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R akvere Linnavalitsuse 
otsusega pälvivad lin-
na teenetemärgi täna-

vu Rakvere Teatri kauaaegne 
näitleja Helgi Annast, Rak-
vere Haigla juhatuse esimees 
Ain Suurkaev ja staažikas 
ettevõtja Tõnu Leppik.

Teenetemärgid antakse üle 
Rakvere linnapea Triin Va-
reki ja linnavolikogu esimehe 
Mihkel Juhkami Eesti Vaba-
riigi aastapäeva vastuvõtul 
Rakvere teatrimajas pühapäe-
val, 23. veebruaril.

Rakvere linnapea Triin 
Varek sõnas, et Kroonimärk 
on Rakvere linna kõrgeim 
tunnustus, mida antakse väl-
ja juba 24. aastat. „Valiku te-
gemine on vastutusrikas ja 
keeruline, arutelud on põh-
jalikud ja pikad. Ka sel aastal 
vääriksid kõik teenetemärgi 
kandidaatideks esitatud ini-
mesed tunnustust, kuid valik 
langes just neile kolmele sil-
mapaistvale inimesele,“ lau-
sus linnapea.

Helgi Annast 
lõpetas 1972. 
aastal Tallin-
na Konser-
vatooriumi 
L a v a k u n s -
tikateedri V 
lennu. Samal 
aastal sai te-
mast Rakvere 
Teatri näitleja. 
Ligi 50 tööaasta 
jooksul on Helgi üles 
astunud enam kui 50 Rakvere 
Teatri lavastuses, luues osa-
täitmisi, mis on pälvinud tun-
nustust nii kolleegidelt kui ka 
teatrikülastajatelt.

Helgi praeguses repertuaa-
ris on esindatud nii laste- kui 
noortelavastus, eesti algupä-
rand ning draamaklassika. 
Ta on osalenud ka filmides 
(1990 „See kadunud tee“) ja 
teleseriaalides (2018 „Pank“). 
1979. aastal tunnustati teda 
Teatriliidu aastapreemia-
ga Sonja rolli eest lavastuses 
„Onu Vanja“. 40 aastat hiljem, 

2019. aastal valminud 
„Onu Vanja“ uues 

lavaversioonis on 
tal täita Marina 
roll.

Oma töö-
eetika ja ellu-
s u h t u m i s e g a 
on ta alati kol-

leegidele toeks ja 
eeskujuks. Tänas-

tele teatritegijatele 
on Helgi oluliseks 

järjepidevuse kandjaks 
ja põlvkondade sidu-
jaks.

Ain Suurkaev 
töötas aastatel 
2005–2012 Rak-
vere abilinna-
peana ja oli 2012–
2017 linnavalitsuse 
liige. Omades pika-
ajalist ja edukat tööko-
gemust avalikus sektoris, 
panustas ta Rakvere Linna-
valitsuses olles oma energia 
ja teadmised kultuuri, ha-
riduse ja kogu linnaruumi 

arengusse.
2012. aastal sai temast AS 

Rakvere Haigla juhatuse esi-
mees. Ain Suurkaev asus 
Rakvere Haiglat juhtima ajal, 
mil haiglal tuli vastu võtta 
mitmeid olulisi otsuseid ja 
need kohe ka ellu rakenda-
da. Ain Suurkaev suutis kii-
resti saavutada haigla töö-
tajate toetuse eesseisvatele 

kauaoodatud aren-
gutele.

Nii valmis 
2014. aastal 
uus õen-
d u s k o r -
pus koos 
h a i g l a -
h o o n e 
s o o j u s -

tamise ja 
olemasoleva 

ha ig lahoone 
osalise renovee-

rimisega. Kaasajastati sün-
nitus-, laste- ja intensiivravi 
osakond. Aastal 2018 reno-
veeriti erakorralise meditsii-

ni osakond ja 2019 pesumaja 
korpus. Haigla arstide ja me-
ditsiinipersonali käsutusse on 
soetatud kaasaegset aparatuu-
ri ja tehnikat, mis kiiren-
davad patsientide ravi-
misel õigete otsuste 
langetamist. AS Rak-
vere Haigla on Ain 
Suurkaevu juhtimi-
sel arenenud kaas-
aegseks meditsiini-
asutuseks.

Tõnu Leppik on 
aastate jooksul olnud 
Rakvere ajaloolise Pika 
tänava arendamise eestve-
dajaks. Ta on renoveerinud 
Katariina külalistemaja hoo-
ne, kus tegutseb hostel ja res-
toran ning olnud edukakas 
ettevõtjaks ja tööandjaks ka 
tavanditeenuste osutajana 
ning puidutöösturina.

Suure teatri-, kunsti- ja kul-
tuurihuvilisena on Tõnu Lep-
pik toetanud Rakvere vana-
linna festivali, linna kultuu-
ri- ja spordiseltside tegevust 

ning erinevaid Rakveres toi-
muvaid kultuurisündmusi. 
Lisaks on ta panustanud Rak-

vere Kolmainu 
kiriku aren-

gusse, olles 
m i t m e l 
perioo-
dil ol-
nud va-
litud ka 
k i r i k u 
nõuko-

gu liik-
meks.
S t a t u u d i 

kohaselt antak-
se Rakvere linna teenetemärk 
füüsilisele isikule Rakvere 
linnale osutatud eriliste tee-
nete eest. Teenetemärki an-
takse üks kord aastas ja kuni 
viiele isikule. Rakvere linna 
teenetemärgi saajate nimed 
kantakse Rakvere linna au-
raamatusse.

Kuulutaja

Kuidas tähistatakse vabariigi 
aastapäeva Lääne-Virumaal?

S uuremad pidustused saavad alguse täna, mil pee-
takse kontsert-aktuseid mitmes omavalitsuses: 
Vinni vallas Roela rahvamajas, Haljala vallas Võsu 

rannaklubis ning Rakvere vallas Sõmeru keskusehoones. 
Väike-Maarja vallas toimus esimene kontsert-aktused aga 
juba eile Rakke kultuurikeskuses ning tähistamine jätkub 
täna Simuna rahvamajas ja Väike-Maarja seltsimajas.

Laupäeva õhtul leiab aset Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liidu juhatuse esimehe Einar Vallbaumi ja tegevdirektori 
Sven Hõbemägi vastuvõtt Haljalas. Samuti toimub peo-
õhtu Väike-Maarjas Georgi söögitoas, kus astub üles an-
sambel Starter. Pidu peetakse ka Viru-Nigula vallas Kunda 
külaseltsis, kus esinevad Viru-Nigula Mehed ning tantsuks 
mängivad Ervin ja Hillar.

Riigi sünnipäeva tähistamine jätkub pühapäeval, kui 
leiab aset Rakvere linnapea Triin Vareki ja volikogu esi-
mehe Mihkel Juhkami vastuvõtt Rakvere teatrimajas. 
Kunda linna klubis toimub aga 23. veebruaril Erki Pärnoja 
soolokontsert.

Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril on paljudes 
omavalitsustes traditsioonilised lipuheiskamised ja pärga-
de asetamise tseremooniad ning peetakse jumalateenistusi.

Maakonnakeskuses Rakveres heisatakse riigilipp linnu-
ses, toimub pärgade asetamine Vabadussõja monumendi 
jalamile ning peetakse jumalateenistus Kolmainu kirikus. 
Pärastlõunal saab aga kuulda Koit Toome duo kontserti 
linnavalitsuses.

Viru-Nigulas toimub hommikul Kaitseliidu rivistus, 
millele järgneb hommikukohv ja kontsert rahvamajas.

Kadrina vallas toimub esmaspäeval kontsert-aktus, esi-
neb Henry Laks. Õhtul peetakse Kadrina rahvamajas aga 
stiilipidu „Kuldsed kaheksakümnendad“, üles astub an-
sambel Untsakad. Ühtlasi avatakse Mats Õuna näitus 
„Nudissimo“.

Ka Tapa vallas peetakse kontsert-aktus 24. veebruaril. 
Enne seda toimub traditsiooniline hommikukohvi joo-
mine Tamsalu spordikeskuses ja Tapa kultuurikojas ning 
aastapäevale pühendatud matk.

Täpsemat infot toimumiskohtade, kellaaegade ja osa-
de ürituste puhul piletihinna kohta leiate omavalitsuste 
veebilehtedelt.

Liisi Kanna 

MÕNE REAGA

Selgusid Rakvere Kroonimärgi saajad
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MUST KROONIKA

S oojatootja N.R. Energy
esitas möödunud teisi-
päeval Tapa valla-

valitsusele projekteerimis-
tingimuste taotluse uue sooja-
trassi ehitamiseks, mis lubaks 
liita Tapa kaugküttevõrku 
uusi kliente, kelle seas on ka 
kesklinnas asuvad OG Elekt-
ra kauplus, Pikk 3 ärihoone ja 
õigeusu kiriku kogude maja.

Planeeritav umbes 170 
meetri pikkune maa-alune 
soojatrass hakkaks kulgema 
Rohelise, Pika ja Jaama täna-
va piirkonnas. Trassi rajami-
se tasub N.R. Energy, kes on 
eramaade omanikega trassi 
talumiseks juba sõlminud ka 
isikliku kasutusõiguse lepin-
gud. N.R. Energy juhataja 
Ahto Tisleri sõnul selgub ehi-
tuse täpsem maksumus pärast 
vastavaid ehitushankeid, kuid 
trassi rajamise teeb kallimaks 
vajadus liiklushäirete välti-
miseks puurida kesklinnas 
sõidutee alt läbi ilma teekatet 
vigastamata.

Uus trass võimaldab liita 
Tapa kaugküttevõrku kolm 
uut klienti, kes on juba aas-
taid avaldanud soovi linna 
üldisele soojatarbimisele üle 
minemiseks. Teiste seas on 
kaugküttele üle minemi-
sest huvitatud OG Elektra 
kauplus.

„Oleme huvitatud kaug-
kütte võrguga ühendamisest 
ning loodame, et vallavalit-

Kolmapäeval võeti Rak-
vere linnavolikogus vas-
tu otsus L. Koidula 11b 
kinnistu võõrandami-
seks Eesti Vabariigile 
riigigümnaasiumi tar-
beks, osa rahvasaadiku-
test jäi lõpuni erimeelt.

Liisi Kanna

Riigigümnaasiumi ehitamise 
ja asukohavaliku üle on käi-
nud pikk vaidlus ning ka uue 
hoone ideekonkursi võidu-
kavandi selgumise järel jäädi 
Rakvere linnavolikogus eri-
arvamustele.

Otsuse vastu olid EKRE 
esindajad. Marti Kuusik tõ-
des, et olulise sammu tegemi-
se eel puudub küsimuses üks-
meel. „Varasemaga võrreldes 
on muutunud see, et kui al-
guses sai rääkida abstraktsetes 
kategooriates väljendudes, 
siis nüüd on meile selge, mil-
list hoonet sinna tahetakse 
rajada, oleme näinud võidu-
tööd. Pean tõdema, et kah-
juks on osutunud tõeks minu, 
aga ka paljude teiste kartused, 
et see kavandatav hoonemaht 
sobib sinna kõnealusesse asu-

ÄHVARDAMINE
18. veebruaril teatas 46-aastane mees Rakvere politsei-
jaoskonnale, et 49-aastane mees ähvardas teda telefoni teel. 
46-aastasel mehel on alust karta ähvarduse täideviimist. 
Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
17. veebruaril alustati kriminaalmenetlus selles osas, et Kad-
rina alevikus lõi 15-aastane tüdruk talle tuttavat 14-aastast 
tüdrukut. Juhtunu täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.

