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1977: suur tulemöll Moskva hotellis
Täna 45 aastat tagasi, 25. 
veebruaril 1977. aastal puh-
kes Moskva hotellis Rossija 
tulekahju, mis nõudis enam 
kui neljakümne inimese elu. 
Mõned aastad varem oli Guin-
nessi rekordiraamat kuuluta-
nud selle hotellikompleksi 
suurimaks maailmas.

Allan Espenberg

Hoolimata sellest, et sellel teemal on 
kirjutatud kümneid artikleid, tehtud 
mängu- ja dokumentaalfilme ning 
telesaateid, on Euroopa suurimas 
hotellis toimunud tulekahju asjaolud 
endiselt segased, sest NSV Liidus oli 
kombeks tragöödiad salastada: tule-
kahju tegelikku põhjust pole siiani 
kindlaks tehtud. 

1977. aasta veebruari lõpus hotelli 
Rossija tulekahju kustutamisel osa-
lenud Moskva tuletõrjuja Juri Kuz-
netsovi meenutuste järgi määrati 
sellele sündmusele koheselt kõrgeim 
ohuaste. Esimeste tuletõrjujate saa-
budes oli leekides juba mitu korrust: 
hoone koosnes kolmest omavahel 
ühendatud 12-korruselisest korpu-
sest. Esimene teade tulekahjust saa-
bus häirekeskusesse tol saatuslikul 
reedel kella kümne paiku õhtul.

Põlengu ajal viibis külaliste ja tee-
nindajatena hotellis üle 6 tuhande 
inimese. Tuletõrjujad jälgisid, kuidas 
põlevatelt korrustelt põgeneda ürita-
nud inimesed akendest välja hüppa-
sid ja surnuks kukkusid: tuli leegitses 
9. korrusest kõrgematel korrustel.

Tulekahju kustutamisel osales 
umbes poolteist tuhat tuletõrjujat 
ja üle 150 eriauto. Tuletõrjestaabi 
ülem Vassili Ljaštšenko ütles, et tu-
letõrjeredelid ulatusid ainult kuni 
8. korruseni, mistõttu tuletõrjujatel 

tuli päästeoperatsiooni käigus leiu-
tada viise, kuidas inimesi evakuee-
rida. Päästjad panid tule levimise 
juures tähele veidrat asjaolu: mõ-
ned korrused põlesid täielikult, aga 
kõrvalasuvad jäid tulest puutumata. 
Inimesed lämbusid vingugaasist, 
mis täitis trepikojad ja ei lasknud 
neil trepist alla minna. Paljud, kes 
jäid oma tubadesse lõksu, purustasid 
leekide lähenedes aknaklaasid, mis 
aitas kaasa täiendavale õhuvoolule ja 
halvendas veelgi olukorda. 

Tulekahjust informeeriti Nõu-
kogude Liidu tollaseid kõrgemaid 
juhte ning põleva hotelli juurde saa-
busid Ministrite Nõukogu esimees 
Aleksei Kossõgin, siseministeeriu-
mi, KGB ja kaitseministeeriumi 
juhid Nikolai Štšolokov, Juri And-
ropov ja Dmitri Ustinov, samuti 
Moskva parteijuht Viktor Grišin. 
Kuid Vassili Ljaštšenko sõnul segas 
suurte ülemuste kohalolek päästeo-
peratsiooni läbiviimist.

Omaette etapp põlevast hoonest 
inimeste evakueerimisel oli hotel-
lirestorani enam kui 200 külastaja 
ja teenindaja päästmine, kes pidid 
tuletõrjujaid ootama kolm tundi. 
Tulekahju õnnestus täielikult likvi-
deerida alles hommikuks. 

Mida tegi hotellis 
Arkadi Raikin
Tulekahju puhkemise hetkel andis 
hotelli kontserdimajas etendust Nõu-
kogude Liidu tolleaegne populaar-
seim näitleja ja satiirik Arkadi Raikin 
(1911-1987). Tema isikliku biograa-
fi, kunstiajaloo doktori Jelizaveta 
Uvarova sõnul oli täismaja ehk 2500 
pealtvaatajat. Kui Raikinile esinemise 
ajal helistati, pikendas mees prog-
rammi pooleteise tunni võrra.

