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Ajutine liiklus-
korralduse 
muudatus 
Rakveres
2. – 4. juunil on liiklusele suletud L. 
Koidula, Tuleviku ja Vabaduse täna-
va ristmikuala, kuna objektil tehakse 
freesimistöid.

Liiklejatel palutakse jälgida ajutisi liik-
luskorraldusvahendeid ja kindlasti väl-
tida parkimist Tuleviku tänaval Vaba-
duse tn 1 kinnistu ees. Töid teostab OÜ 
T.A.K. Ehitus.

Kuulutaja

ARVAMUS

Riik peab kõiki lapsi toetama võrdselt
Viimastel aastatel on loomulik iive ol-
nud Eestis negatiivne, mille peamisteks 
põhjusteks on suur vanemaealiste hulk 
rahvastikus ja sünnitusealiste naiste arvu 
vähenemine. Kuigi meedias on välja 
toodud, et rahvastik kasvab, on see toi-
munud selgelt sisserändajate arvelt. Seda 
ilmestavad ka murettekitavad numbrid – 
möödunud aastal sündis 13 130 last, 
mida on peaaegu tuhande võrra vähem 
kui aasta varem. Viimati sündis ühe aas-
ta jooksul nii vähe lapsi 2003. aastal.

On selge, et just siinkohal peame nä-
gema riigi perepoliitika olulist rolli 
sündimuse suurendamiseks ning lapse 
kasvamist toetava keskkonna loomisel. 
Eesti riigi, kultuuri ja keele seisukohast 
on väga oluline, et Eesti riik kasvaks 
just sündide arvelt, et tagada meie riigi 
jätkusuutlikkus.

Indekseerime toimetulekutoetused
Ühiskonnas määrab sündide üldise või-
maliku saavutatava taseme soovitud laste 
arv, kuid tegelikkuses erinevad soovitud 
ja tegelikult sündinud laste arv omavahel 
oluliselt. Ka pereloomeea lõppu jõudnud 
naiste keskmine laste arv on viimastel 
aastatel olnud vahemikus 1,82–1,86 ehk 
sündimuse taastetasemest (2,1 last naise 
kohta) tunduvalt madalam.

Kuigi laste sündimisel lähtutakse eel-
kõige isiklikest võimalustest, on riigi-
poolne panus ja tugi laste kasvatami-
sel väga vajalik. Üks oluline muudatus, 
millest riik peaks perepoliitika kujunda-
misel lähtuma, võiks olla toimetuleku-

toetuste indekseerimine. Tulevikku sil-
mas pidades võiksime jõuda selleni, kus 
lastetoetused indekseeritakse iga-aasta-
selt nagu ka tänased pensionid. See ta-
gaks võimaluse, et lastetoetused saaksid 
iga-aastaselt kasvada, mis omakorda ai-
taks vähendada riski, et lapsed ei langeks 
suhtelisse vaesusesse.

Vaesusrisk on suurem leibkondades, 
kus ülalpeetavate, sh laste arv on suu-
rem kui tööl käijate arv. Kõige sügava-
mas vaesuses on ühe vanemaga pered 
ning enamasti kasvab ühe vanemaga pe-
redes üks või kaks last. Täna makstakse 
lapsetoetust esimesele ja teisele lapsele 
60 eurot kuus ning alates kolmandast 
lapsest igale lapsele 100 eurot kuus. 
Kui aga vaadata Eesti riigi perepoliiti-
kat lastetoetuste maksmisel, siis näeme 
selgelt, kuidas ajalooliselt on peredes, 
kus kasvab üks kuni kaks last, lastetoe-
tused olnud väiksemad kui suuremates 
peredes.

Selline käsitlus on paraku tekitanud 
pahatahtlikku vastandumist ühiskonnas. 
Väiksema laste arvuga pered tunnevad, 
et nende perede lapsed ei ole riigile nii 
tähtsad kui paljulapseliste perede lap-
sed. Teisalt on paljulapselised pered väl-
ja toonud, kuidas ühiskonnas ei vaadata 
nende peale just mitte kõige meeldivama 
pilguga. Selline vastandlik tunne peab 
aga lõppema. On väga oluline liikuda 
ühiskonnas selles suunas, kus kõik lap-
sed ja perekonnad tunnevad, et nad on 
võrdselt väärtustatud, olenemata sellest, 
kas peres kasvab üks, kolm või kuus last.

Tulevikku vaatav perepoliitika
Lastetoetused peavad olema ühetaolised 
ja seejuures ka ühesuurused – ehk tänas-
tes tingimustes peaksime liikuma selles 
suunas, kus ka esimese ja teise lapse toe-
tus peaks olema vähemalt 100 eurot lap-
se kohta kuus, nagu on see praegu alates 
kolmandast lapsest. Esimese ja teise lap-
se lapsetoetuse suurendamine vähendab 
kõige enam just ühe vanemaga perede 
vaesust ning suunab ressursi lastega pere-
dele, kes vajavad lapse ülalpidamiskulude 
katmiseks kõige enam täiendavat abi.

Mõistan, et riiklikust seisukohast on 
oluline, et kolmanda ja enama lapsega 
peresid oleks meie ühiskonnas rohkem, 
kuna see tagab riigi jätkusuutlikkusse. 
Riiklikke prioriteete silmas pidades on 
õige, kui kolmandatele ja enamatega 
lastega peredele makstakse lisaks lapse-
toetustele täiendavalt ka peretoetusi. 
See, et alates kolmandast lapsest maks-
takse täiendavat peretoetust, on kaht-
lemata suurendanud kolme ja enama 
lapseliste perede hulka Eesti riigis. Sel-
liseid meetmeid võiks riiklikult edasi 
arendada, näiteks toetades ka pereautode 
soetamisega.

Riigi kohus on tagada, et meil oleks 
tulevikku vaatav perepoliitika, kus iga 
laps on võrdselt väärtustatud, olenema-
ta perekonna suurusest. Lapsed on meie 
kõigi ühine tulevik, kelleta kaotaksid 
mõtte kõik arengu- ja tulevikuplaanid.

Siret Kotka,
Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees (Keskerakond)

MÕNE REAGA

Lääne-Viru Arenduskeskus alustab 
korteriühistute nõustamisega

Mai lõpust on korteriühistutel võimalik küsida Lääne-
Viru Arenduskeskusest tasuta nõu KredExi toetuste, laenude 
ja käenduste kohta. Konsultatsiooni käigus saab teavet ühistu-
le sobivate teenuste tingimuste, vajalike dokumentide ja aja-
kava kohta, samuti aitab arenduskeskuse konsultant vajadusel 
taotlusi täita ja esitada.

„Viimastel aastatel on ühistute vajadused ja ka võimalused 
korterelamute renoveerimiseks oluliselt kasvanud. Lääne-
Virumaal on viiel aastal toetust saanud üle saja korterelamu, 
kuid huvi nii seniste kui uute teenuste kasutamiseks on kor-
dades suurem,“ lausus KredExi eluaseme- ja energiatõhususe 
osakonna juhi Triin Reinsalu.

Lääne-Viru Arenduskeskuse juhatuse liikme Heli Eigi sõ-
nul kinnitab ka klientide tagasiside ja senine kogemus, et va-
jadus nõu ja abi järele on olemas. „Oleme koostöös KredExiga 
hinnanud, et kokku vajab Lääne-Virumaal lähikümnenditel 
kordategemist veel pea tuhat hoonet, seega vajadus lisateabe, 
materjalide ja taotlemise nõustamise järele on kasvav. Meil 
on pikaaegne kogemus ettevõtlusmeetmete nõustamisel ning 
tunneme ka piirkonna probleeme ja võimalusi, mis on suureks 
eeliseks teadlikkuse kasvatamiseks ühistute seas,“ lisas aren-
duskeskuse juht.

KredEx pakub korteriühistutele erinevaid teenuseid – reno-
veerimislaenu, käendust ja rekonstrueerimistoetust. Arendus-
keskusest saab küsida konsultatsiooni nii teenuste tingimuste 
ja sobivuse kui taotluste nõuete, ajakava ja vajalike tähtaegade 
kohta. Vajadusel pakuvad konsultandid abi ka taotluse täitmi-
sel ja esitamisel ning vajalike dokumentide kokkupanekul.

„Arenduskeskused seisavad selle eest, et piirkonna elamis- ja 
töötingimused, keskkond ning heaolu paraneks. Seega on kor-
terelamute kordategemine ja renoveerimine meie kõigi huvi-
des. See toob otsese kasu majaelanikele kulude kokkuhoiu ja 
mõnusa sisekliima näol, kuid kaudselt mõjutab see kogu piir-
konda kaasaegsema elukeskkonna näol,“ lisas Eigi.

Konsultatsiooni kasutamiseks tuleb korteriühistul ühendust 
võtta Lääne-Viru Arenduskeskusega, kontaktid on kättesaa-
davad kodulehel arenduskeskus.ee/mtu/teenused/.

Kuulutaja
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5. Juuni 10:00-14:00

MAKITA 
DEMOPÄEV
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Tallinna tn.49, Rakvere 

MÕNE REAGA

Rakvere linn tunnustas 
Juris Umbraškot 
Vallimäe medaliga
Rakvere linnavalitsus andis 
Rakvere Tarva peatreeneri-
le Juris Umbraškole erilis-
te teenete ja silmapaistvate 
saavutuste eest korvpalli 
ja spordielu edendamisel 
Rakvere linnas ja Lääne-Vi-
ru maakonnas tänutäheks 
linna aumärgi, Vallimäe 
medali.

Juris Umbraško tõi sihi-
kindla töö tulemusel Tar-
va korvpallimeeskonna 
mõne aastaga madalamalt 
liigatasemelt tagasi Eesti 
meistrisarja, mida kroonis 
sel kevadel pääs pronksi-
mängudele ja neljas koht 
meistriliigas.

Rakvere linnajuhid tä-
navad Juris Umbraškot 
tema pühendunud töö eest. 
Linnapea Triin Varek: „Ju-
ris Umbraško panustas pik-
ki aastaid suurepärase korv-
pallurina meeskonnas ning 
tema töö peatreenerina on 
toonud meeskonna uuele 
tasemele. Muidugi kurvas-
tame, et peatreener lahkub 
nüüd, kus lootused on head 
ja ootused on tõusnud. Igal 
juhul oleme tänulikud teh-
tud töö ja väga hea koos-
töö eest ning soovime Juris 
Umbraškole edu kõiges, mis 
ootab ees.“

Rakvere linna aumärki, 
Vallimäe medalit, antakse 
füüsilisele isikule silmapaist-
vate saavutuste eest ja selle 
andmise otsustab linna-
valitsus. Aumärki antakse 
välja 2009. aastast, viima-
ti sai selle kaks aastat tagasi 
korvpallur Sven Pugonen.

Kuulutaja
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Piiriehitus jätkub plaanipäraselt
25. mail allkirjastasid PPA, AS Merko Ehitus ja 
AS GRK Infra lepingu kagupiiri taristu teise etapi 
ehitustöödeks.