TUGEV TUUL
Vahemikus 17.–18. veebruar registreeriti Ida regioonis seit-
se väljakutset, mis olid tingitud tugevast tuulest, neist neli 
Ida-Virumaal ja kolm Lääne-Virumaal. Peamiselt oli tege-
mist teele langenud puudega.

Omavalitsusliit 
kutsub ettekannet kuulama
28. veebruaril on Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) 
üldkoosolekul üheks päevakorrapunktiks Fermi Ener-
gia ettekanne tuumajaama võimalikust rajamisest Lääne-
Virumaale.

Tulenevalt sellest kutsub VIROL-i juhatuse esimees 
Einar Vallbaum kõiki huvilisi antud ettekannet kuulama. 
VIROL-i üldkoosolek algab kell 10 Rakvere vallamajas 
(Kooli 2, Sõmeru). Ettekandjale on võimalik esitada ka kü-
simusi, tehes seda kirjalikul hiljemalt 26. veebruariks aad-
ressile sven.hobemagi@virol.ee.

Kuulutaja
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Tehti lõplik otsus Rakvere 
riigigümnaasiumi osas

Rakvere riigigümnaasiumi ideekonkursi võidutöö „Pargielu“. Foto: Riigi Kinnisvara

kohta nagu sea selga sadul,“ 
lausus Kuusik.

„Põhjused on kahte sorti, 
ühed füüsilis-arhitektuursed, 
teised emotsionaal-intel-
lektuaalsed,“ jätkas ta, tuues 
välja näiteks hoone agres-
siivse vormi, paigutumise 
osaliselt Koidula tänava peale 
ning uue hoone suhestumise 
punamonumendiga.

Kuusik kutsus üles mitte 
eelnõud toetama ja märkis, et 
kogu riigigümnaasiumit puu-
tutava protsessiga tuleks alus-
tada otsast peale. Sama meelt 
avaldas ka fraktsioonitu 

Roman Kusma.
Kõhklusi uue koolihoo-

ne välimuse osas esines ka 
Reformierakonna ridades. 
Erakonna piirkonna esimees 
Aleksander Holst nentis enne 
hääletust siiski, et maa võõ-
randamist toetatakse. „Tun-
dub see arhitektuurikonkurss 
milline tundub, ilu on vaata-
ja silmades. Aga üldiselt on 
Reformierakond selle otsuse 
poolt, sest hoolime laste hari-
dusest ja see annab tõuke pa-
remuse poole,“ lausus Holst.

Valimisliidus Rakvere 
Heaks kandideerinud, kuid 

praegu Keskerakonna frakt-
siooni kuuluvad Allan Jaakus 
ja Jüri Landberg lahkusid aga 
hääletuse ajaks saalist.

Volikogu esimees Mihkel 
Juhkami kommenteeris olu-
korda: „Rakvere linn on aja-
looliselt, sõltumata erakond-
likest liinidest, suutnud suu-
remad otsused kõik langetada 
niimoodi, et konsensust on 
oluliselt rohkem kui praegu. 
Aga eks ta nii ongi, et meil 
on 21 inimest volikogus ja ma 
usun siiski, et igal inimesel on 
õigus omamoodi arvata, see 
on isiklik otsus.“

Hääled kaldusid siiski maa 
võõrandamise kasuks ning 
riigigümnaasiumi rajamine 
L. Koidula 11b kinnistule sai 
lõplikult otsustatud.

Rakvere linnapea Triin 
Varek nentis, et kõik eeltööd 
kinnistu üle andmiseks on 
tehtud ning nüüd tuleb veel 
vaid leppida riigi esindajate-
ga kokku aeg, millal notarisse 
minna. Edasine riigigümnaa-
siumit puudutav tegevus jääb 
Haridus- ja Teadusminis-
teeriumi korraldada. „Usun, 
et riik kaasab meid edasis-
tes protsessides, kui head 
koostööpartnerit,“ lausus 
linnapea.

Uus Leina tänava reservkatlamaja lubab tavaolukorras kütta kogu Tapa linna taastuvenergiaga. Foto: N.R. Energy

N.R. Energy tahab laiendada Tapa kaugküttevõrku

sus leiab viisi vajalike trassi-
de kiireks kooskõlastamiseks, 
et saaksime juba suvel likvi-

deerida ühe oma viimastest 
lokaalkatlamajadest ning sü-
gisest alustada soojatarbi-

mist,“ märkis Mäidu Liiva-
mets OG Elektrast.

Pikk 3 asuva ärimaja oma-

nike esindaja Franko Ennoki 
sõnul on nad seda liitumist 
oodanud juba 2016. aastast. 
„Ootame kaugküttega liitu-
mist pikisilmi, sest selle taga 
seisab ka kogu hoone välja-
nägemise korrastamine,“ 
lausus Franko Ennok.

Uus trass lubaks linna kaug-
kütte võrguga liita ka õige-
usu kiriku koguduse maja. 
„Meie jaoks vähendaks kesk-
küttele üleminek oluliselt iga-
päevaseid muresid, sest täna 
oleme sisuliselt ahiküttel, mis 
on igapäevaselt suur töö ja 
tänapäeval kesklinnas ka so-
bimatu kütteviis. Suur tänu, 
et soojatootja N.R. Energy 
rekonstrueeris hoone kütte-
süsteemi,“ lausus koguduse 
juhatuse liige, preester Vadim 
Godunov.

Eelmisel aastal ühines Ta-
pal kaugküttega linna suuri-
mate tööandjate sekka kuuluv 
Universal Industries. „Kuna 
asume otse Tapa uue reserv-
katlamaja naabruses, siis oli 
linna kaugküttevõrguga ühi-
nemine meie jaoks tõhus ja 
loogiline samm, mis tähen-
das kulude kokkuhoidu ning 
vähem igapäevaseid muresid, 
mis omakorda suurendab 
meie toodangu konkurentsi-
võimelisust,“ lausus Univer-
sal Industries juhatuse liige 
Jüri Vellerand.

Samuti linna suurema-
te tööandjate hulka kuuluva 

Leonhard Weissi hoonete 
kaugküttevõrku liitmiseks 
andis Tapa Vallavalitsus ehi-
tusloa eelmise aasta lõpus ja 
hetkel on N.R. Energy lõ-
petamas kaugküttevõrguga 
ühendava soojatrassi ehitus-
töid.

„Tänu viimaste aastate 
investeeringutele on Tapa 
soojatootmine täna Eesti 
väikelinnade seas üks tõhusa-
maid ning keskkonnasõbrali-
kumaid ja kasutab tavarežii-
mil täielikult taastuvenergiat 
ehk biomassi. See on lubanud 
tuua kaugkütte hinnad tarbi-
jatele varasemaga võrreldes 
umbes viiendiku võrra alla 
ning uute soojatarbijate lisan-
dumine võimaldab seda teha 
veelgi,“ lausus N.R. Energy 
juhataja Ahto Tisler.

1997. aastal asutatud ja täie-
likult Eesti erakapitalil põhi-
nev N.R. Energy OÜ varustab 
soojusenergiaga 21 kaugkütte 
võrgupiirkonda üle Eesti ja 
müüb soojusenergiat rohkem 
kui 30 mehitamata kaug- ja 
lokaalkatlamajast. Ettevõtte 
peamised kliendid on korter-
majad, eramud, koolid, laste-
aiad, spordihooned, tervis-
hoiuasutused, kohalikud 
omavalitsused, asutused ja 
ettevõtted. Ettevõte on tegev 
ka Eesti bituumeniturul.

Kuulutaja
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T äna oleks meil kõigil 
vaja lauluisa Kreutz-
waldi sulest sündinud 

Siili, kes Kalevipojale tarka 
õpetust jagas. Ja sellestki jääb 
väheks, sest läbi aegade kest-
va tarkuse kõrvale on just 
praegu vaja isegi homseid 
oskusi.

Kadrina Keskkooli on sel 
aastal lõpetamas 36 õpilast. 
Me teame, et nad on eluks 
hästi ette valmistatud. Meil 
on hea kool. Järgnevatel sü-
gistel on kooliteed alustamas 
uued klassitäied noori kooli-
jütse.

Oleme valmis kõik jõud 
praegu koondama selleks, et 
Kadrina Keskkool oleks elu-
jõulises konkurentsis tulevase 
maakonna riigigümnaasiumi-
ga. Selleks vajame toimivat 
plaani ja selget otsust erine-
vate ressursside haldami-
seks – tegijad, elukeskkond ja 
eelarve.

Me oleme koduvalla oma 
lastelt laenanud. Meie kohus 
on anda noortele kadrinlaste-
le homses konkurentsitihedas 
maailmas parim stardiposit-
sioon, mis tagab võimaluste-
rohke ja õnneliku elu. Kuidas 
seda teha? Mitte keegi ei tule 
meie eest otsuseid tegema. 

Mitte ühtegi otsust ei ole 
veel langetatud. Samas ei ela 
me üksikul saarel, kus kedagi 
teist ei paista. Just praegu on 
see aeg, kus meie kõik, kelle-
le Kadrina on oma ja oluline 
ja kes tahavad kodukohale 
häid arenguid, peame võtma 
aega, et arutada ja analüüsida. 
Need otsused peame tegema 
üheskoos.

Me saame oma valikuid 
teha Eesti Vabariigi ja maa-
konna tingimustes. Eesti 
haridus on väga hea, seda 
näitavad muu hulgas Pisa 
testi tulemused, ka Kadrina 
Keskkoolis. Samuti on meie 
kool järjekindlalt näidanud 
häid tulemusi riigieksamitel. 
Austame neid, kes meie kooli 
arengusse panustavad.

Milline tulevik oleks Kad-
rinale kujunenud olukorras 
kõige parem? Targema otsuse 
langetame kõik koos, siis kui 
meie teiega ei lähe kaasa hüs-
teeriliste kuulujuttudega, vaid 
mõtleme ja kaalume ühiselt, 
mis on meie lastele parim.

Valimisliidud Terve Vald 
ja Puhas Kadrina kutsuvad 
kõiki kaasa mõtlema ja oma 
ettepanekuid tegema. Kuidas 
teha nii, et Kadrinas olekski 
Eesti parim keskkool. Selleks, 

et kuulata erinevate koge-
mustega inimesi, oleme ellu 
kutsunud hariduskonverent-
si ning hariduskohvikud. Iga 
laps on meile tähtis ja me 
püüame pakkuda talle pari-
mat. Kõigi vallaelanike arva-
mused väärivad kaalumist. 
Igaüks loeb.

Teiega koos loome oma 
laste tuleviku. Tulge ja mõt-
leme koos. Kõik ettepanekud 
on oodatud. Neid on lihtne 
teha hariduskohvikutes, mei-
le võib ka kirjutada või he-
listada. Kontaktid leiab valla 
kodulehelt. Igaüks meist on 
nõus ka peatuma ja laskma 
endal nööbist kinni võtta, 
kui teil on küsimusi või ette-
panekuid. Meie kõik koos 
siin Kadrinas, kus praegu 
jääb ainuüksi Siili tarkusest 
väheseks. Siil ei vastuta meie 
laste tuleviku eest. Meie teie-
ga üheskoos otsustame ja 
vastutame.