Huvitav on see, et Arkadi Rai-
kini reaktsioonist tulekahju kohta 

on olemas kaks täiesti erinevat ver-
siooni. Raikini Miniatuuride Teatri 
näitleja Aleksandr Karpov, kes tegi 
kaasa ka 25. veebruari kontserdil, 
meenutas, et nende juurde tulid „tsi-
viilriietes mehed“ ja „tungivalt soo-
vitati“ pikendada kontserti nii palju 
kui võimalik. Samas ei räägitud Rai-
kinile sellise palve põhjusest. Kui-
gi kontserdisaal asus tulekahju ajal 
väljaspool ohutsooni, võis publiku 
võimalik paanika kaasa tuua veelgi 
suurema katastroofi.

Aga Jelizaveta Uvarova väidab, et 
oli hoopis vastupidine olukord: Ar-
kadi Raikinil soovitati väidetavalt 
kontsert katkestada hoones puhke-
nud tulekahju tõttu. Kuid näitleja 
otsustas esinemist jätkata, et hoida 
ära võimalik paanika pealtvaatajate 
hulgas. Uvarova sõnul teadis Raikin 
ka tulekahjust ja olevat tundnud ise-
gi kerget suitsuhaisu. 

Mida selgitas 
välja juurdlus
Tulekahjus hukkus 43 inimest ning 
52 inimest, sealhulgas 13 tuletõrjujat 
said erineva raskusastmega vigastu-
si. Arvestades haiglas surnuid, suu-
renes surmajuhtumite arv poolteist 
korda. Hotellis põles tuhaks üle 80 
numbritoa. 

Põlengu põhjust ei suudetud või 
ei tahetud välja selgitada. Tulekahju 
likvideerimisel osalenud tuletõrju-
jad olid arvamusel, et tegu oli taht-
liku süütamisega, olgu selleks siis 
diversioon või terroriakt. Samas ei 
lubatud neil ametlikus uurimises 
osaleda. Lisaks hakkas hotell kiiresti 
remonti tegema, kaotades kõik või-
malikud tõendid tulekahju põhjuste 
kohta.

Dispetšer salvestas üheaegsed sig-
naalid tulekahju puhkemise kohta 
hoone erinevatel korrustel, mis vii-

tasid ilmselgelt süütamisele. Sarnane 
versioon juhtunust oli ka tulekus-
tutusstaabi tagalaülemal Vladimir 
Zaitsevil, kelle oletuse kohaselt ei 
saanud tule levik saada alguse ühest 
allikast.

Ja ametlikult kõlanud hüpoteesi 
elektriseadmete kasutamise reeglite 
rikkumisest ei saa üldse tõsiselt võt-
ta. Zaitsev viis juhtunu kohta läbi 
isikliku juurdluse, kogus ekspertide 
andmeid, küsitles ohvreid ja tun-
nistajaid. Kuid kõik dokumendid, 
sealhulgas koopia hotelli Rossija 
tulekahju juhtumi salastamise kohta 
kadusid mingil hetkel jäljetult.

Hotelli endisele 
asukohale rajati park
Järgnevatel aastatel oli hotell Rossija 
Moskva külaliste hulgas väga po-
pulaarne. Samuti oli see Venemaa 
prestiižne ehitis ja isegi vaatamis-
väärsus, kuigi selle maine sai tule-
kahjuga tõsiselt kannatada.

Jutud sellest, et uus Venemaa ei 
vaja „nõukogude uhkust“, läks 1990. 
aastatel üha valjemaks ja 2004. aastal 
otsustati hotell lammutada. Viima-
sed külastajad lahkusid 2005. aasta 
detsembris ja 2006. aasta kevadel 
algasid lammutustööd, mis lõpetati 
suures osas 2010. aasta alguseks.

