
Lai 3 a

• Teeme igasuguseid lammutus-
töid. Tel 5891 6787  

• Kogemustega elektrik teostab 
erinevaid elektritöid. Hind kok-
kuleppel. Tel 5689 4149  

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, 
kaminad ehitus ja remont. Tel 
5647 2716, email: viruahjud@
gmail.com

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapitsi ehitus ja remont. 
Tel 5557 9399

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust  (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717
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OSTA
MÜÜ 

VAHETA
kuulutaja.kuulutused.ee

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Murutraktor 
John Deere X107
Mootor 500 cm3

Briggs&Stratton OHV 
+ Lõikelaius 107 cm, 

külgväljavise
+ Malmist esisild
+ Tugev valtsitud niiduheeder

Tavahind: 3550.-

Jaama pst 11, Rakvere
+372 5853 6925

www.forestplus.ee

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

• 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

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

MUUD TEENUSED

• Kümblustünni rent. Hind 
alates 45 €/ööpäev. Rakvere 
piires transport tasuta. http://
www.saunatünn.ee. Tel 514 
7518

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Maahooldustööd Virumaal. 
Kululõikus/rohulõikus/muru-
lõikus. Teenus eraisikule. Tel 514 
8661

• Pakume oma klientidele oht-
like jäätmete ja elektroonika 
väljavedu kodudest (boilerid, 
elektripliidid, külmkapid, värvid, 
aerosoolid, õlid, akud jne) Lää-
ne-Virumaa piires. Hinnad alates 
15 €. Tel 5803 8559

• Hauaplatside hooldus. Ke-
vad on saabunud! Nüüd on 
täpselt õige aeg, kus saame 
korda teha Teie lähedaste 
hauaplatsid, küünla süütami-
sest kuni hauapiirete paigalda-
miseni. Küsi hinnapakkumist: 
hauaroom@gmail.com või 
helista tel 5346 5466/5638 
9460. FB: Hauarõõm

• Teostame õhksoojuspumpade 
hooldust, remonti, paigaldust. 
Tel 5683 5656

• Pehme mööbli riide polstri 
ja vedrude vahetus, veo või-
malus. Tel 506 1547

• Arvutite hooldus ja remont. 
Printerite müük, hooldus ja rent. 
Kohapeal suur valik kvaliteetseid, 
soodsa hinnaga analoogtoonereid. 
Alates 31.01.2022 uus aadress E. 
Vilde 3, telefon 553 5475, meiliaad-
ress info@itsalong.ee

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

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5672 7175

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Ära anda 2 nõukaaegset akent. 
Mõõdud: laiused 71 cm ja 58 cm; 
kõrgused 140 cm. Tel 5558 3790

• Müüa 1943-44 aastakäigu rin-
delehed (UUS RADA). Nõuka-
aegseid vene- ja eestikeelseid 
lasteraamatuid, tehnika ajakir-
ju, postkaarte, marke, märke, 
kalendreid, tikutoosietikette, 
vimpleid, vanu lauakellasid, 
fototehnikat, albumeid, orde-
neid, CD, vinüüle, helikassette, 
lauanõusid, raadioid, telefone 
ja kila-kola. Tel 508 6959

• Müüa nõukaaegseid töökorras 
kinoprojektorid (UKRAINA ja 
LUTŠ), palju filmilinte (8mm 
ELU), telefonikaarte, suveniire, 
šellak- ja vinüülplaate, helikas-
sette, roostevabast õlleankru, 
vana mootorratas K-175A doku-
mendiga ja muud kila-kola. Tel 
508 6959

• Müüa nõukaaegseid raama-
tuid. Tel 5550 5148

• Kooritud kuuselatid ja aiapos-
tid. Tel 5662 5497

• Müüa naiste jalgratas Classic, 
olemas kompuuter, rattakell, toe-
tusjalg, pudelihoidja. Hind 300 €. 
Lisainfo tel 510 9617

