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Aasta 2021 linnuks valiti kuldnokk
E esti Ornitoloogiaühing, 

kes tähistab tänavu 100. 
juubeliaastat, valis 27. 

korda aasta lindu ja tänavu 
pälvis selle tiitli kuldnokk.

Kevadekuulutajat kuld-
nokka (Sturnus vulgaris) 
tuntakse täpilise musta su-
lestiku ja kollase noka järgi. 
Märtsi alguses Eestisse tagasi 
saabuva rändlinnu rohekas-
violetselt helkiv sulestik on 
silmatorkavalt kaunis.

Kas aias või pargis toimetab 
pesakastil parasjagu emas- või 
isaslind, saab teada sulestikku 
silmitsedes: isasel kuldnokal 
on emaslinnuga võrreldes 
väiksemad tähnid ning sules-
tik läigib lillakas-rohekamalt. 
Tähelepanelikumad loodu-
sevaatlejad märkavad aga ka 
isaslinnu sinakat nokatüvikut 
ja tumedamat silma.

Kui pesitsusperiood juu-
nis lõppeb ja pojad lahkuvad 
pesast, hakkavad kuldnokad 
sulgima. Linnukeste kulu-
nud suled vahetuvad uutega. 
Sel ajal on kuldnokk puhke-
sulestikus ning kaetud üleni 
kollakasvalgete tähnidega. 
Ka kuldnoka kollane nokk on 
hoopis must, kuna erksavär-
vilise kollase nokaga pole vaja 
enam paarilist ligi meelitada.

Kui kohata sügisel või 
talvel musta värvi kollase 
nokaga lindu, pole ta kuld-
nokk, vaid isane musträstas.

Pesast lahkuvad noored 

kuldnokad on üleni kahvatu-
pruunid ja üsna ilmetud. Suve 
lõpus ja sügisel muutuvad 
noored linnud välimuselt ta-
sapisi vanalindude sarnaseks. 
Sulgimisperiood on linnu-
ilmas mitmekesine – sel ajal 
võib kuldnokkadel märgata 
kõikvõimalikke, mõne täpiga 
kuni üleni kirjusid sulestikke.

Armastatud loodusemees 
Fred Jüssi kirjutab oma raa-
matus „Linnuaabits“, et kuld-
nokk laululinnuna kuulub 
meie parimate jäljendajate 
hulka, kes paneb oma lau-
lu kokku sellest, mida ümb-
rusest kuuleb: „Kõik läheb 
asja ette: koera klähvimine, 
kana kaagutamine, aiavärava 
krääksatus, isegi traktorit os-

kab kuldnokk käivitada. Nii 
nagu merelaiu kuldnokk lau-
lab laiuhääli, nõnda matkib 
külakuldnokk küla ja metsa-
kuldnokk metsa ning eemalt 
kostvat raba. Puurikuldnokk 
ei tea metsast ega merest mi-
dagi, tema laulab raadiot ja 
oma peremeest või -naist ja 
võib, kui teda õpetada, ära-
tuntavalt vilistada „Minu isa-
majakest“.“

Jüssi toob näite nõukogu-
de ajal „rääkima“ õpetatud 
kuldnokkadest, väites, et Le-
ningradi (praegune Peter-
burg toim.) kuldnoka Saša 
sõnavara ulatus kolmanda 
eluaasta lõpuks 40 sõnani, 
tema vend Miša õppis samal 
ajal selgeks vaid 15 sõna.

Atlandi ookeani eraldatu-
ses, Fääri saartel elavad kuld-
nokad on märksa vaesema 
lauluga kui meie omad, sest 
valikuvõimalused on seal 
piiratud, teab Jüssi. Lauluga 
meile kuldnokad märtsis tule-
vad, lauluga oktoobris ka lä-
hevad. Ainult et sügisene laul 
– see lauldakse ansamblis või 
kooris, kipub kõlama enam 
lärmina või koguni mürana, 
kui linnuparv on suur.

Kuldnokk laulab enamasti 
mõnel kõrgemal ja nähtava-
mal kohal, näiteks pesakasti 
katusel, oksal, antennil, mis-
tõttu on tema laulmist hõl-
pus jälgida. Laulmise ajal ajab 
kuldnokk pea veidi kuklasse, 
turritab kurgusulgi ning vä-
ristab ripakil tiibu.

Veel 19. sajandi alguses oli 
kuldnokk Eesti aladel pigem 
vähearvukas ja vaid kohati le-
vinud. 19. sajandi teisel poolel 
kuldnoka arvukus tänu pesa-
kastide ülespanemisele aga 
märkimisväärselt tõusis.

Enne pesakaste elasid kuld-
nokad kaljupragudes ja puu-
õõnsustes ning toimetavad 
seal tänaseni. „Mõni paar elab 
allüürnikuna valge-tooneku-
re pesas, koguni kaljukotka 
kaitse all on mõned kuld-
nokad pere soetanud,“ ütleb 
Fred Jüssi. „Loodusmaastikul 
on kohtumised kuldnokaga 
alati huvitavad just sealsete 
lindude repertuaari tõttu.“

Kuldnoka looduslik pesit-
susala on Euroopa ja Lääne-
Aasia, kuid inimese abiga, kui 
näiteks puurilinnud on loo-
dusesse lahti pääsenud, on 
uued asurkonnad tekkinud ka 
teistele mandritele.

Kuldnokkasid pesitseb Ees-
tis hinnanguliselt 200 000 – 
250 000 paari. Valdav osa 
neist rändab hiljemalt 
novembris Lääne-Euroopas 
asuvatele talvitusaladele Briti 
saartel, Põhja-Prantsusmaal, 
Madalmaades ja Belgias. Siis-
ki jääb Eesti Ornitoloogia-
ühingu hinnangul 200–2000 
kuldnokka tänu viimaste aas-
tate soojadele talvedele meie 
asulatesse ja prügimägedele 
ka talvituma.

Kuldnoka lennukiirus võib 
küündida kuni 75 km/h. Ta 
on värvuliste hulgas üks kii-
remaid lendajaid. Kuldnoka 
lend on sirgjooneline, ilma 
laperduste ja üles-alla laine-
tusteta. Maapinnal seevastu 
liigub kuldnokk sammudes 
või sibades, erinedes sellega 
rästast, kes maapinnal hoopis 
hüpates kulgeb.

Kasutatud allikad:
Fred Jüssi. Linnuaabits. AS Aja-
kirjade Kirjastus. 2007.
Eesti Ornitoloogiaühingu kodu-
leht: www.eoy.ee/kuldnokk

Ülle Kask

1959: Charles de Gaulle sai Prantsusmaa presidendiks
Täna 62 aastat tagasi, 
8. jaanuaril 1959. aas-
tal andis Prantsusmaa 
presidendina ametivan-
de Charles de Gaulle – 
mees, keda on nimeta-
tud suurimaks prantsla-
seks pärast 15. sajandil 
elanud pühakut Jeanne 
d’Arci.

Allan Espenberg

1950. aastatel elas Prantsus-
maa üle mitmeid keerulisi 
kriise, mille üheks põhjuseks 
oli koloniaalsüsteemi kokku-
varisemise algus. 1954. aas-
tal sai Prantsusmaa sõjaliselt 
rängalt lüüa Indo-Hiinas, sa-
muti toimusid suured rahva-
väljaastumised ja rahutused 
Alžeerias ja Põhja-Aafrika 
teistes riikides, mis enamikus 
olid olnud pikka aega prants-
laste valitseda.

Samal ajal ei olnud ka 
Prantsusmaa enda elanik-
kond rahul. Riigi majandus 
käis alla, tööpuudus ja inflat-
sioon suurenesid, valitsuse 
rahanduspoliitika halvendas 
majanduslikku olukorda, 
kuna tõi kaasa frangi pideva 
devalveerimise. Elanikkond 

vaesestus katastroofiliselt 
ning selle tagajärjeks olid 
ulatuslikud streigid kogu rii-
gis. Valitsuste eluiga oli üsna 
lühike ja ministrid muudkui 
vahetusid.

Aastaks 1957 halvenes olu-
kord äärmuseni ja ühiskon-
nas süvenesid ekstremistlikud 
meeleolud. Mässuliste vas-
tu võidelnud Alžeeria sõja-
väelased ähvardasid riigi-
pöördega ning 13. mail 1958 
oleks selline riigipööre pea-
aegu ka toimunud. Prantsuse 
ajalehed hakkasid kirjutama, 
et sellises olukorras peab 
keegi võtma vastutuse, sest 
niimoodi enam edasi minna 
pole võimalik.