Esialgu oli plaanis hotelli Rossija 
asemele ehitada multifunktsionaal-
ne kompleks väiksema hotelli ja 
büroodega, hiljem tekkis idee kasu-
tada seda kohta hoopis parlamen-
dikeskusena, kuid lõpuks loobuti 
neist ideedest ja otsustati puhtaks 
tehtud maa-ala kujundada pargiks. 
Tühjal krundil kohtusid 20. jaanua-
ril 2012 peaminister Vladimir Putin 
ja Moskva linnapea Sergei Sobjanin, 
kes otsustasid, et vabanenud ter-
ritooriumile luuakse pargiala koos 
meelelahutuskeskusega.

Raamatukogu lasteosakonnas 
näeb koolinoorte vormitud keraamikat
Lääne-Virumaa keskraamatu-
kogu lasteosakonnas saab 
kuu aega uudistada Rakvere 
loovuskeskuses valminud 
waldorfkooli laste keraamika-
töid inglist koorekannuni.

Katrin Uuspõld

Rakveres Pikal tänaval toimetavad 
kõrvuti majades waldorfkool ja loo-
vuskeskus. Kuigi mõned waldorf-
kooli lapsed on juba varasemalt käi-
nud loovuskoolis huviringides, tut-
vusid need kaks naabrit üksteisega 
veelgi rohkem savitöö ja fotograafia 
alase kursuse raames.

„Meie jaoks on oluline kogukon-
na koostöö Pikal tänaval, et meie 
pisike vanalinn läbi edasiste koos-
tegemiste veidi rohkem ellu ärkaks,“ 
märkis loovuskeskuse juhataja Jule 
Käen-Torm. „Projekti puhul oli täh-
tis, et noored said väga palju ise teha 
ja kaasa rääkida, kuni selleni välja, et 
nad panid ise oma näituse üles.“

Klassikaaslased Krish Riar, Kar-
men Marie Vesiko ja Artjom Rusi-
nov, olid ühed noortest, kes selles 
osalesid. Kui Karmen ja Artjom on 
varemgi savitööga kokku puutu-
nud, siis Krishi jaoks oli see esime-
ne kord. „Muidugi oli tore,“ ütles 
Krish, kes käib ka nii maleringis 
kui jalgpallitrennis. Artjom mängib 

veel sulgpalli ja klaverit ning osaleb 
loovmehhatroonika ringis, Karmen 
õpib harfi ja käib üldkehalises tree-
ningus. Noored ütlevad, et mõned 
nende tehtud keraamikakursuse 
asjad on ilu-pärast kodus riiulil, aga 
mõned ka aktiivselt kasutuses. 

Kolme kuu jooksul kord nädalas 
kursust juhendanud loovuskooli 
õpetaja Jana Mihhailova ütles, et kui 
esimeses tunnis enamasti vaikiti, siis 
hiljem oldi väga jutukad ja avameel-
sed. „Algul ütlesid poisid, et nad ei 
tea midagi ega oska midagi, aga õige 
pea nohistasid oma asja kallal ja ei 
tahtnud ära minna,“ rääkis Mihhai-
lova. 

„Oleme oma loovuskoolis mär-
ganud, et mida vanemaks lapsed 
saavad, seda vähem nad huviha-
riduses osalevad. Seda enam rõõ-
mustas meid, et kriitilises vanuses, 
teismeeas, noored tulid hea meelega 
ja läksid rõõmsa tujuga,“ rääkis Jule 
Käen-Torm. Ta lisas, et on mär-
ganud ka tendentsi, justkui oleks 
huvihariduses poiste ja tüdrukute 
alad. „Kui meie ringides on eelkoo-
liealisi poisse-tüdrukuid võrdselt, 
siis esimesest klassist kaovad poi-
sid ära, sest nad lähevad maadlust-
renni ja mujale, kätega tehtav neid 
justkui enam ei huvita. Või on siis 
ühiskonna suhtumine selline?“ arut-

les Jule Käen-Torm ja lisas, et ka 
nende täiskasvanute maalimis- ja 
keraamikaringis ei käi hetkel ühtki 
meest. 