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapida-
miste likvideerimisel. Raha kohe, 
koju kutsed tasuta, üle Eesti. Antii-
giäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 
528 2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan Tarbeklaasi tooteid: vaa-
sid, klaasid, pitsid jne. Pakkuda 
võib kõike. Tel 507 9984

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

• Ostan värvilisi tarbeklaasi
vaase, maksan kuni 160 € 
vaasist. Paku julgesti. Tel 5672 
7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristall-
nõusid,- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

• Ostan värvilisi tarbeklaasi
vaase, maksan kuni 160 € 
vaasist. Paku julgesti. Tel 5672 
7175

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

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan NSVL fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpseta-
jaid, lillevaasid ja muud! Tel 
5607 6805

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel teie küttepuud ja briketti
ning vanaraua ja muu kila-kola. 
Tel 503 1849

• Ostan pliidi plaadi, ahju ukse, 
kruustangid, alasi ja muud ga-
raaži raua kolu. Tel 503 1849

• Ostan murutraktori. Tel 5687 
5845

• Ostan uue valge Pioneer-tüüpi 
pliidi (veepatareidega), mille 
korstnaühendus on tagantvaates 
vasakul umbes 40 cm kõrgusel 
ülaäärest. Tel 526 3871

• Ostan nõukaaegseid naiste
kujusid. Tasun 100 €/tk. Tel 
5677 0569

• Ostan vanarauda – ka väiksed 
kogused, vanavara, raamatuid ja 
kila-kola. Tel 5808 1220 

Ostan pildil olevad esemed. Värvid võivad erineda. 
Pakkuge ka teisi Tarbeklaasi vaase ja karahvine. 

Tel 529 1288

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müüb, 
paigaldab ja hooldab! Kui 
otsid õhksoojuspumpa küsi 
meilt pakkumist! Tasuta kon-
sultatsiooni tel 5662 2050 
või http://www.rakverek-
liima.ee. Lisaks nüüd müü-
me õhk-vesi  soojuspum-
pasid. Küsi pakkumist ka 
meilt!

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, 
koos kohale toomisega. Tel 514 
3328
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• Ostan vanu kellasid. Ei pea 
olema töökorras! Võib pakku-
da ka hambakulda või üksi-
kuid kuld ja hõbe ehteid - ka 
sulatuseks. Kõik muud vanad 
esemed ka huvitavad! Tel 5872 
5458

• Ostan vanu rahasid, orde-
neid, rinnamärke, meda-
leid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

• Ostan nostalgilisi nõu-
sid-serviise (ka üksikuid). Va-
nemaid naiste-meeste ehteid 
(kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, manse-
tid). Huvitavad ka lauanõud, 
vaasid, karpidega lusikad, 
raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud 
ilusad vanad asjad. Tel 5356 
0761, Liina

TEATED

• Lääne-Virumaa Vähihaigete 
Ühendus teatab: 20. aprillil al-
gusega kell 13.00 toimub loeng 
linnavalitsuse saalis nr. 114. Lektor 
hingehoidja-psühholoog Miina 
Piir. Kõik on oodatud. Info telefonil 
5562 8856, Helle

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind kokkuleppel 

Tel 5043 246

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne Virumaa

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 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)

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

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 

parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

kuulutused.kuulutaja.ee www.kuulutaja.ee

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises ko-
tis). Halgude pikkus 30 cm. 
Hind lepal 4 €/kott ja kasel 4,50 
€/kott. Tel 505 1528

• Müüa soodsalt lõhutud küt-
tepuid, pakkuda ka 30 cm 
40 L võrgus kuivi. Tel 5554 
6093

• 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 kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõimalus. 
Tel 501 3862   