Madis Viise, Andres Taimla, 
Ülo Kais, Gert Kaso, 

Marge Schwindt, Alo Laaniste, 
Ene Milvaste, Risto Murumägi, 

Anneli Meibaum, Tõnu Rummo, 
Karl Lindam, Edgar Tamm, 
Raido Parve, Andres Nukk, 

Jüri Suurkivi

L ääne-Virumaa Puue-
tega Inimeste Koda oli 
justkui kauaoodatud 

laps, kes sündis siia ilma 16. 
veebruaril 1995. aastal ning 
kellele pandi asjaosaliste 
poolt kaasa suured lootused. 
Koda alustas tööd väikeses 
kontoriruumis Lille tänava 
lasteaias, asutajaliikmeteks 
oli üheksa inimest ja seitse 
ühingut. Koja eestvedajaks 
sai Maie Sild.

„Koja-laps“ kasvas ja are-
nes läbi vaeva ning raskuste. 
Otsiti võimalusi projektide 
rahastamiseks, vajati ka suu-
remaid ruume. Koja maailm 
avardus aasta-aastalt nagu 
suurenesid ka tema vajadu-
sed ja tahtmised ning para-
nesid võimalusedki. Meil 
oli oma kodu – päevakeskus 
koos käsitöökeldri ja teraa-
pia ruumidega. Suurenes 
sõpruskond, lisandusid kaa-
samõtlejad ja koostegijad. 
Rahastati projekte, tegime 
ennetustööd, kaasasime 
puudega inimesi meie tege-
vustesse, osutasime teenu-
seid – oli koja õitseaeg.

Aeg, kus kõik toimis – olid 
ilusad ruumid, kus sai tegut-
seda. Olid inimesed, kes olid 
valmis pakutut vastu võt-
ma, aga ka ise panustama ja 

jagama.
Ei jäänud tulemata ka 

murdeiga oma tagasilööki-
dega, kuid ikka püüeldi pa-
remuse poole, muututi jul-
gemaks, targemaks, nähta-
vamaks, saavutades rohkem 
ja paremini. Koja liikmeid 
kogunes üle 600 ja toimus 
mitmekesine tegevus: 15 
erineva puude ja diagnoo-
siga ühingut, vabatahtlikud 
eestvedajad.

Ja ehkki raha polnud ning 
pole kunagi piisavalt, sai nii 
mõnedki unistused teoks 
tehtud, jagatud rõõmu ja 
muret nii lähedaste kui kau-
gemal seisjatega, leidus üha 
uusi sõpru ja toetajaid. Ole-
me tänulikud kõigile, kes 
meid nende aastate jook-
sul aidanud on: eraisikud, 
omavalits used, poliitikud ja 
ärimehed.

Ja siis, nagu ikka – igale 
tõusule järgneb mõõn…

Olles saavutanud ea 25 
aastat, mis peaks olema igati 
kaunis ja edasiseks veel suu-
remat kindlust ning lootust 
andev, pole meil tänaseks 
oma kodu. Sellist kodu, kus 
meil oli kõigil hea olla ja te-
gutseda. Kurb on tõdeda, et 
koda mitte kuidagi ei mahu 
Rakvere linnapilti Sotsiaal-

keskuse ruumidesse.
Meie tegevus on linnas 

laiali paisatud. Vaatamata 
kõigele tegutseme edasi, me 
ei ole murdunud, aga lihtsalt 
pettunud, et meid on luba-
dustega toidetud. Aga nagu 
üks poliitik ütles: unistama 
peab suurelt! Nii me unista-
megi suurelt – ühel päeval 
on kojal ligipääsetavad kaas-
aegsed ruumid Rakvere lin-
na keskel.

Tänaseks oleme jõudnud 
sinna, kus me alustasime – 
meil on väike kontoriruum 
gümnaasiumi õppehoone 
hoovipoolses majas. Kõik 
algaks justkui otsast peale… 
uute ootuste ja paremate 
lootustega.

Oma 25. aastapäeva tähis-
tame me konverentsiga „Kui 
pime aitab lombakat, saavad 
mõlemad edasi“ 17. märtsil 
kella 11–15 Rakvere linna-
valitsuse valges saalis.

Kõik huvilised on oodatud!

Maie Sild, 
Lääne-Virumaa Puuetega 

Inimeste Koja asutaja

Helmi Urbalu, 
Lääne-Virumaa Puuetega 

Inimeste Koja juht

AVALIK PÖÖRDUMINE

Valimisliitude Terve Vald ja Puhas Kadrina 
pöördumine Kadrina valla kogukonna poole

25 aastat elu, valu ja tegu
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OTSIN TÖÖD

• Ehitajad ootavad tööpakkumi-
si. Pakkuda võib üldehitust, katuse 
tööd, puidutööd, müüritööd, 
sisetööd, kõik plekitööd käsivalts 
katused, kivikatusetööd, akna ukse 
vahetused. Saame teha ka arvega. 
Tel 5359 7860

•  Kogemustega saemees otsib 
tööd võsalõikajana, oma varustus 
olemas. Tel 5609 7522

•  Tõstukijuht autot omav sportlik 
noormees otsib tööd. Kõik pakku-
mised teretulnud. Tel 5892 1620

•  Ehitaja otsib tööd (korteri re-
mont ja pisemad ehitustööd). Tel 
5374 1478

PAKUN TÖÖD

• Pakkuda tööd ekskavaatori-
juhile. Põhiline töö giljotiiniga. 
Lisainfo numbril 510 7691, Kalle

• Otsin müüjat, Kroonikeskus, II 
korrus, soovitatavalt pensionär. 
Tel 524 6055

• Soovin leida hooldajat 24 h öö-
päevas 83-aastasele naisterahvale 
Rakveres, töö on graafi ku alusel ja 
vahetustega. Tel 528 8693

• OÜ ForEst ForEver pakub aasta-
ringset ja stabiilset tööd METSAS 
(istutus, kultuur, valgustus, har-
vendus, lage). Tel 523 6524

• Rumner Grupp otsib üldehita-
jaid. Tel 514 4940

• Renoveeritud juuksurisalong 
Rakveres kesklinnas ootab oma 
töötajate perre hakkajaid ja sõb-
ralikke juuksureid. Huvi korral 
võta ühendust. Tel 5845 4790 või 
508 3997

• Pakume tööd puiduhakkuri 
operaatorile. Info tel 506 7437

Haridus- ja Teadusministee-
riumis valmis hiljuti täien-
duskoolituse riiklik kooli-
tustellimus 2020. aastaks, 
mis toob 7300 inimeseni 599 
tasuta kursust. Tasuta töö-
alaseid koolitusi on pakutud 
alates 2009. aastast kokku ligi 
100 000 inimesele.

Haridus- ja Teadusminis-
teeriumi täiskasvanuhariduse 
osakonna juhataja Terje Hai-
daku sõnul täituvad tasuta 
kursused igal aastal väga kii-
resti. „Kursustel osalemine 
on populaarne, mis näitab, et 
inimesed mõistavad elukest-
va õppimise olulisust järjest 
rohkem. Huvi korral tasub 

kiiresti tutvuda terve kursus-
te nimekirjaga, et leida enda 
tööalaste oskuste täiendami-
seks sobivaim.“

Haidak lisas, et inimesed 
hindavad kõrgelt kursustel 
omandatud oskusi, õpivad 
hoolega ning katkestajate 
hulk on väga väike.

Kursused toimuvad kutse-
õppeasutustes ja kutseõpet 
pakkuvates rakenduskõrg-
koolides üle Eesti ning on 
suunatud täiskasvanutele, 
kes pole saanud erialast ette-
valmistust või kelle oskused 
vajavad kaasajastamist, et olla 
tööturul edukamad. Tasuta 
kursused tagavad ligipääsu 

koolitusele hoolimata inime-
se majanduslikust olukorrast 
või haridustasemest. Eelkõige 
on oodatud põhi- ja keskhari-
dusega inimesed, kel puudub 
erialane haridus, kuna nemad 
on enesetäiendamisel vähem 
aktiivsed.

Pakutavad kursused on 
valitud koostöös koolidega 
lähtudes valdkondlikust ja 
piirkondlikust koolitusvaja-
dusest. Koolitustellimuse ku-
jundamisel arvestatakse Ees-
tis tööjõuvajaduse ja oskuste 
prognoosisüsteem OSKA 
raames valminud raportite 
soovitustega. Kursuste pik-
kus on 26–160 akadeemilist 

tundi, millele võib lisanduda 
iseseisev töö. Riikliku täien-
duskoolituse kursuste puhul 
on tegemist tööalaste kursus-
tega, üldharivaid ega hobi-
koolitusi ei pakuta.

Kursusi rahastavad Euroo-
pa Sotsiaalfond ning Haridus- 
ja Teadusministeerium tege-
vuse „Täiskasvanuhariduse 
edendamine ja õppimisvõi-
maluste avardamine“ kaudu.

Täpsema info kursuste 
ja nendele registreerimi-
se kohta on leitav koolide 
veebilehtedelt või aadressilt: 
www.hm.ee/tasuta-kursused.

Kuulutaja

Virumaa kolledži lõpetas 
järjekordne lend noori insenere

T allinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžis lõpetas eile 
järjekordne lend üliõpilasi. TalTech Virumaa kolledži 
talvisel lõpuaktusel andsid direktor Mare Roosileht ja 

õppedirektor Anu Piirimaa üle diplomid kaheksale lõpeta-
jale. Tänati üliõpilaste poolt parima tagasiside saanud õppe-
jõudusid, väga heade tulemustega esmakursuslasi, aktiivseid 
üliõpilasi ning praktikajuhendajaid ettevõtetest.

„Õpetamine Virumaa kolledžis põhineb motiveeritud ja 
kompetentsetel töötajatel ning koostööl ettevõtetega. Läbi 
aastate on kolledži lõpetajad tööjõuturul kõrgelt hinnatud,“ 
selgitas kolledži direktor Mare Roosileht. Selle aasta suvel 
lõpetab kolledži juba 1000-des üliõpilane.

Kuulutaja

Riik pakub tasuta kursusi 7300 inimesele üle Eesti MÕNE REAGA
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Oodatakse fotosid Pikast tänavast

F otode kogumine Veneetsia 17. arhitektuuribiennaali 
Eesti ekspositsiooni jaoks kestab kuni 31. märtsini.

Järgmisel aastal Eestit biennaalil esindava eksposit-
siooni autorid kutsuvad kõiki eestimaalasi üles saatma foto-
sid viimastel aastatel „Eesti Vabariik 100“ arhitektuuriprog-
rammi „Hea avalik ruum“ raames valminud uuenenud 
paikadest – Rakveres siis Pikast tänavast.

Tähtis on, et foto kannaks emotsiooni, sellel oleks näha 
inimesi nautimas ja kasutamas uut linnaruumi. Fotod või-
vad olla nii juba avaldatud kui ka uued. Ekspositsiooni auto-
rite sõnul on eriti oodatud varasemad fotod, mida postitati 
sotsiaalmeediasse arvukalt juba eelmisel aastal. Korraldajate 
soov on näidata uuendatud Pikka tänavat erinevatel aasta-
aegadel.

Eelistatud on horisontaalsed (landscape-formaadis) fotod. 
Foto suurus võib olla kuni 12 Mb. Igalt autorilt oodatakse 
kuni viit fotot hiljemalt 31. märtsiks 2020. Fotode esitamine 
ja lisainfo: www.avalikruum.ee/veneetsia2020.