Terava valitsuskriisi ajal 
tegi president René Coty 16. 
mail 1958 kindral Charles de 
Gaulle’ile ettepaneku asu-
da parlamendi heakskiidul 
peaministriks. Ja pärast riigi 
uue põhiseaduse vastuvõt-
mist enam kui 82 protsen-
di prantslaste poolthäältega 
1958. aasta septembris toi-
musid novembris parlamen-
divalimised, kus de Gaulle’i 
juhitud uus erakond saavutas 
suure edu, võites 189 saa-
dikukohta. Seetõttu polnud 
midagi üllatuslikku selles, et 
21. detsembril valiti Charles 
de Gaulle valimiskogu poolt 
ka riigi uueks presidendiks – 

ta sai üle 78 protsendi kõigist 
häältest.

Prantsusmaa 
suurim patrioot
Nii vannutatigi 8. jaanuaril 
1959. aastal Prantsusmaa pre-
sidendina pidulikult ametisse 
68-aastane Charles de Gaulle, 
kes senini oli olnud peami-
nister. See sündmus lõpetas 
kolm kuud varem alanud põ-
hiseadusliku reformi, mille 
tulemusel sündis Prantsus-
maa Viies vabariik (Cinquiè-
me République), mis kestab 
valitsussüsteemina tänase 
päevani.

Uuel presidendil olid tolle 
aja kohta väga suured õigused 
ja volitused. Tal oli näiteks 
erakorralise olukorra tekki-
des õigus parlament laiali saa-
ta ja korraldada uued valimi-
sed. Samuti kureeris ta isikli-
kult kõiki küsimusi, mis olid 
seotud riigikaitse, sõjaväe ja 
välispoliitikaga, aga pidas sil-
ma peal ka paljudel sisepolii-
tilistel asjadel. Kõigele vaata-
mata ei kuritarvitanud ta oma 
volitusi.

79-aastaseks elanud Char-
les de Gaulle (1890–1970; 
80. juubelist jäi puudu vaid 
13 päeva) sai Prantsusmaa 
suurimaks kangelaseks pärast 
19-aastaselt hukatud katoliku 
kiriku pühakut Jeanne d’Arci. 

De Gaulle juhtis kahel korral 
riiki (1944–46 ja 1958–69), 
kusjuures mõlemal korral 
asus ta Prantsusmaad tüüri-
ma sellal, kui riik oli jõudnud 
rahvusliku katastroofi läve-
le. Aga kui Charles de Gaulle 
lahkus tähtsatest ametitest, 
siis jättis ta endast maha heas 
toonuses, majanduslikus tõu-
sus ja rahvusvaheliselt pres-
tiižse riigi.

Erinevalt mitmest teisest 
Prantsusmaa presidendist oli 
de Gaulle abielus vaid ühe 
korra. 1921. aastal abiellus 
ta 20-aastase neiu Yvonne 
Vendroux’ga (1900–1979), 
kes oli abikaasast kümme 
aastat noorem ja suri te-
mast kümme aastat hiljem. 
Nii elasid mõlemad abikaa-
sad 79-aastasteks. Neil oli 
kolm last: Philippe, Élisa-
beth ja Anne. Kui Élisabeth 
elas 89-aastaseks, siis Downi 
sündroomiga Anne suri vaid 
20-aastaselt kopsupõletikku. 
Huvitav on aga see, et pere-
konna esiklaps, 1921. aastal 
sündinud Philippe on senini 
elus ja sai mullu detsembris 
99-aastaseks.

Jättis järglastele 
suure pärandi
Pärast presidendiametist 
taandumist ei elanud Charles 
de Gaulle enam kaua ja ta suri 

9. novembril 1970. aastal oma 
kodumajas. Tollane president 
Georges Pompidou ütles sel 
puhul: „Kindral de Gaulle on 
surnud, Prantsusmaa on jää-
nud leseks.“ Aga poeg Phi-
lippe de Gaulle meenutas isa 
surmapäeval valitsusele tema 
testamenti: mitte mingisugu-
seid postuumseid auavaldusi 
ega aumärke ning hauakivile 
tuleb märkida üksnes nimi 
koos eluaastatega.

Kuigi kuulsa presidendi 
kirstu saatsid viimsel teekon-
nal tuhanded inimesed, luba-
ti tema matustele Colombey 
maakalmistule üksnes kõige 
lähemad sugulased ja kollee-
gid. Vastavalt de Gaulle’i soo-
vile maeti ta oma tütre Anne 
kõrvale.

Mees jõudis kirjutada 
kümmekond raamatut, mis 
on ilmunud prantsuse kee-
le kõrval ka paljudes teistes 
maailma keeltes ja millest 
mõned on jäänud bestselle-
riteks tänase päevani. Kõige 
suuremat huvi pakuvad tema 
mälestused Teisest maailma-
sõjast, mis käsitlevad aastaid 
1940–1946 ja mahutati ära 
kolme raamatusse. Ka teo-
reetilised tööd sõjakunstist, 
mida anti välja 1920.–1930. 
aastatel, väärivad suurt tä-
helepanu. Aga juba pärast de 
Gaulle’i surma ilmus mahu-

kas viieköiteline teos tema 
kõnede ja esinemistega.

Üldise arvamuse järgi oli 
Charles de Gaulle üsna au-
toritaarne inimene, kel olid 
väga suured võimuvolitused, 
kuid sellele vaatamata loobus 
ta kaks korda vabatahtlikult 
võimust ja astus ametist taga-
si. Ei saa aga mainimata jätta, 
et mitmed lääneliitlased (esi-
joones USA ja Suurbritan-
nia) lausa kartsid de Gaulle’i, 
pidades teda potentsiaalseks 
uueks Hitleri tüüpi diktaa-
toriks. Need kartused siiski 
tõeks ei osutunud ja de Gaulle 
jättis järglastele stabiilse po-
liitilise süsteemi, mida nime-
tatakse Viiendaks vabariigiks.

Charles de Gaulle’i on ni-
metatud sõjakangelaseks, 
Prantsusmaa päästjaks, 
prantsuse rahva ühendajaks, 
Alžeeria ja teiste koloonia-
te vabastajaks. Samas on de 
Gaulle’iga seotud palju sala-
pärast ja müstilist, mistõttu 
teda peetakse ka kaasaegse 
Euroopa üheks kõige vas-
tuolulisemaks tegelaseks. 
Paljud poliitikud on hiljem 
kasutanud de Gaulle’i po-
liitilisi võtteid ja meetodeid 
ning tema elu, suhtumine 
iseendasse ja kohusetundesse, 
püüdlused ja veendumused 
on saanud eeskujuks paljudele 
põlvkondadele.

Emase kuldnoka pesitsusaegne sulestik läigib isaslinnu omast vähem, kuid on rohke-
mate ja suuremate tähnidega ning nokatüvik on valkja tooniga. Foto: Kalmer Lehepuu / 
www.eoy.ee/kuldnokk
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MUST KROONIKA 

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
5. jaanuaril teatati politseile, et Kundas lõi 46-

aastane mees talle tuttavat 47-aastast naist. Politsei pidas 
mehe kahtlustatavana kinni.

4. jaanuaril teatati politseile, et Rakveres rünnati tänaval 
29-aastast naist, kes sai viga. Juhtunu täpsemad asjaolud on 
selgitamisel.

1. jaanuaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 
Vinni valla kortermaja korteris lõi 45-aastane mees oma 
abikaasat, kes sai viga. Politsei pidas mehe kahtlustatavana 
kinni.

VARGUS
4. jaanuaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, 

et Tapal möödus 44-aastane mees kaupluse kassadest al-
kohoolsete jookide eest tasumata. Kahju on ligikaudu 32 
eurot.

2020. aasta oli rekordiliselt soe
2020. aasta Eesti keskmiseks õhutemperatuuriks kujunes 
8,4 kraadi, mis on 2,4 kraadi pikaajalisest keskmisest ja 0,8 
kraadi senisest rekordist kõrgem. 2020. aastat võib lugeda 
senise Eesti kliimaajaloo kõige soojemaks aastaks.

Pikaajaline (1981–2010) Eesti keskmine õhutemperatu-
ur on olnud 6,0 kraadi. Arvestatuna 1961. aastast, on seni 
kõige soojemad aastad olnud 2015 ja 2019, mil Eesti kesk-
mine õhutemperatuur oli 7,6 kraadi.

2020. aasta algas rekordiliselt – nii jaanuaris kui ka veeb-
ruaris oli Eesti keskmine õhutemperatuur enam kui 6 kraa-
di üle normi. Normilähedane oli õhutemperatuur kuu kes-
kmisena aprillis ja augustis ning normist madalam mais ja 
juulis. Ülejäänud kuudel oli õhutemperatuur normist kõr-
gem. Tavapäratult soe oli ka november, mis oli 4 °C normist 
soojem.

