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Hoidkem Eestit
ja üksteist!
Eesti Vabariigi väljakuulutamisest on 
möödas 103 aastat. Selle aja sees on ol-
nud mitmeid eriilmselisi ning eestlaste 
tulevikku ja psüühikat kujundavaid pe-
rioode: sõjaaeg, teise maailmasõja lahin-
gud Kirde- ja Lõuna-Eestis, küüditami-
sed, venestamine, perestroika, segased 
90-ndad ning ebamäärased nullindad. 
Oleme näinud verd, higi ja pisaraid. 
Oleme võidelnud rahvana taasiseseisvu-
se eest, et lastele jätta päranduseks vaba 
maa ja puhas riik.

Tõsi on ka see, et me pole kunagi ela-
nud nii hästi nagu viimasel aastakümnel. 
Meie majandus on olnud pidevas tõusu-
joones, oleme saanud julgeoleku ja turva-
tunde alliansi poolt, oleme saanud osa 
infotehnoloogia võidukäigust ning nau-
tinud selle võimalusi ja vilju.

Oleme hakanud pidama majanduskas-
vu kümneprotsendilisi näitajaid tava-
päraseks, palgatõusu eelduslikuks ning 
interneti ja digivõimaluste kasutamist 
inimõigusteks. Oleme harjunud muga-
vustega ning teadmisega, et soe söök on 
telefonitellimuse kaugusel. Oleme oma 
elujärjega jõudnud sinnamaale, kus me 
eeldame, et kõik peaks jätkuma sama-
moodi tõusvas joones ning elu peaks ole-
ma kriisivaba, lihtne ja mugav.

Aga ajalugu teab, et see ei ole nii! Elus 
on tõusud ja mõõnad. On kriisid ja on 
taastumisperioodid. On tõusud ja hari-
punktid. Oleme jõudunud oma ärevuse 
tasemelt sinna, kus iga väiksemgi eba-
mugavus paneb nurisema ning iga väik-
semgi eksimus näpuga näitama, süüdis-
tama ja virisema. Hullume selle pärast, et 
oleme lähedastega liiga väiksel pinnal ja 
liiga pikalt koos, nuriseme, et ei saa nau-
tida neid hüvesid, mida enne koroona-
kriisi algust. Tunneme, et meie vabadusi 
on piiratud justkui pahatahte pärast ning 
korraldame proteste ja esitame kaebe-
kirju. Meile tundub, et meil on ainult õi-
gused ning kohustusi peaaegu ei olegi.

Loomulikult tahame me kõik elada nii, 
et oleks piisavalt ressursse, poleks mure-
sid, haiguseid ega konflikte. Kuid maailm 
ei toimi nii. Viimasel dekaadil on ini-
mesed nii harjunud oma elustandardiga, 
et ei mõtlegi enam selle peale, et inim-
ajalugu on täis kannatusi, raskusi ja eba-
õiglust. Selle kõige kõrval on naeruväär-
ne, kui kokkuhoidmise asemel hakkame 
üksteist süüdistama, koostöö asemel 
eemale hoidma. Eriti kurb, kui seda tee-
vad oma kandi poisid ja oma piirkonna 
inimesed.

Me ei taha, et käesolevat ajajärku jääks 
iseloomustama inimeste pessimism, 
raskemeelsus ja tüdimus, kuna lapsed 
olid koduõppel, baarid varem kinni ja 
teatrisaalides hajutatuse nõuded; et pi-
dime kandma maske ning desinfitseeri-
ma käsi. Me ei tea, millal koroonakriis 
lõppeb ja kas viirusele eelnenud olu-
kord üldse kunagi taastub. Me aga saa-
me muuta oma suhtumist sellesse, saa-
me muuta oma käitumist ja tegutsemist 
ühiskonnana ning saame kujundada oma 
suhtumist kaaslastesse: positiivseks, abi-
valmiks ning toetavaks. Saame valida 
jääda inimesteks.

Einar Vallbaum,
VIROL-i juhatuse esimees

TÄNA MAAILMAS

2001: Afganistanis hävitati Buddha hiigelkujud
Täna 20 aastat tagasi, 26. veeb-
ruaril 2001. aastal andis Afganis-
tanis valitsenud islamiliikumise Ta-
liban juht mulla Mohammad Omar 
käsu hävitada kaks iidset ja hiig-
laslikku Buddha kuju, mis olid oma 
kohal seisnud umbes 1500–1600 
aastat. Arvatavasti neid kujusid ei 
taastata.

Allan Espenberg

Bamyani orus asetsesid alates 3. 
kuni 6. sajandist kaks hiiglaslik-
ku Buddha kuju, mis rahvasuus 
kandsid nimetusi Solsol ja Sha-
hmama ning mis olid vastavalt 
53–58 ja 35–38 meetrit kõrged 
(olenevalt mõõtmismetoodikast). 
Need skulptuurid kuulusid Loode-
Indias eksisteerinud Gandhara 
koolkonda.

Kujud raiuti ja uuristati sajan-
deid tagasi orgu ümbritsevatesse 
kaljudesse kõrgele maa kohale. 
Põhiliselt olid skulptuurid valmis-
tatud liivakivist, väiksemad detai-
lid aga ka puidust, savist ja põhust 
ning kaetud krohviga. Ka kujude 
nägude ülemised osad olid valmis-
tatud puidust, kuid need hävinesid 
juba ammu. Ka iidseid kujusid kat-
nud värv oli juba ammu kadunud, 
kuid mitu sajandit tagasi suut-
sid skulptorid selle abil esile tuua 
skulptuuride näoilmeid, riidevolte 
ja käsi. Mõlemad kujud olid kuna-
gi üleni värviga kaetud. Kõrgem 
Buddha oli karmiinpunane, mada-
lamale oli lisatud erinevaid värve.

Bamyani (Bamiyani) org asub 
Afganistani keskosas, vähem kui 
200 kilomeetrit Kabulist loodes. 
Orus asub Bamyani linn, mis on 
samanimelise provintsi keskus. 
Org kujutab endast ainsat mugavat 
läbipääsu Hindukuši mäestikust, 
mistõttu oli see juba iidsetel aega-
del oluline kaubatee. 11. sajandil 
liideti org Ghaznaviidi moslemi-
riigiga, kuid budistlikke pühakuju-
sid ei hävitatud. Aastal 1221 hävi-
tasid Tšingis-khaani väed linna ja 
laastasid oru. Kuid Buddha kujud 
jäid taas alles – mongoleid iseloo-
mustas usuline sallivus. Mõned 
võõrvallutajad (Aurangzeb, Nader 
Shah, Abdur Rahman Khan jt) 
püüdsid hiigelkujusid küll hävita-
da, kuid see neil ei õnnestunud.

Aga Talibani usuliikumise asu-
taja ja juht mulla Mohammad 
Omar oli fanaatiliselt meelestatud 
igasuguse ebajumalakummarda-
mise vastu ja oli seisukohal, et 
kõik paganlikud iidolid tuleb maa-
munalt minema pühkida. Kui te-
mast sai Afganistani tegelik riigi-
pea, siis asus ta hävitama kõiki 
riigi territooriumil asuvaid skulp-
tuure, arvates, et need rikuvad is-
lami põhimõtteid.

Hiiglaslike Buddha kujude hä-
vitamine toimus pärast mulla 
Omari määrust, mille ta allkirjas-
tas 26. veebruaril 2001. „Allah on 
üksainus, aga need kujud on püs-
titatud kummardamiseks, mis on 
väär. Need tuleb hävitada, et nad 
ei oleks kultuse objektiks ei prae-

gu ega tulevikus,“ seisis vastavas 
määruses.

Kujude hävitamiseks kulus mitu 
nädalat ja seda tehti alates 2. märt-
sist 2001 mitmes etapis. Kõige-
pealt tulistati kujusid õhutõrje-
kahuritest ja suurtükkidest. See 
tekitas skulptuuridele tõsist kahju, 
kuid ei purustanud neid. Sellega 
seoses kurtis Talibani kultuuri- ja 
infominister Qodratullah Jamal, et 
hävitamistööd pole kerge teostada 
ja see pole nii lihtne, kui võiks ar-
vata, sest skulptuurid on kaljusse 
raiutud.