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Tel 504 5632

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud, sanglepp. Tel 5192 4320

• Müüa toored lõhutud küt-
tepuud. Halu pikkus vasta-
valt kliendi soovile. Hinnad. 
Alates 60 �/ruum. Lääne-Viru-
maa, Väike-Maarja vald. Tel 5375 
4750
• Müüa puitbriketti, premium 
pelletit 6/8mm. Transport hin-
nas. Tel 5390 0545
• Müüa lõhutud küttepuid. 
Transport hinnas. Mõõt vas-
tavalt tellija soovile, koorem 
laotud. Hall lepp, sanglepp, 
h a a b,  m e t s a k u i v.  Te l  5 1 3 
7659
• Müüa küttepuid aastaring-
selt koos kohale toomisega, 
veokile laotult 5-15 m³. Kui-
vad 38 cm ja toored 30-50 
cm, hinnad soodsad. Tel 503 
0311

  EHITUS

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

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

•  Müüa soodsalt saematerjali. 
Tel 501 2905   

• Müüa teisaldatavad alu-
miiniumist katuseredelid
viilkatustele - erinevad mu-
delid ja pikkused. Redelid laos 
olemas, soodne transport üle 
Eesti. Eritellimused kuni 8 m 
pikkustele. Tel 503 8628

• Ostan lammutus puit lauda 57 
prussi, palgid 8 €, Vao. Tel 5395 
0313

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
519 6628 või 5354 3002

• Müüa Kungla Talu söögi- ja 
seemne suurust kartulit „Gala“. 
Info tel 514 1338

• Pakun munakoori ja karpe. 
Sümboolselt. Tel 5685 8009

• Müüa sõelutud musta mul-
da, asukoht Rakveres, lisainfo 
telefonil 526 1408

• Purustatud hobusesõnnik, 
asendamatu soojuse hoidja kasvu-
hoones, sobib hästi ka lillede-puu-
de-põõsaste istutamisel väetiseks 
ja aiamaale rammuks. 100 L=6,50 
€. Rakvere piires koju toomine 
tasuta. Tel 5557 2217

• Müüa hobusesõnnikut. Peenes-
tatud ja pakendatud (60 L). Kohale 
toomisega. Tel 520 1570

OST
• Ostan kasutatud mootorsae, 
võib vajada remonti. Tel 503 9650

• Ostan traktori T-40M. Tel 5687 
5845

LOOMAD

• Ostan emahane. Tel 5395 0313

• Kodu otsivad kaks erilist kassi-
poega. Tel 5428 0415

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984 

• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761

•  Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami ja 
kila-kola, viin ära teie mittevaja-
likud asjad jäätmekeskusesse. Tel 
503 1849

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

www.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul Kg 0.68 0.80
Roheline sibul kg 8.00
Till kg 12.00
Petersell kg 8.00
Karulauk punt 1.00 3.00
Küüslauk kg 10.00 12.00
Värske küüslauk, imp. tk 1.00
Vaarika tomat, imp. kg 4.00 5.00
Salatikurk, imp. kg 3.00 3.50
Väike kurk, imp. kg 4.00
Redis punt 1.00
Mugulsibul kg 2.50
Hapukapsas kg 2.50
Porgand, peet, kaalikas kg 1.50
Mustrõigas kg 2.00
Jõhvikad liiter 5.00
Maasikad, imp. kg 5.00
Kultuurmustikad, imp. kg 15.00
Õunad kg 2.50
Mesi kg 7.00
Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5.00
Värsked räimed ja kilud kg 1.50

HINNAD RAKVERE TURUL 14. APRILLIL.
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Müügil uued ja vähe kasutatud riided!

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

MUU

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

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

Avaldame kaastunnet 
Meelisele venna 

VILLU TEEDLA
kaotuse puhul.

Töökaaslased OG Elektrast

Mis tulema peab, see tuleb, 
kellel saab otsa aeg, see läheb, 
minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevase tähe… 
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KUHU MINNA

Lääne-Virumaa Südamehaigete ühing
Üldkoosolek toimub 25. aprillil kell 13 Virma Pubis. Kavas: 2021 aastaa-
ruande kinnitamine ja jooksvad küsimused. Osalemisest teatada  Piretile 
(tel 516 4349) 21. aprilliks. Palume tasuda liikmemaks 7 eurot kohapeal ja 
omaosalus 5 eurot.