Savitöö- ja fotograafiakursusel 
osalesid aga nii neiud kui noorme-
hed. „Kõige tublimad olid just noor-
mehed,“ kiitis Käen-Torm ja lisas, 
et muidugi olid ka tüdrukute tööd 
toredad. „Selle projekti sisu seisnes 
selles, et noor kogeks, kuidas loo-
minguline pool aitab elus igas asjas 
edasi. Et nad tegeleksid enda loo-
mingulisuse arendamisega.“ 

Projekti teine pool sisaldas foto-
graafiat – õpetaja Martin Piiri ju-
hendamisel pildistasid noored üles 
oma tööd ning neist sünnib igaühel 
väike raamat, kus ka esemete saa-
mislugu kirjas. 

„Näitusele oli päris keeruline kõi-
ki keraamikatöid kokku saada, sest 
lapsed olid jõudnud juba osa töid ära 
kinkida või kasutusse võtta,“ märkis 
waldorfkooli õpetaja Merle Ruzitš ja 
lisas, et waldorfkoolis tehakse palju 
oma kätega töid, kuid igal tööl on 
alati praktiline eesmärk, olgu sel-
leks kasvõi pinal, mille heegeldavad 
nii poisid kui tüdrukud ja kasutavad 
koolitundides.

Savitöö ja fotograafia alane kur-
sus sai teoks haridus- ja noorteameti 
projektikonkursi „Noorte heaks“ ra-
hastusel.

Esiplaanil Artjom Rusinov pildistamas üles oma töid. Foto: Rakvere Loovuskeskus
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Paljud paarid valisid erilise 
daatumi abiellumiseks
Sel nädalal, 22.02.2022 sõl-
miti erakordselt palju abielulii-
te. Tallinnas abiellus 32 paari, 
aga ka Rakvere kolm pere-
konnaseisuametnikku panid 
iga poole tunni tagant paari 
hommikul kella üheksast kuni 
õhtuni välja – kokku 14 paari.

Katrin Uuspõld

Perekonnaseisuametnik Terje Pär-
nasalu ütles, et ükski varasem veeb-
ruar pole abiellumiseks olnud nii 
populaarne kui tänavu – meeldejääv 
numbrikombinatsioon pani paljusid 
oma elu tähtsat otsust just sellele 
kuupäevale planeerima. „Abiellu-
miseks saab päeva kirja panna pool 
aastat varem ning esimesed aval-
dused laekusid meile augusti lõpus. 
Mida aeg edasi, seda rohkem. Tuldi 
ka Tallinnast, kui sealsed 22. veeb-
ruari ajad kõik täis olid saanud,“ 
rääkis Terje Pärnasalu. „Seni oleme 
ühel päeval sõlminud kõige rohkem 
14 abielu, lootsime nüüd rekordi 
teha. Abiellumisavalduse olid esi-
tanud meile 15 paari, aga üks paar 
kahjuks haigestus praegusele ajale 
iseloomulikult. Nemad abielluvad 
märtsis.“

Abiellutakse igas eas: 22. veeb-
ruaril oli noorim Rakveres abielluja 
23aastane, vanim 67aastane.

Rakvere linnavalitsuses 22.02.22 
viimane abiellunud paar, Anu Veis-
ner-Remmelgas ja Ermo Remmel-
gas, on olnud elukaaslased 30 aastat, 
neil on kaks poega ja mitu lapselast. 
„Oli ilus augustipäev, käisime Er-
moga ratastega sõitmas. Viljapõllul 
oli vili just lõigatud, läksime sinna 
puhkama ning Ermo teatas: nüüd 
hakkame abielluma, ma leidsin 
kuupäeva – 22.02.22! Ja siis ta tegi 
viljapõllul ettepaneku,“ meenutas 
Anu erilist hetke, mida algul nal-
jaks pidas aga õige kohe jah-sõna 
ütles. 