Kagupiiri teise etapi ehitustööde hankes osales 
kuus tingimustele vastanud pakkujat, kelle pakkumu-
sed olid üsna ligilähedased. Hinnakriteeriumi algusel 
võitis hanke AS Merko Ehitus Eesti ja AS GRK Infra 
ühispakkumine.

„Piiriehituse teine ehitusetapp hõlmab ligi 35 kilo-
meetri pikkust piirilõiku Tserebi külast Vanigõ jär-
vest kuni peaaegu Koidula piiripunktini välja. Praegu-
se prognoosi kohaselt kulub teise piirilõigu ehituseks 
umbes kolm aastat,“ kirjeldas PPA piirivalveosakonna 
juht Egert Belitšev.

Kagupiiri teise etapi ehitustööde hind on suurus-
järgus 18 miljonit eurot nagu ka esimese ehitusetapi 
puhul olgugi, et väljaehitatav piirilõik on pea poole 
pikem. „Seda peaasjalikult põhjusel, et teises väljaehi-
tatavas piirilõigus on maastik oluliselt lihtsam, või-
maldades kokku hoida muidu soisele alale rajatavate 
pontoonteede arvelt,“ märkis PPA piirivalveosakonna 
juht.

Ta lisas, et kogu senine ehitustegevus ka esime-
sel 23,5-kilomeetrisel piirilõigul käib plaanipäraselt. 
„Ehitustööd käivad sel lõigul praeguseks juba 20 kilo-
meetri pikkuse piiririba ulatuses. Rajatud on pea kõik 
vajaminevad juurdepääsuteed, umbes 1,5 kilomeetri 
ulatuses pontoonteid üle soiste alade ning umbes 7,5 
kilomeetrit viivitusaeda,“ kirjeldas Belitšev.

„Olgugi, et suur töö seisab piiriehituse vaates veel 
ees, võib kahe eduka ehitushanke ja käimasolevate 
ehitustööde vaates öelda, et oleme ajas, kus piirival-
ve seisab tugevamal vundamendil kui kunagi varem. 
Meil on piiri valvamas motiveeritud ja pädevad ini-
mesed, tööks kasutada heal tasemel varustus ning 
samm-sammult edenemas ka Eesti riigi ajaloo suurim 
turvalisusprojekt piiriehituse näol,“ sõnas ta.

„Ajal, mil piirikuritegevuseks kasutatakse uusi vii-
se, peab ka piirivalves üha enam kasutama kaasaegset 
tehnoloogiat nii, et meie töö oleks sihistatud ja mõ-
jus. Sadu kilomeetreid pikk välispiir, mis saab kae-
tud kaasaegsete seire- ja valvesüsteemidega, annab 
piirivalvuritele võimaluse masinliku töö asemel oma 
professionaalsust kasutada seal, kus ta on kõige väär-
tuslikum. Samaaegselt saame nii tehnika kui seda oma 
töös oskuslikult kasutavate piirivalvurite näol tagada 
kogu Eesti turvalisust selle kõige paremas tähendu-
ses,“ märkis piirivalvejuht.

Kuulutaja

Rõmeda-Haljala teelõik 
sai ka pidulikult avatud
Möödunud aasta lõpus liiklusele avatud Rõmeda-Haljala 2+2 tee-
lõik Tallinna-Narva maanteel jäi toona pandeemia tõttu pidulikult 
avamata. Sel kolmapäeval korraldati siiski tagantjärgi tänuüritus 
asjaosalistele.

Liisi Kanna

Transpordiameti ida teehoiu 
osakonna juhtaja Anti Pal-
mi rääkis ametlikul avamisel, 
et 2008. aastal, mil majandus 
õitses, algatati Lääne-Viru-
maal kolm vinget eelprojekti. 
Neist kaks on tänaseks läinud 
lauasahtlisse kui ebareaalsed, 
aga üks sai tervikuna valmis – 
Rõmeda-Haljala 2+2 ehitus.

„Sellest esimene jupp, Haljala 
liiklussõlm sai valmis juba 2013, 
aga ülejäänud osa jäi oma aega 
ootama,“ märkis Palmi, lisades, 
et see õige aeg saabus siis, kui 
Reformierakonna valitsus va-
hetus Keskerakonna oma vastu 
ning tulid uued plaanid.

„Seda toetasid kahjuks ka väga 
paljud hukkunutega liiklus-
õnnetused, mis siin teelõi-
gul olid olnud,“ viitas ida tee-
hoiu osakonna juhtaja kurvale 

avariide statistikale.
Ehitusprotsessi osas nentis 

Palmi, et kogu 13 aasta jook-
sul on tulnud teha väga palju 
tööd. „2008. aastal alustasime 
Soome konsultantide toel, kes 
tõid meie maale ühena esimes-
test sellise suurema kaasamis 
kultuuri, oli väga palju kaasa-
miskoosolekuid. Kui me selle 
projekti taaselustasime, siis jät-
kasime kaasamisega. Aaspere 
inimesed said väga palju kaasa 
rääkida ja me püüdsime paljude 
nende soovidega ka arvestada,“ 
rääkis ta.

Palmi märkis, et AS Merko 
Ehitus Eesti oli väga huvitav 
partner. „Päris tihti püstita-
ti meile päris põnevaid arut-
elukohti. Aga ühtegi mõttetut 
vaidlust meil objektil ei olnud,“ 
tunnustas ida teehoiu osakonna 

juhtaja aktiivselt kaasa mõtel-
nud ehitajat.

Ka projekteerija Erki Poti-
sepp nentis, et tegu oli huivtava 
projektiga. „Väga palju neid 2+2 
teid ju ei ehitada, kuigi nüüd 
järjest enam. Saime siit suure 
kogemuse,“ sõnas Potisepp.

Majandus- ja taristuminis-
ter Taavi Aas tõi esile, et 2+2 
tee-ehituse projekte on käimas 
siiski veel – aega mööda piken-
datakse Tallinna-Tartu nelja-
realist lõiku ning töös on 2+2 
lõik Tartu lähistel.

Transpordiameti peadirektor 
Kaido Padar märkis, et ameti 
seisukohast soovitakse võimali-
kult palju projekte sahtlisse saa-
da, et rahastusvõimaluste tek-
kimisel oleks projektid valmis. 
„Eelmisel aastal on alustatud 
umbes 100 kilomeetri maantee-
de neljarealiseks projekteerimi-
sega, sellel aastal soovime alus-
tada 80 kilomeetriga. Lähiaas-
tatel kokku seega kusagil 180 
kilomeetrit,“ ütles Padar.

Lindilõikamisel osalesid (vasakult) ehitusjärelvalve esindaja Toivo Jürgenson, transpordiameti peadirektor Kaido Padar, majandus- ja taristuminis-
ter Taavi Aas, Peeter Laidma Merko Ehitusest ja Haljala vallavanem Ivar Lilleberg. Foto: Liisi Kanna
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Armas žest: üllatati vastseid lapsevanemaid
H oolimata marusest 

ilmast, otsustas üks 
kogukond Kadrina 

vallas korraldada värsketele 
vanematele esiklapse sün-
ni puhul piduliku tervitu-
se. Kesknädalal, kui Maris 
Ruuto ja Meelis Pusmann 
ning selleks hetkeks kolme 
päeva vanune Kirtel koju 
olid jõudnud ning vaevu end 
sisse seadnud, üllatas pere-
konda keset Kihlevere küla 
akna taha kogunenud selts-
kond elava muusika, õhupalli-
mere ja kingitustega.

Maris Ruuto tõdes pärast 
õnnesoovide vastuvõtmist, et 
kuigi teab sealtkandi inimes-
te oskust üllatada, ei osanud 
ta midagi sellist oodata. „See 
oli uskumatu! Vägev, väga 
emotsionaalne. Niisugust 
üllatust ma tõesti ei osanud 
oodata,“ jagas värske ema va-
hetuid emotsioone.

„Sa tunned, et sinust pä-
riselt hoolitakse. Ei ole nii, 
et ümberkaudsed ütleksid 

üksteisele ainult tere ja head 
aega, vaid inimesed näevad ka 
vaeva,“ avaldas Ruuto suurt 
heameelt kokkuhoidva kogu-

konna üle.
Vastsetel lapsevanematel 

oli seljataga tihe ning sen-
timentaalne päev – pärast-

lõunal jõuti beebiga esma-
kordselt koju, külas käisid 
vanemad ja lähisugulased. „Ja 
nüüd pandi väga ilus punkt 
sellele päevale,“ oli Maris 
Ruuto liigutatud.

Südamliku žesti ajaks ot-
sustas isegi ilmataat helge-
mat palet näidata ning vih-
makraanid kinni keerata. Just 
positiivsuse ja sära toomine 
sellesse veidi halli ja muser-
danud argipäeva oligi üllatuse 
korraldajate soov.

Plaani eestvedajad, kohali-

kud ettevõtjad Triin Kaukver 
ja Katrin Mustonen ütlesid, 
et üheks eesmärgiks oli ka 
julgustada inimesi rohkem 
hoolivust välja näitama. „Pal-
jud meie ümber on praegu 
üsna masendunud, aga ka ras-
kel ajal on võimalik hoolivust 
väljendada – rõõmu saab eda-
si anda väga lihtsate tegudega. 
Inimesed võiksidki väikestest 
asjadest enda ümber roh-
kem heameelt tunda,“ soo-
vitas Kaukver olemasolevat 
väärtustada.

„Kes see siis ikka teeb, kui 
ise ei tee,“ sõnas žesti korral-
daja, lisades, et üllatuse teoks 
saamisele pani õla alla ka 
tema ning äripartner Katrini 

ettevõte Mustver Rent, millel 
peotarvikute rentijana trans-
port ning muu vajalik võtta 
oli.

Idee, mida täpsemalt kor-
raldada, sündis Triin Kauk-
vere peas siis, kui ta nägi vi-
deot, kus Kadrina keskkooli 
abiturient Krete-Ly Salumäe 
tiibklaverit mängis. „Olin nii 
suures vaimustuses,“ kiitis ül-
latuse korraldaja noore muu-
siku andekust.

Kolmapäeva õhtul kõlaski 
kaunis muusika üle küla, nii 
et armsast tervitusest said osa 
ka kõik akendele kogunenud 
naabrid.

Liisi Kanna

Vastse ilmakodaniku vanemad olid siiralt härdunud selliselt üle antud õnnesoovidest.
Pianisti rollis üles astunud Kadrina keskkooli abiturient Krete-Ly Salumäe trotsis jahedat 
ilma ning esitas kauni meloodia, mis tõi pisara silma nii värsketele vanematele kui ülejää-
nud seltskonnale. Fotod: Liisi Kanna
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1738: sündis giljotiinile nime andnud arst

T äna 283 aastat tagasi, 
28. mail 1738. aastal 
sündis Prantsusmaal 

tuntud arst ja poliitik Jo-
seph-Ignace Guillotin, kelle 
nime järgi anti nimetus giljo-
tiinile. Tegelikult polnud arst 
Guillotinil temanimelise huk-
kamisriistaga midagi pistmist.