Lääne-Virumaa Allergia ja Astmaühing
Koosolekud toimuvad: 20.04 kell 17.30 Berliini Trahteris ja  22.04 kell 14 
Tarekese kohvikus (Tapa valla liikmed). Omaosalus 5 eurot ja liikmemaks 
5 eurot palume tasuda kas kohapeal või Lääne-Virumaa Allergia ja astma-
ühingu kontole: EE312200221061297770. Osavõtust teatada 18. aprilliks 
tel 5342 9043. Kavas: aastaaruande kinnitamine ja ühingu jooksvad küsi-
mused.

Rakvere Teater
16.04 kell 19 Lisaetendus! “Tavaline ime” s/s, lav. Eili Neuhaus
16.04 kell 19 „Kõike head, vana toriseja” v/s, lav. Eili Neuhaus
21.04 kell 19 „Katk.Est.Used.” s/s, lav. Karl Koppelmaa
21.04 kell 19 „Kuni ta suri” v/s, lav. Peeter Raudsepp

Diabeetikute Selts
 Diabeetikute Seltsi üldkoosolek toimub 19.04 kell 13.00 Lai 20 ruumis 114. 
Lektor Allium UPI ühingust, teema-kaasaegne glükomeeter. Ootame ka 
uusi liikmeid. Info tel 5596 6651, Mari

Arsise vaikse nädala muusika 
kõlab Rakvere Kolmainu kirikus
Vaikse nädala muusika kontsert Rakvere Kolmainu kirikus 16. aprillil kl 
19 on justkui muusikaline palve, mis lohutab, kosutab ja turgutab hin-
ge! Esmakordselt kõlavad Arsise kontserdil koos käsikellad ja orel. Selles 
muusikalises sümbioosis kohtuvad Arsise kellade ansamblid ja organist 
Kristel Aer. Kontserdil kuuleb teoseid Eesti muusikast ja maailmaklassi-
kast.

Arsise kellade ansambel, kes varsti saab tähistada oma 30. juubelihoo-
aega, on tänaseks andnud ligi tuhat kontserti üle kogu maailma. Ka kõige 
keerulisematelgi aegadel on käsikellamuusika armastajate rõõmuks leitud 
võimalusi esinemisteks.     

Kui Arsise missiooniks on läbi aegade olnud käsikellamuusika laiem 
tutvustamine ja arendamine, siis Kristel Aer on võtnud südameasjaks 
edendada Eesti orelimuusikat. Kristel on aktiivselt tegutsev kontsertorga-
nist nii kodu- kui välismaal, mitmete tunnustuspreemiate laureaat. Ta on 
õppinud orelit Tallinna Riiklikus Konservatooriumis, Helsingi Sibeliuse 
Akadeemias ja Kopenhaageni Kuninglikus Konservatooriumis ja on oma 
suure teadmiste- ja kogemustepagasiga ka hinnatud orelipedagoog, tööta-
des G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis ja Usuteaduste Instituudis.  

Nii Arsise mängijad kui organist Kristel Aer ootavad põnevusega Vaik-
se nädala muusika kontserte, mis toimuvad nii Rakveres, Tartus, Keilas 
kui Tallinnas.

Kuulutaja

Sõmerul kuuleb pärand-
taimedest ja Eesti aia ajaloost
Sel laupäeval, 16. aprillil on Rakvere vallas Sõmerul peetava Maaelufesti-
vali eelüritus „Aednike ja aiapidajate päev“.

Taluaianduse kujunemise põhijoontest kõneleb raamatu „Eesti aia aja-
lugu“ autor Anneli Banner ja kollektsioonaia omanik Tiia Morfin kõneleb 
aga pärandtaimede kasvatamisest taluaedades. 