„Esmakordselt ületas Eesti keskmine õhutemperatuur 
8 kraadi piiri. Seega on tegemist Eesti kliimaajaloo kõige 
soojema aastaga. Aja jooksul selgub, kas see oli üksik sähva-
tus nagu 1975. aastal kui esmakordselt ületati 7 kraadi piir. 
Siis kulus 14 aastat enne kui temperatuur taas nii kõrgele 
tõusis,“ kommenteeris Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste 
osakonna juhataja Miina Krabbi.

Kümne kõige soojema aasta hulgas on vaid kaks aastat, 
mis ei pärine 21. sajandist, need on 1989 ja 1975. aasta.

Keskkonnaagentuuri ilmateenistus tähistab käesoleval 
aastal oma 102. tegevusaastat. Ilmateenistuse põhifunktsio-
oniks on ilmaprognooside ja -hoiatuste koostamine ning 
nende edastamise ja kättesaadavuse tagamine.

Täpsemalt on võimalik 2020 aasta temperatuurikõikumisi 
uurida Riigi Ilmateenistuse kodulehelt.

Kuulutaja

Maakonna sotsiaalvaldkonna 
tunnustused ootavad kandidaate
 L ääne-Viru Omavalitsus-

te Liit (VIROL) ja Tal-
linna Tehnikakõrgkooli 

Teenusmajanduse Instituut 
kuulutavad välja konkursi 
Lääne-Viru maakonna 2020. 
aasta sotsiaalvaldkonda pa-
nustajate leidmiseks.

VIROL-i tegevdirekto-
ri Sven Hõbemägi sõnul on 
konkursi eesmärgiks tun-
nustada maakonna sotsiaal-
valdkonna töötajaid ja or-
ganisatsioone, kes on oma 
tegevusega kaasa aidanud ja 
panustanud abivajajate hea-

olu parendamisele. „Tähtis on 
selles väga tänuväärses, oluli-
ses ning sageli ka avalikkusele 
märkamatus valdkonnas te-
gutsevaid inimesi ning orga-
nisatsioone esile tõsta. Nende 
inimeste panus ja tegevuse 
olulisus tuli eriti välja just ka 
koroona kriisi valguses,“ lisas 
Hõbemägi.

Konkursil antakse välja 
kolm maakonna sotsiaalvald-
konna auhinda: aasta töötaja, 
aasta toetaja ja aasta tegu.

Aasta sotsiaalvaldkonna 
töötaja – tunnustuse eesmär-

giks on väärtustada maakon-
na sotsiaalvaldkonnas tegut-
sevat isikut, kes oma tööalase 
või ühiskondliku tegevusega 
on panustanud valdkon-
na arendamisse ja on aasta 
jooksul silma paistnud erilise 
tulemuslikkusega.

Aasta sotsiaalvaldkonna 
toetaja – tunnustuse eesmär-
giks on märgata ja tunnustada 
organisatsiooni või inimest, 
kes oma materiaalse panuse-
ga või vabatahtliku tööga on 
kaasa aidanud maakonna sot-
siaalvaldkonna edendamisele.

Aasta sotsiaalvaldkonna 
tegu – tunnustuse eesmär-
giks on märgata isiku, mees-
konna või organisatsiooni 
ettevõtmist või tegevust, mis 
on oluliselt kaasa aidanud 
maakonna või omavalitsuse 
elanike sotsiaalse elukesk-
konna rikastamisele ning 
täiustamisele.

Kandidaate saab esitada 
kuni 31. jaanuarini aadressil 
VIROL-i kodulehelt leitava 
ankeedi kaudu.

Kuulutaja

Kriisitoetusega tehtavad 
projektid said selgeks
Möödunud aasta lõpuks 
oli omavalitsustel käes 
kogu kevadise kriisitoe-
tuse 70 miljonit eurot, 
mida sai taotleda uute-
le, eelarves kavandama-
ta projektidele. Rakvere 
linna 780 000 euro suu-
rune toetus läheb täies 
mahus Pika tänava re-
konstrueerimistöödega 
jätkamiseks.

Liisi Kanna

„See toetus oli mõeldud 
omavalitsusi abistama, et 
leevendada koroonaviiru-
se tagajärgi, elavdada ma-
jandust, turgutada kohalik-
ku ettevõtlust ning tagada 
meie linnade ja valdade jät-
kusuutlik areng,“ ütles rii-
gihalduse minister Anneli 
Ott. „Omavalitsused on ol-
nud aasta jooksul tublid oma 
vajadustele vastavaid ette-
võtmisi algatama. Toetust 
saavad erinevad projektid, 
alustades lasteaedade remon-
dist ja lõpetades tühjalt seis-
vate majade lammutamisega,“ 
tõi minister välja.

Toetust sai taotleda uutele 
2020. aasta eelarves kavan-
damata objektidele. Kohalike 
omavalitsuste finantsjuhti-
mise osakonna juhataja Sulev 
Liiviku sõnul arvutati igale 
omavalitsusele välja toetuse 
piirsumma, mille kasutami-
seks tuli omavalitsusel minis-

teeriumile esitada oma ette-
panekud tegemist vajavatest 
objektidest. „Kuna valdkondi 
ette ei kirjutatud, sai omava-
litsus selle raha eest ehitada, 
lammutada või remontida 
mistahes objekte, paigaldada 
kommunikatsioone või soe-
tada uut mööblit,“ selgitas 
Liivik.

Üle Eesti eraldati kokku 
70 miljonit eurot. Iga oma-
valitsus sai baastoetuse, mis 
on 200 000 eurot, kui nen-
de elanike arv on suurem 
kui 4000. Sellest väiksemate 
omavalitsuste baastoetus on 
100 000 eurot. Lisaks anti 
kolm miljonit saarvaldadele, 
kus kehtestati rangemad pii-
rangud. Üle jääv osa jaotati 
kõikide omavalitsuste vahel 
proportsionaalselt elanike ar-
vule. Lääne-Virumaale eral-
dati kokku 3,9 miljonit.

Pikk tänav
Siinse suurima toetuse 
780 000 eurot saanud Rakve-
re linn kasutab kogu summa 
Rakvere Pika tänava rekonst-
rueerimise teise etapi tarbeks.

„Rakvere linnavolikogus oli 
arutlusel kolm projekti, mille 
jaoks Rahandusministeeriu-
mi regionaalarengu program-
mis kohaliku omavalitsuse 
üksustele investeeringuteks, 
lammutamise ja remonttöö-
dega seotud tegevusteks ka-
vandatud toetust taotleda. 
Pika tänava renoveerimise 
teine etapp Kooli tänavast 
kuni Juhan Kunderi tänavani 
oli volikogu esimene eelis-

tus,“ sedastas Rakvere linna-
pea Triin Varek.

21. oktoobri linnavolikogu 
istungil otsustati ühehäälselt 
anda Rakvere linnavalitsusele 
nõusolek sõlmida Pika tänava 
rekonstrueerimise teise eta-
pi tööde tegemiseks hanke-
leping. „Tänaseks on riigi-
hange läbi viidud ja ehitajaga 
leping sõlmitud. Ehitustöö-
dega on kavas alustada aprilli 
teises pooles ja objekt valmib 
eeldatavalt septembris,“ jätkas 
Varek.

Ehituse käigus tehakse 
analoogsed remonttööd Pika 
tänava rekonstrueeritud osa-
ga. „Tänav saab uue katte, 
rajatakse uued kõnniteed ja 
paigaldatakse äärekivid, tea-
tud lõigus paigaldatakse vee-
torustik ja korrigeeritakse 
tänavavalgustuse asukohta. 
Lõpptulemusena saab Pikk 
tänav kogu ulatuses kuni 
Juhan Kunderi tänavani 
samasuguse ilme nagu prae-
gu valminud esimesel etapil,“ 
tutvustas linnapea kavanda-
tavaid töid, lisades, et inves-
teeringutoetus 780 000 eurot 
katab enamuse projekti mak-
sumusest, linna omaosalus 
selgub töö käigus.

„Valitsuse otsus kriisis ko-
halikele omavalitsustele in-
vesteeringuteks ja majanduse 
elavdamiseks lisatoetust või-
maldada on väga tänuväär-
ne,“ nentis Varek toetusest 
rääkides.

Väiksemad projektid
Kogu saadava raha panustasid 

ühte suurde projekti ka kaks 
Lääne-Virumaa valda – Rak-
vere ja Haljala. Rakvere valda 
rajatakse 420 000 euro eest 
Sõmeru-Näpi piirkondade 
rahvaspordiväljak. Maakon-
na väikseima toetuse, 370 000 
eurot saanud Haljala vald 
suunas selle aga Haljala ale-
viku Uue tänava väikeelamu-
rajooni teede ja tehnovõrku-
de ehitustöödesse.