Hiljem paigutasid Talibani sõdu-
rid niši põhja tankitõrjemiinid nii, 
et kui suurtükitule tagajärjel hak-
kasid kaljutükid alla kukkuma, siis 
said kujud miinidest täiendavalt 
pihta. Kasutati ka granaadiheit-
jaid ja automaate. Lõpuks laskis 
Taliban kaljult köite abil kujude 
juurde inimesed, et need puuriksid 
kujudesse augud ning paigutak-
sid skulptuuride jalgade juurde ja 
õlgade kohale lõhkeaine. Selleks 
kulus 70–80 tonni trotüüli, mis 
olevat toodud Pakistanist. Pärast 
selle „täidise“ lõhkamist hävinesid 
kujud peaaegu täielikult. Siiski ei 
õnnestunud isegi pärast seda etap-
pi ühe Buddha nägu täielikult hä-
vitada, mistõttu tulistati tema pih-
ta veel ka rakett, mis jättis kivipea 
jäänustesse augu.

Võttis aega mis võttis, kuid lõ-
puks saadi hiigelkujudest jagu. 
Afganistani religioossete püha-
mute ja kultuuripärandi barbaarne 

hävitamine šokeeris kogu maa-
ilma. Aga Talibani sõdurid kor-
raldasid pealtnägijate tunnistusel 
kujude hävitamise tähistamiseks 
võimsa peo.

UNESCO lisas 2003. aastal oma 
maailmapärandi nimekirja Bamya-
ni oru mitmed ajaloolised ehitised, 
sealhulgas budistlikud kloostrid, 
hiiglaslikud Buddha kujud (nii hä-
vinud kui säilinud), Gaugale linna 
jäänused ja kaks moslemi kindlust.

Kuigi pärast Talibani võimult 
kukutamist kaaluti üsna elavalt 
Bamyani Buddha kujude taasta-
mist, siis 2011. aastal sai teatavaks, 
et UNESCO siiski ei taasta kujusid. 
Seda otsust mõjutasid kaks tegu-
rit: projekti elluviimiseks kuluks 
8–12 miljonit dollarit, kuid sellist 
raha pole kusagilt võtta. Teiseks 
koosneks enam kui pool Buddha-
dest uuest kivist. „Me peaksime 
mõtlema avalikkusele, kes ei vaja 
võltsingut, vaid originaali. Aga 
originaalkujud on hävitatud,“ ütles 
Itaalia arhitekt ja UNESCO pea-
direktori kultuurinõunik 
Francesco Bandarin. Viimasel ajal 
on siiski hakatud taas rääkima ku-
jude võimalikust taastamisest.

Sellest kahetsusväärsest olu-
korrast ehk kujude hävitamisest 
saadi ka mõningast kasu, sest pä-
rast hulka plahvatusi avastati veel 
mitu uut koobast koos freskodega, 
sealhulgas varem tundmatu lama-
va Buddha kuju fragmente, mille 
pikkus oli 19 meetrit.

Rakvere linnapea 
kõne aastapäevakontserdil
103 aastat Eesti riiki – võime vaid 
ette kujutada, mis mured ja rõõ-
mud on jäänud kõik selle aja sisse. 
Kui meri siin seisma jäi. Ja teele 
langesid tuhanded. Eesti muld ja 
Eesti süda. Memme vaev.

Eelmisel aastal Eesti sünnipäe-
val üksteisele häid soove jaga-
des ei osanud meist keegi aimata 
missugune hoopis teistsugune ja 
katsumusterohke aasta ootab ees. 
Rääkisime eelseisvatest sündmus-
test, linna arengutest, unistustest 
ja soovidest. Aastaring, mis meist 
täna maha jääb, tõi aga endaga pal-
ju ärevust, hirmu, ka valusaid lah-
kumisi, ja see kõik peamiselt ette-
nägematu viiruseleviku tõttu.

Kuid õnneks ei ole elu seisma 
jäänud ja sel keerulisel ajal oleme 
koos päris hästi hakkama saanud. 
Linlased on olnud väga tublid ja 
vastutustundlikud, tänan teid. 
Ettevõtjad säilitanud töökohti. 
Ettevõtluse edendamine ja hoid-
mine praeguses situatsioonis on 
tunnustust väärt – suur tänu tei-
le! Ka linna allasutused on edukalt 
hakkama saanud, omavalitsus on 
jätkuvalt pakkunud teenuseid ning 
tuge ja riik on mõistlikult edasi 
toiminud.

Kõige soojemad tänusõnad kuu-
luvad aga täna teile head medit-
siinitöötajad, sotsiaalhoolekande 

töötajad, õpetajad, päästjad, polit-
seinikud, poemüüjad ja paljud tei-
sed. Inimesed, kelle olemasolust ja 
tööst hädaolukorras ning ka muul 
ajal sõltus ja sõltub tegelikult meie 
kõigi heaolu. Suure tänutundega 
mõtlen teile ja teie igapäevasele 
tööle. Aitäh, et olemas olete!

Tänan kõiki vastutustundliku 
käitumise ja hoolimise eest. Peame 
ka nii jätkama, sest paraku ei ole 
viirus veel taandunud. Mõistan, et 
meis kõigis on koroonaväsimus, 
see olukord on veninud, see on 
kurnav ja oleme üle väga pikkade 
aastate jälle tundnud justkui meie 
vabadusi piiratakse. On palju keel-
de, palju soovitusi, millega me ei 
ole harjunud, aga mis on vajalikud 
viiruse tõkestamiseks.

Lennart Meri on öelnud: „Oma 
riigi eest vastutame kõik koos ja 
igaüks eraldi.“ Nii nagu iga ini-
mene on igapäevaelus tähtis, on 
praegu igast ühest sõltuv ka see, 
kuidas peatame viiruse leviku. Ka 
Rakveres!

Selja taha jääv aasta tuletas meile 
rohkem meelde elu põhiväärtusi – 
tervise tähtsust, lähedaste oluli-
sust ja ma loodan, et ka elu mõtet. 
Seda, kui tähtis on hea koostöö. 
Sõbrad, liitlased ja tugi. Rakve-
re linna nimel tänan ka kõiki 
koostööpartnereid.

Ja kuigi on sageli elu lihtsam 
mõista tagasi vaadates, siis elu 
edendada ja elada saab ainult mõt-
teid tulevikku suunates. Me ei tea 
täpselt, mis ootab ees, kuid me 
teame, et meie eeskuju, positiiv-
ne ellusuhtumine, targad valikud 
ning otsused ja tegutsemistahe on 
väga olulised. Me kõik koos loome 
homset – tulevikku!

Rakvere linn on jätkuvalt pide-
vas arengus, meil oli tubli aasta ja 
suur tänu, et olete nii Pika täna-
va kui Vallimäe vabaõhukeskuse 
valmimist pidanud aasta teo vää-
rilisteks. Oleme saanud linnana 
sportlikuma omavalitsuse tiitli. 
Kõik arengud ja edu on tegelikult 
paljude inimeste ühistöö. Ka uus 
aasta toob muutusi linnaruumis ja 
olulisi investeeringuid Rakverele.

Aasta tagasi tsiteerisin Apostel 
Pauluse sõnu, kus oli juttu sellest, 
kui tähtis on armastus ja kui ei ole 
armastust, siis ei ole midagi. Ar-
mastus oma riigi ja kodulinna vas-
tu inspireerib mind ja paljusid teisi 
tegema oma igapäevast tööd pa-
rimas teadmises ja soovis, et meil 
kõigil oleks siin hea elada.

Töö on tähtis, aga ei saa olla 
nii, et kõik muu lohiseb kaasa. 
Pere? Tervis? Sõbrad? Peame tu-
lema väärtustes tagasi oma juurte 
juurde.

Keegi kunagi küsis, et mis on 
sinu rõõmujuurte allikas? Loo-
dan, et Eesti 103. sünnipäeva eel 
on olnud kõigil võimalus selle üle 
mõelda ja kui vaja, tuleb teha ka 
korrektuure. Tõekspidamised ja 
väärtused, mida me endas kanna-
me, on homsete tegude algallikad.

Siiralt tänan ja õnnitlen Rakvere 
Kroonimärgi saajaid hea eesku-
ju eest ja suure panuse eest linna 
arengusse!

Olen juba varem soovinud, et 
me oleksime üksteise suhtes hea-
tahtlikumad. Jagaksime headust 
rohkem, märkaksime rohkem ja 
hooliksime rohkem – minu soovid 
ei ole muutunud! Igaühes on või-
me aidata kaasa kellegi teise heale 
käekäigule.

Oleme tänulikud, et saame ela-
da vabas Eestis, vabal maal. Hoia-
me vabadust. Hoiame üksteist. 
Hoiame tervist. Käitume targalt ja 
hoiame lootust oma südames. Sest 
me teame, et tegelikult kõik halb 
alati möödub. Me saame hakkama!