Valikut fotodest kasutatakse Veneetsia 17. arhitektuuri-
biennaali Eesti ekspositsioonil „Väärikas kahanemine“ Ve-
neetsias ja selle hilisemal ringsõidul mujal Euroopas ning 
Eestis. Arhitektuuribiennaal on Veneetsias avatud 23. maist 
kuni 29. novembrini ja seda külastab tavaliselt üle 270 000 
inimese.

Kuulutaja
Eesti Laulu finaali jõud-
nud laulu „Majakad“ 
esitajad Synne Valtri, 
Anto Siimson ja Marko 
Matvei tunnevad, et on 
saavutanud hea lavalise 
energia.

Tõnu Lilleorg

Loo viisi on teinud Synne 
Valtri koos oma bändiga 
ning sõnad Synne Valtri ja 
Aapo Ilves. Väliharfi mehed 
Siimson ja Matvei, kes oma 
tavaelus esinevad külapilli-
meeste stiilis, mängivad la-
val karmoškat ja kitarri ning 
laulavad.

Synne, kuidas sündis laul 
„Majakad“?

Algul mul puudus mõte 
tulla tänavu Eesti Laulu-
le. Mõtlesin, et kui eelmisel 
aastal osalemine õnnestus, 
las ma nüüd puhkan ja kes-
kendun oma uuele bändile. 
Aga tuli üks hea sõber, et nii 
ei tohi, pead ikka minema ja 
mulle tehti ettepanek võtta 
osa koos Väliharfiga. Kuna 
mul polnud õrna aimugi, 
milline see lugu peaks olema, 
kui kokku panna kaks nii to-
taalselt erinevat maailma, siis 
pidi kõvasti ajusid ragistama 
ja nii lugu valmis. Aapo Ilves 
aitas sõnu teha ja mu enda 
bändi poisid aitasid viisi osas 
ning pillide sissemängimisel.

Anto ja Marko, miks olete 
laval paljajalu?

Marko: See on meil brän-
diks kujunenud, see kuida-
gi vabastab ja võtab hirmu 
maha.

Synne: Tegelikult Sokisah-
tel.ee võiks teid toetada...

Anto: Ma käisin ükskord 
Sokisahtlis, otsisin endale 
sokke ja selliseid, nagu taht-
sin, ei leidnud.

Synne: Kas tahtsid selli-
seid, mis näevad välja nagu 
oleksid paljajalu?

(naeravad)

Kuidas teil poolfinaali esi-
nemine õnnestus?

Anto: Üllatavalt hea tunne 
oli.

Marko: Proovides läksid 
meil asjad nässu. Siis läks 
paremaks ja nagu sportlased 
ütlevad, tippvorm sai timmi-
tud just võistluse ehk pool-
finaali otsesaate ajaks.

Synne, mis bändid olid 
Toomapojad ja Horre Zei-
geri Bigbänd, kus algas 
teie lauljatee?

Toomapojad olid omal ajal 
väga kõva bänd, nüüd nii ak-
tiivset lavalist tegevust enam 
ei toimu, kuid loodan, et nad 
jälgivad minu tegemisi siiski. 
Internetist leiab nende laule, 
näiteks „Kullast süda“. Olin 
mõlemas ansamblis viis aas-
tat. Need mehed ja see muu-
sika õpetasid mulle niivõrd 
palju. Sealt sain oma enese-
kindluse ja arusaama, mida 
olen suuteline tegema ning 
kuhu tahan minna. Patune 
Pool õpetas mulle kannat-
likust ja vastupidavust. Siis 
tuli aeg edasi liikuda, nüüd 
tahan nautida oma tööd.

Patuses Pooles, mis startis 
2013. aastal, muutsite oma 
stiili päris palju?

Jaa, minu jaoks oli selles-
se bändi minek nagu šoki-
teraapia, ma ei teadnud selli-
sest muusikast midagi, ma ei 
kuulanud seda. Mul oli nii-
võrd suur soov laulda, et olin 
nõus proovima.

„Majakad“ räägib õige 
suuna leidmisest, kuidas 
teie elus sellega on?

Synne: Ma olengi oma ma-
jakat otsinud, selle käigus lii-
kunud ka radadel, mis pole 
olnud ehk päris õiged, kuid 
nüüd ma olen kodus. Sise-
tunne on minu jaoks tähtis, 
kui süda ütleb, et nüüd on 
õige, siis nii on.

Anto: Arvan, et olen õigel 
teel, peab olema tahtejõudu 
ja usku ning õnne muidugi 
ka.

Vahel võib inimene tun-
da end eksinuna, mida siis 
teha?

Anto: Siis tuleb otsida uus 
teeots ja edasi minna.

Marko: Siis tuleb vaadata 
uus majakas, sest tule poo-
le tuleb ikkagi liikuda. Tuleb 
olla järjepidev. Mulle meel-
dib „Majakate“ sõnade puhul 
eriti see, et neid saab mitmeti 
tõlgendada. Siin saab rääkida 
näiteks tunnete merest, kui-
das leida oma kallim. Meile 
on suur au, et saame esitada 
Aapo Ilvese sõnadega lau-
lu, kes on muide kirjutanud 
teksti varasemale Eesti Laulu 
võiduloole „Kuula“ Ott 
Leplandi esituses.

Laulu sõnad on sellised 
kujundlikud.

Marko: Jaa, siin pole raa-
mid kindlalt paika pandud. 
Sõnade sümboolsus annab 
vabadust laiemalt mõelda.

Kuidas seda lugu muusika-
liselt iseloomustada?

Synne: Laulukirjutaja kir-
jutab alati oma käekirjaga. 
Minu jaoks on jõud number 
üks märksõna kõikides lugu-
des, mida kirjutan. Popi stiil 
aitab tekitada energiavoolu. 
Ma siiralt tahaks näha, et ini-
mesed tunneksid toolidel is-
tudes – ma enam ei suuda is-
tuda, tõusen püsti, sest nii hea 
on. Kui läheksin peale nunnu 
looga, mis võib olla küll väga 
hea, siis see võib luua pub-
likus nukrutsemise tunde ja 
seda ma ei taha teha. Selleks 
on kindlasti oma keskkond ja 
olukord, kuid arvan, et Eesti 
Laul peaks pigem pakatama 
energiast ja rõõmutundest.

Publiku elav kaasaelami-
ne oleks tore?

Synne: Natuke võiks hul-
luks minna jah (naerab). Ak-
tiivselt kaasa elav publik on 
artistile kõige parem tasu.

Anto: „Majakad“ on väga 
põnev väljakutse, seda on 
mõnus teha. See on muidugi 
väga erinev sellest, mida me 

Markoga kahekesi teeme.
Marko: Kui meie teeme 

sellist kerget umpa-umpat ja 
Synne teeb poppi, siis meie 
ühine joon on energias. Kui 
energia tuleb läbi keha, siis 
võib see jõuda inimesteni ko-
hale. Siis on vägev, siis tasus 
lavale ronida.

Anto: Seda head energiat 
on tunda, kui me kolmekesi 
laulame.

Milline on Väliharfi muu-
sika?

Anto: Meie lood on pea-
miselt mereteemalised, rah-
valikud lood, teeme ka teist-
suguseid lugusid oma võtmes 
ja esineme igal pool.

Marko: Jah, esineme piirist 
piirini nagu öeldakse. Kuigi 
ühelgi folkfestivalil me pole 
veel olnud.

Synne: Eriti hea on nende 
esinemine laeva pardal.

Synne, olite ka eelmisel 
aastal Eesti Laulu finaalis. 
Nüüd see karussell jälle 
pöörleb, kuidas tunne on?

Synne: Mina kiirust ja kõr-
gust ei karda, võin käia ka-
russellil mitu korda. Mulle 
meeldib, kui mu elu on suh-
teliselt tempokas. Vabu hetki 
on meil kõigil vaja, kuid ütlen 
ausalt, ma ei oska vaba päe-
vaga kodus midagi eriti peale 
hakata. Vajan pidevat liiku-
mist ja tegutsemist.

Marko: Kuna meie oleme 
siin karussellil esimest korda, 
siis hoiame Synnest kõvasti 
kinni, et mitte maha jääda.

Anto: Just!

Nii et Eesti Laul on üritus, 
millest televaatajal tasub 
osa saada?

Synne: Kindlasti soovime, 
et kõik elaksid kaasa ja hääle-
taksid. Ma siiralt soovin kõiki 
tänada, kes meie poolt hääle-
tasid poolfinaalis ja oleme tä-
nulikud, kui seda tehakse ka 
finaalis.

Marko: Vaadake juba 29. 
veebruaril.

Synne Valtri: mina kiirust 
ja kõrgust ei karda!

„Majakate“ esitajad on fi naaliks valmis, vasakult Marko Matvei, Synne 
Valtri ja Anto Siimson. Foto: Priit Mürk / ERR
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KUHU MINNAPLAADI ARVUSTUS

Rakvere Teater
21.02 kl 19 Esietendus! „Lihtsalt, rõõmuks“ s/s, kontsert-
lavastus
21.02 kl 19 „Ilma sinuta“ v/s, lav. Peeter Raudsepp
25.02 kl 19 „Lihtsalt, rõõmuks“ s/s, kontsertlavastus
26.02 kl 19 „Nagu peeglis“ v/s, lav. Madis Kalmet
27.02 kl 19 „Lihtsalt, rõõmuks“ s/s, kontsertlavastus
27.02 kl 19 „Kuni ta suri“ v/s, lav. Peeter Raudsepp

Gustavi Maja
27. veebruar kell 18 Lille Lindmäe loeng „Bioväli. Tervis. 
Uus ajastu“
5. märts kell 18 Mai Agate Väljataga loeng „Raamidest välja“
Venitustund E ja R kell 8.30 ja K kell 18.30
Vabastav tants T kell 19
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja ekskursioon 
Stockholmi toimub 25.–27. juuni.
Info: Buss võtab inimesed Rakverest peale, bussijaama tagu-
misest parklast, Stockholmis liigume sama bussiga ja tuuak-
se tagasi Rakveresse.
Hind 183 eurot, lisandub giiditasu. Hind sisaldab: bussi, 
kohta 4-s kajutis, 2 hommikusööki, 2 õhtusööki ja pääset 
Abba muuseumisse.
On veel vabu kohti, kiirustage.
Lisainfo Helmi Urbalu 53429043, helmi@virukoda.ee

L aura Põldvere on ilma 
igasuguse kahtluseta üks 
andekamaid n-ö noo-

rema põlvkonna Eesti nais-
lauljaid. Kusjuures 31-aastane 
Tartust pärit artist tunneb 
ennast koduselt paljudes stii-
lides, pop, soul, džäss, bluus. 
Tegev on ta aastast 2005 ja 
laiemalt tuntuks sai esmalt 
ansambli Suntribe koosseisus.

Laura värske, detsembris 
väljastatud „9 Elu“ on puhtal 
kujul mõnus popalbum, just 
selline, mida temalt ooda-
nuks.

Plaadilt leiab kokku üks-
teist lugu, kuulamist kokku 
on veidi üle kolmekümne 
viie minuti. Esitused on nii 
eesti- kui ingliskeelsed, pea-

aegu pooleks. Väga vahva on 
seegi kord tõdeda, et Lau-
ra suudab ennast mõlemas 
keeles praktiliselt võrdselt 
maksma panna.