Giljotiini kasutamist ini-
meste hukkamisel kui hu-
maansemat tapmismeetodit 
hakkas alates 1789. aastast 
propageerima Prantsuse arst, 
poliitik ja parlamendiliige Jo-
seph-Ignace Guillotin (1738–
1814), kelle arvates olid teised 
kasutusel olevad hukkamis-
viisid liiga julmad, hirmsad 
ja valulikud. Giljotiin tegi 
seevastu töö ära ühe ropsuga, 
tappes hukatava silmapilkselt. 
Lisaks polnud selle töö juures 
üldsegi tähtsust timuka os-
kustel ja kogemustel, sest vas-
tava mehhanismi käsitsemi-
sega sai hakkama praktiliselt 
iga mees.

Kuigi hukkamismasin kan-
nab doktorikraadiga arsti 
ja anatoomiaprofessori Jo-
seph-Ignace Guillotini nime, 
polnud see kuulus mees selle 
aparaadi leiutajaks. Selleks 
olid hoopis Prantsuse kunin-
ga ihuarst ja kirurg Antoi-
ne Louis (1723–1792) ning 
Prantsusmaal elanud saksa 

päritolu insener ja klaves-
siinimeister Tobias Schmidt 
(1755–1831). Lisaks oli Guil-
lotin üldse surmanuhtluse 
vastane, kuid kuna surma-
nuhtlust poleks tollel ajal na-
gunii keelustatud, siis pakkus 
ta välja mõnevõrra humaan-
semat hukkamisviisi nende 
asemel, mida tollal aktiivselt 
kasutati.

Kui varasematel aegadel 
oli pea maharaiumine olnud 
üksnes aadlike ja aristokraa-
tide privileeg, siis alates giljo-
tiini kasutuselevõtust hakati 
selle alla saatma ka madala-
matest ühiskonnakihtidest 
inimesi. Siiani oli tavainimesi 
harilikult hukatud poomi-
se läbi, aga giljotiin rõhutas 
veelgi rohkem kõigi inimeste 
võrdsust seaduse ees.

Enne kui giljotiini hakati 
elusate inimeste peal kasu-
tama, tehti katseid – nagu 
teadus nõuab – loomadega. 
Kõigepealt prooviti giljotiini 
tõhusust elusate lammaste ja 
vasikate peade mahavõtmisel 
ning alles seejärel asuti ini-
meste kallale. Sellele eelnes 
loomulikult ka vastav seadus: 
20. märtsil 1792. aastal an-
dis Prantsusmaa parlament 
nõusoleku hakata kurjategi-
jaid hukkama giljotiini abil.

Esialgu võtsid prantsla-

sed giljotiini ilmumise vastu 
suure nurinaga, sest nende 
meelest polnud giljotiinil 
hukkamine nii vaatemängu-
line ja lõbus kui näiteks poo-
mise või põletamise puhul. 
Kui 25. aprillil 1792 hukati 
giljotiinil esimene süüdimõis-
tetu, maanteeröövel Nico-
las Jacques Pelletier, siis oli 
rahulolematust rohkem kui 
poolehoidu.

Vaatamata Pariisi elanike 
vastuseisule pidasid võimud 
giljotiini siiski väga tõhusaks 
hukkamisvahendiks, sest sel-
le abil suutis üks timukas lü-
hikese aja ehk paarikümne 
minuti jooksul hukata küm-
mekond inimest ehk 300 ini-
mest kolme päeva jooksul. 
Ühegi teise hukkamisviisiga 
poleks nii suurt efektiivsust 
saavutatud.

Joseph-Ignace Guillotini 
sugulased olid väga rahul-
olematud ja lausa vihased, 
et surma- ja tapariist hakkas 
hiljem kandma tema nime 
ning pöördusid mitmel korral 
ametivõimude poole mehha-
nismi nimetuse muutmiseks. 
Kuna aga seda ei tehtud, siis 
võtsid Guillotini paljud sugu-
lased ja järglased endile hoo-
pis uue perekonnanime.

Allan Espenberg

90-aastase proua Elviine Rubeni mälestused
Paldiski täisaun ja Klooga koonduslaager
Algasid uued vintsutused. 
Inimesed pandi Narvas kau-
barongile ja veeti Tallinna. 
Kaubajaamas konutati ter-
ve ööpäev kinnises vagunis. 
Siis saadeti nad sama rongiga 
Paldiskisse.

Elviine: „Paldiski linn oli nii 
üles kaevatud, et seal olid ai-
nult kaitsekraavid. Kraavidest 
pääses üle mööda laudiseid 
kõndides. Maju polnudki. Va-
gun jäi seisma sadama läheda-
le, kus oli täisaun, millest kõik 
pidid läbi käima. Me olime täiu 
täis kui põrgulised. Anti käsk 
riidest lahti võtta ja selle suure 
kuumuse sisse pandi ka meie 
riided rippuma, mis pärast suu-
res konteineris ära kuivatati. 
Täid surid kuumuses ära, sau-
nas pesime end aga külma vee-
ga puhtaks. Tollal ei tohtinud 
Eestis isegi rongis sõita, kui sul 
täitõendit polnud.

Peale täisauna lahutati 
mind teekaaslastest, kellega 
Kingissepast Narva jõudsime. 
Mind pandi Paldiskis nõnda-
nimetatud lastekodusse. Mä-
letan, et kõikidel lastel olid 
sügelised. Aga mina ei jäänud 
sügelistesse ja pole tänapäe-
vani sügelistes olnud. Süge-
line ka ei tahtnud mind. Aga 

sealsed lapsed olid kõik jube-
dalt kärnas. Lastekodus olin 
ainult poolteist nädalat. Eda-
si viidi osa lapsi Põllkülasse. 
Mind saadeti paari teisega 
Kloogale.

Kloogal, raudteejaama lähe-
dal oli järv ja ilusa loodusega 
vooremaa, mida ümbritsesid 
männimetsad. Järve kaldal 
paiknes Eesti-aegne sõjaväe-
osa. Kõik hooned olid olemas: 
katlamajad, köögid, pesu-
majad, barakid. Eespool aset-
ses barakk number üks, siis 
tagumine tsoon barakiga 
number kaks, veelgi kaugemal 
barakk number kolm. Künka 
peal oli söökla. Nendes tsooni-
des elasid eri rahvustest sõja-
vangid: venelased, soomlased, 
koguni šveitslased. Kõige ta-
gumises tsoonis elasid juudid. 
Klooga laagris hoiti lapsi teis-
test vangidest eraldi. Seal ma 
kohtasin ka oma kooliõde, kes 
oli soomlane.

1942. – 1943. aasta talv oli 
väga külm. Mina elasin tüd-
rukute barakis. Meie barakki 
toodi ka päris väikeseid lapsi, 
isegi imikuid. Me panime nad 
praeahju sooja, mässisime ka 
enda keha ümber. Tited, kel-
le vanemad olid maha lastud, 

toodi mõneks ajaks Kloogale 
laagrisse. Mis neist aga hiljem 
sai, ei tea, ju surid nälga või 
hukati sealsamas.

Tõime tüdrukutega salaja 
ühest katkisest puukuurist 
pilpaid, kuigi neid ei tohti-
nud barakki tassida. Saime 
ahju kütta, et natukenegi 
sooja saada. Kasarmus olid 
küll suured ahjud, aga ise 
pidid puid tegema, toored 
männipuud maha võtma ja 
selle toore männiga kütma. 
Mis sooja see andis.“

Laste järele valvasid kas-
vatajad. Elviine mäletab üht 
Sillari-nimelist toredat naist, 
kes „palkas“ neid tüdrukuid, 
kes midagi teha oskasid, saks-
laste staapi tööle.

Elviine: „Saime mõne 
tüdrukuga punti sakslaste 
sööklasse kartuleid koorima. 
Naised, kes köögis töötasid, 
olid samuti sõjavangid. Kui 
ohvitserid söömas käisid, 
korjasime pärast nende laua 
pealt toidujäätmeid. Köögi-
naised õpetasid, et pange 
need esialgu pange sisse, ne-
mad viivad selle salaja kus-
kile metsa, männi alla. Meie 
ei tohtinud välja minna, aga 
köögitöölised pärast ütlesid, 

et näed, seal puu all on pang, 
me pimedas viisime sinna, 
minge tooge ära. Pärast su-
latasime oma barakis pliidi 
peal selle üles ja nii saime ka 
teistele tüdrukutele süüa han-
kida. Tittedele polnud aga 
midagi anda. Me ei näinudki 
enam neid, nii nagu nad kor-
raks toodi meie juurde barak-
ki, nõnda ka ära viidi.“

1943. aasta kevadtalv. Saksa 
okupatsioon kestis. Väikene 
Eestimaa ägas sõjakoleduste 
küüsis. Mehed olid enamasti 
rindele saadetud, maad aga 
tuli harida ja vilja kasvatada, 
et ellu jääda.

1943. aasta algul hakati 
Kloogalt kobedamaid lapsi 
maaperedesse abitööjõuks 
andma. Talupidajad, enamas-
ti naispere, kes lapstööjõudu 
otsisid, valisid välja asjalik-
ke, terveid ja tugevaid poisse 
ning tüdrukuid teenijateks ja 
sulasteks. 10–11-aastaseid ja 
veelgi nooremaid ei tahtnud 
mitte keegi.

Elviine oli küll 12 ja poole 
aastane, aga tüüfuse läbi põ-
denud ning peenike ja kõhn 
kui tikk. Ja jälle tuli appi pime 
juhus või saatus, et ka tema 
pääses Kloogalt maaperes-

se. Elviine elas ühes barakis 
vene tüdruku Tamaraga, kes 
oli temast kaks aastat vanem 
ja tugeva kondiga noor neiu. 
Tamara oli nõndaöelda polu-
vernik, pooleldi eestlane ja 
venelane. Tamara ema oli 
majori aukraadiga sõjaväearst 
ja parajasti rindel. Tamaral oli 
ka umbes kolme–nelja-aasta-
ne vend, kellel samuti õnnes-
tus koonduslaagrist pääseda, 
tema võeti ühte Pärnukandi 
peresse kasulapseks.

Läänemaalt, Taebla vallast 
tulid aga Kloogale abitööjõu-
du otsima vanem proua ehk 
ämm ja tema minija. Proua ja 
tema poja naine Liide valisid 
Tamara välja. Aga Liide mär-
kas Elviinet ja tal hakkas väi-
kesest Eesti tüdrukust kahju. 
Sakslastele ütles Liide, et tal 
on oma pisipojale hoidjat vaja 
ja eesti tüdrukuga saab ta ka 
eesti keeles kõneleda.