Näitame kõigile, et Rakveres on 
rohkelt rahu, rõõmu ja romanti-
kat! Sest, arm aitab enam kui hirm.

Elagu Eesti!

Triin Varek,
Rakvere linnapea
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Rakvere Kroonimärgi pälvivad 
neli silmapaistvat inimest
Rakvere linnavalitsus tunnustas tänavu linna teenete-
märgiga nelja inimest. Rakvere Kroonimärgi pälvisid Eesti 
ja Rakvere linna tunnustatud sporditegelane Maie Tamm, 
kauaaegne rahvatantsuõpetaja Maie Karus, staažikas ette-
võtja Ilmar Uldrich ning pikaaegne ettevõtja Olev Puldre 
(postuumselt).

Rakvere linna teenetemärgid anti üle 24. veebruaril linna-
valitsuse valges saalis toimunud Eesti Vabariigi 103. aasta-
päevale pühendatud pidulikul kontserdil.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on Kroonimärk Rak-
vere linna kõrgeim tunnustus, mida antakse välja juba alates 
1996. aastast. „Kroonimärgi saajateks esitatakse igal aastal 
erinev arv inimesi ja kahtlemata on valiku tegemine keeru-
line, sest väärilisi kandidaate jagub, ometi tuleb teha valik. 
Oleme püüdnud jõuda otsuseni konsensuslikult. Kahtlema-
ta on kõik väljavalitud panustanud suurelt linna jaoks. Aitäh 
esitajatele ja tänu ning austusavaldus Rakvere Kroonimärgi 
saajatele!“ märkis linnapea.

Eesti ja Rakvere linna tunnustatud sporditegelane Maie 
Tamm pälvis Rakvere linna teenetemärgi pikaajalise panuse 
eest Rakvere linna spordivaldkonna edendamise eest. Aas-
tate jooksul on Maie Tamm töötanud Rakveres kergejõus-
tikutreenerina, kehalise kasvatuse õpetaja ja õppealajuhata-
jana ning tegutseb tänini aktiivselt ka kergejõustiku kohtu-
nikuna. Enam kui 15 aastat on ta olnud Rakveres kepikõnni 
harrastuse ja Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja võim-
lemisringi eestvedajaks. Samuti baseerub suuresti tema en-
tusiasmile Rakvere spordiveteranide treeningute ning võist-
lustel osalemise korraldamine.

Maie Karus pälvis Rakvere Kroonimärgi märkimisväärse 
panuse eest Rakvere linna ja Lääne-Viru maakonna rahva-
kultuuri edendamise ning aastate jooksul noortega tehtud 
tervist edendava hariduslik-kasvatusliku töö eest. Maie Ka-
rus on läbi aastate juhendanud mitmeid tantsurühmi, kus-
juures Rakvere gümnaasiumis on tema juhendamisel te-
gutsenud rahvatantsurühmad alates 1971. aastast ehk järje-
pidevalt juba 50 aastat. Tema käe all on õppinud mitmeid eri 
põlvkondi.

Staažikat teatrimeest ja ettevõtjat llmar Uldrichi tunnusta-
ti pikaajalise panuse eest Rakvere teatri ja linna ettevõtluse 
arengusse. llmar Uldrich pühendas 20 aastat oma elust Rak-
vere teatrile, kus töötas erinevatel ametikohtadel, kusjuures 
lisaks põhitööle osales ta ligi paarikümnes Rakvere teatri 
lavastuses ka näitlejana. Edasi suundus ta eraettevõtlusesse, 
avades söögikoha „Kurva kodu“, mis on tänaseks võõrusta-
nud juba pea 25 aastat sööjaid ja toetanud võimalust mööda 
ka abivajajaid.

2020. aastal meie seast lahkunud pikaaegne ettevõtja Olev 
Puldre pälvis Rakvere Kroonimärgi postuumselt pika-
ajalise panuse eest Rakvere linna sotsiaal-, toitlustus-, meele-
lahutus-, tehnikaspordi ja ettevõtluse valdkonda. Olev Puld-
re oli oma tööde ja tegemistega seotud Rakvere linna ja Lää-
ne-Viru maakonnaga pikki aastaid. Lisaks oli ta seitse järjes-
tikust koosseisu Rakvere linnavolikogu liige.

Statuudi kohaselt antakse Rakvere linna teenetemärk füü-
silisele isikule Rakvere linnale osutatud eriliste teenete eest. 
Teenetemärki antakse üks kord aastas ja kuni viiele isikule. 
Rakvere linna teenetemärgi saajate nimed kantakse Rakvere 
linna auraamatusse.

Kuulutaja

Uuenenud Tamsalu kultuurimaja sai avatud
Vabariigi aastapäeval toimus 
renoveeritud Tamsalu kultuu-
rimaja pidulik taasavamine. 
1,8 miljonit maksa läinud töö-
de tulemusel sobib hoone vä-
ga eriilmeliste ürituste 
korraldamiseks.

Liisi Kanna

Tamsalu kultuurimaja avati 
28. detsembril 1980. aastal, 
eelmise aasta lõpul sai hoone 
seega 40. aastaseks. Juubelit 
tähistati maja renoveerimine, 
mis kestis pea poolteist aastat.

Parandati maja väsinud 
välisilmet ja esist. Vahetati 
välja elektri- ja tehnosüsteem 
ning paigaldati ventilatsioon. 
Täieliku uuenduse läbis lava 
ja suur saal, kus on nüüd 310 
kohta, mis on kergesti teisal-
datavad. Suures saalis on ka 
uus valgus- ja helisüsteem. 
Korda tehti tantsusaal, ban-
ketisaal, peeglisaal, garderoo-
bid ja muud väiksemad ruu-
mid. Samuti sai kultuurimaja 
uue mööbli.

„Kuigi maja avamine pidi 
toimuma juba detsembris, siis 
ärevate aegade tõttu olime 
sunnitud selle viimasel hetkel 
edasi lükkama. Samas on äär-
miselt sobilik teha ühe kul-
tuurimaja avamist just Eesti 
Vabariigi aastapäeval. On just 
rahvakultuur ühe väärika rii-
gi alustalasid,“ ütles Tapa val-
la kultuurikeskuse direktor 
Edmar Tuul.

„Tamsalu kultuurimaja on 
ainulaadne. Selliste võima-
lustega kultuurimajasid ei ole 
ning ma ei usu, et ka väik-
sematesse Eesti kohtadesse 
kunagi tuleb. Tapa valla ela-

nikud võivad tunda uhkust, 
et neil on selline maja,“ lisas 
direktor.

Tapa vallavolikogu aseesi-
mehe Reigo Tamme sõnul 
läks kogu investeering maks-
ma 1,8 miljonit. „Selle summa 
pidime leidma valla eelarvest 
ning samuti võtsime laenu. 
Selge oli see, et kultuurimaja 
renoveerimine tuleb ära teha, 
sest selline eesmärk oli seatud 
Tamsalu ja Tapa ühinemis-
lepingus. Tamsalu inimesed 
armastavad oma uhket maja 
ja soovivad kultuurielu säili-
mist siin,“ rääkis ta.

„Tapa valla kultuurikomis-
joni esimehena ja tööalaselt 
samuti kultuuriellu panus-
tajana olen tõeliselt õnnelik, 
et oleme suutnud Tapa val-
las kõik kolm kultuurimaja 
korda teha: Lehtses, Tapal ja 
nüüd ka Tamsalus. Arvan, et 
kultuuri- ja seltsitegevus ongi 

ääretult oluline, sest sellega 
tegelemine annab võimaluse 
inimesel ennast harida, pakub 
tegevust ning meelelahutust, 
aga mis kõige olulisem – see 
ühendab inimesi. Ja just seda 
ühendamist kogukondlikul ja 
inimeste tasandil tarvis ongi,“ 
märkis Tamm.

Volikogu aseesimehe sõ-
nul on Tapa ja Tamsalu ühi-
nemine küll kaardil edukalt 
toimunud, aga nüüd peab 
kultuurielu koos oma uute 
majadega appi tulema ning 
vedama valla sisulist ühenda-
mist. „Koos tegemise ja ühen-
damise üks parim näide on 
meil see, et tänavu jaanuaris 
kolis Tamsalu äsja uuendatud 
kultuurimajja Tapa muusika- 
ja kunstikooli Tamsalu filiaal. 
Neil on nüüd lõpuks oma 
koht olemas, kus peab veel 
veidi töötingimusi neile so-
bivaks tegema. Eks kultuuri-

majas leiab veelgi nurgatagu-
seid, kus oleks vaja kõpitseda, 
aga see on samuti juba plaani 
võetud,“ rääkis kultuuri-
komisjoni esimees.