Teistes maakonna oma-
valitsustes jagati toetussum-
ma mitmete investeeringu-
te vahel. Üheks suuremaks 
projektiks on veel näiteks 
Väike-Maarja – Triigi kerg-
liiklustee rajamine I etapp, 
mille maksumuseks veidi üle 
398 000 euro. Samuti Kad-
rina Pargi tänava tööde tei-
ne etapp, pisut alla 210 000 
euroga.

Ülejäänud valdades ka-
sutatakse kriisiraha rohke-
mate väiksemahulisemate 
projektide tarbeks, millest 
märgatav osa läheb hari-
dus-, spordi- ja kultuuriasu-
tuste uuendamisele. Suure 
hulga väiksemate projek-
tidega paistis silma Tapa 
vald, kus paljud investee-
ringud puudutavad mängu-
väljakuid ja lasteaedu.

Toetuse minimaalne suu-
rus ühe projekti kohta oligi 
20 000 eurot, et anda võima-
lus majandust laiapindsemalt 
toetada ka väikeprojektide 
kaudu. Projektide mastaapsus 
ja hulk oli iga omavalitsuse 
otsustada. Kokku said toetust 
405 projekti.
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KINNISVARA

• Müüa (ka pikaajalise järelmaksuga) või 
üürida (tagatisraha nõue) Tapal korter 
1toaline ja  eriplaneeringuga korter, 
3 tuba + köök, 2 x dušš, 2 x WC, saab 
kasutada kahe eraldi 1toalise korterina, 
ahikeskküte + õhksoojuspump + 2 x kon-
ditsioneer, möbleeritud, 5 minutit rongi 
peatuseni. Võimalik ehitada pööningu-
korter-keldris saun. Üür alates 100 €/
korter + maksud. Hind 26 000 €. Vahetus 
variandid. Tel 5648 8989

• Müüa korter Rakvere linnas Küti 17, 
(41,7 m2). Korter soe päikesepoolne. 
Alustatud renoveerimine, aknad va-
hetatud. Hind 35 700 €. Tel 5838 5454, 
eesti keeles ja vene keeles. Tel 5553 0344, 
vene keeles

• Müüa Vinni alevis  2toaline korter 
rõduga, renoveeritud majas, otse omani-
kult, renoveeritud. Tel 5624 4605

• Müüa Kassinurmel, Jõgevamaal, kapi-
taalselt remonti vajav korter, II korrusel, 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Müüa ahjuküttega 2toaline korter 
Tamsalus, II korrusel. Vajab renoveeri-
mist. Aknad ja välisuks vahetatud. Hind 
5000 €. Tel 5688 4135

• Müüa Rummus, 2toaline, remonti 
vajav korter, V korrus, otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Müüa Tamsalu kesklinnas ilusas kohas 
2toaline remonti vajav ahjuküttega kor-
ter, telliskivi majas. II korruseline maja, 
korter asub  I korrusel. Aiamaa, puukuur, 
kelder. Hind 7900 €, tingi. Tel 5551 8067

•  Müüa 2toaline rõduga korter Aseris. 
Tel 5632 7008

• Müüa Narva linnas 2toaline korter (60 
m2), osaliselt möbleeritud, otse omani-
kult. Tel 5624 4605

• Müüa Valgas 3toaline remonti vajav 
korter. 60,2 m2, II korrus. Tel 5624 4605

• Müüa II korruseline korterelamu Vän-
das, vajab renoveerimist. Tel 5624 4605

• Müüa maja Tõrmas, II korrust, ahiküte, 
vajab renoveerimist. Tel 5624 4605

•  Müüa maja Kalana külas, II korrust, 
vajab renoveerimist. Tel 5624 4605

• Müüa maja Voka alevikus, 130 m2. Tel 
5660 4564

• Müüa suvila Aseri lähistel (Aseriaru 
külas), vajab renoveerimist. Tel 5624 4605

• Müüa kinnistu lagunenud hoonega, 
Unukse külas, 5400 m2. Tel 5624 4605

• Müüa Tõrma külas 1 ha elamumaa 
krunt. Tel 5624 4605

• Müüa elamumaa Viru-Nigulas, Vasta 
külas, 6400 m2 .Tel 5624 4605

• Müüa elamumaa  Voka alevis, 1600 m2. 
Tel 5660 4564

• Müüa maatulundusmaa Rae vallas, 
Vaidasoo külas ( 3,3 ha). Tel 5624 4605

OST

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

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

• Soovin osta Rakveresse või Haljalasse 
1-2toalise korteri, võib vajada remonti. 
Tel 518 8770

• Soovime osta väiksema maalapi (5000-
10000 m2) oma unistuste kodu rajami-
seks. Asukoht võiks jääda Rakvere või 
Haljala valla piirkonda. Tel 5301 3873

• Ostan maja Lääne-Virumaal. Tel 506 
9683

• Ostan talumaja koos maaga ca 5 hekta-
rit. Hooned võivad vajada remonti. Vaa-
tan üle kõik pakkumised. Tel 5666 9006

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

ANNAN ÜÜRILE

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

• Üürile anda 1toaline ahiküttega korter,  
WC- ja duširuumiga, internet, osaliselt 
möbleeritud. Parkimine maja hoovis. 
Tel 516 0906

• Anda üürile Vinnis 1toaline korter, 
elektriküte, III korrus, lift, rõdu, möblee-
ritud. Tel 5624 4605

• Anda üürile Türi-Allikul, Järvamaal, 
1toaline möbleeritud korter, otse oma-
nikult, rõduga, III korrus. Tel 5624 4605

• Anda üürile möbleeritud 1toaline 
korter Jõgeva linnas, renoveeritud majas 
, V korrus, otse omanikult. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline kõigi mugavustega 
korter Rakveres, Lennuki tn. Üür 250 € + 
kommunaalmaksud (ei lisandu KÜ lae-
numaksed). Ettemaks 500 €. Tel 5809 6616

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

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 2toa-
line kõigi mugavustega remonditud ja 
möbleeritud korter. Tel 529 8053

• Anda üürile Arknal (Lennuki tänava 
läheduses) 2toaline möbleeritud korter, 
elektriküte, II korrus. Tel 5624 4605

• Anda üürile Loksa linnas 2toaline 
korter, osaliselt möbleeritud, I korrus. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile otse omanikult 2toaline 
ahjuküttega korter Kadilas. Tel 513 7633

• Anda üürile möbleeritud korter Koht-
la-Järvel, 2toaline, otse omanikult, I 
korrus. Tel 5624 4605

• Anda üürile Jõgeva alevis 2toaline möb-
leeritud korter, I korrus. Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline korter Paides, 
Ristiku tänaval, osaliselt möbleeritud, 
parandused kokkuleppel. Tel 5624 4605

• Anda üürile Ubja alevis 3toaline korter, 
elektriküttega, osaliselt möbleeritud, II 
korrusel. Tel 5624 4605

• Anda üürile Tapa linnas Eha tänaval, 
möbleeritud korter, II korrusel. Tel 
5624 4605

ÄRIPINNAD

• Anda üürile Vändras äripind/ladu, 73 
m2. Tel 5624 4605

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 100, 94. a. 2,4 diisel. Auto 
väga heas korras, Eestis 10. a üks omanik, 
kere tugev, kärukonks kaasa, suverehvid 
all, uued talverehvid. Auto sedaan, tu-
meroheline. Hind 1400 €. Samas müüa 
Toyota Corolla 2002. a.  2,0 diisel. Auto 
korralik, autol 3 ust, hind 1200 €. Tel 
5809 6086

• Müüa kallur GAZ 53, kaasa palju varu-
osi. Tel 5624 4605

• Müüa Nissan Almera 1,5. 2005. a, auto 
on heas korras. Tel 517 4193

• Müüa Škoda Fabia 2009. a. 1,9 TDI, 
77kW. Diisel, universaal, väga heas kor-
ras. Tel 5340 7805

• Müüa kastiga (mootoriveaga) Volkswa-
gen „Taro“, järgmine ÜV 09.2021. a. Tel 
5660 3463 

• Müüa Volvo V 70. 2,4 D5 diisel, 2007. 
a. Auto heas korras, ülevaatus kehtib 
10.2021. a. Manuaal, 6 käiku, kärukonks, 
talverehvid, kahed võtmed. Tel 5193 6628

VARUOSAD
• Müüa linnamaastur varuosadeks Nis-
san X-trail, 2007. aasta. Diisel, manuaal, 
käigukasti veaga. Tel 5624 4605

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

• Ostan kõikide Javade osi ja GAZ 51 
tuletoru. Tel 5558 5956

• Ostan VAZ 2101, 2102, 2103. Võib olla 
kaua seisnud.  Tel 5346 6841

• Ostan VAZ 2101-2109, ei pea olema 
sõidukorras, oodatud kõik pakkumised. 
Kiire tehing. Tel 5365 4085, skampus@
online.ee