„Oleme üritanud Anneli Bannerit ja Tiiu Morfinit juba kaks aastat neil 
põnevatel teemadel esinema kutsuda ja rahvale tutvustada, kuid koroona 
on seni plaani rikkunud – nüüd see lõpuks õnnestub. Tegemist on väga 
põnevate lektoritega. Tiia Morfin on Valgamaal kollektsioonaia omanik, 
ta kasvatab ise pärandtaimi ja kogub neilt seemneid. Anneli Banner on 
põhjalikult uurinud Eesti aia ajalugu ning kirjutanud sellest ka väga huvi-
tava raamatu,“ rääkis ettevõtmise korraldaja Maia Simkin.

Tiia Morfin on lubanud kaasa võtta ka pärandtaimede seemneid, näi-
teks porgandi-, kaalika-, herne-, peediseemneid. Samuti on võimalik soe-
tada Anneli Banneri raamatut „Eesti aia ajalugu“. 

Aednike ja aiapidajate päev algab kell 11 ning on planeeritud pärastlõu-
nani. Sündmus on tasuta, palutakse aga eelnevalt registreerida telefonil 
5277235.

Katrin Uuspõld

Fantastilised elukad
Tänasest jõuab kinodesse 
„Fantastiliste elukate“ kol-
mas film ja need, kellele on 
varasemad osad meeldi-
nud, ei pea ka uues loos 
pettuma. 

Margit Adorf

Muidugi jõuab kinodesse ka uus 
eesti film, kauaoodatud „Apteeker 
Melchior“, kuid kuna ma enne lehe 
trükkiminekut ei ole seda veel ära 
vaadata jõudnud, siis etteruttavalt 
ütlen, et sellest tuleb juttu järgmisel 
nädalal. Seniks aga – „Fantastilised 
elukad“ Harry Potteri autori J.K. 
Rowlingu sulest sündinud lugude 
põhjal.

Fantastilised elukad on muin-
asjutt eelkõige täiskasvanutele või 
vanemale koolieale, see ei ole mingi 
kogupere-lastefilm. Eriti uus osa, 
Dumbledore’i saladustest. Kes ei 

ole varasemaid osasid näinud, nen-
del soovitan enne kinokülastust 
ära vaadata. Täiesti sobivalt näi-
tab „Fantastiliste elukate“ esimest, 
2016. aastal linastunud osa „Fan-
tastilised elukad ja kust neid leida“ 
Kanal 2. Film on eetris reedel, 15. 
aprillil kohe hommikul. Telias on 
ka mõlemad varasemad filmid vi-
deolaenutuses olemas, teine osa on 
„Fantastilised elukad: Grindewaldi 
kuritööd“ (2018).

Niisiis, Dumbledore saladuste 
osa on „Fantastiliste elukate“ kol-
mas film ja kokku peaks selles fil-
mide sarjas tulema viis filmi, nii 
lubas lugude autor Rowling 2016. 
aastal. „Fantastilised elukad“ on 
Potteri lugudest täiesti eraldiseisva 
looga sari ja ongi vast pigem mõel-
dud sellele generatsioonile, kes lap-
sena Potterist vaimustusse sattusid, 
kuid nüüdseks juba täisikka sirgu-
nud. 

Potteri lugude põhjalik tundmi-

ne ei ole „Fantastiliste elukate“ vaa-
tamisel siiski üldse oluline, taustast 
võiks teada vast niipalju, et siin 
tegutsevad Potteri-lugude täiseali-
sed tegelased, kes on „Fantastilistes 
elukates“ ise alles noored ja algajad. 
Filmid on seatud ka reaalsetesse 
ajaperioodidesse, elukate tegevus-
tik toimub ajavahemikus 1926-
1945, kolmanda osa tegevustik saab 
alguse Hiinas, 1932. aastal. 