Tamme hinnangul on kul-
tuurimajas võimalik kor-
raldada väga eriilmelisi 
üritusi: „Teatrid, koorid ja 
sümfooniaorkestrid mahuvad 
siia suurepäraselt ja suudame 
neile pakkuda parimal tase-
mel heli- ja valgustehnikat 
ning muid lahendusi. Kont-
sertide, näituste ja muude 
kultuuriürituste kõrval sobib 
siin teha balle ja vastuvõtte 
ning kindlasti proovime mee-
litada ka festivalide korralda-
jaid. Arvan, et pole üritust, 
mis Tamsalus kultuurimajja 
ei mahuks või ei sobiks. Ole-
me avatud, ootame külalisi ja 
suudame täita ka kõige nõud-
likumad tingimused!“

Ametikooli õpilased korraldasid kodutute loomade heaks müügi
Vahetult Eesti Vabariigi 
aastapäeva eel, 23. veeb-
ruaril võis Põhjakeskuses 
näha askeldamas Rakvere 
Ametikooli õpilasi. Noored 
müüsid pidupäevale sobili-
ku sisuga toidupakke ning 
saadud tulu otsustati anne-
tada Rakvere loomade 
varjupaigale.

Liisi Kanna

Heategevusmüüke on ameti-
kooli õpilased korraldanud 
ka varem ning neid korralda-
takse logistika abi eriala õppe 
raames. „See on läbi suunami-
se ellu viidud õpetajate ja õpi-
laste ühisalgatus,“ sõnas Rak-
vere Ametikoolis karjääri-
õpetust ja suhtlemist õpetav 
Merle Aasna.

„Eesmärk on projekti abil 
õppida erinevaid aineid,“ 
märkis Aasna, lisades, et kui 
tema ise saab seeläbi suhtluse 
ning ettevõtluse alast prakti-
list poolt tutvustada, siis lo-
gistika õpetajal Rainer Amo-
ril on võimlaus ellu rakenda-
da erialast klienditeenindust 
ja transpordikorraldust.

Erialaõpetaja Rainer Amor 

rääkis, et koos käsitleti nii 
nõudluse prognoosimise tee-
masid kui kaubale lisandväär-
tuse andmist – selle tulemusel 
pandi kokku kahes suuruses 
toidukorvid, millest ühele li-
sati ka retsept juurde.

„Lisaks saavad õpilased 
kohe ka müügikogemuse. 
Olema jõudnud läbi arutada 
palju erinevaid lähenemis-
taktikaid, et inimene ei tun-
neks ennast rünnatuna. Siia-
maani on õppimise protsess 
müügipäeval läinud väga häs-
ti,“ märkis Amor.

Kuulutaja külastuse ajal 
müügiletis viibinud õpila-
ne Roland Tultsev rääkis, et 
tema ülesandeks on kliente 
ligi kutsuda ja selgitada, et 

toidukorvist saab inimene 
kõik järgmisel päeval peo-
lauale vajaliku ning ühtlasi 
teeb seejuures head – saadud 
tulu läheb Rakvere kodu-
loomade varjupaigale.

„See on meie klassi poolne 
otsus – korraldasime hääle-
tuse ja valik langes varjupaiga 
kasuks,“ selgitas Roland.

Müügikogemust hindas 
noormees positiivselt. „Siia-
maani on läinud päris häs-
ti. Inimesed ikka tahavad 
aidata ja ostavad,“ sõnas ta. 
Päeva lõpuks koguti heate-
gevusmüügiga kokku 742 
eurot. Müümata jäänud toi-
dukotid annetati Rakvere 
Toidupangale.

Müügiletis toimetasid õpi-

lased vahetustega, et kõik 
ikka päeva jooksul proovi 
saaksid teha. Ka muud ette-
võtmise osad olid jagatud, nii, 
et igaühel oma ülesanne. „See 
on hea õppimise koht projek-
ti juhtimise poolest. Valisime 
ka projektijuhi ja igaüks sai 
ülesande – kes tegid plaka-
teid, kes rääkis Põhjakesku-
sega läbi, kes võttis näiteks 
ajakirjandusega ühendust. Ja 
kui keegi kusagilt jätab mida-
gi tegemata, siis hakkab kohe 
terve üritus ühte jalga lonka-
ma. Igaühe panus on oluline,“ 
sõnas õpetaja Amor.

Õpilaste vahel jagati ära ka 
toidukorvi hangitav kaup, nii 
et iga toote eest vastutas kin-
del inimene. „Nad helistasid 
tootjatele, tutvustasid oma 
plaani ja pärast organiseerisid 
kauba ka meile kooli kohale. 
Hästi oluline ongi siinjuures 
suhtlemine ja läbirääkimis-
oskuste harjutamine,“ jätkas 
erialaõpetaja projektist saa-
dud kogemuste tutvustamist.

„Neid asju ei ole võimalik 
klassiruumis õpetada. Saime 
täidetud palju õpiväljundeid 
ning ühtlasi olid need seo-
tud logistikaga,“ lausus Amor 
lõpetuseks.

Ametikooli õpilased Roland Tultsev (paremal) ja Ardo Ojatamm. Foto: Liisi Kanna

Linti lõikavad (vasakult) Tapa valla kultuurikeskuse direktor Edmar Tuul, vallavanem Riho Tell, hariduskomisjoni esimees Ene Augasmägi, 
Eviko AS esindaja Rein Murumägi, volikogu esimees Maksim Butšenkov ja kultuurikomisjoni esimees Reigo Tamm. Foto: Tapa vald
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Rakveres, elektri-
küte. Tel 5688 7918

• Müüa Tapa linnas keskküttega 1toa-
line korter, II korrus. Hind 16 000 €. 
Tel 511 0478

• Müüa 2toaline mugavustega korter Len-
nuki tänaval. Tel 518 9921

• Müüa 2toaline korter Kundas. Hind 5500 
€. Telefon 5814 5425

• Müüa Tamsalu kesklinnas Paide mnt 7, 
ilusas kohas 2toaline remonti vajav ahjuküt-
tega korter, telliskivi majas. II korruseline 
maja, korter asub  I korrusel. Aiamaa, puu-
kuur, kelder. Hind 7900 €, tingi. Tel 5551 8067

• Müüa Vinnis 2toaline remonditud korter 
rõduga. V korrus. Renoveeritud majas. Tel 
5624 4605

• Müüa Tapa linnas keskküttega 2toa-
line korter, I korrus. Hind 13 000 €. 
Tel 511 0478

• Müüa 2toaline rõduga korter Aseris. Tel 
5632 7008

• Müüa 3toaline heas korras kõigi muga-
vustega rõduga korter (65,7 m2) Tamsalu 
linnas. Korrus 4/5. Otse omanikult. Hind 12 
550 €. Tel 5838 2815

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

• Müüa remonti vajav korter Kassinurmes, 
Jõgevamaal. Tel 5624 4605

• Müüa Jõgeva linnas Jaama tänaval 2toa-
line korter (remonti vajav), ahiküttega. Tel 
5624 4605

• Müüa 2korruseline maja Tõrma külas 
(remonti vajav). Tel 5624 4605

• Müüa 2korruseline maja Põltsamaal, 
Kalana külas. Tel 5624 4605

• Müüa maja (remonti vajav), Viru-Nigula 
vallas, Aserist 3 km. Tel 5624 4605

• Müüa maja Lääne-Virumaal. Tel 5825 3690

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

• Müüa elamumaa Viru-Nigula vallas 
(Vasta külas), 6400 m2, liitumised puuduvad. 
Tel 5624 4605

• Müüa kinnistu Põldmuraka, kataster 4593 
m2. Tel 5345 7458

OST

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

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

• Ostan korteri Kundas, soodsa pakkumise 
puhul kohene tehing. Tel 504 0123

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

• Ostan või üürin garaaži Rakveres või 
Lääne-Virumaal. KIIRE! Tel 5631 4847

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

• Soovin osta maad kuni 20 ha. Tehing 
5 päevaga. Email: eurocompany100@
hushmail.com, tel 5884 1453

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline plii-
diküttega korter, toad eraldi, keskmine 
seisukord. Üür 100 €/kuu. Tel 511 0478

• Anda üürile Jõgeva linnas 1toaline korter, 
IV korrus. Tel 5624 4605

• Anda üürile Türi-Allikul 1toaline möblee-
ritud korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Rakvere kesklinnas Pikk 17A 
renoveeritud majas, keskküttega, möbleeri-
tud korter 55 m2. Üür 320 € + kommunaal-
maksud. Tel 502 9052