Torkab kohe silma, et tema 
koostöö Koit Toomega jät-
kub. Siin kõlab duetina „Sega-
mini maailm“, kahtlemata hea 
lugu seegi, kuigi jääb nende 
absoluutselt fantastilisele 
„Veronale“ selgelt alla.

Seevastu just nüüd Eesti 
Laulu 2020 poolfinaali jõud-
nud „Break Me“ on puhas pärl 
Lauralt, iga uue kuulamiskor-
raga üha enam ja enam pöör-
desse viiv. Suurepärane pala, 
vaat et antud albumi parim, 
väärib kindlasti kohta Eesti 
Laulu finaalis.

Eraldi tooks esile veel va-
hest veidike romantilisema 
joonega „Kullast Kallim“ ja 
„Koos“.

Plaadinimest rääkides, 
olevat „9 Elu“ ühtlasi Lau-
ra üheksas täispikk album ja 
räägib lauljanna eluetappidest 
eesti popmuusikas.

Täiesti omaette üksus on 
Laura plaadiümbris. Midagi 
nii vägevat ei mäletagi ammu 
kohalikult muusikamaasti-
kult. Erilise mulje jätab mui-
dugi muutuv kaanepilt.

Hinne: 8/10.

Ülo Külm

T äna esietenduvas lava-
loos „Lihtsalt, rõõmuks“ 
kohtuvad viis meest ja 

üks naine. Koosolemine toob 
laulud huulile, juhatab kaasla-
si ja olukordi märkama. Üks 
viib teiseni ja lõngakera pää-
seb veerema, hüüdes: „Ela, 
rõõmusta ja laula!“

Kontsertlavastuse mängu-
kavva jõudmise idee oli Too-
mas Suumani sõnul väga 
lihtne: „Kõik need inimesed, 
kes meie majas laulavad ja 
tahavad laulda, on aina arva-
nud, et vähemalt üks selline 
materjal võiks repertuaaris 
olla, kus põhirõhk on muu-
sikal. Olime laule korjanud ja 
teema, mille hulgast neid va-

lida, oli Imre Õunapuule ette 
antud.“

„Viis meest ja üks naine – 
sellest tulid erinevad piiran-
gud ja võimalused, et kavas 
oleks dünaamikat ja näitle-
jatel piisavalt väljakutseid,“ 
võttis laulude valiku kokku 
Imre Õunapuu.

Liikumisjuht Oleg Titovile 
on see kaheksas töö Rakvere 
Teatri kollektiiviga. „Mul on 
suur rõõm, et mind on uues-
ti kutsutud. Siin on inimesed, 
kellega ma olen varem koos-
tööd teinud või kes on minu 
õpilased. Ma tunnen seda 
truppi ja nagu ikka andekate 
inimestega, on nendega väga 
lihtne töötada. Ma tean, mida 

neilt on võimalik paluda ja 
meil on naljakas, väga huvi-
tav ja inspireeriv töö,“ lausus 
Titov.

Rühmatööna valminud 
lavastuses osalevad Too-
mas Suuman (idee), Silja 
Miks, Imre Õunapuu, Mar-
gus Grosnõi, Madis Mäeorg, 
Vootele Ruusmaa (külalise-
na) ja Teno Kongi (külali-
sena). Lavaloo aitasid vormi 
valada kunstnik Kristi Lep-
pik, liikumisjuht Oleg Titov 
(Ugala) ja valgustaja Roomet 
Villau.

Kuulutaja

Rakvere Teater toob publiku ette 
elurõõmsa kontsertlavastuse

Laura, „9 Elu“
Oh! Joy Productions
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• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega möbleeritud korter Rakve-
res. Üür 250 € + KÜ arve. Tel 501 1478

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. Tel 
513 7633

• Üürile anda 3toaline kõigi mu-
gavustega korter Rakveres Kungla 
tänaval. Tel 5647 3690

•  Üürile anda suur 3toaline korter 
Rakvere kesklinnas. L. Koidula 7, II 
korrus, üldpind 82 m2. Hind 300 € + 
kommunaalid. Tel 501 0385

ÄRIPINNAD

• 14 aastat tegutsenud hamba-
ravikabinet (63m2, sisustatud), 
anda rendile või müüa Rakvere 
bussijaama vastas. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Anda rendile Ford Fiesta, 2002, 1.4, 
diisel Hind: 15 €/päev või 300 €/kuu. 
Tel 502 5069

• Müüa Audi A-4 gaas-bensiin, 
sinine universaal. MAN,1999. a, 
heas korras, kahed rehvid. Pildid 
ja info auto24, asub Rakveres. Ühe 
paagitäie gaasiga saab sõita 430 km 
ja maksab vaid 25 €! Hind 1600 €. Tel 
5663 7200.

• Müüa Peugeot 206, 1,4, 55kW, 
bensiin, 2002. a. Tel 5609 7522

• Müüa Fiat Albea 1,4 bensiin, 2007 
nov. Eestist uuena ostetud, läbisõit 
66  000km. Ülevaatus 12.2020, tal-
ve-ja suverehvid. Tel 502 8156

• Müüa Ford Mondeo 2001. a. 2,0, 85 
kW, diisel (ZA). Tel 5609 7522

• Müüa Mercedes-Benz CI 80, 
12.10.2006, must. Tel 557 5132

• Müüa Mitsubishi Outlander 2,4 
bensiin, 2005.a, automaat, 4x4. Üle-
vaatus läbitud. Tel 511 3414

• Müüa Nissan Almera 1,5 2004.a, 
heas korras. Tel 517 4193

• Pisike vapper valge Opel Corsa 
sinule! Müüa Opel Corsa, 1.0, 44kW, 
2006.a, bensiin, manuaal. Hind 1450 
€. Tel 5884 1279

• Müüa Totota Avensis Verso (2002) 
varuosi. Info tel 5822 2300

• Müüa Volvo XC90 R-Design, 2.4, 
136kW, 2007. a, diisel, automaat. 
2019. a juulis vahetatud roolilatt 
ja roolivõimupump. 2019. a sep-
tembris vahetatud tagumised 
piduriklotsid ja kettad. Auto kor-
rapäraselt hooldatud. Hind 7950 €. 
Asub Pärnus. Tel 518 3539

• Müüa 2005. a mootorratas Ya-
maha FZ-6N R4, 72kW, bensiin. 
Hind 2250 €. Tel 5592 4229

• Müüa naastrehvid koos velgedega 
4 tk. 185/65 R14. Tel 517 5071

• Müüa või vahetada sõidukorras 
Mercedese tehnikaga Korea maas-
tur vana auto või mootorratta vastu. 
Tel 5565 8796.

• Müüa Opeli valuveljed 16 tolli 
koos rehvidega 4 tükki, hind 50 €. 
Tel 5820 8789

VARUOSAD
• Ostan vene mootorratta ja sõi-
duautode uusi varuosasid. Võib 
pakkuda ka veneaegset külgkorviga 
mootorratast. Tel 5346 6841

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT MAHAVÕTMISE 
TÕENDI!

* VARUOSADE SAATMINE KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              97
CITROEN XSARA 5ust 1,4             -02
CITROEN C2                     1,0i                             06
CITROEN C3                          03
CITROEN C5             2,0HDI         -04
UUS! CITROEN JUMPER        1,9TD                  98

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309       83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                99
PEUGEOT 206 3ust  1,1             99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                06
PEUGEOT PARTNER            1,9D              -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0         85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD  96-99
REANULT THALIA      1,4                   -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i   93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SUBARU LEGACY         2,0i         97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut    94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD     95-00
SEAT CORDOBA                         06
SEAT IBIZA                       -02
SEAT TOLEDO                    91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i    95-00
ŠKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
ŠKODA SUPERB     1,9TD              
03 
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

KINNISVARA

• Müüa kõigi mugavustega 1toaline 
korter Kundas. Hind Kokkuleppel. 
Tel 5682 4814

• Müüa 1toaline korter Kundas 
32 m2, IV korrusel. Uued aknad, 
naaksuv põrand välja lõhutud. 
Võlad puuduvad. Hind 5000 €. Tel 
5884 1279

• Müüa Tapa linnas 1toaline kesk-
küttega korter, II korrus. Hind 16 
000 €. Tel 511 0478

• Müüa enampakkumisel 1toali-
ne korter Tapa kesklinnas. Viide 
enampakkumisele aadressil  www.
oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?o-
kid-51417. Tel 5558 3802

• Müüa või anda üürile 2toaline 
kõigi mugavustega korter Rakveres, 
elektriküte. Tel 5558 7544

• Müüa Viru-Nigula alevikus 2toali-
ne ja 3taoline korter. Asuvad erine-
vates majades. Hinnad kokkuleppel. 
Samas müüa ka traktor T-25 koos 
haagistega. Helistada telefonidele 
5851 5145 ja 5667 3023

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Haljala vallas Annikvere 
külas. Hind 3500 € + notaritasu. Tel 
5836 4842

• Müüa 2toaline keskküttega korter 
Kadrinas. Tel 5680 1956

• Müüa 2toaline korter Vinnis, 
II korrusel, rõduga, renoveeritud 
majas, remonti vajav. Hind 19  000 
€. Tingimisvõimalus. Tel 5805 0872

• Müügis 2toaline korteriühistusse 
kuuluv korter Kiviõlis aadressil 
Soo 3a (1/3, 52,10 m2). Apteegini 
100 m, polikliinik 150 m. Lähimad 
kauplused (Konsum, Gross, Rimi 
350 meetrit, Alko 200 meetrit. Ki-
viõli I Keskkool ja Maxima kauplus 
400 meetrit). Korter on normaalselt 
elamiskõlblik ja vajadusel jääb kogu 
tugeva konstruktsiooniga 60-aastate 
mööbel ostjale. Ostja soovil korter 
tühjendatakse mööblist. Soojendus 
tsentraalne, soe vesi gaasiveesoojen-
diga. Tel 524 7337

• Ostan 3toalise korteri Rakveres. 
Tel 512 6254

• Müüa valgusküllane ja heas sei-
sukorras 3toaline korter Rakvere 
kesklinnas, Koidula 6-47 (koos 
sisustusega), IV korrusel, 50 m2. 
Korterist avaneb vaade nii Val-
limäele kui Keskväljakule. Hind 
49 900 €. Tel 5563 9622

• Müüa 3toaline korter Tamsalus, 
5/5 rõdu, sanitaarremont tehtud, 
hind kokkuleppel. Tel 5881 2719

• Müüa 3toaline korter Rakveres, 
Võidu 70, 3/5, 65 m2, rõdu, kelder, 
parkimise koht. Hind 59  000 €. Tel 
5551 8067

• Müüa remonti vajav 3toaline kor-
ter (koos mööbliga - uued aknad ja 
uus katus, toimiv KÜ, kommunaal-
kulud 28 €/kuus, küte elekter) Ark-
nal. Hind 15 000 € või kokkuleppel. 
Tel 520 9713

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Kungla tänaval. Tel 5625 6916

• Müüa Kadrina alevikus 3toaline 
avar keskküttega korter. Hind 34 
900 €. Täpsem info tel 511 0478

• Müüa Viru-Jaagupis remonti vajav 
4toaline korter, II korrusel. Tel 
5342 0092

• Müüa maja Rakvere linnas. Kat. 
66301:013:0250. Hind kokkuleppel. 
Tel 5683 4029