Elviine: „Tamara läks 
ämma juurde, mina minija 
juurde. Ämmal oli oma talu 
ja tema poja naisel Liidel oma 
talu. Eesti ajal oli ämmal ol-
nud suur majapidamine, aga 
kui venelased tulid, lõhuti 
talu mitmeks killuks. Mingi 
ime läbi neid ei küüditatud 

Siberisse, vaid ämm sattus 
hoopis uusmaasaajate hulka. 
See Läänemaa nurk polnud 
eriti viljakas, vaid väga vaene 
kant. Ehk seetõttu olid ka ini-
mesed lahkemad ega kaeva-
nud üksteise peale.

Sõitsime rongiga Kloogalt 
Tallinna ja Balti jaama, sealt 
edasi Haapsallu ja Taeblasse.

Enne, kui sakslased 1943. 
aastal taganema hakkasid, 
nõudsid nad, et need lapsed, 
kes taludesse anti, tuleb laag-
risse tagasi saata. Ma ei tea, 
kas perel oli minu ja Tama-
ra kohta kirjalikku lepingut. 
Mind viidi aga pakku Liide 
ema juurde Ridala valda.“

Tamara pääses samuti 
Kloogale tagasisaatmisest, 
sest seal oleks punane ele-
ment maha lastud või gaasi-
kambrisse saadetud. Tamara 
kirjutas Elviinele peale sõda 
Leningradist, et tema ema 
tuli teda ja venda Eestisse ot-
sima. Tamara läks emaga Le-
ningradi, poiss aga jäi kasuva-
nemate juurde Eestisse elama.

Ülle Kask

(Jätkub 11. juunil)
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Seoses tellimuste arvu pideva kasvuga 
OTSIB JELD-WEN OMA MEESKONDA 

160 uut töötajat

90 
TOOTMISTÖÖTAJAT 

töötasu 4,50 - 6,50 €/h

40 
OPERAATORIT 

töötasu 5,69 – 8,28 €/h

30 
TÕSTUKIJUHTI 

töötasu 5,69 – 8,28 €/h

Me hoolime!
• Peame oluliseks meeskonnatööd ja meeldivat seltskonda, tööohutust ja selle järgimist. 
• Tööandjana pakume püsivust ja stabiilsust – meie inimestele on tagatud kindel töötasu 

kindlal kuupäeval.
• Maksame lisatasu ja muid elulisi toetuseid.
• Anname igale töötajale tööriided, tööjalanõud ja isikukaitsevahendid.
• Kõik uued töötajad saavad meie tublide töötajate käe all väljaõppe. Iga töötaja panus on 

oluline meie tehase töös ja jätkuvuses.
• Tagame transpordi tööle ja koju – Kohtla-Järve (Ahtme, Iidla), Jõhvi, Kohtla-Järve linn, Kiviõli, 

Aseri, Kunda, Tapa, Tamsalu, Väike-Maarja, Kadrina.
• Korraldame ühisüritusi (jõulupidu ja perepäev) ning liikumiskampaaniaid.
• Võimaldame kõikidel oma töötajatel kasutada sporditoetust.
• Meil on oma bistroo, kus kehtib töötaja soodustus 1.50 €.
• Puhkame kollektiivselt suvel ja talvel.
• Omatöötaja soodustused omatoodetele -35% ja koostööpartneritelt töötõendi ettenäita-

misel.
• 

Lisainfo
Töökoht asub Lääne-Viru maakonnas, Rakvere linnas, Tootmise tn 8
Tööle asumine: Koheselt

Palun saada oma CV aadressile personalrakvere@jeldwen.com
www.jeld-wen.ee

JELD-WEN Eesti AS Rak-
veres asuvas tehases, 
kus töötab enam kui 
700 inimest,  toodame 
täispuituksi ning lenge. 
Baltimaid teenindav 
terminal asub Tallin-
na külje all Lehmjas. 
Meie tootevalikus on 
siseuksed, liuguksed, 
saunauksed, rõduuk-
sed, välisuksed ning 
aiamajauksed.

„Globaalne nõudlus JELD-WEN’i toodete vastu on suurenenud ning seoses selle-
ga on kasvanud ka vajadus tootmise laiendamise järele”

- Oleg Lavrenov, JELD-WEN EESTI AS tehase juht
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S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 07.06 ja 02.07
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

MASKI KANDMINE KOHUSTUSLIK!
B-kat e-õpe 10.06 ja 08.07
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 11.06 ja 25.06
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Rakvere, V idu 27õ . Info ja registreerimine

tel. 5152340 v i tarmo@e-autokool.eeõ

www.e-autokool.ee

• Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus(140h)

algab 08.07.2021 kell 10.00

• Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus(35h)

algab 05.06.2021 kell 10.00

• algab 14.06.2021 kell 18.00C- ja CE-kategooria koolitus

• algab 20.07.2021 kell 18.00T-kategooria koolitus(traktor)

• algab 14.07.2021 kell 18.00D-kategooria koolitus(buss)

Töökuulutused
leiad lk 14

Teatrikohvik võtab tööle

TEENINDAJA
Lisainfo: rakvereteater.ee/

teatrikohvik-teenindaja

Palume CV saata hiljemalt
15. juuniks e-aadressile:
kairi@rakvereteater.ee

CV palume saata
kaido@reinpaul.ee,
info tel 5593 3899.

Pakume tööd
PUIDUHAKKURI
OPERAATORILE

Vajalik C-kat juhiluba.
Kasuks tuleb töökogemus

metsatõstukiga.
Väljaõpe kohapeal.

Töö vahetustega:
6 tööl, 6 vaba.

www.reinpaul.ee

Võtame oma meeskonda tööle

• PAGARI
• KONDIITRI

Pakume Sulle:
tööd pidevalt arenevas ettevõttes, vajalikku
väljaõpet, stabiilset töötasu, tasuta transporti
Rakvere-Tobia-Rakvere

Ootame, et Sa oled kohusetundlik, aus ja töökas

Tööle asumine: niipea kui võimalik

Töökoht asub: Tobia küla, Rakvere vald,
Lääne-Virumaa

Töö on vahetustega graafiku alusel

Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV
e-posti aadressile assistent2.personal@ogelektra.ee või
kandideeri CV keskuse www.cvkeskus.ee kaudu.

www.grossitoidukaubad.ee

Baltic Log Cabins OÜ pakub tööd

TOOTMISTÖÖLISTELE
Ettevõte tegeleb freespruss aiamajade tootmisega.

Töö erinevatel puidutöötlemisseadmetel,

pakkimisliinidel ja uste-akende komplekteerimises.

Töö sobib nii meestele kui naistele.

Ettevõte pakub:
• täistööaega ühes vahetuses E-R 8:00-17:00

• väljaõpet kohapeal

• kaasaegset töökeskkonda

• toredat kollektiivi ja ühisüritusi

Kandidaadilt ootame:
• täpsust ja ausust

• kohusetundlikkust ja püsivust

• head füüsilist vormi

• valmidust meeskonnatööks

Info tel: 32 42 426
E-post: office@balticlogcabins.net

Puidutööstuse tee Ebavere küla

Väike-Maarja vald 46209

INGLISE KEELE ÕPETAJAT
Eeldame, et Sul on kvalifikatsioonile vastav haridus ja/või eelnev
töökogemus koolis õpetajana, oskus ennast juhtida ja kasutada
arvutit ja muid tehnoloogilisi vahendeid õppe läbiviimisel, hea
suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus,
korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle stabiilset sissetulekut, loomingulist tööd, kaasaegset
töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56
päeva tasustatud puhkust.

Sinu töö eesmärk on inglise keele õpetamine põhikooli III
kooliastmes, gümnaasiumis ja kutseõppes, õpilaste juhendamine,
tema arengu ja motivatsiooni toetamine, õppeprotsessi
analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine. Oluline on
valmisolek e-õppe kursuste loomiseks ja õppe läbiviimiseks
kaugõppevormis.

Tööle asumise aeg: Asukoht: Rakvere23.08.2021
Tööaeg: Kontaktisik:täistööaeg Kelly Konetski-Ramul
Aadress: Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  56968177
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee

hiljemalt 06.06.2021

Rakvere Ametikool
ootab oma meeskonda

LOGISTIKA ERIALA
ÕPETAJAT

Eeldame, et Sul on kvalifikatsioonile vastav haridus ja/või erialane
töökogemus ettevõttes, hea arvuti kasutamise oskus, hea
suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus,
korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle võimalust asuda omandama õpetaja
kvalifikatsiooni, kaasaegset töökeskkonda, erialast
täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, puhkust 56 päeva.

Sinu töö eesmärk on õppekava täitmine ja õppekvaliteedi
tagamine, teooria- ja praktikatundide andmine, õppeprotsessi
planeerimine ja juhtimine, õpilaste juhendamine, tema arengu ja
motivatsiooni toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja
hindamine ning tagasiside andmine.

Tööle asumise aeg: Asukoht: Rakvere23.08.2021
Tööaeg: Kontaktisik:täistööaeg Rainer Amor
Aadress: Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  58193989
Avaldus ja CV saata e-posti aadressile

kylliki.normak@rak.ee
hiljemalt 06.06.2021

Rakvere Ametikool
ootab oma meeskonda

AS Palmako on Lemeks Gruppi kuuluv rahvusvaheline puidutööstus, kus toodetakse 
aiamaju, mänguväljakuid, aiapiirdeid, immutatud aiaposte, liimpuittooteid ning kütte-
graanuleid. Meie tehastes ja kontorites Tartumaal, Lääne-Virumaal ning Põltsamaal 
töötab üle 460 inimese, ettevõtte käibest 97% eksporditakse. 
Tule ja tutvu: www.palmako.com

Ootame meie Ojaküla tehasega liituma

PUIDUTÖÖSTUSE TÖÖTAJAID,
(3 ametikohta)

Põhilised tööülesanded: 
• töö tootmisseadmetega ja töökeskustega 
• puitmaterjali pakkimine, freesime ja teritamine

Sobivalt kandidaadilt ootame:
• on korrektne, täpne ja kiire
• oskab töötada meeskonnas
• on valmis füüsiliseks tööks

Pakume Sulle:
• kaasaegseid töötingimusi ja väljaõpet
• tasuta bussitransporti mitmest eri asukohast (Rakverest, Kundast, Viru-Nigulast)
• omatöötaja soodustusi (soe toit, Stebby sporditeenuste kasutamine jne)

Töökoht asub Lääne-Virumaal, Viru-Nigula vallas, Ojakülas.

CV koos senise töökogemuse kirjeldusega palume saata e-posti teel hiljemalt 
19.06.2021 personal@palmako.ee Võimalus kandideerida tööportaali CV-Keskus ja 
ettevõtte kodulehe abil, https://www.palmako.com/et/toolesoovija-ankeet 

Lisainfo saamiseks palun helistada +372 520 9940!

Otsime
KÜTTE-

SEADMETE
PAIGALDAJAT
Vajadusel pakume

väljaõpet
Ootame CV-d

info@calidum.ee
Lisainfo telefonil:

511 0229

Kus on Sinu

reklaam?
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Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt 

kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus 

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

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee
www.kuulutaja.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

• 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

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

SUVEREHVE

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!!