• Anda üürile 2toaline mugavustega korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 506 5721

• Anda üürile Siimustis 2toaline korter, 
ahiküte + soojuspump. Osaliselt möbleeri-
tud. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline kõigi mugavustega 
korter Tapa linnas. Üleviste tänav 7. Korter 
on heas korras, eraldi toad, 47 m2, avatud 
rõduga, osaliselt möbleeritud, olemas 
pliit, köögimööbel, pesumasin ja külm-
kapp. Üür kokkuleppel, omanikult. Tel 518 
5246

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

• Anda üürile otse omanikult 2toaline ahju-
küttega korter Kadilas. Tel 513 7633

• Anda üürile Ubja külas 3toaline korter. 
Tel 5624 4605

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa GAZ 53, vana kabiiniga, kallur, kõrge 
kastiga. Tel 5624 4605

• Müüa FORD TOURNEO CONNECT 1,8. 
66 kW, 2004. a. Hind 700 €. Tel 5561 9895

• Müüa KIA Seed 03.08.2016. a. Läbisõit alla 
42 000 km. Täpsem info www.auto24.ee/ka-
sutatud/auto.php?id=3478043&rhash=0021 
või helista 5309 7465

• Müüa Opel Astra 1,6 universaal. Auto 
heas korras, Soomest. ÜV 12.2021. a. Tel 517 
4193

VARUOSAD
• Ostan Vazi, Moskvichi, Volga uusi osasid: 
plekke, tulesid, stangesid jne. Uusi veneaeg-
seid rehve. Tel 515 7395

• Müüa Škoda Octavia juhipoolne esiuks 
2006. a, ilma klaasita. Tel 5803 8684

• Ostan VAZ 21011/2102 varuosi. (Külje-
peegel, esimesed logarid, ukselink, rool, 
karburaator, lada embleem). Tel 5346 
6841

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

• Ostan BMW 3,5 või 7 seeria, kuni 2000. a. 
Tel 5632 3142

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

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 5956

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

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

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

• Ostan igas seisukorras sõidukeid. 
Võib pakkuda igas hinnaklassis! Arvel-
damine ja dokumentide vormistamine 
kohapeal! Puksiiri võimalus olemas. 
Pakkumine teha telefoni teel 5896 1576

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

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

• Ostan igas seisukorras kaubiku või mah-
tuniversaali. Kiire tehing ja vormistamine. 
Tel 5365 4085, skampus@online.ee

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

• RT Car Service autoremonditöökoda. 
Avame 01.03.2021. Teostame sõidukite ja 
kaubikute remonti ja hooldust. Rehvide, 
varuosade müük ja paigaldus. Sildade re-
guleerimine jpm. Helista meile 5567 3320. 
Kirjuta meile: info@rtcarservice.ee. Külasta 
meid Võidu 2, Rakvere

• Autoremont ja varuosade müük Pajus-
tis, Naaritsa 3. Hinnad soodsad. Info tel 
5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

 

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

 

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

• Metsaveoauto teenus. Tel 503 2269

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

• 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
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Kuuluta

* 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

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

• 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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

PAIGALDUS

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Küte, vesi, 

kanalisatsioon, 
jäätunud torude 

sulatus

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• 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

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

KAEVETEENUSED

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

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5553 0770

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

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

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

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

• Teostame kõiki ehitus- ja remonttöid nii 
eramutes kui korterites, vannitoad, sisevii-
mistlus, elektritööd, voodrid, soojustamine, 
katused, vundamendid jne. Santehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Info tel 5808 5965

• Teostan korterite ja elamute ehitus- ja re-
monditöid Rakveres. Viimistlus, plaatimine, 
vannitoad, saunad, elekter, santehnilised 
tööd jne. Lisainfo tel 5381 8825

• Talumajade renoveerimine, korterite 
remont. Vannitubade remont. Tel 5633 1530

• Ehitus, siseviimistlus, remonttööd (kor-
terid, majad, suvilad). Tel 504 5560

• Plaanid teha remonti või vajad abi ja nõu 
ehitustöödega. Paigaldan aknaid ja uksi, 
teen kipsitöid, ehitan saunu ja teostan maja 
soojustamist, pakkuda võib ka muid ehi-
tus- ja remonttöid. Võta julgesti ühendust 
ja küsi lisa, teen sulle hinnapakkumise, et 
kõik oleks üheselt mõistetav. Tel  5629 6583, 
Hannes

• B i o p u h a s t i t e ,  s e p t i ku t e  p a i g a l -
dus ja müük. Hajaasustuse programm. 
E-post erlend@eestiseptik.ee, tel 5757 
0202

• Ehitusettevõte Fixzone OÜ teostab 
erinevaid üldehitustöid: terrassid, 
fassaadid, katused, siseviimistlus jne. 
Töid teostame üle Eesti. Küsi pakkumist 
juba täna. Tel 5669 9311 või INFO@
FIXZONE.EE

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

• Korterite, vannitubade remont. Tel 
5553 0770

• Remont, renoveerimine, ehitus. Tel 
5646 0674

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

• Treppide ja varikatuste ehitus. Tel 5380 
0863

•  Lammutustööd koos sodi äraveoga. Tel 
5380 0863

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

• Üldehitustööd. Tel 5380 0863

• Müüa saunakeriseid. Tel 5380 0863

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

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

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

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

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

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

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

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

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, 
küttekollete remont. Tel 5647 2716

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD PÄDEVUSEGA 
ELEKTRIKULT, boilerite puhastus ja remont, 
katlaautomaatika nõustamine. Tel 5890 2983

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

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

MUUD TEENUSED
• RESTAUREERIME täispuitmööblit (too-
lid, lauad, kapid, kummutid jne) ning hoo-
nete detaile (aknad, uksed, ilulauad jne). 
Võta ühendust tel 5387 8045, info@pitsipuu.
ee. Vaata lisa www.facebook.ee/pitsipuu

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

• Elektrigeneraatori teenus (20 kW). Tel 
503 2269

• Aitan eelkooliealisi lapsi ja 1.-4. klassi 
õpilasi õppimisel kõikides ainetes (sh ka 
muusika, rütmika ja liikumine ). Lisainfo 
saamiseks helistage tel 5858 1773

• Keskealine naine pakub kõrvalist abi 
vajavatele eakatele ja teistele abivajava-
tele: hooldamist, poes käimist, korterite ja 
majade koristust, loomadega väljas käimist 
jms. Piirkond on Lääne-Virumaa, Rakvere 
või lähiümbrus. Tel 5663 8229

• Hooldaja ja isiklik abistaja sinu ko-
dus Rakvere vallas, linnas. Tel 5347 5132

• Kui sa tead mõnda vanamemme või taati, 
kes sooviksid abi saada kodustes igapäe-
va toimetustes, anna meile sellest teada. 
Tunni hind 8 €. Tel 5384 7407. KUULUTUS 
EI AEGU!

• Otsin meistrit, kes tuleks toime T40 elekt-
risüsteemi parandamisega. Ostan MTZ 82 
soovitavalt väikese kabiiniga. Tel. 5836 4842

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

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

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

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

Ootame tööle NAISTEJUUKSURIT, 
kasuks tuleb ka meestelõikuse oskus. 
Tel 5897 9293

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, 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 ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

   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  
         

Aastaaruanded. 
Raamatupidamise 

teenus. 
Kogemus 20+ aastat.

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

ingliteteraapia. weebly.
com/ raamatupidamine. 

html

MÜÜA 
KÜTTEPUUD 

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

Toome kohale al 20 ruumi.
 Vedu hinnas.