• Müüa kinnistu vaikses kohakeses. 
Tel 5335 9804

• Müüa maad Rakveres Tehase 5, 
1888 m2 . Tel 5554 8456

OST

• Ostan 1toalise kõigi mugavus-
tega korteri Rakveres otse oma-
nikult. Tel 508 1311

• Ostan 1-2toalise korteri Laekvere 
alevikus. Võib remonti vajada. Tel 
5674 6767

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

• Ostetakse 2-3toaline korteri Tapal 
või Tamsalus. Tel 511 0478

• Ostan 3-4toalise korteri Kadrinas. 
Tel 522 2166

• Ostan maja või suvila, võib vaja-
da remonti. Tel 514 5796

•  Ostan maja/ridaelamu Rakverest 
20 km raadiuses, hind kuni 60 000 €. 
Tel 5192 0913

• Ostan talumaja koos metsamaa-
ga. Email: talumaakinnisvara@
gmail.com, Talumaa Kinnisvara OÜ. 
Tel 5919 7348

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

•  Ostan garaaži Rakveres. Tel 5695 
0589 

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 
9942

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile alates 01.03 1toaline 
renoveeritud korter Rakveres, 
Tartu tn. Tel 5595 1893. Kuu üür 
on 195 € + kommunaalmaksud. 
Küte on elektriküte (ühes kuus 
ligikaudu 30 € läheb kütte peale)

 • Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
korter Kunderi tn. Tel 511 0286

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
kõigi mugavustega korter, mööbliga 
ja ilma, 50-80 m2, hind 300-450 €. 
Tel 502 9052

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

• Ostan GAZ 2410 salongi soojendus 
radika, mootori radika, originaal 
rehvid 4 tk. Tel 5565 0465

• Ostan autode katalüsaatoreid ja 
tahmafiltreid. Täpse hinna mää-
ramiseks saada kood kati pealt, pilt 
või helista! Tel 5190 0942. Oleme ka 
facebookis/Katitakso

OST

• Ostan autosid ja mootorsõidu-
keid. Ostame kokku üleliigseid 
sõidukeid! Sobivad nii korras, 
rikkega kui ka romud! Vajadusel 
kustutan registrist! Raha kohe kät-
te! Samuti ostan kokku katalüsaa-
toreid. Parim hind! Tel 5355 5848

• Ostan ära teie sõiduauto/mopeedi 
igas seisukorras. Võib pakkuda kõiki 
sõidukeid. Võib olla seisnud ja ilma 
ülevaatuseta, samas võib olla ka 
sõidukorras. Tel 5907 4076

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

• Ostan kõikide Javade osi ja GAZ 
50 uue roolikarbi ja muud. Tel 5558 
5956

• Ostan igas seisukorras sõidukeid. 
Võivad olla seisnud, remontivaja-
vad, ilma ülevaatuseta, heas korras 
jne. Romud kustutan arvelt. Pakun 
head hinda. Sobivusel tulen kohe 
järgi. Tel. 5357 7108

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/maastureid/kaubikuid! Tel 
5565 9595

• Ostame sõidukeid. Turuhinnaga 
mitte pakkuda. Tel 517 4193

• Ostan igas seisus sõidukeid, 
puksiiri võimalus, arvelt kustuta-
mine. Tel 504 0457

• Ostan Vazide, Moskvitši, Volga 
uusi plekke, tulesid, stangesid jne. 
Ostan Veneaegseid uusi rehve. Tel 
515 7395

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid 
igas seisukorras! Võib remonti 
vajada! Helista ja saate teada 
palju teie sõiduki eest pakume! 
Tel 5309 2650
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TEENUSED

• Too oma aiatehnika varakult 
hooldusse! Muruniidukite, mu-
rutraktorite, trimmerite remont ja 
hooldus Jaama pst 11, Rakvere. Tel 
3255 332, Forestplus OÜ

• Sõiduautode remont, diagnostika 
20 €/h, summuti remont. Rakverest 
10 km, Haljala vald Aasu. Tel 5620 
2164

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

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

• Transport, ehitustehnika rent, 
puhastusteenused. Tel 524 3689 
või 527 4455

• Metsaveoauto teenus. Tel 503 2269

 

• Kolimine ja veoteenus. Tel 
5552 8487

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

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

• VEO-JA TÕSTETEENUS. Kande-
võime 12 t. Tel 5307 8178

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

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

• Veoteenus kastiautoga. Vajadusel 
kaasas kaks tublit abilist. Hinnad 
kokkuleppel! Tel 5604 0360

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, taga luuk, 750 
kg). Tel 5557 8804

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

TRANSPORDITEENUS 
Citroen Jumper kaubikuga 

Lääne- Virumaal
Kandevõime 1400 kg
Kaubaruum 3,6x1,8 m 

 tel 5347 6567

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunni-
töö 30 €/h. Rendime puksiirhaagist 
(konn) ööpäev 25 € ja oksapurusta-
jat BOSCH 25 € - 24/h. 10meetrine 
redel 6 € - 24/h. Tekstiilipesur 
Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, elekt-
riline nurklihvija Metabo (230) 
6 € - 24/h.  Tõstetööd kraanaga 
MAZ, kilomeeter objektile 1,30 € ja 
tunnihind 40 €. Noole pikkus 14,5 m 
ja tõstevõime 12,5 t. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI
• Reovee- ja fekaalivedu Viru-Ni-
gula vallas ja lähiümbruses. Tel 
5190 5421 

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

EHITUSTEENUS
• Vajame garaažikatuse remonti. 
Katuse materjal on ruberoid. Tel 
509 2971

• Maalritööd, trepikodade  re-
mont, üldehitus, antiikkrohv, kin-
dakrohv. Tel 5897 9293, Ehmes OÜ

• Aitan remondi-ja ehitustöödega. 
Plaatimine. Tel 526 0804

• Korterite remont, eramute ehi-
tus, lammutustööd. Tel 5360 0003

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

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

• Teeme korteritele ja vannitubade-
le remonti. Tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979

• Teostan ehitus ja remonditöid, 
terrasside ja abihoonete ehitus, 
lammutus ja renoveerimine. Tel 
5390 0769

• Teostame siseviimistlustöid, van-
nitoa remonti. Tel 567 8007

• Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lää-
ne-Virumaal. 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/

• Firma teostab katuse-, fassaadi- 
ja üldehitustöid. Tel 5553 0770

• Korterite ja vannitubade re-
mont. Tel 5553 0770

• Teostame ehitus ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, 
maalritöid, santehnilisitöid, elekt-
ritöid. Samuti vannitubade remon-
ti. Tel 518 7979

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

• Teostame kõiki ehitus-ja lammu-
tustöid ning prahi utiliseerimist. 
Pikk töö kogemus. Töö kiire ja kor-
ralik. Tel 5604 0360

• Pleki kantimine: valmistame plek-
ke vastavalt kliendi soovile. Auto-
maatpink - kõik detailid õige kraadi 
ja mõõduga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

• Pleki kantimisteenus: aknaple-
kid, sokliplekk, parapetid, kõik 
erikujulised ja standardplekid. 
Tel 553 9330

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

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

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

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

• Pottsepatööd, küttekollete re-
mont. Tel 5647 2716

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste lik-
videerimine. 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

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teostame elektritöid. Tel 5380 
0863

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 
2465

• Teostan erinevaid elektritöid. 
Hind kokkuleppel. Tel 5689 4149

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

BIODOM 
katelde paigaldus

A-klassi tsirk. pump 
alates 75 eurost !
Vaata www.eridus.ee

VESI, KÜTE, KANALISATSIOON
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• Alumiiniumkatuseredelid. 
Valmistamine. Tel 515 9155

• ÕIGUSABI. Meristo Õigusbüroo 
Põhja 25, Rakvere, tel 514 1346, 
e-post meristomonica@gmail.com. 
Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Soojuspumpade müük, paigal-
dus, hooldus, remont. Õhksoo-
juspumba siseosa keemiline pu-
hastus. Uued õhksoojuspumbad 
al 395 €. Õhk-vesi soojuspumpade 
müük, paigaldus (Daikin, Ther-
mia, Nibe). VIRU SOOJUSPUM-
BAD OÜ. Tel 5656 4857

• Mobiilse elektrigeneraatori tee-
nus ~20kw (+-). Tel 503 2269

• Küttepuude saagimine ja lõhku-
mine. Tel 5660 3585

• Ostan vanametalli. Konteinerid, 
haaratsiga veoauto. Gaasiga lõikami-
ne sobivasse mõõtu. Romude arvelt 
kustutamine. Tel 5190 0942

• Renditöötajad Tel 504 0457

• Keldrite-, pööningute-, kuu-
ride-, puhastamine ja prahi ära 
vedu. Tel 5553 0770

• Pehme mööbli riide vahetus ja 
muu remont, veo võimalus. Tel 
506 1547

• KALEVBAND, tantsumuusika igale 
eale! Tel 518 5318

• Ansambel (1-2 liikmeline) õhtu-
juhtimine üle Eesti. Tel 5190 1697

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 
1269

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• 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. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Rakvere, Ed. Vilde 14/1. He-
lista juba täna tel 551 2053 või tule 
läbi. Vaata ka www.hss.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

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

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

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

www.rennlux.eu • info@rennlux.eu
5344 8787

   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  
         

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

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
(Piibeleht)

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

A&O meeskond 
teostab 

järgnevaid töid:
 üldehitus, ehitustööd, 
ehitusremonttööd
 terrasside ehitus
 piirdeaedade ehitus, 
piirdeaiad
 kuuride ehitus, kõrvalhoo-
nete ehitus
 eramaja ehitus
 prügimajade ehitus, 
prügimajad
 tänavakivi paigaldus, kõn-
niteed
 katuste ehitus, katusetööd
 vundamentide ja soklite 
soojustamine, soojustustööd
 lammutustööd 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
olavi@aoholding.ee

või helista meile
 +372 5566 6811, 
+372 5342 7327

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

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

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

Tänavakivide paigaldus • ääreki-
vide paigaldus • parklate ehitus 

• maja panduste ehitus • kipsseina 
ehitus • laminaat parketi paigaldus
• puit terasside/fassaadide ehitus

Tel 5673 4632
niinekivi@gmai.com

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  
 küttetorustiku paigaldus, 
küttesüsteemid
 tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd
 lekete likvideerimine 24 h
 ummistuste likvideerimine 
24 h
 nõudepesumasina paigaldus
 boilerite paigaldus/hooldus
 radiaatorite paigaldus/
hooldus
 keevitustööd, keevitamine
 õhk-vesi soojuspumba 
paigaldus/hooldus/müük
 õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük
 septikute paigaldus/müük

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 
+372 5566 6811

PLAATIMISTÖÖD
KÖÖGI RENOVEERIMINE
SAUNADE EHITUS

TEL 5884 3346

MUUD TEENUSED
• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

• Pakun raamatupidamisteenust, 
raamatupidamine@cici.ee. Tel 
5383 3871

• Kodulehekülgede ja e-poodide 
valmistamine ja parandamine 
Lääne-Virumaal. Vaata lähemalt 
https://www.disain24.ee või he-
lista tel 5822 9489

KODU

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

• Ostan vene mootorratta ja sõi-
duautode uusi varuosasid. Võib 
pakkuda ka veneaegset külgkorviga 
mootorratast. Tel 5346 6841
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Kuuluta

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva 
raami kõrgusega; 140CC  õlira-
diaator
•JALGRATTAD  •VARUOSAD, 
REMONT
Naistele kaunid mitme-
värvilised jalgrattad korviga

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja KROSSIKAD

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskuus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

Müüa Rakveres
korralikku

KUIVA KÜTTEPUUD
 (40 l võrgus, 30 cm lepp)

VÕRGU HIND 
2.50 € 

TOOME KOJU 
AL. 10. KOTIST!
Tel 5567 5755

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

Puud on laotud 5 m3 alus-
tele, võimalusel saab ka 

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Hind sisaldab transporti!