KINNISVARA

• Müüa 1toaline (29,7 m2) ahjuküttega 
korter. Kapitaalremont tehtud, vesi- ja 
kanalisatsioon olemas, omaette sisse-
pääs. Väga hea asukohast, Rägavere 
tee. Tel 5646 6926

• Müüa 1toaline korter Kundas otse 
omanikult. III korrus. Hind 6200 €. 
Tel 513 1272

• Müüa üürilepinguga kaetud 2toaline 
korter Rakveres, Pikk 37. Ruutmeetri 
hind 650 €. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Müüa Vinnis 2toaline korter, reno-
veeritud majas, rõduga. Tel 5624 4605

• Müüa 2toaline korter Kundas. Hind 
6400 €. Tel 5814 5425

• Müüa Kunda keskuses 2toaline kor-
ter, keskküttega, 50 m2. Korteris on ka 
toimiv puuküttega pliit ja ahi. Korter 
2-korruselises majas I korrusel, sauna 
kasutamise võimalusega, seisukord 
rahuldav. Remonti vajav, läheduses 
kool, vallamaja, spordikeskus, park. 
Grossi Toidukaubad ja bussipeatus 
90 m. Hind kokkuleppel. Tel 5383 
1014

• Müüa Lääne-Virumaal, Tamsalu lin-
nas keskküttega avar 3toaline korter, 
rõdu. Hind 15 900 €. Tel 511 0478

• Müüa Viru-Nigula alevikus 3toaline 
korter, asub I korrusel ja hind kokku-
leppel. Helistada telefonil 5851 5145

• Müüa Kundas 3toaline remonditud 
korter, osalise uue mööbli ja koduteh-
nikaga. Tel 5894 2895

• Müüa Rakveres Silla tn. 7 hea planee-
ringu ja eraldi tubadega renoveeritud 
4toaline korter. Korter on päiksekülla-
ne ja soe, vaikses ja rahulikus piirkon-
nas. Asukoht on  suurepärane, lähedal 
2 lasteaeda, ehitamisel uus Rakvere 
Ühisgümnaasium,  A. Pärdi nim. Muu-
sikamaja, tennisehall, staadion, Aqva 
Spa. Pilte näeb: www.kv.ee/3337742. 
Hind 90 000 €. Tel 522 2973 ja 511 6424, 
e-mail aademart@gmail.com

• Müüa Tõrma külas 2korruseline 
renoveerimist vajav maja otse oma-
nikult. Järelmaksu võimalusega. Tel 
5624 4605

• Müüa maja Kalana külas, Jõgeva-
maal. Vajab renoveerimist. Tel 5624 
4605

• Müüa renoveerimist vajav maja 
Aseriaru külas (Aseri lähistel). Tel 
5624 4605

• Müüa garaaž Rakveres, Saue tänaval. 
Mõõdud 6,1x3,4. Olemas kanal, elek-
ter. Heas korras. Hind 4800 €. Tel 557 
6593

• Müüa või rentida 2 ha kinnistu Vao 
külas, millel asub veoautode töökoda, 
2000 m2 ladu ja alajaam. Tel 5395 0313

• Müüa Tõrma külas 1 ha elamumaa. 
Tel 5624 4605

• Müüa elamumaa Rakverest 6 km 
kaugusel. Investeeri pensionifondi 
või hakka kohe ehitama. Tel 5896 2489

OST

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

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

• Ostan Tapal või Tamsalus 1-2toalise 
korteri. Tel 511 0478

• Ostan 1-2toalise korteri Kundas. 
Tel 510 0776

• Soovin osta 2toalise kõigi mugavus-
tega remonditud korteri I korrusel 
Kundas. Tel 5463 2606

• Ostan 2-3toalise korteri Rakveres. 
Keskküte, keskmises seisukorras, 
kuni 49 000 €, kv-portaalid tuttavad. 
Tel 5914 3705

• Ostan maja Tartu linnas. Tel 5817 
2199

• Ostan maja Rakveres või kuni 10 
km eemal, kuni 120 000 € (võimalus 
vahetada ahiküttega renoveeritud 
madalate kom. kuludega korteri vastu 
Rakveres + kompensatsioon. Korter 
I korrus, 3tuba, oma aed ja sissekäik. 
Tel 5819 1258

• Ostan maja Rakveres. Tel 5804 2647

• Ostan Tapa vallas maamaja või vana 
talukoha. Tel 511 0478

• Ostan maja Rakvere linnas või lähi-
ümbruses (10 km). Hind kuni 120 000 
€. Tel 5819 1258

• Ostan enda tarbeks (ei ole vahendaja 
ega ei müü välismaalastele) viljakat 
maad, mis on sobilik mahedaks taime-
kasvatuseks. Asukoht metsade keskel, 
veekogu krundil või krundipiiril ja hea 
ligipääsuga. Tel 5850 2000

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

• Soovin osta korteri või maja Rakvere 
linnas või lähiümbruses. Võib pakkuda 
ka maatükki. Tel 5300 9000

• Ostan suvila või krundi. Võib pakku-
da Toolsest kuni Võsuni. Tel 510 2390

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

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

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

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisu-
kord pole oluline ja samuti võib sisse 
jääda kogu teie vana prügi või mitte-
vajaminevad asjad. Hind kokkuleppel. 
Tel 522 6500

VÕTAN ÜÜRILE

• Korralik noor pere soovib võtta üürile 
2toalise korteri Tapa linnas. Info tel 
511 0478

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile 1toaline mugavustega 
möbleeritud korter Rakveres. Tel 
5905 9937

• Anda üürile Rakvere linnas kõigi 
mugavustega 1toaline korter (43 m2), 
möbleeritud, I korrus. Üür 200 €. Auto 
koht hoovis. Tel 502 9052

• Anda üürile Koigi külas (Järvamaa) 
1toaline möbleeritud korter. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Türi-Allikul möbleeritud 
1toaline korter otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline 
pliidiküttega korter, vesi on korteris, 
vannituba puudub. Üür 100 €/kuu. 
Tel 511 0478

• Anda üürile 2toaline möbleeritud 
korter Rakveres, ahju ja elektriküte. 
Üüri hind 220 €+ elekter, vesi. Info 
527 0058

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Hind 180 € + kommu-
naalmaksud. Tel 5663 8285

• Anda üürile Vinnis renoveeritud ma-
jas 2toaline korter, rõduga, V korrus. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile Kundas 2toaline möb-
leeritud korter otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Kohtla-Järvel 2toaline 
möbleeritud korter I korrusel. Tel 
5624 4605

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus, 2004. a. 1,6. 74 
kW. Luukpära, tumepunane, läbisõit 
132 000 km. Kõik lisad, põhjamaa-
de variant, Eestist ostetud uuena, 
kaasa naelrehvid velgedel, kindlus-
tus ja ülevaatus aasta lõpuni, auto 
väga heas korras. Hind 2100 €. Asu-
koht Harjumaa, Kuusalu. Tel 5667 
3749

• Müüa Ford Focus C-Max. 1,6 dii-
sel, 2005. a, hõbedane, 5 ust, ma-
nuaal, läbisõit 298 000 km (100 % 
originaal), 10. a Eestis 1 omanik, TÜ 
06.2022, naastrehvid kaasa, igati kor-
ras/ökonoomne ja kindel auto. Hind 
1990 €, 1590 € Võsu/Tallinn. Tel 5648 
0448

• Müüa GAZ 53 (vana kabiiniga, kõrge 
kastiga, kaasa varuosad). Ülevaatus 
puudub. Dokumendid olemas. Tel 
5622 4605

• Kia Ceed 2016, autot on väga hästi 
hooldatud ja hoitud - hooldusraamat. 
Viimane aastahooldus 2. märts 2021. a 
ja kõik KIA esinduses. Garantii kehtib 
2023 märts. Auto suitsuvaba. Kaasa 
suverehvid. Hind 8200 €. Helista, küsi 
lisa 5309 7465

• Müüa soodsalt Peugeot 2008. a, ori-
ginaal valuveljed (uued). Tel 5566 9310

• Müüa Subaru Justy. Ökonoom-
ne väikeauto 1,0 (51kW), bensiin, 
manuaal, 12/2008. a. Ostetud 
uuena Eestist Mariine autost. 
Korralikult hooldatud, läbisõit 105 
000 km. Kehtiv ÜV. Elektriaknad x 
4, konditsioneer jne. Õige läbisõit. 
Kaasa naastrehvid. Hind 2499 €. 
Tel 505 1557

• Müüa hästi hoitud, vähe sõitnud, 
avariivaba, suitsuvaba, manuaal 
käigukastiga Toyota Yaris. Es-
mane reg. Eestis 2010. a. Uued 
suverehvid, kaasa uued naast-
rehvid. Ülevaatus kuni 03/2022. 
Hind 5500 €. Tel 5645 7260, 5391 
4354

• Müüa Belarus, haagis, mahuti. Tel 
5358 6829

VARUOSAD
• Ostan RS-09 kõiki osi. Tel 5558 5956

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

• 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

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

• Ostan VAZ/ZAZ/GAZ tüüpi sõidu-
keid ning vene mopeede: Riga, Delta, 
Mini, Stella jne. Igas seisukorras! Pak-
kuge julgelt! Tel 5565 9595

• Ostan igasuguses seisukorras sõi-
dukeid. Võivad vajada remonti, olla 
seisnud, avariilised, heas korras, ro-
mud jne. Huvi pakuvad ka vene autod. 
Sobiva pakkumise puhul kiire tehing. 
Romud kustutan arvelt. Maksan head 
hinda. Tel 5357 7108

• Ostan seisnud, remontivajavaid, 
avariilisi, heas korras jne sõidukeid. 
Maksan õiglast hinda. Sobiva pakku-
mise korral tulen kohe järgi. Arvelda-
mine ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5376 2575

• Metallrahaks24 ostab sõidukeid, au-
tojuhtmestikke (nõrk voolu kaabel ja 
ehituskaabel), plii akusi, vana metalli, 
kulda, tehnilist hõbedat, elektrimooto-
reid, vaske. Korrektne vormistus ja kiire 
tehing. Võta ühendust tel 5802 6399

• Autode kokkuost sõidukorras, ava-
riilased, kaua seisnud ja vanarauaks. 
Tel 5678 5520

• Ostan vanu romusi ja metalli. Autod 
samal päeval arvelt maha. Tuleme 
tõstame tõstukiga peale. Tel 5305 1098

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Teenustööd teleskooplaaduriga 
Manitou (2020. aasta). Tõstevõime 
3,3 tonni ja tõstekõrgus 7 meetrit. Tel 
5333 4774
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

VEOTEENUS 
MULTILIFT-KRAANA AUTOGA 

Kandevõime 12 tonni, 
kast 6 meetrit. 

Kraana on puldist juhitav. 

Pikkus 15 meetrit+vajadu-
sel 8 meetrit pikendus. 

Tõstejõud kõrvalt 4tonni, 
15meetri pealt 1100kg. 

Palgi lõuad + greifer. 

Saan tõsta materjali üle Teie 
aia otse peenramaale. 