Viru Halud OÜ müüb 
kvaliteetset küttepuud

Telli kontaktivabalt 
www.viruhalud.ee

• Kuiv lepp võrkkotis - 
2 7 eur/kott

• Kuiv kask võrkkotis - 
3,5 eur/kott

• Kuiv lepp lahtiselt - 
55 eur/rm

• Kuiv sanglepp lahtiselt - 
58 eur/rm

• Toores lepp lahtiselt - 
40 eur/rm

• Toores sanglepp lahtiselt - 
42 eur/rm

• Toores kask lahtiselt - 
50 eur/rm

Lumekoristustööd 
Lumelükkamine
Lume äravedu

Katuste puhastamine 
lumest 

Info tel +372 501 7047

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

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

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

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

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

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

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Müüa velotrenažöör Tunturi Cardio Fit 
B30 Bike. Tel 5625 0962

• Müüa venitusteraapialaud Mas-
tercare MINI, heas korras. Kompaktne 
venitusteraapialaud selja-, kaela-, 
õla- ja põlveprobleemide ravimiseks ja 
ennetamiseks kodusel teel. Spetsiaalselt 
disainitud kodukasutajale. Turvalukk 
horisontaalasendis ja 15-kraadise kalde-
nurga all. Liikuv seljatugi, reguleeritavad 
jalakinnituspadjad. Tugev käetugedega 
konstruktsioon. Lihtne kokku panna 
hoiustamiseks. Sobib kasutamiseks pik-
kusele 150–215 cm. Teaduslikult testitud, 
CE ja FDA märgistus. Mõõdud: 124 x 21 
x 53 cm, kaal 19 kg. Tel 511 6424, e-mail: 
metsamart777@gmail.com

• Müüa giljotiini tüüpi puulõhkumise 
masin traktori külge monteeritav, „Bilke“. 
Tel 5624 4605

• Müüa kvaliteetset tehnikat: võimas 
start-laadija 12V, Puurmani akulaadija 
„Start“, akulaadimisruumi laadija 3:65V, 20A 
ja nahaõmblusmasinad „Singer“ 18-2 ja 29K. 
Tel 5801 9086

• Pehme mööbli remont, veo võimalus. 
Tel 506 1547

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

• Ostan konservikaanetaja, hind kokkulep-
pel. Tel 5199 6320

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

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

• Ostan nõukaaegseid keraamilisi kujusid 
ja seinaplaate. Tel 5672 7175

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

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 
7175

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

• Ostan nõukaaegseid märke ja autasusid. 
Tel 510 7541

• Ostan korraliku akutrelli „Makita“, sur-
vepesuri, aiakäru, kruustangid, töölaua 
jne. Tel 503 1849

• Ostan kasutatud CD-mängija. Tel 5550 
5148

• Ostan soodsalt platesae. Tel 5675 6622

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

• Ostan Richard Uutmaa teoseid. Kuulutus 
ei aegu. Helistada numbril 552 8532

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Müüme puidubriketti alates 120 €, tur-
babriketti 120 €, pelletit (6 ja 8 mm) alates 
180 € 0,975 t alus, kivisüsi alates 200 €/t, 
kuivad kaminapuud 40 l: kask 3 €, lepp 2,70 
€. Transpordivõimalus. Rakvere Kütteladu, 
Narva 17, tel 5566 9440, www.algaveod.ee

• Müüa erinevaid puitbrikette, pre-
mium pelletit 6/8 mm, kivisüsi ja küt-
tepuid. Transport hinnas. Tel 5390 0545

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

• Müüa 3-meetrised küttepuud (must ja hall 
lepp). Tel 5692 1906

• Müüa soodsalt küttepuid. Tel 506 0177

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

• Müüa kuivi küttepuid koos kojuveoga. 
Tel 5615 2941

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

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 L, 2,50 €. Kuiv 
kask 30 cm, 40 L, 3.00 €. Kase-puitbrikett 
alusel 960 kg, 150 €. Turbabrikett alusel 140 
€. Pellet 8 mm, 975 kg (hele) 195 €. VEDU 
TASUTA! Tel 5373 3626

• Puitbrikett 960 kg alusel 149 €. Kivisüsi 1 
t,  240 €, alusel 40 kotti. Turbabrikett alusel 
145 €. KOJUVEDU TASUTA! Tel 5363 9678

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

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

•  Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 5632

EHITUS

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

METS

• Võsalõikus. Saelõikus. Kululõikus, www.
serthooldus.com. Tel 514 8661 

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

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



Kallis Tarmo 
Sünnipäevaks kõike muud, 
aga mitte mossis suud. 
Kilkeid, naeru, rõõmukaja,
nii, et täis sind kogu maja! 

Õnnitleme sind sünnipäeva puhul. 

Ema, isa, õde ja vend 
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OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

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 5090; 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

 Personaalne koeraomaniku 
nõustamine/koolitamine 
koera kodus või veebis. 

Igale koerale ja tema perele 
tuleb läheneda personaal-

selt ja seda ma teengi. 
Keskendun jõuvabale ja 
positiivsele treeningule. 

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

eemal olema. 
Terve Koer OÜ

info@tervekoer.ee
5813 9207 

FB/Instagram: Terve Koer 

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

PÕLLUMAJANDUS

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

VANAVARA

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

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

• Ostan ENSV-aegse märgikogu ja tööala-
seid autasusid. Tel 510 7541

• Ostan nõukogudeaegseid fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid. Tel 5905 9849

• Ostan vanaaegseid esemeid ja muud kila 
kola. Tel 503 1849

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

TEATED

• Käes on FIE-del aeg 2020. a tulude 
deklareerimiseks. Kui on vajalik täien-
dada teadmisi FIE ettevõtluse teemadel, 
on küsimused ettevõtluse tulude dek-
lareerimisel või on soov alustada FIE 
ettevõtlust, on koolitus mõeldud Sulle. 
Koolitus toimub 16.03.21 kl 10.00-16.00 
Tallinna 12 (Sushi Tiger koolitusruum) 
Rakveres, Lääne-Virumaal. Täiendava 
teave: mkkoolitus.com/koolitused. Hind 
135 €. Registreerimine e-postilt: mari-
kakaselo@gmail.com või mkkoolitus@
outlook.com. Tel 5554 7622

Müügil soodsalt 
jääsulatusvahend.

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL 25. VEEBRUAR 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

KAUBA NIMETUS ÜHIK
MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Roheline sibul kg 7,00

Küüslauk  kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40 0,70

Hapukapsas kg 2,00

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,50

Punapeet kg 1,50

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Õunad (Läti) kg 2,50

Jõhvikad liiter 4,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Seemned lindudele 5kg kott 6,00

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

Kuulutuse 
tekst on 
võimalik 
sisestada 
ka 
VEEBI-
KESK-
KONNAS. 

Kuulutus 
ilmub 
nii internetis 
kui ka 
paberlehes. 
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AC/DC, „Pwr/Up“
Väga positiivselt mõjuv 
ja laiadele massidele kor-
daminev bänd ning kind-
lasti üks viimaste aastate 
oodatuimatest rokkalbu-
mitest. Kusjuures legen-
daarne AC/DC ragistab 
siin täiega ja kohati oma 
vanuse kohta uskuma-
tu „paueriga“. Ühesõnaga 
ületab vähemalt seekord 
uus plaat igasugused oo-
tused ja kandideerib selle 
aasta kolme parima raske-
rokialbumi hulka igasugu-
se kahtluseta.

Konkreetse ja lööva 
pealkirjaga „Pwr/Up“ il-
mus 13. novembril, vahe 
grupi eelmise stuudio-
albumiga on koguni kuus 
aastat. „Rock Or Bust“, 
mille lugusid enam ühtegi 
kohe meelde ei tule, väl-
jastati aastal 2014.

Huvitav teada, et värs-
ket plaati ei lindistatud-
ki kuigi pikalt, augustis-
septembris 2018 ja 2019 
alguses.

Kuigi AC/DC lugude-
le on ette heidetud liigset 
sarnasust, kasutavad nad 
loomeprotseduuris sama 
valemit läbi aastakümne-
te. Tuleb tõdeda, et uu-
sima albumiga suudavad 
nad ikkagi teatud värskust 
ja mutatsioone sisse tuua 
ning ei mõju mitte sugugi 
kulunult ega üksluiselt.

Singlitena on siit välja 
kougitud juba neli. Esma-
se ampsuna „Shot In The 
Dark“, „Realize“, „Wild 
Reputation“ ja „Demon 
Fire“. Kõik nad on oma-
moodi nauditavad, kuid 
absoluutse ekstraklas-
si moodustavad hoopis 
megahea „Witch´s Spell“, 
„Code Red“ ja „Systems 
Down“.

AC/DC rokimeeskond 
on aastaks 2020 jälle oo-
tuspäraseks stabiliseeri-
nud. Ainsaks uueks liik-
meks on rütmikitarrist 
ja taustavokaali eest hea 
seisev Stevie Young. Üle-
jäänud neli on kõik „va-
nad kalad“, vokalist Brian 
Johnson, kitarrist Angus 
Young, bassist Cliff Wil-
liams ja trummar Phil 
Rudd.

Kuna tõepoolest on te-
gemist AC/DC kohta üli-
tugeva albumiga, siis pole 
ka midagi imestada, et 
„Pwr/Up“ jõudis esikoha-
le koguni kahekümne ühe 
riigi plaadiedetabelites.

Kokkuvõttes igati kosu-
tav ja koroonakriisi pin-
geid leevendav kuulami-
ne. Just selline, nagu AC/
DC-lt ootaks. Samas, päris 
„klassikute“ tasemest jääb 
puudu.