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
HÖÖVELMATERJALI

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

• Müüa uus REJ veepõhine käte-
rätikute kuivati. Mõõdud 35x130. 
Kroom, roostevaba teras. Kaasas 
soomekeelne juhend. Hind 70 €. 
Tel 5595 1893

• Ostan roostevabast destilleeri-
mis aparaadi, roostevaba boileri, 
hüdrofori, jämedat toru, vinklit 
ja plekki. Tel 5801 9086

• Müüa teler LG32LH5000D, os-
tetud 2016 nov. Hind on 75 €. Tel 
5617 2262

• Müüa soodsalt uus tali. Tõstejõud 
1 tonn. Tel 5384 1960

• Müüa vana tume puit ilus kiik-
tool või vahetada raamatute „Seik-
lusjutte maalt ja merelt“ vastu. Tel 
5645 1242

• Müüa täispuidust pikendatav 
söögilaud - 150 € (värv tume lakk), 
toidukuivati - 25 €, rinnaltsuru-
mise pink koos kangi ja kahe paari 
hantlitega ning 80 kg erinevas suu-
ruses raskustega - 130 €. Küsi infot 
või tule vaatama. Tel 5688 8797

• Müüa Spectra S2 rinnapump (160 
€) koos erinevate lisatarvikutega 
(piimahoiustamiskotid, pudelid, 
tagavara voolikud, kahes erimõõ-
dus leheter pumbaotsad jm). Tel 
5687 6068

•  Müüa uus Itaalia akordion Fari-
nelli. Valge pärlmutter, 80 bassi ja 
5 registrit. Pill asub Tallinnas. Tel 
5656 8908

• Müüa kreissaag, aidakaal. Tel 
5343 0632, õhtuti! 

• Müüa uus Dormeo kattemadrats 
odavalt. Tel 5384 1960

• Müüa Dormeo madrats soodsalt. 
Tel 5362 4501

• Müüa uued Dormeo madratsid 
soodsalt. Tel 5685 2009

• Väikese tasu eest annan muna 
koori ja karpe. Tel 5362 4501

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

OST

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

• Ostan nõukaaegseid alumiinium 
kastiga käru, võib vajada remont ja 
kruustangid, kohvi vahvliküpseta-
ja, kivipistikuid. Tel 503 1849

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan kristall portselan arsise 
varajane tarbeklaas nõusid ja ese-
meid. Tel 5616 5761

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: möö-
bel, nõud, mänguasjad, jalgrattad, 
garaažitööriistu ja- tarvikuid. Paku 
julgesti. Tel 5616 5761

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

• Ostan saunaahju, malmahju või 
metall kamina. Tel 5801 9086

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

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

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

• Ostan maja likvideerimisel või 
kolimisel seisma jäänud esemeid, 
pakkuda võib kõike, ka kallimaid 
esemeid. Tel 503 1849

• Ostan nõukaaegse vahvliküpseta-
ja, Vana Toomase lambi, vanu tas-
ku- ja käekelli ja muud kila-kola. 
Esemed võivad vajada parandamist. 
Paku julgesti! Tel 5031849

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Kantküla puuhoov müüb ehitus-
likku saematerjali ja 30 cm küttek-
lotsid võrkudes. Tel 515 7603

• Müüa kütteklotse võrgus. Väikse-
mad kotid,  kuiv materjal saekaatrist. 
Ostes korraga 50 kotti, koti hind 1 €. 
Asuvad Rakveres. Tel  5562 2919

• Müüa Rakveres kuiva leppa 
võrgus ( 40L)! Halu pikkus 30 cm 
ja võrgu hind 2.50 €. Kiire tarne! 
Tel 5567 5755

• Küttepuud( lõhutud). Müüa küt-
tepuid aastaringselt koos kohale-
toomisega, veokile laotult 5-15 m3. 
Kuivad 38,50 cm ja toored 30-50 cm, 
hinnad soodsad. Tel 503 0311

• Müüa soodsalt 30 cm lepapuid 
40 l võrgus. Tel 5554 6093

• Müüa kuiv lepp 30cm. 40 l võrkko-
tis, 2,50 €. Müüa kuiv kask 30 cm – 40 
l võrkkotis, 3 €. Müüa turbabrikett 
alusel 84 tk - 900 kg, 145 €. Müüa 
kase-puitbrikett 96 tk. alusel 960 
kg, 165 €.

Müüa kivisüsi alusel 1000 kg - 25kg 
kottides, 250 €. VEDU TASUTA. Tel 
5373 3626

• Müüa küttepuid ( märgi ja kuivi, 
lahtiselt ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa saetud lõhutud küttepuud. 
Sanglepp, lepp, metsakuiv kuusk. 
Tel 5192 4320

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid koos 
veoga. Asume Kadrina lähedal. Tel 
5199 4895

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

EHITUS

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdu-
le. Tel 553 9330

METS

• Valgustusraided, kultuurid, lii-
nialused, ohtlikud puud. Holrai 
OÜ. Tel 5353 9288 või areholst@
gmail.com

• Saemeeste brigaad teostab raie-
teenust ja võsalõikust. Puhastame 
kraavid ja teeservad võsast ja suur-
test puudest. Tel 506 0777, info@
timberwise.ee
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• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakvere, Laada 14- müügil suur 
valik meeste fl anell pluusesid, on 
ka suuri numbreid.

• Raske liikumispuudega pensio-
när vajab vannitoa remondiks ra-
halist abi. EE024204278612681603, 
Malle Puusep

• Tugevate ja tundlike kätega mas-
söör vabastab stressist ja üle pingest 
tekkinud vaevustest: selja-, kaela-, 
õla- ja peavalust. Tel 5371 2433

• Rakveres Saue tänaval läks suve 
lõpus kaduma väikest kasvu 
emane kass Purra. Purra on 
hallitriibuliste laikude ja valge 
kõhualusega. Kass on pelgliku 
loomuga. Kui juhtud Purrat nä-
gema, tee võimalusel pilt ja võta 
ühendust 5687 6068 või 5688 8797. 
Kui oled ta endale koju võtnud, 
olen nõus kassi tagasi ostma. Info 
eest, mis aitab Purra koju VAEVA-
TASU 100 €!

TUTVUS

• Soovin tutvuda uskliku või muu-
keelse mehega, kes oskaks ka eesti 
keelt. Tel 5609 2628

• Vaba ja vallaline 50aastane mees 
soovib tutvuda 40-60aastase valla-
lise naisega. Tel 5609 7522

MUU

• www.toonklaas.ee

• Gruusiasse suusatama. Viimased 
kohad SOODUSHINNAGA Gruu-
siasse suusatama 28.02-07.03. Võta 
kohe ühendust: gruusia.gudauri@
online.ee

• Kaalukauplus. www.rekaal.ee. 
E-post: kaal@rekaal.ee

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. 
Kui elumure vaevab ja vajad hin-
geabi, anname soovitusi. Vastame 
eraelu, tööd ja tervist puudutava-
tele küsimustele. Kõne hind 0,97 
eurot/min.

www.kuulutaja.ee

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

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

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

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSEDOstame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

METSA RAIE- JA VÄLJA-METSA RAIE- JA VÄLJA-
VEOTEENUS.VEOTEENUS.
KA PEHMELT KA PEHMELT 
PINNASELT.PINNASELT.

INFO: 518 4333INFO: 518 4333
info@viruhalud.eeinfo@viruhalud.ee

Müü oma kinnistu 
Tartumetsale

5557 7007
www.tartumets.ee

PARIMAD 
HINNAD 
EESTIS!

Müü oma kinnistu 
Tartumetsale

5557 7007
www.tartumets.ee

PARIMAD 
HINNAD 
EESTIS!
Müü oma kinnistu 

Tartumetsale

5557 7007
www.tartumets.ee

PARIMAD 
HINNAD 
EESTIS!

PÕLLUMAJANDUS

• Ostan traktori T-25A. Tel 5687 5845

• Müüa lehtpuuhaket. Tel 5660 3585

• Müüa head toidukartulit “Vine-
ta“ „ Flavia“ „Printsess“ ja „Gala“. 
Seemnemõõtu „Gala“. Tel 5616 5542

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ 
ja „Gala“, Rakvere vallas. Transport. 
Tel 514 1338

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

LOOMAD

• Kolimise tõttu müüa noor Birma 
kass. Tel 5384 1960

• Müüa hiidküülikuid. Sobib ka 
lemmikuks. Tel 5685 8009

• Müüa 4-kuune jänes. Ainult lem-
mikloomaks. Tel 5685 8009

VANAVARA

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: möö-
bel, nõud, mänguasjad, jalgrattad, 
garaažitööriistu ja -tarvikuid. Paku 
julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan mudelautosid ja (Norma) 
aegseid mänguasju. Tel 503 1849

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

• Ostan nõukogudeaegseid fotoa-
paraate, objektiive, vahvliküpseta-
jaid. Tel 5853 2215

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

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

• Ostan vanaaegseid esemeid ja 
asju. Tel 567 2175

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 
5527

• Ostan veneaegseid ja vanemaid 
vinüülplaate. Tel 503 9650

• Ostan vanemaid seisma jäänud 
esemeid. Vanast naelast kuni mööb-
lini. Tel 5079 984

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) post-
kaarte, fotosid, albumeid, koos 
fotodega, markidega ümbrikke. Ka 
kollektsioonidena. Teemad – linna-
vaated, pulmad, matused, inimesed, 
pühadekaardid, sõjaväelased jm. 
Täiskirjutused hinda maha ei võta. 
AITA TALLETADA AJALUGU! Tel 
5857 3749

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

TEATED

 • Rägavere tee ja Tsentrumi juuk-
sur Niina Rebane töötab nüüd 
Karolina salongis, Koidula 6 
(Tsentrumist üle tee kortermaja 
I korrus). Palun külastage. Tel on 
endine 5344 7251

HULGILADU MÜÜB:
Sea keel  2.60 kg 
Kintsuliha  3.30 kg
Forelli fi lee  8.50 kg
Heik   3.00 kg
Kana maks  1 € kg
Kana pugu  1.50 kg

Tel 322 0722

Südamlik kaastunne 
Ludmillale, Kaidole ja Raimole 

kalli abikaasa ja isa 
kaotuse puhul. 

Aleks ja Valentina

Avaldame kaastunnet 
lähedastele 

SASSI
kaotuse puhul. 

OG Elektra tagastuse 
kollektiiv

Oleme tänulikud aja eest, 
mil olid meiega.

Mälestame kauaaegset 
kolleegi

EHA MADISSO

Liidia, Alla, 
Reet, Olga, 

Silvi ja Jaanika

 Iga lahkumine on raske,
 iga teele saatmine kurb.

Südamlik kaastunne 
Augustile venna 

KALJU LAOVÄLI
kaotuse puhul. 

Virve, Aliisi, 
Leonoore, Liidja 

ja Vilve
Nii habras on elu...