5305 1098

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

• Veo- ja kolimisteenus. Tagaluuktõs-
tuk. Kandejõud 3 t furgoon 6,1 m pikk, 
2,4 m lai ja 1,85 m kõrge. Tel 5810 5969

www.kuulutaja.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

VEOTEENUS JA RENT

• Pakume Rakveres mugavat, kiiret 
ning soodsat taksoteenust. Püsik-
lientidele sooduspakkumised! Sõi-
du alustus 2 €. 0,80 €/km. Tellimine 
tel 5878 8129

 

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

 

• Multilift konteineri rent. Liigpinna-
se ja ehitusprügi äravedu. Täitepinnase 
müük: liiv, muld, killustik. Tel 5348 
7973

• Miniekskavaator JCB kaevab ja 
puurib kus vaja. On ka materjali 
veo võimalus Mitsubishi kalluriga. 
Tel 529 9356, Jaanus

• Veoteenus: kolimine, kolu vedu 
prügimäele. Tel 506 1547

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

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

FEKAALIVEDU JA VESI

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

• Reoveevedu Lääne-Virumaal. 
Teenindame iga päev. Tel 5656 1515

KAEVETEENUSED

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Üldehitustööd, tänavakivi pai-
galdus, pandused, murukivide ra-
jamine, äärekivi paigaldus. Hinnad 
soodsad. Tel 5673 4632

• Teostame katusevahetuse töid, he-
lista ja küsi hinda! Tel 5668 4415

• Teostame erinevaid puitehitustöid. 
Terrassid, varikatused, kuurid, saunad, 
majad jne. Info tel 5668 4415

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, remont ja rõngaste vahetami-
ne. Tel 5840 0240

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

• Remont, ehitus, siseviimistlus 
(plaatimine, liistutamine, värvimine). 
Korterid, suvilad, majad. Tel 504 5560

• Teen kõiki lammutustöid ja keldrite 
puhastustöid. Tel 5895 6633

• Majade renoveerimine ja korte-
rite remont. Torutööd, elektritööd 
ja vannitubade remont. Tel 5633 1530

• Üldehitustööd, puukuurid, saunad, 
grillmajad, terrassid. Vanade majade 
renoveerimine ja uute ehitus. Tel 
5380 0863

• Teostame kõiki ehitus- ja remont-
töid nii eramutes kui korterites, van-
nitoad, siseviimistlus, soojustamine, 
fassaadid, vundamendid, katused, 
terrassid jne. Santehnilised tööd. Hin-
nad taskukohased. Info tel 5808 5965 

• Vee- ja kanalisatsiooni trasside ehi-
tus (sise, välis). Septikute ja mahutite 
paigaldus. Septikutel eurosertifi kaat. 
Hinnad mõistlikud. Info tel 5808 5965

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

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

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

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

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

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

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Vi-
rumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoo-
ne vundamentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.com

• Teostan maalri ja siseviimist-
lustöid,  vannitubade remont ja 
plaatimine. Tel 5684 3839, https://
www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

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

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

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

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

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

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, korstnapühkija teenus. 
Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, sooja-
müürid, küttekollete remont. Tel 5647 
2716, email viruahjud@gmail.com

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija puhastab ja hool-
dab küttesüsteeme. Viru Küttesüstee-
mid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

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

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

ARBORIST.EE
OHTLIKE JA PROBLEEMSESTE 

PUUDE LÕIKUS 
VÄÄRTUSLIKE PUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
VILJAPUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
HEKILÕIKUS

AIA VÕI KINNISTU 
HOOLDUS

25 aastat töökogemust 
TEL 5302 3518

www.arborist.ee

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

Müügil juuksehooldus-
vahendid

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

• 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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Sise-, välis-, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, 

mahutite müük ja 
paigaldus.

Info tel 508 9375

• 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

MUUD TEENUSED

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Kümblustünni rent. Hind alates 
45 €/ööpäev. Rakvere piires trans-
port tasuta. www.saunatünn.ee. 
Tel 514 7518

• Pakume Rakveres klientide poolt 
hinnatud Hilot massaaži  100 
minutit. Tule ja veendu selles 
ise. Broneerimine tel 5813 2913, 
Rägavere Tee 48. Hind 39 €. www.
boosterbotanics.ee

• Kululõikus ja rohulõikus Virumaal. 
Töö kiire ja korralik. Tel 514 8661

• Võsalõikamine, muru trimmerda-
mine, muru niitmine. Tel 5670 9080

• Kanuumatkad Kunda jõel. Bro-
neeri aeg www.samisiil.eu. Tel 
506 2896

• Soojuspumpade müük, paigal-
dus, hooldus, remont. Õhksoojus-
pumba siseosa keemiline puhastus. 
Uued õhksoojuspumbad al 395 €. 
Õhk-vesi soojuspumpade müük, 
paigaldus (Daikin, Th ermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. Tel 
5656 4857

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. 
Meilt ostetud soojuspumpadel hool-
dus soodushinnaga. TASUTA konsul-
tatsioon. Calidum OÜ. Tel 5818 0046

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

• www.arbotec.ee pakutavad tee-
nused: ohtlike puude raie, kän-
dude freesimine, võsalõikus, 
trimmerdamine, hekkide lõika-
mine. Võtke meiega ühendust, tel 
528 6976; e-mail: info@arbotec.ee

• Teostan keevitustöid alumiiniumist, 
roostevabast metallist ja mustast me-
tallist. Mobiilne keevitus. Tel 5694 9141

• Ohtlike puude likvideerimine. 
Tel 554 9113

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

• Hauaplatside korrastamine, kivide 
puhastamine, sambla eemaldami-
ne, hauapiirete ehitamine paekivist, 
betoonist äärekivist või puidust ning 
muud kalmistutööd. Töötame üle Ees-
ti. Tel 5592 3491, hauaplatsihooldus@
muhkel.ee

• Pakkuda raamatupidamisteenust 
ettevõtetele. Huvi korral ühendust 
võtta numbril 5824 1050 või e-maili 
teel karlleopart@gmail.com

• Pehme mööbli remont, veo võima-
lus. Tel 506 1547

• Koristan ära teie vanaraua keld-
ritest ja õuedelt, kaasa arvatud 
auto akud ja kodutehnika. Tel 
5672 7600

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

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

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

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

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5672 7175

• Koristan aia, kuuri või garaažinurgast 
vanaraua. Tasuta ei taha, maksan raha. 
Tel 517 4143

• Müüa vanaaegne kapp. Tel 5384 8026

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 
7361

• Müüa hauapinke ja tühjad mesita-
rud. Tel 5566 3501

• Soovin müüa kirjutuslauda, väikest 
lauda, lahtikäivat tugitooli, kappi. 
Tel 5668 5336

• Müüa puulõhkumisemasin BILKE 
S3 (giljotiintüüpi) traktori külge (jõu-
võtuvõlli ülekandega). Tel 5624 4605

• Ära anda töökorras elektripliit Za-
nussi, 4 kütteplaadiga. Tel 5662 5489

• Kodumaine looduslik mitmevär-
viline ümaraks lihvitud dekoratiiv-
kruus kolmes suuruses: 5-10 mm, 
10-20 mm ja 20-40 mm. Sobib teede, 
radade, panduste, kiviktaimlate, hau-
dade jms katmiseks. Veovõimalus. 
Hind 60 €/tonn. Telefon 505 3340

• Müüa kasutatud Leedu katel, 7 ribi. 
Hind kokkuleppel. Tel 520 9960

• Müüa vähe kasutatuid jalgrattaid. 
Tel 5850 4076

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda eri-
nevaid täitematerjale (killustik, liiv, 
muld) võimalus tasuda ka vanametallis 
ja autoromudes. Tel 5627 2666 

• Käsitsi kooritud kuuselatid  ja 
aiapostid. Tel 5662 5497

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 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 kõi-
ke. Tel 507 9984

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi vaase, karah-
vine ja pitse. Samuti ostan Norma/
Salvo  mänguauto, rongi, trammi 
ja 1970–90. a cccp 1/43 mudelau-
tosid. Tel 529 1288

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

• Ostan nõukaaegseid keraamilisi 
naiste kujusid. Hind kuni 100 €. Tel 
5677 0569

• Ostan töökotta korraliku suurema ja 
väiksema alasi. Heale õige hind. Tel 
5801 9086
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*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

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

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

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

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

Viru Halud OÜ müüb 
kvaliteetset küttepuud

Telli kontaktivabalt 
www.viruhalud.ee

• Kuiv lepp võrkkotis - 
2 7 eur/kott

• Kuiv kask võrkkotis - 
3,5 eur/kott

• Kuiv lepp lahtiselt - 
55 eur/rm

• Kuiv sanglepp lahtiselt - 
58 eur/rm

• Toores lepp lahtiselt - 
40 eur/rm

• Toores sanglepp lahtiselt - 
42 eur/rm

• Toores kask lahtiselt - 
50 eur/rm

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 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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

• Ostan vanu Langebrauni lil-
levaase, taldrikuid, kohvitasse, 
kannusid, vaagnaid, kausse, to-
pkasid, tuhatoose. Põhja all peab 
olema pildil olev märk. Hind kuni 
120 €/tk. Tel 5677 0569

• Ostan teie küttepuu ülejäägid maja-
pidamise likvideerimisel. Tel 5801 9086

• Ostan kaua kuivanud põranda ja 
voodrilauda ning paksu planku ka 
väiksema koguse. Tel 5801 9086

• Ostan ENSV miilitsa ja kolhooside-
ga seotud ja kunsti. Tel 510 7541

• Ostan nõukaaegseid märke Moskva 
olümpiaga seotud meeneid. Plast-
nokaga mütsi, estoplasti lambi ja 
värvilisest klaasist nõusid. Tel 510 7541

• Ostan vene aegse kohvi-, teeserviisi. 
Tel 503 9650

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel seisma jäänuid esemeid: 
raamatust mööblini ja viin ära 
pesumasinad, pliidid jne kila-kola. 
Tel 503 1849

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

• Ostan kasutatud mootorsae, ka 
suuremat remonti vajava. Tel 503 9650

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Müüme: puidubrikett alates 120 €; 
turbabrikett - 120 €; pelletid (6 ja 8 
mm) al. 180 € 0,975 t/alus; kivisüsi 
alates 200 €/t. Transpordivõimalus. 
Rakvere Kütteladu, Narva 17, tel 5566 
9440, www.algaveod.ee

• Müüa 1 m lõhutud küttepuud, 
Tobial. Hind 20 €/ruum. Tel 5343 
3333

• Müüa soodsalt lõhutud kütte-
puud (ka kuiva). Pakkuda ka 30 
cm 40 L võrgus kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa saetuid ja lõhutuid küttepuid 
koos transpordiga. Pikkused vastavalt 
tellija soovile. Tel 5615 2941

• Müüa lõhutud küttepuid (transport 
hinnas): metsakuiv, hall lepp, sang-
lepp, kask, haab. Kuiv küttepuu. Mõõt 
vastavalt tellija soovile! Helista tel 513 
7659, Avo