• Soovin osta korraliku VAZi, mida on 
kasutatud ainult suvehooajal. Helista ja 
paku julgelt. Tulen kohale ja vaatan üle, 
asukoht ei oma tähtsust. Võib olla regist-
rist maas või pikalt seisnud. Tel 5394 9760

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

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

• Autode kokkuost: sõidukorras, ava-
riilised, kaua seisnud ja vanarauaks. Tel 
5807 3949

• Ostan sõidukeid igas seisukorras 
üle Eesti! Võib vajada remonti! Ei pea 
omama ülevaatust ega kindlustust! 
Lääne-Virumaal tulen kohale 30 
minuti jooksul. Paku julgelt oma 
sõidukit telefonil 5309 2650

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Huvi pa-
kuvad ka väga vanad autod ja uu-
nikumid! Vajadusel puksiir! Arvelt 
kustutamine! Virumaal tulen kohe 
kohale, paku julgesti! Tel 5565 9595

• Ostan auto/kaubiku/maasturi. Hind 
kuni 1300 eurot. Sobivad ka rikkega ja 
avariilised. Tel 55527229

• Ostan seisnud, remonti vajavaid, 
avariilisi, heas korras jne sõidukeid. 
Maksan õiglast hinda. Sobiva pakkumise 
korral tulen kohe järgi. Arveldamine ja 
dokumentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5376 2575

•  Ostan igasuguses seisukorras sõidu-
keid. Võivad vajada remonti, olla seisnud, 
avariilised, heas korras, romud jne. Sobi-
va pakkumise puhul kiire tehing. Romud 
kustutan arvelt. Tel 5357 7108

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 

Nissan Qashqai Visia, 03/2010a. 1.6 (84kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 167 000km. 
Hind: 5690.-

Mitsubishi Lancer, 05/2011a. 1.8 (105kw), 
bensiin, automaat, roheline met. Sn: 80 650km. 
Hind: 5990.-

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

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

Nissan Qashqai Acenta, 08/2013a. 1.6 (86kw), 
bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 68 085km. 
Hind: 7990.-

Peugeot 2008, 09/2015a. 1.2(60kw), bensiin, 
automaat, must  met. Sn: 81 970km. 
Hind: 8490.-

Nissan Pulsar, 04/2016a. 1.2 (85kw), bensiin, 
manuaal, sinine met. Sn: 65 000km. 
Hind: 8750.-

Nissan Pulsar Visia, 12/2016a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 48 434km. 
Hind: 8750.-

Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 80 080km. 
Hind: 9190.-

Nissan Qashqai Acenta, 02/2015a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 96 480km. 
Hind: 9990.-

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

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, pu-
nane met. Sn: 25 170km. 
Hind: 11 790.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 1.2 (96kw), 
bensiin, manuaal, pruun met. Sn: 40 860km. 
Hind: 12 480.-

Nissan Qashqai N-Tec, 03.2017a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 79 760km. 
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.-

Nissan Qashqai Tekna, 06/2017a. 1.2(85kw), 
bensiin, manuaal, hall met, Sn: 44020km. 
Hind: 14 790.-

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

Nissan Qashqai Tekna, 03.2017a. 1.2 (85kw), 
bensiin, automaat, valge met. Sn: 45 890km. 
Hind: 14 890.-

Nissan Qashqai Tekna, 01/2017a. 1.2 (85KW), 
bensiin ,automaat, hõbedane met. Sn: 66 
360km. 
Hind: 14 890.-

Nissan Qashqai N-Tec, 01.217a. 1.2 (85kw), 
bensiin, automaat, sinine met. Sn: 40 500km. 
Hind: 15 490.-

Infiniti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), diisel, 
automaat, must met. Sn: 113 490km. 
Hind: 15 490.-

Dacia Duster Prestige, 02/2020a. 1.3 (96kw), 
bensiin, manuaal, oranž met. Sn: 75km. 
Hind: 15 890.-

Nissan X-Trail Acenta, 08/2017a. 1.6 (120kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 56350km. 
Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja Tehnoloogia pa-
kett, 04/2017a. 1.6 (120kw), bensiin, manuaal, 
hall met. Sn: 32 735km. 
Hind: 17 990.-

Peugeot 3008 Allure, 11/2016a. 1.6 (88kw), 
diisel, automaat, hall met. Sn: 73 060km. 
Hind: 18 990.-

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

Nissan NV300 Working Star, 07/2018a. 1.6 
(92kw), 9-kohta, diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 36 040km. 
Hind: 21 990.-

Nissan X-Trail Tekna 4x4, 03.2018a. 2.0 
(130kw), diisel, automaat, must met. Sn: 
128 870km. 
Hind: 22 990.-

Kia Sportage GT-Line Plus 4WD, 01.2018a. 
2.0 (136kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
54 440km. 
Hind: 26 490.-

Nissan Navara Tekna, 02/2018a. 2.3 (140kw), 
diisel, automaat, nelikvedu, pruun met. Sn: 
9650km. 
Hind: 32 990.-

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Mopeedauto kontroll tasuta! Ehmofi x 
OÜ, Narva tn 39, Rakvere. Broneeri aeg: 
E-R 8.30-17.00. Tel  5623 5695, taavi@
ehmofi x.ee

• Autoremont, rehvivahetus ja varuosa-
de müük. Pajustis, Naaritsa 3. Hinnad 
soodsad! Info 5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

 

 

• Kaubavedu Ford kaubikuga. Remon-
di-ja ehitusabi. Hauaplatsi hooldus ja 
piirete ehitamine. Lille -ja küünlakuller 
aastaringselt. Info tel 526 0804
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* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

* 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

KUULUTUSED 
JÄTKUVAD 

LK 8 

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

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• Mahutite ja septikute 
müük ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide paigal-
dustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

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

PAIGALDUS

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Küte, vesi, 

kanalisatsioon, 
jäätunud torude 

sulatus

• Veoteenus, kolimine ja kolu vedu prü-
gimäele. Tel 506 1547

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

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

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kana-
lisatsioonikaevude tühjendamist. Kül-
munud trasside sulatus. Feka-Ekspress 
OÜ. Tel 5194 4298, 5381 9930

• Reovee- ja fekaalivedu Lääne-Vi-
rumaal. Raskakaevude tühjendus. 
Teenindame iga päev. Tel 5656 1515

• Septikute ja biopuhastite paigaldus 
ning müük. Tel 5757 0202, erlend@
eestiseptik.ee

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• 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 
remonti. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

• Teostame ehitus- ja remonditöid, tee-
me kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, 
santehnilisitöid, elektritöid. Samuti van-
nitubade remonti. Tel 518 7979

• Lammutustööd koos prahi äraveo-
ga. Tel 5553 0770

• Teostame kõiki ehitus- ja remonttöid 
nii eramutes kui korterites, vannitoad, 
siseviimistlus, soojustamine, voodrid jne, 
santehnilised tööd. Hinnad mõistlikud. 
Info tel 5808 5965

• Ventilatsioonisüsteemide paigaldus ja 
hooldus. Ventilatsiooniseadmete müük. 
Parim Õhk OÜ, parimohk@gmail.com. 
Tel 53481874

• Teostame ehitus ja maalritöid. Kõik 
pakkumised oodatud. Hind kokkuleppel. 
Tel 5830 0344

• Talumajade renoveerimine, kor-
terite remont, majade ehitus. Tel 
5633 1530

• Treppide ja varikatuste ehitus. Tel 
5380 0863

• Lammutustööd koos sodi äraveoga. 
Tel 5380 0863

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

• Üldehitustööd. Tel 5380 0863

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, remont ja rõngaste vahetamine. 
Kaevupealsete ehitus. Tel 5840 0240

• Teostan ehitus- ja remonttöid. Tehtud 
tööle garantii. 522 6408

• Terrasside-, varjualuste- ja kuuri-
de ehitus. Tel 5553 0770

• Korterite, vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

• Maalritööd, trepikodade remont, 
krohvitööd, üldehitus, renoveerimis-
tööd. Tel 5897 9293 Ehmes OÜ. Lai 3 a

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

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

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

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

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

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

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

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

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

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekol-
deid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvidee-
rimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hool-
dust (pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soojuspumbas-
petsialist). kyttesalong@gmail.com, 
558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• Kõik elektritööd pädevusega elektri-
kult, boilerite puhastus ja remont. Tel 
5890 2983

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

• Teostan erinevaid elektritöid. Hind 
mõistlik, kuna töötan üksi. Helistage te 
5689 4149

• Elektritööd. Tel 5349 5632

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Katusetööd
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   
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• 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

OSTA

MÜÜ 

VAHETA

kuulutaja.kuulutused.ee

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SERTEL PANT

Avatud pandimaja!

LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

Ootame tööle NAISTEJUUKSURIT, 
kasuks tuleb ka meestelõikuse oskus. 