Hinne: 8/10

Ülo Külm

Rakvere Galerii kutsub kunstigurmaane näitusele „Meie, virulased“
19. veebruaril, küünlakuu 
pakaselisel õhtupoolikul 
toimus näituse „Meie, viru-
lased“ avamine. Tradit-
sioon sai alguse 2002. 
aastal, mil esimest korda 
toimus Lääne-Virumaa 
kunstnike ühisjoonistamine 
Rakvere Galeriis.

Ülle Kask

Kuigi kunstigurmaanidele 
saadetud meilis soovitati näi-
tuse „Meie, virulased“ ava-
misele kasukad selga ja karu-
püksid jalga panna, oli paari 
päeva tagune 30-kraadine pa-
kane selleks korraks möödas. 
Soe riietus kulus aga ära, sest 
Rakvere Galerii akende alla 
oli kaetud laud ja galerist Rai-
vo Riim ning kuraator Riho 
Hütt pakkusid kunstnikele ja 
külalistele kuuma hõõgveini 
ning magusat kringlit. Näi-
tust kaema minna lubati kahe 
kaupa ja maskiga.

Kui kunstnikele oli aplau-
si saatel külmarohuks purk 
mett kingitud, soovis Raivo 
Riim kõigile head vabarii-
gi aastapäeva ja sedastas, et 
tänavune portreenäitus toi-
mub juba 15. korda ning on 
pühendatud kodumaa 103. 
sünnipäevale. Seejärel võttis 
Riim laulu üles ja Pikal tä-
naval kõlas võimsalt: „Kau-

nistagem Eesti kojad kolme 
koduvärviga, mille alla Eesti 
pojad ühiselt võiks koondu-
da. Ühine neil olgu püüe ühes 
vennaarmuga, kostku võim-
salt meie hüüe: Eesti, Eesti, 
ela sa!“

Kunstnik Teet Suur kirju-
tas seejärel vanal linoleumi-
tükil põlvitades sinise spreiga 
suurelt galerii ukse ette lu-
mele „Portreenäitus“. „Et ini-
mesed teaksid galeriisse sisse 
astuda,“ ütles ta.

Kuraator Riho Hütt märkis, 
et seekordne näituse avamine 
on igatepidi eriline sündmus. 
„Sel aastal siin kohapeal tun-
tud virulasi joonistada ei saa-
nud. Portreteerisime kas ise-
ennast või oma lähikonnast 
kedagi – abikaasat, ema, õde, 
venda või tädi. Päris lähedast 
inimest,“ rääkis ta.

Näitusel eksponeerivad 
oma loomingut 18 Lääne-
Virumaa kunstnikku. Näi-
teks Jüri Mildebergilt on taies 
„Vanaema ja vanaisa“ (sega-
tehnika 2021), Astra Kolde-
kilt „Õed“ (segatehnika 2021), 
Kristel Pohlakult „Autoport-
ree maskiga“ (õlipastell 2021), 
Maila Merilolt „Tädi portree“ 
(segatehnika 2021) ja Margit 
Kaarelt tütar „Liisa“ (grafiit 
2021).

Ivo Ridalaane abstraktsel 
maalil „Põllulillede keskel“ 
(õli, 2021) kujutab kunstnik 

abikaasat. „Maalisin selle foto 
pealt, mis sai tehtud siis, kui 
käisime abikaasaga mööda 
Selja jõge matkamas,“ ütles ta.

Mari Riina Mölder, kunst-
nikunimega Leekpea kõne-
les, et tema töö „Autoportree 
Mona Lisana“ (akrüül, 2020) 
valmis eelmisel aastal, dis-
tantsõppe ajal. „Mul oli just 
lastele kavas portreemaalimi-
se õpetus, aga distantsilt on 
jube raske õpetada. Proovi-
sin siis oma ateljees ise kõi-
ke seda järgi teha. Üks asi on 
koolis tahvli ees seletada, tei-
ne asi aga paberile kõik kirja 
panna. Nõnda tekkiski idee, 
et mida ma lastele õpetan, 
selle maalin ka ise läbi. Võtsin 
enda foto ette, proovisin näo 
joonistamise õpetuse järgi 
kopeerida iseennast,“ rääkis 
kunstnik.

„Tollal, eriolukorra ajal pol-
nud teist modelli ju võtta. Et 
töö ei oleks väga tavapärane, 
lisasin sinna väikesed vimkad 
juurde: keha asend on mona-
lisalik ja ristatud käte vahel 
on kunstniku tööriistad. Lin-
nukene peas sümboliseerib 
kevadet südames,“ tutvustas 
Leekpea oma autoportree 
sünnilugu.

Krõõt Nõmme-
la-Mehide pilkupüüd-
vad tapeedirullid-taiesed 
„Meie pere naised – 
4 põlvkonda I, II, III“ (šab-

loontehnika tapeedil 2020) 
on paigutatud kolme erine-
vasse kohta. Krõõt rääkis, et 
on Rakveresse kolinud tart-
lane, kuid tema vanaema ja 
vanaisa on siit pärit. „Elan 
praegu nende majas, mis on 
praegu renoveeritud, aga 
omal ajal olid seal muuhulgas 
ka vanad tapeedirullid,“ sõnas 
ta.

Kunstnik jätkas, et tööde 
mõte seisneb selles, kuidas 
tema suguvõsa naisjoon ja 
elukäik liigub ühte ja sama 
rada pidi. „Mitte välimuselt, 
vaid kuidas minu ema elu 
on läinud ja nüüd minul ja 
võibolla ka mu lastel. Meie 
pere naiste nägude mustrid 
ja käitumismustrid on lahti 
tõmmatud kolmele tapeedi-
rullile. Tehnikat nimetatakse 
šabloonikunstiks, kasutatak-
se aerosooli läbi mitme kihi. 
Vene tapeedid aga on pärit 
erinevatest ajastutest. Ini-
mesed tunnevad need ära, et 
oo, seda 1980-ndate aastate 
tapeeti ma mäletan,“ selgi-
tas Krõõt Nõmmela-Mehide 
oma näitusele väljapandud 
tööde tausta.

Näituse kuraator, klaa-
sikunstnik Riho Hütt on 
samuti maalinud abikaasat. 
Maalil „Tamara“ (õli, 2021) 
mängib Rakvere tuntud äm-
maemand akordionit.

„Tänavu oli kunstnikel see 

vabas vormis võimalus ku-
jutada oma lähedasi mõnes 
mõttes parem, sest inime-
sed said töödesse rahulikult 
süveneda. Eelmistel aastatel 
oli pinge ikka hästi suur,“ se-
dastas Hütt, lisades, et varem 
pidi mitmel laupäeval kõige-
pealt kokku leppima tuntud 
virulasega, et ta oleks nõus 
poseerima, siis pidid kunst-
nikud nõustuma teda maali-
ma-joonistama, lõpuks ajas 
tähtajast kinnipidamine vei-
di närvi, et jõuaks ikka töö 
valmis vabariigi aastapäeva 
näituseks. Tänavu said kunst-
nikud asja natuke kergemalt 
võtta, sest oma pere ja lähe-
dased on kõigi jaoks Hüti sõ-
nul väga olulised virulased.

„Vahva, et kunstnikud pole 
pintslit nurka visanud, vaid 
ikka ja jälle ennast näidata 
tahavad ja näitustest osa võ-
tavad. Kui mitu kuud pole 
keegi koroona tõttu midagi 
teinud, siis nüüd tuleks hoog 
sisse panna, sest ka Virumaa 
kunstnike ühine kevadnäitus 
pole enam kaugel ja see peaks 
tulema hästi võimas,“ lausus 
galerii kuraator Riho Hütt 
näituse „Meie, virulased“ 
avamisel.

Näitust saab Rakvere Ga-
leriisse kaema minna 20. 
märtsini.
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Ülevaade kahest Kuldgloobusele kandideerivast fi lmist
Sel nädalal jõuab kinodes-
se kaks filmi, mis mõlemad 
lähevad jahtima tippklassi 
filmipreemiaid.

Margit Adorf

„Isa“ on kindlapeale minek 
neile, kes armastavad teatrit. 
Filmi stsenarist-režissööriks 
on prantsuse näitekirjanik 
Florian Zeller. Teatritegijaile 
omaselt on seegi linateos pi-
gem ülesfilmitud teatrieten-
dus kui dünaamiline „päris“ 
film, kuid seda enam tasub 
tee kinno jalge alla võtta neil, 
kes armastavad teatrit.