Kurja võlurit Gellert Grindewal-
di pidi praeguses filmis algselt män-
gima Johnny Depp, kes oli Grin-
dewaldi rollis filmi teises osas. Vaid 
nädal enne võtete algust asendati 
ta aga Mads Mikkelseniga. Deppist 
loobuti seoses tema skandaali sat-
tumisega, kus eksnaine süüdistas 
teda vägivaldsuses. Päriselu skan-
daalide tõesus või ebatõesus kõrva-
le jättes – kriitikud on ühel meelel 
(mina samuti) selles, et Mikkelsen 
on Grindewaldi rollis palju usu-
tavam ja parem kui Depp ja oleks 

seda rolli võinud teha algusest pea-
le. Depp oli Grindewallina rohkem 
karikatuurne tegelane, Mikkelsen 
aga teeb rolli ilma klounaadita ja 
niisuguses esituses mõjub kurjus 
palju sügavamalt ja võikamalt kui 
sellise tegelaskuju puhul, kellest 
on juba kaugele eemale näha, et 
parem ruttu sääred teha, sest mä-
ratsev hull läheneb. Mikkelsen on 
hirmsam just seetõttu, et ta paistab 
nagu inimene teiste seas, petab ära. 
Selline on päris kurjus, naeratav ja 
viisakas, kuid südametu ja külma-
vereline. Seega väga hea valik uue 
filmi jaoks. 

Dumbledore osa täidab siin Jude 
Law, elukate päästjana on jätkuvalt 
filmis Newt Scamanderi osatäitja 
Eddie Redmayne. Selle filmi puhul 
võib juhtuda see, mis raamatust 
filmiks saanud lugude puhul sage-
dasti tekib – need, kes on raamatut 
lugenud, pettuvad, sest filmis ei ole 
ikkagi päris kõike seda, mida kir-
japandult lugeda saab. Aga see on 
konksuga väide, sest „Fantastiliste 
elukate“ kohta ei olegi mingit suurt 
raamatusarja, on ilmunud üks raa-
mat, mille autoriks Newt Scaman-
der ja nüüd J. K Rowling selle ühe 
raamatu põhjal koostöös stsenaris-
tidega arendab uusi stsenaariume. 
Kes pettuvad, siis neil on see küll 
omaenda peas kinni, mina ütleks, 
et näiteks kolmas osa on kindlasti 
areng edasi ja midagi enamat minu 
hing igatsema ei jäänud. Eriefektid, 
lugu, omavahelised suhted – kõik 
peenelt paigas. 

Seekordne lugu on iseenesest 
universaalne ja lihtne – kurjus ta-
hab võimule pääseda ja head ühes-
koos pingutavad, et seda ei juhtuks. 
Nagu öeldud, siis see ei ole mingi 
lastefilm, seikluslikkust küll on ja 
võlumaailma samuti, kuid loo ju-
tustamise poole pealt on tegemist 
siiski pigem draama kui seiklusfil-
miga. Kindlasti ei tohiks sellesse 
suhtuda nii nagu see oleks mingi 
uus „Harry Potter“, ei ole ja kaugel 
sellest. See film on teekond, oma-
moodi road-movie läbi võlumaail-
ma ja vähemalt mulle see teekond 
meeldis. Laste jaoks aga on film 
kohe kindlasti igav, selles pole 
kahtlustki. 

Noort Albus Dumbledore’i mängib Jude Law. Foto: Pressimaterjalid
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LIHAPOOD
VAALA KESKUSES

LIHAPOOD
VAALA KESKUSES

Seahakkliha 2.29 €/kgSeahakkliha 2.29 €/kg

Sealiha 2.99 €/kgSealiha 2.99 €/kg

T-R 10-18
L 10-15

T-R 10-18
L 10-15

AVATUD

TEL. 509 9513  / /

Praad kondiga 3.39 €/kgPraad kondiga 3.39 €/kg

PARIMAD HINNAD

• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID,
KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS
Rakvere
Lääne 36
Tel 511 0286

LAOMÜÜK

Lepapuidust mööbel
sauna ja suvilasse,

voodrilauad, lavalauad,
põrandarestid

REISKA PA OÜ

PARIMAD HINNAD

Suur valik profikvaliteediga

nullpöörderaadiusega

Toro niidukeid

Suur valik profikvaliteediga

nullpöörderaadiusega

Toro niidukeid

Jõhvi
Rakvere mnt 38a,

tel. 550 3660

Husgvarna
Rakvere
NIINE 4,

tel. 325 1111
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