Tel 5897 9293

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

•ROLLERID, ATVD suure 8-tollise rat-
taga 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva raami 
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.

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

MUUD TEENUSED
• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. 
Meilt ostetud soojuspumpadel hooldus 
soodushinnaga. TASUTA konsultatsioon. 
Calidum OÜ. Tel 5818 0046

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

• Pakkuda raamatupidamisteenust 
ettevõtetele. Huvi korral ühendust võtta 
numbril +3725824 1050 või e-maili teel 
karlleopart@gmail.com

• Kogemustega kõrgharidusega raama-
tupidaja osutab fi rmadele raamatupi-
damisteenust. Tel 5568 6385; 5688 7448, 
mail: benedicion2@gmail.com

• Pakun lemmikloomade pügamistee-
nust sulle sobilikus asukohas: pügamine, 
küünte lõikus, paunade kontroll jm. 
Oman pikaaegset töökogemust veteri-
naari abina. Võta ühendust ja lepime 
täpsemad tingimused kokku! Tel 505 
6412, e-post: koppel.liiake@gmail.com

• Pehme mööbli remont veo võimaluse-
ga. Tel 506 1547

• Viin ära teie vanaraua. Tel 5675 
6622

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 5672 
7600

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

• Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus, remont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. Uued 
õhksoojuspumbad al 395 €. Õhk-vesi 
soojuspumpade müük, paigaldus 
(Daikin, Th ermia, Nibe). VIRU SOO-
JUSPUMBAD OÜ. Tel 5656 4857

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

• Tele- ja SAT seadmete müük ja paigal-
dus, era- ja kortermajadele. OÜ Ertesan-
tenn. Tel 5340 7808

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komplek-
tid. Müük. Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179, OÜ Mart 
Tali Kaubandus

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

   Tegemist on finantsteenuste reklaamiga,  tutvu tingimustega 
   www.varalaen.ee ning pea vajadusel nõu spetsialistiga. 
   Näiteks 5 000 euro laenamisel 1 aastaks intressiga 14% a. on 
   krediidi kulukuse määr 15,76% ning laenu brutosumma 5 387 
   eurot. Tegevusloa nr 4.1-1/169

Ettevõtete ja eraisikute 
krediidilahendused aastast 1996.

 Lepingutasu 0.- eurot  
 

         
    Vara hindamine 0.- eurot

     Arvelduskrediit  intressiga 1,3% kuus  
         

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Müüa saunakeriseid. Tel 5380 0863

• Müüa lahtikäiv tugitool 30 €, pimendav 
ruloo(bordoo) 15 €. Tel 5566 9310

•  Soodsalt müüa suusasaapad, uisud, 
joped, kõikidele riided. Tel 5594 7776

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

• Ostan tarbeklaasi tooteid: vaasid, 
klaasid, 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 kristall nõusi- 
tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 
5761

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

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

• Ostan Norma/Salvo ja teisi NSVL 
aegseid mänguautosid ning vanu 
1970–1990. a valmistatud Vene 1/43 
mudelautosid. Tel 529 1288

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
igasugust vanavara ja kaasaegset ki-
la-kola, raamatust mööblini ja vean ära 
teie mittevajalikud esemed. Tel 503 1849

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
või kolimisel seisma jäänud esemeid. 
Tel 503 1849

• Ostan nõukaaegseid märke ja autasu-
sid. Tel 510 7541

• Ostan pliidi plaadi, ahju ukse, kruu-
satangid, alasi ja muud garaaži raua 
kolu. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 
5527

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 
55 €/rm, saadaval ka sangleppa ja 
kaske. Puulõhkumisteenus haluma-
sinal - hind alates 8 €/rm. Puud on 
laotud 5 m3 alustele, võimalusel saab 
ka väiksemale alusele. Puu pikkuse 
lõikame vastavalt kliendi soovile. 
Transport hinnas. Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-Virumaa

• Müüa kuiv lepp 30 cm,  40 l, 2,50 €. Kuiv 
kask 30 cm, 40 l, 3 €. Kase-puitbrikett 
alusel 960 kg, 150 €. Segu puitbrikett 
alusel 145 €. Turbabrikett alusel 140 €. 
Pellet 975 kg (hele) 195 €. VEDU TASUTA! 
Tel 5373 3626

• Roela Agro OÜ müüb saetud, lõhu-
tud küttepuid, hind 45 €/rm. Trans-
port tasuta Lääne-Virumaa piires. 
Küttepuud on laotud autokoormas. 
Roela Agro OÜ. Tel 5356 8224

• Müüa soodsalt lõhutud küttepuid. 
Pakkuda ka 30 cm, 40 L võrgus, kuivi, 
vedu tasuta. Tel 5554 6093

• Müüa soodsalt küttepuid. Tel 506 
0177

• Kuiv ja pakitud küttepuu. Transport 
tasuta. Tel 5660 3585

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

• Müüa saetud lõhutud küttepuud: 
sanglepp, lepp, kuusk. Kuivad ja toored. 
Kütteklotsid 40 l kotis, hind 1,80 €.  Tel 
5192 4320

• Müüa küttepuid, briketti, pelletit 
6/8 mm, kivisüsi. Transport hinnas. 
Tel 5390 0545

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l võrkkotis, 
2,50 €. Müüa kuiv kask 30 cm, 40 l võrk-
kotis, 3.00 €. Müüa kase-puitbrikett 96 tk 
alusel 960 kg, 150 €. Müüa turbabrikett 
86 tk alusel ca 900 kg, 145 €. 

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (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 
küttepuid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 
504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kami-
napuid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

Müüa 40 l võrkkottidesse pakitud 
erinevaid kamina- ja saunapuid 

(saar 3.20 €; kask 3.00 €; 
must lepp 2.60 €; hall lepp 2.50 €) 

Transport Rakvere 
lähiümbruses hinnas. 

Tel 508 4872
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Viru Halud OÜ 
müüb kõrge 

kütteväärtusega

Telli kontaktivabalt 
www.viruhalud.ee

•Kuiv lepp 26cm 
võrkkotis 

hind 2,5 eur/kott
•Kuivad klotsid 

võrkkotis 
hind 2 eur/kott

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

EHITUS

• Ostan saematerjali, OSB plaati, kivi-
villa, eterniiti, võib ka väikestes kogustes 
olla. Tel 5380 0863

• Müüme katusematerjali otse toot-
jalt: plekk, eterniit, kivi, sindel. Samas 
ka paigaldus. Tel 5553 0770

METS

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

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa Kungla Talu kartulit „Laura“ ja 
„Gala“. Tel 514 1338, vedu

• Müüme väheses koguses Lohmann 
Brown mahe munakanu alates 5. jaa-
nuarist 2021. a! Müük toimub ainult 
kohapeal Äntu mõisas, vajalik eelnev 
registreerimine telefonil 5664 1153 või 
meili teel info@antumois.ee

OST
• Ostan Zil haagis GKB-819, haagis 
2PTS-6, heinapress Kirgistan, vene väe-
tiselaotur MVU, saksa virtsapütt, E-302. 
Samuti võib pakkuda seisvaid traktoreid, 
kombaine, veoautosid, haagiseid jm 
tehnikat. Tel 5835 4991

LOOMAD

• Müüa J.R 4 k. kutsikas. Tel 5836 1490

VANAVARA

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

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. 
Pakkuda võib kõike. Tel 5616 5761

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

• Ostan vanu nööpe. Tel 5396 0504

• Ostan ENSV-aegseid laste mõttemän-
ge, konstruktori ja Norma lelusid. Tel 
510 7541

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
või kolimisel seisma jäänud esemeid. 
Tel 503 1849

• Ostan ENSV-aegse märgikogu ja tööa-
laseid autasusid. Tel 510 7541

• Ostan pliidi plaadi, ahju ukse, kruu-
satangid, alasi ja muud garaaži raua 
kolu. Tel 503 1849

• Ostan kokku nõukogudeaegset 
elektroonikat. Ostsilloskoobid, EW 
Raadio, sagedusmõõturid, generaa-
torid, voltmeetrid, raadiojaamad, 
lennukite elektroonika, raadiosaatjad, 
arvutid, trükkplaadid, raadioside 
komponendid, KM-kondensaato-
rid, isekirjutajad. Kõik nõukogude 
elektroonika. Helistage 8-22.30. Tel 
511 1203

• Maksujõuline kollektsionäär ostab kal-
lilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, foto-
sid, albumeid, koos fotodega, markidega 
ümbrikke. Ka kollektsioonidena. Teemad – 
linnavaated, pulmad, matused, inime-
sed, pühadekaardid, sõjaväelased jm. 
Täiskirjutused hinda maha ei võta. AITA 
TALLETADA AJALUGU! Tel 5857 3749

TEATED

• Ülle Baumani õmblustöökoda ja 
pood. Müügil suur valik talve mütse 
ning kindaid nii naistele kui meestele! 
Lisaks mantlid, vestid, lambanahksed 
sussid. Ootame Teid külla! Rohuaia tn 
15, Rakvere. Lisainfo 5695 6582 (Ülle)

TUTVUS

• 45-aastane lühem mees tutvub omava-
nuse naisterahvaga. Tel 5462 8470

MUU

• www.toonklaas.ee 

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

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

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

 Personaalne koeraomaniku 
nõustamine/koolitamine 
koera kodus või veebis. 