„Isa“ on kammerlik lugu, 
tegevuspaikasid ja tegelasi on 
vähe, esineb mitmeid kor-
duvaid motiive. Näitlejadki 
esitavad oma rolle pigem sel-
lises võtmes nagu nad oleksid 
teatrilaval, tekstides on pisut 
enam pateetikat kui tavalises 
filmis, kus dialoog ja üles-
ehitus pigem teistlaadne.

Kuid seda võib pidada auto-
ri käekirjaks, ega pikka teatri-
karjääri ei saagi üleöö maha 
raputada, tegemist on Zelle-
ri režissööridebüüdiga. Fil-
mistsenaariume on ta varem 
küll kirjutanud, kuid „Isa“ 
oli algselt loodudki teatri-
lavale ja seetõttu on ka film 
siiski tugevalt teatrilik. Kel-
lele niisugune asi meeldib, see 
saab „Isa“ vaadates kindlasti 

hea kultuurielamuse.
Isa rolli teeb Anthony Hop-

kins. Ta mängib meest, keda 
räsib dementsus. Tema lava-
partneriks on Olivia Col-
man, tütre rollis. Lugu rää-
gib sellest, kuidas vananev ja 
asju unustav ning segi ajav 
mees soovib üksi hakkama 
saada ja ei taha midagi kuul-
dagi sellest, et keegi teda 
abistaks. Paraku aga ajab ta 
juba segamini nii inimesi kui 
kohti, tema maailmataju on 
muutunud.

„Isa“ läheb jahtima nelja 
Kuldgloobust, seda ka parima 
filmi ja stsenaariumi eest, 
lisaks on nomineeritud nii 
Hopkins kui Colman. Filmi 
sai Eestis näha ka PÖFF-i ajal, 
kui mingil põhjusel toona 
seansist ilma jäite või soovite 
uuesti vaadata, siis nüüd on 
selleks võimalus.

Teine film – „Keegi, kes 
hoolib“, läheb samuti Kuld-
gloobuse jahile. Siin on 
preemianominendiks esita-
tud peaosaline Rosamund 
Pike, kes mängib kõrgemat 
pilotaaži tegevat petist Marla 
Graysonit.

Marla Grayson on spetsia-
liseerunud vanuritelt raha 
ja vara väljapetmisele, kuid 
ta ei tee seda niisama põlve 
otsas ja seadust kartes, vaid 
ta on püsti pannud oma äri, 
leidnud endale koostööpart-
nerid hooldekodudes ja koh-

tus ning tegutseb vanurite 
tühjakspigistamisega JOKK-
süsteemide alusel.

Muidugi leidub neid, kes 
Graysoni tegevuse läbi ham-
mustavad ja ka teda kohtusse 
kaebavad, kuid midagi pole 
teha. Külm sotsiopaadist 
Grayson teeb nad silma pil-
gutamata tümaks. Vaesed 
sugulased võivad karjuda ja 
vehkida palju tahavad, Marla 
Graysonil ei ole neist sooja 
ega külma.

Graysonil on ka kuriteo-
partner, elukaaslane Fran 
(Eisa Gonzáles), kellega koos 
nad vanureid välja selekteeri-
vad, hooldekodusse luku taha 
suravad ja siis nende vara 
realiseerivad. Niisiis, kurjad 
lesbid ahistavad vanainimesi, 

kes ei pruugi sugugi hooldust 
vajada, lihtsalt neil on vara ja 
pole sõpru-sugulasi. Väga är-
ritav, kas pole?

Kogu film ongi üdini ir-
riteeriv ja õrritav, petturite 
märg unenägu, sest kurjami-
tel läheb kõik lepase reega. 
Isegi siis, kui Marla ja Fran 
satuvad ühe vanadaami otsa, 
kes esmapilgul tundub turva-
line kullaauk, kuid kes osutub 
maffiabossi emaks. Sealt lä-
heb käima karm vägikaika-
vedu elu ja surma peale.

Film on mujal maailmas 
publiku lõhestanud kaheks. 
Ühed, kellele see lugu ei 
meeldi absoluutselt ja teised, 
kes kiidavad. Kõige rohkem 
on vaidlusi lõpplahenduse 
üle, mida ma siin teile paraku 

avaldada ei saa. Küll aga võin 
öelda, et mulle selline lõpp 
sobis, muidu oleks ikka päris 
metsas film.

Kui tagasi tulla preemiate 
juurde, siis minu jaoks jääb 
küll arusaamatuks see, miks 
Pike nomineeriti või miks 
üldse see film peaks mingite 
nominatsioonidenigi jõudma. 
Pike’i tegelane on küll 
närvesöövalt empaatia-
võimetu, järjekindlalt loll ja 
läbi seina minev, aga see ei 
erine suurt Pike’i varasemast 
rollist näiteks filmis „Gone 
Girl“ (2014), mille eest ta küll 
ka nomineeriti, kuid pree-
miat ei noppinud.

Lugu ise jääb üheülbaliseks. 
Vastamisi on kaks tunde-
tuima kurjategijat, ka põhi-
ohver ise on karm mutt, te-
gelikult kellelegi eriti kaasa 
tunda ei olegi. Need, kel-
lele oleks, jäävad kaadri 
taha. Mitte üks tegelane ei 
kaalu hetkekski, et äkki on 
see, mida nad teevad, vale. 
Ka mitte kõrvaltegelasest 
kohtunik.

Aga samas, oma kumma-
line huumor selles filmis on. 
Musta huumori austajaile 
võib meeldidagi. Ja mis seal 
salata, neid kelme, kes üri-
tavad vanuritelt vara välja 
petta, on igas maailmanurgas 
küllaga. Seega puhas ulme 
see lugu ei ole, pigem vägagi 
hoiatav.

Fran (vasakul)  ja Marla oma saatusliku ohvriga, kes osutub maffi abossi emaks. Foto: 
pressimaterjalid
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PAKUN TÖÖD

• Kui oskad ehitus-lukk-
sepatööd, 10 €/h kätte. 
Helista tel 5905 9962

• Pakun tööd korteri 
remontijale. Vaja teha 
vannitoa remont, plaa-
tida ja asendada vann 
dušinurgaga, koridori 
remont. Tapa linnas. Tel 
518 5246 

• Põllumajandusettevõ-
te Vinnis võtab tööle 
LUKKSEPP-KEEVITA-
JA. Tööülesanneteks: 
farmiseadmete ja põl-
lutööriistade hooldami-
ne, trasside korrashoid, 
keevitustööd. Omalt 
poolt pakume: stabiil-
set töökohta, sõbralikku 
ja toetavat meeskon-
da, väljaõpe kohapeal. 
Huvi korral võta meiega 
ühendust. Kontakt tel 
526 6521

• Vajame poolhaagis 
kallajale juhti, rahvus-
vahelist juhti veole ter-
minal-terminal. Tel 501 
0433

• Katela saeveski otsib 
täistööajaga tõstukijuh-
ti. Tööaeg esmaspäevast 
reedeni kell 8.00-16.30 
aadressil Katela küla, 
Rakvere vald, Lääne-Vi-
rumaa. Tööülesanne-
teks põhiliselt materjali 
komplekteerimine, la-
dustamine ning väljasta-
mine. Lisaks tõstetööde 
tegemine platsil. Lisain-
fo: Toomas Hiielaid, tel 
504 8960

Info ja kandideerimine

TEGUTSEME KA TAPAL.
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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

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

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

Sealiha al 2,49 €/kg

Grill-tooted al 3,50 €/kg

Oma Põrsas pakub värske ja eestimaise

sealiha TASUTA KOJUVEDU al 2kg
(Rakvere, Vetiku, Mõdriku, Vinni, Pajusti, Kehala, Viru-Jaagupi)

Rohkem infot ja hinnakirja leiad meie kodulehelt

www.omaporsas.ee

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

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

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 8.04.2021 kell 10.00

• Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus(35h)

algab 13.03.2021 kell 10.00

• algab 5.04.2021 kell 18.00C- ja CE-kategooria koolitus

• algab 7.04.2021 kell 18.00T-kategooria koolitus(traktor)

• algab 10.03.2021 kell 18.00D-kategooria koolitus(buss)

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 02.03 ja 17.03
Seoses Covid-19 toimuvad hetkel loengudNB!

e-autokooli õppekeskkonnas e-õppena
B-kat e-õpe 18.03 ja 08.04
A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 04.03 ja 18.03
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Külasta meie salongi Jaama pst 5, Rakvere
Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com

Koduleht: www.küttesalong.ee

Ideest teostuseni!

Järelmaksu
võimalus!

ExtraFlame

PELLETIKAMINATE

salonginäidistel

soodushinnad!
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