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

• Müüa küttepuud (kask, sanglepp) 
33 cm, 37 cm, 43 cm, 50 cm. Premium 
pelletit 6/8 mm, puitbriketti (kõike sor-
te), kivisüsi (25 kg, 1000 kg), transport 
hinnas. Tel 5390 0545

• Müüa kuiv 30 cm lepp võrgus 40 L - 
2.50 €, kask 3.00 €. Puitbrikett 960 kg 
alusel alates 135 €. Turbabrikett alusel 
140 €. Premium pellet 8 mm 975 kg - 
190 €. VEDU TASUTA. Tel 5373 3626

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Müüa saetud, lõhutud kütte-
puud. Lepp, sanglepp, kuusk. Küt-
teklotsid võrgus 2 €. Tel 5192 4320

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

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

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

• Müüme  3 m küttepuud.  Tel 
5012 905

www.kuulutaja.ee

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

EHITUS

• Müüa killustiku erinevad frakt-
sioonid, graniitsõelmeid, ehi-
tusliiva, täiteliiva, haljastusmul-
da. Suuremate koguste tellimisel 
koostame hinnapakkumise. Asume 
Rakveres. Tel 5463 8919

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322

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

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

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.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

TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

•  Rullsiloteenus kombipressiga. 
Võimalik ka kohene rullide kokku-
koondamine. Samas ka heina ja põhu 
pressimine. Tel 5333 4774

• Müüa 30 metallkarkassil juurvil-
jakonteinerit. Maht 0,5 t. Tel 5373 
7626, Mati

• Müüa traktor T-25, 1990. a. Traktor 
on heas seisukorras. Info tel 5332 0997

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5196 2628 
või  5354 3002

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

• Purustatud turba allapanuga ho-
busesõnnik, asendamatu soojuse 
hoidja kasvuhoones, sobib hästi ka 
lillede-puude-põõsaste istutamisel 
väetiseks ja aiamaale rammuks. 80 L=5 
€. Rakvere piires koju toomine tasuta. 
Tel 5557 2217

OST
• Ostan erinevat seisvat tehnikat: 
traktorid, kombainid, veoautod, haa-
gised, seadmed, mahutid, metall jne. 
Tel 5360 6046

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

• Ostan traktori JUMZ. Tel 5687 5845

VANAVARA

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

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
teie küttepuu ja briketi ning vanaraua 
ja muu kila-kola järgi. Tel 503 1849

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

• Ostan enne 1961. a vene kopikaid, 
tsaari jm. vanu münte. Tel 5606 
8763, Arvo

• Ostan värvilisest klaasist vaase 
kuni 100 €/tk, vanu raamatuid, piib-
leid, ehteid, käevõrusid, merevaiku, 
sõlgi, setu ehteid (suur sõlg 1000 
€), hõberublasid, hõbedat, uure, 
münte, paberrahasid, märke, kait-
seväe ja Kaitseliidu märke, kiivreid, 
medaleid, kohvikanne, piimakanne, 
Langebrauni ja Lorupi toodangud, 
fotoaparaate, fotosid, fotoalbumeid, 
dokumente, diplomeid, maale, sei-
napilte, ikoone, kujusid, Eesti vapiga 
või lipuga esemeid jne. Igasuguse 
vanavara ja kunsti ost! Raha kohe! 
Tel 5649 5292

• Ostan vanu raamatuid (täisnahk-
köites raamatud kuni 100 €/tk). 
Samuti ostan Tarbeklaasi värvilisi 
ja õhumullidega vaase, rahvuslikke 
ehteid, müntidest tehtud ehteid, 
vanu dokumente, diplomeid, pla-
kateid, reklaame, plekist silte, 
piibleid, ehteid, sõlgi, merevaiku, 
hõbedat, münte, hõberublasid, 
paberrahasid, märke, medaleid, fo-
tosid, fotoalbumeid, maale, seina-
pilte, kujusid, keraamilisi kujukesi 
(memm, taat, naisefi guurid jne). 
Igasuguse vanavara ja kunsti ost! 
Tulen ise kohale - raha kohe! Tel 
5649 5292
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Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

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

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee
Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090; 322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: 

E-R 9.00-15.00 
Tel 551 5680

Siiras kaastunne 
Elvi Kuusmikule kalli  

EMA 
kaotuse puhul.  

Mare

Kasutatud riiete äri 
Vilde 6A

UUS KAUP!
Avatud: 

E-R 9.00-15.00

TURUL SUUR VALIK 
TAIMSET ISTUTUS-
MATERJALI: tomati- , 
kurgi-, paprika-ja 
maitsetaimed, suve- 
ja püsililled ning 
kevadised lõikelilled!
 

LAUPÄEVAL, 
29. MAIL TURUL:
• VANAVARA OST, 
MÜÜK, VAHETUS!
• PEIPSI KALA
VÄRSKE JA SUITSU-
TATUD KALA

 

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Värske kartul, imp. kg 2,00 2,50
Maitseroheline 
(r.sibul, till)

kg 7,00 10,00

Värske küüslauk 
, imp.

tk 1,00

Redised kimp 1,00 1,50
Rabarber kg 5,00
Väike kurk , imp kg 2,50
Väike kurk, Eesti kg 5,00
Salatikurk , imp. kg 2,50 3,50
Tomat, imp. kg 3,00 3,50
Tomat, Eesti kg 7,00
Maasikad, imp. kg 3,00 4,00
Maasikad, Eesti kg 16,00
Vaarikad imp. kg 15,00
Kultuurmustikad, 
imp.

kg 12,00

Murelid, imp. kg 12,00
Arbuus, imp. kg 2,50
Värske hapukurk kg 8,00
Mesi 700g purk 6,00 6,50
Kodused vahvlid tk 1,00
Värske räim kg 1,30
Värske kilu kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL 27. MAI 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

• Ostan vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, 
sõled, prossid, rinnaehted, man-
setid). Huvitavad ka lauanõud, 
vaasid, karpidega lusikad, raama-
tud, seinamaalid, ehete karbid, 
kujukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

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

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

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, medaleid, postmar-
ke, albumeid, vimpleid, tikutoose 
ja palju muud. Kõik vana huvitab! 
Tel 5872 5458

• Ostan vanavara, maale, klaas-, 
portselan- ja hõbeesemeid, münte, 
ordeneid, märke, postkaarte, fotosid, 
raamatuid, vaase jne. Raha kohe kätte. 
Tel 5353 8982

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

TEATED

• Suvelilled ja amplid Rakvere 
turult ning Lai 3a hoovis. Tel 5593 
6099, facebook: Rootsikeldri talu

• Taaskasutuskauplus Maara Rakveres, 
Laada 14. Müügil jalgratturi riided

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Mälestan 
AGO ERIKUT.

Riina ja pere

PAKUN TÖÖD

• Pakun tööd üksikule naisele üks 
kord nädalas väikse töötasu eest, 
aia rohijale Rakveres. Kiire! Tel 
554 6490

• Otsime oma meeskonda püsivat 
akende paigaldajat, eeldame ko-
gemustega paigaldajat. Oodatud 
on ka lojaalsed noored, kellel on 
tahet ametit õppida. Hea füüsiline 
vorm ja pingetaluvus. Lisainfo tel 
5813 2913

• Pakume tööd CE-kategooria autoju-
hile suunal Eesti-Rootsi, Eesti-Soome. 
Peamiselt moodulite vedu. Saunamees 
AB OÜ. Margus, tel 503 0300

• Otsime oma meeskonda mööblitis-
lerit - eritellimusmööbli valmistamine 
tööjooniste järgi  algusest lõpuni koos 
paigaldusega. Kandidaadilt ootame: 
iseseisva töö oskust, jooniste lugemise 
oskus, varasem töökogemus tislerina, 
kohusetundlikkus, täpsus ja hoolsust, 
ausus ja töötahe, suudad oskuslikult 
oma tööülesandeid planeerida.  Ette-
võte pakub: täiskohaga töökohta, huvi-
tavat ja mitmekesist tööd, kohapealset 
täiendavat väljaõpet, sõbralikku ja toe-
tavat meeskonda, tulemusest sõltuvat 
palka, püsivat töösuhet. Porsa EST OÜ. 
Tel 504 3248

• Pakkuda osalise tööajaga tööd kü-
laliskorterite teenindajale Rakvere 
linnas. 0,3-0,5 kohta. Tööpäev algab 
11.00 ja tööaeg keskmiselt 2-3 h päe-
vas. Töötasu ca 250-350 €/kuus + 
boonused. Töö sobib hästi ka aktiivsele 
pensionärile või õpilasele. Kasuks tu-
levad juhiload, auto tööandja poolt. 
Tööd pakkuda aastaringselt. Tel 5782 
6806 või haldus@mlcp.ee, www.apart-
ments24.ee

• Firma pakub tööd CE-kategooria 
juhile. Töö Eesti piires esmaspäevast 
reedeni. Tel 512 7883

• Soovin tellida meistrit kes oskab 
vana olemasoleva aia asemele pai-
galdada uus võrgust aed. Täpsem info 
telefonil 5306 4800

• Lääne-Virumaal Ebaveres asuv me-
tallitöökoda otsib keevitajaid ja lukk-
seppi. Saada enda kontakt ja lühitut-
vustus info@egestenmet.ee. Lisainfot 
küsi telefonil 5911 7155

• RTR Teenused võtab tööle veoau-
tolukksepa. Tel 506 1861

• RTR Teenused võtab tööle veoauto-
juhi. Tel 501 0433

• Viru Peekon OÜ. Võtame tööle are-
nenud seakasvatusettevõttes Kallukse 
farmi, farmitöölise. Korralik farm, 
hea seltskond, eluterve õhkkond, 
konkurentsivõimelist töötasu , lisatasu 
heade töötulemuste eest. Töö iseloom 
eeldab tehnilist taipu ja head füüsilist 
vormi. Elamispinna võimalus Vohnjas. 
Kontakt tel 5341 1296, e-mail: virve@
saimre.ee

• Miradel OY pakub tööd ventilat-
siooni paigaldajale Helsinkis, Espoo, 
Vantaa. Info: miradel.info@gmail.com, 
tel +35840077 6817 või 513 4942

Karfi n OÜ otsib oma 
meeskonda 

ÜLDEHITUS MEHI, 
kelle tööülesanneteks on 

erinevate ehitustööde 
teostamine Helsingis. 

Tel 5566 7339, 
siim.karfi n@gmail.com

E  evõte otsib 
oma meeskonda 

kogemuste ja oskustega 
TÄNAVAKIVIDE 
PAIGALDAJAID. 

Tööde teostamise piirkond 
on üle Ees  . 

Tel: +372 5347 7840

Mevot Invest OÜ 
võtab tööle 

BULDOOSERIJUHI

Töö kirjeldus
• Teede-, tänavate- ja 

platside ehitus ning pin-
naste teisaldamine 
ja planeerimine 
3D-buldooseeriga;

• Seadme tehnilise 
seisukorra jälgimine ja 
lihtsamate hooldetööde 
teostamine.