Igale koerale ja tema pe-
rele tuleb läheneda perso-
naalselt ja seda ma teengi. 

Keskendun jõuvabale ja 
positiivsele treeningule. 

Lisaks koolitamisele aitan 
viia Sinu lemmiku veteri-
naari juurde või hoian sel 
ajal, kui ise pead kodust 

eemal olema. 

Terve Koer OÜ
info@tervekoer.ee

5813 9207 
FB/Instagram: Terve Koer 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Vaikus ja rahu on sinuga, 
hea mälestus jääb meiega. 

Südamlik kaastunne 
Zinaidale abikaasa ja 

Aarnele isa 
kaotuse puhul. 

Eha perega

 Aeg möödub ja riivab nii mõnda, 
elu viib paljugi käest. 

Ajal on õigus võtta ja anda, 
kuid mälestus sinust on jääv.  

Sügav kaastunne 
kallile Merlele 

EMA 
kaotuse puhul. 

Piret, Monika ja Ivo
 

Me südameis Sa ikka elad, 
jääd mõtteis meie keskele… 

Austatud õpetajat ja 
head kolleegi  

RIINA LOORANDI 
mälestab ja avaldab sügavat 

kaastunnet lähedastele.  

Rakvere Gümnaasiumi pere 



9. jaanuar  kell 20.00
Rakvere Kultuurikeskuses
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HINNAD RAKVERE TURUL 7. JAANUAR 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39  AVATUD T  L 8.OO  16.OO

KAUBA NIMETUS ÜHIK
MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Maitseroheline (till, 
r.sibul, petersell)

kg 7,00 10,00

Küüslauk  kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40 0,70

Hapukapsas kg 2,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Punapeet kg 1,00 1,50

Kõrvits kg 0,80

KAUBA NIMETUS ÜHIK
MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Õunad (Läti) kg 2,50

Jõhvikad liiter 4,00

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

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

ARVUSTUS

Emaarmastus üle laipade
Psühholoogiline põnevik 
„Põgene“ paneb vaataja 
küüsi närides kaasa elama.

Margit Adorf

Olgu kohe alguses ära öeldud 
see, et täiesti erandlikult seda 
tüüpi õuduslugudele saab 
seekord otsad kenasti kokku 
sõlmitud. Nii mõneski selle-
laadses filmis armastavad au-
torid õhku jätta painavaid 
küsimusi või võimalusi, siin 
aga pannakse asi lõpuks kor-
ralikult lukku, kuid teekond 
sinnani on pikk ja pingeline.

Film jõudis meie kinodesse 
küll juba eelmise aasta lõpus, 
kuid see saabus samaaegselt 
PÖFF-iga ja võis festivalim-
elus ning sellele järgneval 
pühadeperioodil märkamata 
jääda. Rakvere kinos on see 
nüüd kavas kindlasti täna 
õhtul ja ehk jätkub mõni 
seanss ka järgmisesse nädalas-
se. Kui soovite näha midagi 
„Paanikatoa“ sarnast, siis see 
film on just teile.

Linateos on küll üsna napi 
meeskonnaga üles filmitud 
ja kammerlik, kuid selle filmi 
looga sobib tegelaste vähesus 
hästi kokku. Peategelasteks 
on ema Diane (Sarah Paul-
son) ja tütar Chloe (Kiera 
Allen).

Diane kasvatab ratastoolis 
olevat teismelist tütart ük-
sikemana ja nüüd on kätte 

jõudmas aeg, mil tütar soovib 
ülikooli edasi õppima minna. 
Ema osaleb puuetega laste 
vanemate tugigrupis ja jätab 
seal uhke ning jõulise mulje, 
võrreldes teiste vanematega, 
kes nutavad ja hädaldavad, et 
kuidas nende võsuke küll ise-
seisva eluga hakkama saab.

Muidugi on Diane tege-
likult hunt lambanahas, ta 
küll räägib, et tema tütrel on 
parimad võimalused edasi-
õppimiseks, kuid tegelikult 
teeb ta kõik, mis võimalik, 
et tütar kodust kuskile ära ei 
saaks minna. Vähemalt mitte 
ilma temata.

Ema-tütre suhted paista-
vad küll esialgu head olevat, 
ema ei näi oma last kuidagi 
piinavat, tütart ei hoita paljas 
ja näljas, mingeid ekstreem-
susi ei tundu olevat. Küll aga 
saame me vihjamisi teada, et 
kunagi on toimunud mingi 
liiklusõnnetus ja võib arvata, 
et eks sellest on ema hinge 

jäänud mingi trauma.
Tasapisi hakkab aga harg-

nema hoopis võikam lugu ja 
tütre silmad oma ema suh-
tes avanevad. Kõike vallan-
davaks ongi justnimelt too 
ülikooli astumine. Tütar 
muudkui ootab kirju, kas ta 
on kuskile sisse saanud või 
mitte, kuid neid kirju ei tule 
ega tule. Sellest algab Chloe 
kahtlus, et miski on mäda. 
Ja eks ongi. Aga seda ma ei 
saa teile siin loos ära rääkida. 
Võin öelda vaid niipalju, et 
ärevust ja pingelisi momente 
jagub palju.

Sarah Paulson on vaata-
jale tuttav näiteks sarjast 
„Ameerika õudukas“ või 
Netflixi filmist „Linnupuur“. 
Põgenemisloos on tema rol-
liks armastav, kuid range 
ema ja tema osatäitmine on 
väga veenev. Ta on ühtaegu 
haavatav ning hirmutavalt 
võitlusvalmis.

Tütre osatäitja Kiera Alleni 

jaoks on Chloe roll esimene 
ülesastumine täispikas män-
gufilmis ja ka temale saab 
öelda vaid kiidusõnu. Ta ei 
jää suurema filmikogemusega 
Paulsonile sugugi alla. Nii et 
kehva näitlemist sellele filmi-
le ette heita küll ei saa.

Huvitav fakt – see on digi-
taalse platvormi Hulu (umbes 
nagu Netflix, aga pole Eestis 
nähtav) toodetud linateos ja 
sellest sai Hulu seni kõige edu-
kam originaalfilm. Vaataja-
numbrid räägivad enda eest.

Stsenarist-režissöör on 
Aneesh Chaganty, kelle loo-
mingust on meie kinodesse 
varem jõudnud näiteks oma-
pärane põnevik „Searching“ 
(2018), milles isa hakkab sot-
siaalmeedia toel otsima oma 
kadunud tütart. Kui te seda 
filmi näinud ei ole, siis soo-
vitan mõnest laenutusest üles 
otsida.

„Põgene“ on kindlasti se-
dasorti film, mis haarab täie-
likult endasse ja viib mõtted 
mõneks ajaks hoopis muudele 
teemadele kui koroonakriis 
või maksmata arved. Ja see 
kenasti kinni sõlmitud lõpp ei 
jäta ka midagi hingele kripel-
dama. Kaasa mõtlema paneb 
ja hiljem on hea sõpradega 
arutada, miks või kuidas sel-
line asi üldse juhtuda sai. Igal 
juhul on lugu vägagi realist-
lik, mitte kuidagi ebausutav 
või müstikasse kalduv.

Uue lavastuse proovid said hoo sisse
Lavastaja Karl Koppelmaa alustas teisipäeval Rakvere Teat-
ris proove eluliste vooruste ja probleemidega eesti perekonna 
looga „Katk.Est.Used.“.

Loo pealkirjas on autori sõnul taotluslik kahetimõisteta-
vus. „Ühtpidi võib rääkida „katkestustest“, põhiliselt selles 
kontekstis, mida Nõukogude Liit eesti kultuuriga tegi. Teist-
pidi, kui on „Katk.Est.Used.“, siis see räägib perekonnast, 
milles üks tegelane satub uurima konstellatsiooniteraapiat. 
Miks mina olen selline nagu mina olen – ema-isa pärast, aga 
nemad on sellised oma ema-isa pärast, nemad on oma ema-
isa pärast – paljude Eesti suguvõsade puhul me jõuame väl-
ja Põhjasõja ja katkuni, sealt tuleb see „katk“. Kuid kas katk 
jõuab sama ahelat pidi välja ka meieni?“ arutles loo autor ja 
lavastaja Karl Koppelmaa.