Avaldame kaastunnet 
elukaaslasele ja lähedastele
ALEKSANDER KUKE

surma puhul. 

Sõbrad haljastusest: 
Gerli, Külli, Karin, 

Merike, Kalle
Kallis Kaja,

 südamlik kaastunne 
armas venna 

TOOMAS NURK 
kaotuse puhul.

Signe, Kertu ja 
Mare peredega 

Ei kustu leinavalu hingest, 
ei kuiva silmist pisarad. 
Kuid mälestuste maailmas 
ta alati jääb teiega. Mälestame kauaaegset 

jahikaaslast 
AADU NURMSALU 
ja avaldame kaastunnet 

omastele.

Kunda 
Jahindusklubi



Kuulutaja reede, 21. veebruar 2020 15TASUB TEADA

HINNAD RAKVERE TURUL 20. veebruaril 2020. 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 5,00 8,00

Hapukapsas kg 1,80 2,00

Porgand kg 1,00 1,50

Värske kapsas kg 0,50 0,70

Kaalikas kg 1,00 1,50

Peet kg 0,80 1,50

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kõrvits kg 1,00

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad kg 1,50 2,00

Mesi 700 g purk 6,00 6,50

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Seemned lindudele 5 kg kott 5,00

Seedermänni seemned 100 g 3,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Saaremaa lõnga müük turul laupäeval, 22. veebruaril!
AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSKID KELL 10- 14

VEEL MÜÜGIL:
tööstuskaup - jalanõud ja riided
saunavihad (laupäeval)

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

TÄNA MAAILMAS

T äna 236 aastat tagasi, 
21. veebruaril 1784. 
aastal sai Krimmi pool-

saare edelaosas asuv linn en-
dale nimeks Sevastopol. Kui-
gi Krimm kuulus pikka aega 
Ukrainale, siis praeguseks on 
ta koos Sevastopoliga oku-
peeritud Venemaa poolt.

Krimmi poolsaar läks Ve-
nemaa võimu alla 1783. aas-
tal, kui lõplikult likvideeriti 
Krimmi khaaniriik, mis oli 
eksisteerinud enam kui kolm 
sajandit. Viimane Krimmi 
khaan Sahin Giray kirjutas 
14. aprillil 1783 alla troonist 
loobumise otsusele ja mõni 
päev hiljem liideti Krimm 
keisrinna Katariina II mani-
festiga ametlikult Venemaa-
ga. Paari nädala pärast sisene-
sid Ahtiari lahte (tänapäeval 
Sevastopoli laht) esimesed 
vene sõjalaevad.

Juba 14. juunil (vana ka-
lendri järgi 3. juunil) 1783. 
aastal pandi paika vundamen-
did Sevastopoli esimesele nel-
jale kiviehitisele – ülemjuha-
taja majale, kabelile, sepikoja-
le ja sadamasillale. Seda kuu-
päeva peetakse Sevastopoli 
asutamisajaks, aga linna asu-
taja tiitel kuulub šoti päritolu 
vene kontradmiralile Thomas 
MacKenzie’le (venepäraselt 
Foma Mekenzi), kelle juhti-
misel nelja ehitise asukohad 
välja valiti.

Otsiti asukohta 
sõjalaevadele
Kuid Sevastopoli lahe sõja-
lis-strateegilise asukoha täht-

susele juhtis juba viis aastat 
varem tähelepanu Venemaa 
Keisririigi üks kuulsamatest 
väejuhtidest Aleksandr Su-
vorov, kelle korraldusel ehi-
tati 1778. aasta juunis Mus-
ta mere rannikule esimesed 
muldkindlustused ja sinna 
paigutati vene väed. Kui la-
hes seilanud Türgi kümme 
sõjalaeva märkasid venelaste 
sõjalisi ettevalmistusi, lah-
kusid nad kiiresti silmapii-
rilt, et mitte lasta end puruks 
tulistada.

Just tollal otsisid Venemaa 
sõjaväelased meeleheitlikult 
kohta, kuhu oleks võimalik 
paigutada suurt sõjalaevas-
tikku, et tugevdada venelaste 
kohalolekut Mustal merel. 
Ükski eksisteerivatest sada-
matest Aasovimaal, Krimmis 
ja Musta mere põhjarannikul 
polnud selleks kõlbulikud.

Suvorov juhtis sõjaväelas-
te ja poliitikute tähelepanu 
suurele ja tühjale Sevastopoli 
lahele, kuhu saaks hiiglasuure 
ja võimsa sõjalaevastiku ke-
nasti ära paigutada. Suvorov 
rõhutas, et sellist sobilikku 
sadamat pole kusagil ei mujal 
Krimmi poolsaarel ega Mus-
ta mere rannikul tervikuna. 
„Sarnast sadamat ei leidu mit-
te ainult siinsel poolsaarel, 
vaid kogu Mustal merel, kus 
laevastik oleks hästi kaitstud 
ning ohvitserid tunneksid 
end mugavamalt ja rahuliku-
malt,“ iseloomustas Suvorov 
Ahtiari lahte.

1782. aasta lõpus jäid Ah-
tiari lahte talvituma esimesed 

1784: Krimmi linnale pandi nimeks Sevastopol
vermiti Peterburis spetsiaalne 
mälestusmünt.

Katariina II poeg, keiser 
Paul I, kes vihkas paljusid 
oma ema tegusid, otsustas 
1797. aastal nimetada Sevas-
topoli tagasi Ahtiariks, sest 
täpselt sellist nime kandis 
linn kõige alguses. Seejuures 
tulenes Ahtiari nimi lähe-
duses paiknenud tatarlaste 
küla Ak-Jari nimest, mis tõl-
kes tähendab „valget jäära-
kut“. Samas ei olda selles pä-
ris kindlad, et Paul I taolise 
nimemuutuse läbi viis, sest 
väidetavalt pole säilinud sel-
le kohta ühtki dokumenti. 
Siiski esinevad nii Paul I kui 
ka Aleksander I ajal kohani-
med „Ahtiar“ ja „Sevastopol“ 
enam-vähem võrdse sagedu-
sega, millest annavad tunnis-
tust näiteks tolleaegsed geo-
graafilised kaardid.

1804. aastal kuulutas Vene-
maa valitsus Sevastopoli 
ametlikult Musta mere sõja-
laevastiku peamiseks sada-
maks, aga 1809. aastal sõja-
kindluseks. Juba 19. sajandi 
alguseks elas Sevastopolis 
umbes 30 000 inimest, mil-
lega oli Sevastopol poolsaare 
suurim linn. Ja 1826. aastal 
teatas Venemaa Senat, et Se-
vastopolit ei nimetata edas-
pidi enam Ahtiariks, vaid ala-
ti ja igavesti Sevastopoliks.

Eksisteerimise ajal õigus-
tas linn oma „suursugust“ ni-
metust mitmel korral. Kuigi 
oma ajaloo jooksul on linn 
mitu korda praktiliselt maa-
tasa tehtud, on siiski tänaseni 
säilinud mõned ehitised ka 
19. sajandi algusest. Vähe-
malt kahel korral on Sevasto-
pol muutunud vaenlase jaoks 
tõeliseks kalmistuks – nii 
juhtus Krimmi sõja ja Teises 
maailmasõja ajal. Sevastopolis 
on veidi ka Eestit, sest linnas 
asub meie skulptori Amandus 
Adamsoni monument uputa-
tud laevadele, mida on kuju-
tatud ka linna vapil ja lipul.

Enne Krimmi annek-
teerimist 2014. aastal Ve-
nemaa poolt asus Sevas-
topolis Ukraina mere-
väe peakorter ja mere-
väebaas. Ukraina ja Vene-
maa vahel sõlmitud kokku-
leppe alusel paiknes Sevas-
topolis ka Venemaa Musta 
mere laevastiku peakorter ja 
mereväebaas, mis asub seal 
tänaseni. Lisaks tähistatak-
se kuu aja pärast, 18. märtsil 
Venemaal laialdaselt ja pidu-
likult Krimmi taasühinemist 
Venemaaga, mida Ukraina 
koos paljude teiste riikide-
ga peab okupatsiooniks ja 
anneksiooniks.

Allan Espenberg

vene sõjalaevad – nendeks 
olid „Hrabrõi“ ja „Ostorož-
nõi“. Järgmisel aastal uuris 
fregatt „Ostorožnõi“ teise 
järgu kapteni Ivan Bersenevi 
juhtimisel põhjalikult Ahtiari 
asula juures asuvat lahte ja 
soovitas selle võtta kasutusele 
tulevase Musta mere laevasti-
ku strateegilise baasina.

Linna nime lugu
Keisrinna Katariina II võttis-
ki oma ohvitseride nõu kuul-
da ja andis lõunaprovintside 
kindralkubernerile vürst Gri-
gori Potjomkinile korralduse 
ehitada Ahtiari külakese asu-
kohta linn ja kindlus, aga 21. 
veebruaril (vana kalendri jär-
gi 10. veebruaril) 1784. aastal 
andis oma määrusega (ukaa-
siga) sellele kohale nimeks 
kreekapärase Sevastopoli.

Linna nimi koosneb kahest 
sõnast: „sevastos“ on tõlkes 
kõrgesti austatud või püha 
ning „polis“ tähendab linna, 
aga kokkupanduna tähen-

dab Sevastopol kreeka keeles 
„suursugust“ või „majesteet-
likku“. Samas on „sevastos“ 
ka ladinakeelse tiitli „augus-
tus“ (auväärne) ekvivalent, 
mistõttu tähistab Sevastopoli 
nimi ühtlasi veel ka „kõige 
pühamat linna“ või „imperaa-
torlikku linna“.

Sevastopoli nime olevat 
uuele linnale välja mõelnud 
vürst Potjomkin. Näiteks 
1907. aastal ilmunud „Sevas-
topoli ajaloolises teejuhis“ 
märgitakse, et keisrinna ni-
metas linna Sevastopoliks 
vürst Potjomkini ettepane-
kul. Samas pole see abso-
luutselt tõestatud fakt, sest 
Potjomkini ja Katariina II 
kirjavahetusse ilmub Sevas-
topoli nimi alles pärast 21. 
veebruari 1784.

Vürst Potjomkin, kes juhtis 
Krimmi ühendamist Vene-
maaga, kutsus Sevastopolit 
üles ehitama Venemaa pari-
mad insenerid ja ehitusmeist-
rid. Sevastopoli rajamise auks 
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

kiiresti valmivaid snitsleid ja kotlette,
maitsvaid sinke ning vorste

Kampaania sealiha

3,89 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Talverehvide lao tühjendusmüük!

Näpi, Näpi tee 2d

•

lõunapaus 12-13

uued, taastatud ja kasutatud rehvid
kasutatud plekk- ja valuveljed

valuvelgede sirutamine, keevitamine
velgede pritsimine ja värvimine

E-R 8-17, , tel 508 9216

•
•

•

Uus teenus: ÕLIVAHETUS

Hinnad all nii uutel kui kasutatud

rehvidel hind 10alates €/tk

Sõmeru Rehvikoda

Optometristi vastuvõtt: 21. ja 29. veebruar

Silmarõhu mõõtmine: 21. veebruar

Uus Dacia Duster

Sõida

seiklustele vastu

alates 10 390 €
dacia.abcmotors.ee

Kingituseks talverehvid! Keskmine kütusekulu 4,4-7,0 l/100 km, CO
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