Vajalik 
• Varasem töökogemus 

samas valdkonnas 
(vähemalt 2a);

• Oskus töötada 
iseseisvalt;

• Eelnev kokkupuude 
3D-automaatikaga;

• Hea pingetaluvus, täpne 
ja korrektne.

Tel: +372 5347 7840
mevotinvest@gmail.com

Otsin asjalikke 
TÖÖMEHI 

juuli kuus algavale 
elumaja ehitamiseks 

(vundament ja 
fi bost seinad). 

Lisainfo 522 6500

OTSIN TÖÖD

• Ehitusmees kogemustega otsib 
tööd, o ma töö vahendid. Tel 5678 
2709

Kuuluta
kuulutused.kuulutaja.ee
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Kaunid Kontserdid 
Käsmus 2021

Kontserdid kaptenikülas
08.06 kell 20 KAUNIMATE AASTATE VENNASKOND

09.06 kell 20 NAISED KÖÖGIS

10.06 kell 20 JAAN PEHK & SÕBRAD

11.06 kell 20 SMILERS

12.06 kell 17 MARKO MATVERE 
  & VLÜ 
    

Akustiline

Lainetel

Naised nagu tuletornid!

Mehed nagu merekarud!

Vaiko Eplik, Kaire Vilgats, 
Bonzo &Chalice

NB! VÄLJA MÜÜDUD!

PILETID SOODUSHINDADEGA 

KUNI 31.05!

VABA AEG

KUHU MINNA

Rakvere Teater
1.06 kell 15 „Sirli, Siim ja sala-
dused” s/s, lav Mari Anton

Lääne-Virumaa 
Vaegkuuljate Ühing
Teabepäev toimub 31. mail, 
kell 14 Rakvere linnavalitsu-
se saalis 114. Teemaks vaeg-
kuuljate rehabilitatsioon. Kü-
las Külliki Bode. Üritusel on 
kirjutustõlge.

Lääne-Virumaa 
Südamehaigete Ühing
Aastakoosolek toimub 7. juu-
nil kell 14 Berliini Trahteri 
terrassil. Osavõtt väga vajalik.
Palume osavõtust teatada 

Piretile tel 5164 349, omaosa-
lus 5 eurot maksta kohapeal.
Liikmemaks 7 eurot tasuda ka 
kohapeal.
Info: Piret tel 5164 349

Lääne-Virumaa Puuete-
ga Inimeste Koda
7. juuni kell 14 Südame-
haigete ühingu aastakoosolek 
Berliini Trahteri terrassil. 
Omaosalus 5 eurot ja palu-
me maksta aastamaks 7 eurot 
(kohapeal), tulekust teatada 
Piretile tel 5164 349
13. juuni kell 15 Lääne-
Virumaa Puuetega Inimeste 
Koja üldkoosolek Virma Pubi 
õuealal. Ühingute juhtidele 

osavõtt kohustuslik
14. juuni kell 9 ekskursioon 
Raplasse. Külastame Eesti 
marmelaadi tootmist ja ke-
raamika töötuba „Taevani-
maani“. Võimalus osta too-
dangut. Koja liikmetele oma-
osalus 5 eurot (saab tasuda 
bussis), mitte liikmetele 10 
eurot, vajalik etteregistreeri-
mine tel 5342 9043, kohtade 
arv piiratud
18. – 19. juuni Vabariiklik 
Puuetega Inimeste Kultuuri-
festival Tamsalus
Täpsem info ja busside liik-
lus Tamsalusse järgmises aja-
lehes. Nii esinejatel kui pealt-
vaatajatel vajalik etteregist-

reerimine tel 5342 9043
29. juuni kell 13 Kutsehaigete 
Liidu infopäev

NB! Tasuta õigusnõustamine 
puuetega inimestele
Teenuse eesmärk on tagada 
erivajadustega isikutele õi-
gusnõustamine ja abistamine 
igapäevasel ametiasutustega 
suhtlemisel ning asjaajamisel. 
Õigusabi tagatakse elukondli-
ke õigusmurede lahendamisel: 
võlad, eluase, pereasjad, tööas-
jad, toetused jms.

Eelregistreerimine SA 
Õigusteenuste Büroo tel 
5385 0005 E–N kell 10–16
Info: +372 5342 9043

ARVUSTUS

„Godzilla vs. Kong“
Üks on kindel, ega Godzilla ja Kongi filmist mingit sügavat 
mõtet või üllatavat stsenaariumit oodata ei tasu, aga nii-
suguseid asju ootaksid ühelt märulifilmilt küll vist vaid üli-
malt naiivsed inimesed. Kindel on aga ka see, et pärast 
pikka kinopaastu on just see film ülisobiv suure ekraani 
nälja kustutamiseks.

Margit Adorf

Siin on põrandatväristavaid 
heliefekte, suuri möirgeid, 
karjeid, plahvatusi, maadlust 
vee all ja suurlinnas. Näeb 
taplust nii hiigelkoletiste va-
hel kui ka heitlust, kus nood-
samad algsed verivaenlased 
üheskoos võitlemas mäekõr-
guse robot-Godzillaga. Mä-
rulit on siin kuhjaga, kaasa 
mõelda suurt ei ole vaja.

Ma arvan, et vähemalt ühe 
Godzilla-filmi võiks inimene 
elu jooksul ära vaadata. See 
küll ei ole nendest kõige pa-
rem variant, kuid kui kinno 
satub keegi, kes ei ole kunagi 

varem ühtegi Godzillat näi-
nud, siis võib ta seda linateost 
rahulikult vaadata. Ehk saab 
ta isegi parema elamuse kui 
need, kes selle müütilise eluka 
filmide fännid, kuna selle fil-
mi staar on tegelikult Kong. 
Kuigi, Godzilla on temast 
tugevam.

Loo keskmeks on kuri 
teadlane Walter Simmons 
(Demián Bichir), kes on oma 
laboris käivitanud salaja-
se projekti, milleks ta  vajab 
energiat. Viimase saamiseks 
tuleks rännata Maa sisemus-
se, millest on raamatu kirju-

tanud hulluks teadlaseks pee-
tav Nathan Lind (Alexander 
Skarsgård). Ühtlasi oleks vaja 
projekti kaasata vangistu-
ses peetav hiigelahv Kong ja 
muidugi plaanib kuri geeniu-
se ära kasutada ka Godzillat.

Samal ajal on kurja tead-
lase plaanidele jälile saa-
nud blogija Bernie Hayes 
(Brian Tyree Henry), kelle-
le haagivad end sappa kaks 
teismelist, Madison Rus-
sell (Millie Bobby Brown) 
ja Josh Valentine (Julian 
Dennison). Milliet tunneb 
ulmehuviline vaataja tele-
seriaalist „Stranger Things“, 
kuid ta on kaasa teinud ka va-
rasemas Godzilla-filmis ning 
möödunud aastal mängis pea-
osa filmis „Enola Holmes“. 
Juliani võis Eesti kinopub-
lik näha Taika Waititi 2016. 
aasta filmis „Jaht metslastele“ 
(„Hunt for the Wilderpeple“).

Niisiis on linaloo põhikur-
jaks ikkagi inimene oma am-
bitsioonikate plaanidega ning 
antiiksed titaanid Godzilla ja 

Kong satuvad salakavaluse 
ohvriteks. Hoolimata nii mõ-
nestki valusast lüüasaamisest 
on filmil õnnelik lõpp. Inime-
si küll sureb koletiste hävi-
tustöö käigus nagu kärbseid, 
kuid see pole film inimlikest 
kannatustest ning sellel pisi-
asjal, et linaloo käigus terve 
linn maatasa tehakse, ei pea-
tuta pikemalt. Kui toss hajub, 
siis ilmuvad rusudest välja 
rõõmsad inimesed, õnneli-
kud, et hing sees.

Ka Godzilla ja Kongi pärast 
ei pea liialt muretsema. Mi-
nul isiklikult on Kongiga oma 
suhe, sest ma vaatasin lapsena 
King Kongi filmi ja tal oli seal 
nii kurb saatus, et ma ei olegi 
suutnud hiljem mingeid selle 
tegelasega linateoseid vaa-
data. Mäletan siiani eredalt 
neid pisaraid, mida valasin 
siis, kui suur ahv ära suri. Ma 
nägin 1976. aasta versiooni, 
kus King Kong pilvelõhku-
ja otsa ronib ja ta ära tape-
takse. See on üks kurvemaid 
stseene läbi filmiajaloo, võin 

vanduda!
Õnneks sellist asja nüüd 

uues filmis ei juhtu. Võib 
julgelt ise vaatama minna ja 
ka kooliealisi lapsi vaatama 
saata, sest koletised on küll 
suured ja kärarikkad ning 
taplusstseenid võimsad, kuid 
midagi nii hirmsat, mis une 
rööviks või eluks ajaks hin-
getrauma jätaks, ei tohiks küll 
olla.

Eriefektid on sujuvad ja 
muljetavaldavad, kesken-
dutakse hiiglastele. Lugu 
ei hargne mingiteks alalu-
gudeks, keegi kedagi sala-
ja ei armasta jms. Lihtne ja 
sirgjooneline märul. Puhas 
meelelahutus.

Tänavust Godzilla-filmi 
hakati planeerima 2015. aas-
tal, stsenaarium läks töös-
se 2017 ja filmimisega oldi 
valmis tegelikult juba 2019. 
aastal, kuid siis läks materjal 
veel arvutitöötlusesse. Maa-
ilma tabas aga pandeemia ja 
eelmisel aastal esilinastuma 
pidanud linateos jõuab kino-

desse alles nüüd. Seda enam 
on põhjust rõõmustada – see 
on märulifilm nagu märuli-
film muiste! Ei mingit koo-
nerdamist ja kokkuhoidu, et 
kuidagi pandeemiatingimus-
tes mingi filmilaadne toode 
valmis saada.

Muidugi on sellel lina-
teosel ka eelkäija, jaapanlased 
väntasid peaaegu samanime-
lise filmi ehk „King Kong vs. 
Godzilla“ esmakordselt 1962. 
aastal. Samas sisu ei ole tollel 
vanal filmil sugugi sama, kui 
uuel – seal on mängus hoopis 
ühe ärimehe reklaamihuvi 
ja USA tuumaallveelaev, mis 
kogemata Godzilla äratab. 
Taplusstseenides on küll sar-
nasusi, samuti on sarnaseks 
jooneks suure ahvi elluärata-
mine pärast titaanide heitlust.

„Godzilla vs. Kong“ on 
kultuurisõbra jaoks patune 
meelelahutus, kuid see on just 
see kärts ja mürts ja põmaki, 
mida me võiksime pärast pik-
ka telerivaatamist ja raamatu-
lugemist vajada.
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Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

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

Sealiha al 2,49 €/kg

Meie lihameistrite
käsitsi valmistatud

grill-tooted al 3,50 €/kg

VÄRSKE JA EESTIMAINE SEALIHA PEREFARMIST

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

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

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused
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