Lavastuses mängivad Liisa Aibel, Grete Jürgenson, Jaune 
Kimmel, Peeter Rästas, Elar Vahter, Silja Miks ja Imre Õuna-
puu. „Katk.est.Used“ esietendub Rakvere teatris märtsis.

Kuulutaja

Virumaa Muuseumidel on valminud elektrooniline giid

S A Virumaa Muuseu-
midel on külastajate-
le valminud kasuta-

jasõbralik ja mitmekeelne 
elektrooniline giidilahen-
dus. Kauaoodatud lahendus 
sai teoks Muinsuskaitse-
ameti „Muuseumide kiiren-
di“ projektitoetuse raames.

Elektrooniline giidisüsteem 
pakub iseseisvat ja sisukat kü-
lastuskogemust nii kohalikele 
kui ka välismaalt saabuvatele 
muuseumisõpradele. Süsteem 
on kasutatav Palmse mõi-
sas, Rakvere linnuses, Eesti 
politseimuuseumis, Rak-
vere linnakodaniku maja-
muuseumis ning Kalame 

talumuuseumis Karepal.
Elektroonilise giidi peamis-

teks märksõnadeks on inno-
vaatilisus, kasutajasõbralikkus 
ning lihtsus nii külastaja kui 
ka muuseumitöötaja seisu-
kohalt. Innovaatilisus seisneb 
selles, et loodav lahendus ei 
eelda eraldi tehniliste sead-
mete soetamist või allalaadi-
mist, vaid külastaja kasutab 
elektroonilist giidi QR-koo-
di abil enda telefonis või 
tahvelarvutis.

Muuseumis liikudes tuleb 
jälgida ruumides ja eksponaa-
tide juures olevaid numbreid 
ning neid puudutav info on 
kergesti leitav elektroonili-

sest giidisüsteemist. Kõigest 
huvipakkuvast saab elektroo-
nilisest giidist lugeda või kuu-
lata Google Text-to-Speech 
kõnesüntesaatori abil. Elekt-
rooniline giid on kõikides 
muuseumites eesti, vene, 
inglise, soome, saksa, läti ja 
leedu keeles. Giidilahenduse 
arendajaks oli ettevõte Union 
Fintech OÜ.

„Valminud lahendus muu-
dab meie muuseumite külas-
tused sisukamaks, pakkudes 
iseavastamise rõõmu ning 
kvaliteetset külastuskoge-
must. Ootame suure huviga 
külastajate tagasisidet ja ko-
gemusi loodud lahenduse-

le“, sõnas projekti eestvedaja 
Kätri Kaik.

Kuulutaja

Üksikema (Sarah Paulson) ennastohverdav armastus tütre (Kiera Allen) vastu osutub võikaks omandiins-
tinktiks. Foto: pressimaterjalid

Lavastuse trupp. Foto: Kristo Kruusman

Ilmus fotoraamat „Jaan Kross ja Tallinn“
„Jaan Kross on üks kõige rohkem Tallinnaga seostatavaid 
autoreid eesti kirjanduses,“ sõnas Tallinna Kirjanduskesku-
se direktor Maarja Vaino. „Kuna tänavu veebruaris möödus 
100 aastat meie kirjanduse suurkuju sünnist, tundus õige aeg 
tuua fotode kaudu kokku Krossi isik, looming ja Tallinna 
linnaruum. Oleme väga rõõmsad, et raamatu koostamise oli 
nõus enda peale võtma Jaan Krossi tütar Maarja Undusk, kes 
sai selleks kasutada ka perekonna fotoarhiivi.“

Maarja Unduski sõnul on teos pildi- ja üllatusrohke rän-
nak mööda Jaan Krossi elupaiku ja olulisi kohti tema põlises 
kodulinnas. „Raamat aitab möödunud aega ja õhustikku mei-
le käegakatsutavalt lähedaseks muuta,“ sõnas Maarja Undusk, 
kellele oli raamatu koostamine samuti avastusretk. „Arhiivi-
dest leitud vanad linna- ja korteriplaanid ning muud mater-
jalid olid minu jaoks väga põnevad avastused ja mul on hea 
meel, et raamatu kaudu jõuavad need nüüd laiema avalikku-
seni.“

Kuulutaja
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JURIST ANNAB NÕU

PAKUN TÖÖD

• Otsime oma uude vorsti- ja liha-
toodete kauplusesse Rakvere Kroo-
nikeskuses teenindajat! Ootame: 
sära ja naeratust, professionaalsust 
teenindamisel, kasuks tuleb varasem 
müügitöö kogemus. Ettevõte pakub: 
vahetustega tööd, väljaõpet, meeldi-
vat töökollektiivi, stabiilset töösuhet, 
põhitasu + lisatasu müügilt. Kandi-
deerimiseks helista tel 5646 3826 või 
saada CV info@peetmark.ee

Lugeja küsib: Kas vastab tõele, et sellel aastal peab tööandja 
maksma töövõimetuslehe eest juba alates teisest haiguspäe-
vast?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, 
Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja.

Jah, kuid seda vaid ajutiselt ehk kuni 30. aprillini sel aastal. 
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatus (§ 12 üla-
märkega 2) jõustus 1. jaanuarist ja kehib neli kuud. Sel pe-
rioodil peab tööandja tõesti maksma töötajale haigushüvi-
tist haigestumise või vigastuse teise kuni viienda kalendri-
päeva eest 70 protsenti töölepingu seaduse § 29 lõikes 8 sä-
testatud korras arvutatud töötaja keskmisest töötasust. Kui 
töövõimetusleht kestab kauem, siis alates kuuendast päevast 
makstakse haigushüvitist ravikindlustuse seaduse alusel 
haigekassa vahenditest.

Uus kord ei kehti nende töövõimetuslehtede kohta, mis 
on välja kirjutatud enne 2021. aasta 1. jaanuari. Nende töö-
võimetuslehtede osas kehtib senine kord, mis sätestas, et 
tööandja maksab haigushüvitist neljanda kuni kaheksanda 
kalendripäeva eest. Pikemalt leiate sel teemal infot Eesti 
Haigekassa kodulehelt.

Juhul, kui tööandja jätab töötajale seadusega ettenähtud 
haigushüvitise välja maksmata, tekib töötajal nõudeõigus, 
millega võib pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse 
nelja kuu jooksul arvates nõude tekkimisest.

• Võtame tööle elektriku, lukksepp-kee-
vitaja. Info 5816 2122, email: info@
mesipere.ee

• Optimus mööblikauplus Rakveres 
pakub tööd laotöölisele-monteerijale. 
Info tel 518 1449 või e-mail: rakvere.
tallinn@optimus24.ee 

• Ettevõte otsib oma meeskonda oskuste 
ja kogemustega müüriladujaid ja täna-
vakivide paigaldajaid. Tel 5347 7840

OTSIN TÖÖD 

• Naispensionär otsib ajutiselt tööd. Ko-
ristamine, koduabiline, koduloomade 
eest hoolitsemine. Tel 5808 5260 
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www.omaporsas.ee

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

Oma Põrsas pakub värsket ja
eestimaist sealiha perefarmist

Sealihakonserv
Sealiha

Seahakkliha

1,99
2,69

2,99

€/tk

€/kg

€/kg

al veerandist

INFO riho.tarros@timberstock.ee

tel 524 4605

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €
40 €

Avatud: E-R 9-18, L 9-15 • Tel 5647 3004

Rakvere,

Turu plats 5

* RIEKER

* REMONTE

* JANA

* TAMARIS

* ALPINA

* CAPRICE

HOIAME TERVIST, PANEME JALAD SOOJA!

KÕIK SAAPAD -30%
täishinnast!

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

al veerand seast

Sealiha

2.40 €/kg

Vajangu Perefarm müüb
sealiha ettetellimisel
Vajangul ja Jõgeval

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

NB!

A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

B-kat 25.01 ja 19.02

B-kat e-õpe 14.01 ja 04.02

Esmaabi koolitus 15.01 ja 30.01

Seoses Covid-19 toimuvad hetkel loengud
e-autokooli õppekeskkonnas e-õppena.

Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•

algab 9.01.2021 kell 10.00

• algab 18.01.2021 kell 18.00

• algab 9.02.2021 kell 18.00

• algab 13.01.2021 kell 18.00

• sõiduki rent eksamiks

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria

(35h)

(traktor)

(buss)

(traktor)

TEL 5566 9440
www.algaveod.ee

Narva tn 17, Rakvere E-R 8-16, L 9-12, P-suletud

Rakvere Kütteladu müüb:
* PUITBRIKETT KASK

* SAEPURUGRAANUL

* TURBABRIKETT

0,960 t

0,975 t

~0,850 t

170 €

210 €

6 ja 8 mm

130 €

185 €

125 €150 €

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE
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