Abiellumisest oli paar pikkade 
kooseluaastate jooksul varemgi rää-
kinud. Ermo ütles, et ta töötas aas-
taid välismaal ning suhe elukaasla-
sega oli kindel. „Oli palju jooksmist 
ning siis mõtlesid inimlikult, et 

milleks üleliigset jooksmist pulma-
dega veel juurde võtta. Aga eks me 
oleme muidugi seda teemat aruta-
nud. 12.12.12  kuupäev läks mööda 
ja ei jõudnud midagi konkreetset 
ette võtta. Aga nüüd enam edasi ei 
lükanud,“ rääkis mees. „Materiaal-
selt oli välismaal töölkäimine hea, 
moraalselt raske. On ju kuulda kui 
paljud paarid on moodsalt öeldes 
lahku kasvanud. Meie oleme inime-
sed, keda ei saa lahutada, oleme hin-
gesugulased, teame, et oleme kokku 
loodud.“

Mees märkis, et neil abikaasa-
ga on sünnipäevad samas kuus ja 
isegi sünnitunnistused on Rakve-
re perekonnaseisuametis ühel ja 
samal kuupäeval välja kirjutatud, 
küll erinevatel aastatel. „Ja sünni-
tunnistuste registreerimisnumb-

rid on peaaegu järjestikused – vaat 
milline kokkusattumus,“ lisas Ermo 
Remmelgas.

Lisaks sellele, et abiellumise kuu-
päev jääb hästi meelde, on see Rem-
melgate jaoks ka kooselu alustamise 
kuupäevale lähedal. „Kinnistame 30 
aastat kooselu,” märkis Ermo Rem-
melgas. „Meil oli kogu aeg hästi, 
nüüd on veel paremini.“

Miina ja Clan Gustav Aso olid 
ühed noorematest kena numbri-
kombinatsiooniga kuupäeval abiel-
lujatest, vanust 23 ja 24 aastat. Noo-
red kohtusid Rakvere ametikoolis. 
„Mina tundsin kohe ära, et tema on 
just see, kellega pere luua ja abielu 
sõlmida. Tunne oli õige,“ ütles nai-
ne. „Just,“ lisas mees.

„Tahtsime natuke erilisemat kuu-
päeva abiellumiseks,“ ütles värske 

abielupaar Aso. Noored lisasid, et 
nende mõlema jaoks on alati tähtis 
olnud suhe abieluks vormistada.

„Abielu seob kindlasti veelgi roh-
kem, edaspidi tead, et sul on abi-
kaasa alati kõrval,“ ütles Miina Aso. 
Abielu käisid nad sõlmimas kaheke-
si, pulmapidu plaanitakse aga järg-
miseks suveks. 

Abiellumiseks kõige populaar-
sem aeg Eestis on perekonnaseisua-
metnik Terje Pärnasalu sõnul juuli 
keskpaik, sest siis on loota suviseid 
ilmasid. Ka praegu on tema sõnul 
juba 22. ja 23. juuliks mitmeid abiel-
lumissoove laekunud. 

„Numbrimaagia algas aga aastast 
2005-2006, kus valiti abiellumiseks 
siis vastavalt 05.05.2005, 06.06.2006 
jne. 07.07.2007 oli meil samuti 14 
paari,” ütles Pärnasalu. 

Lääne-Viru noori kutsutakse koolivaheajal oma kutsumust leidma

K oolivaheajal, 1.-2. märtsil on 
Lääne-Virumaa 7.-9. klas-
si õpilased oodatud Uhtna 

põhikooli, kus Rakvere valla noor-
tevolikogu (RVNV) korraldab hoo-
ajakooli motoga Grande Finale.

Üritus tutvustab noortele karjää-
rivõimalusi, viise oma kutsumuse 
leidmiseks ning pakub ühist ajaveet-
misvõimalust. 

„Kahe päeva vältel saavad noored 
suurel hulgal uusi teadmisi, sõpru 
ning kogemusi, mis aitavad tule-
vikus kaasa neile oluliste valikute 
langetamisel,“ leiab üks hooajakooli 
korraldajatest, RVNV esimees Han-
naliisa Rebane.

Rebane rääkis, et eelmisel aastal 
korraldasid nad noortevolikogu-
ga vaimse tervise koostööseminari 
veebi teel ning nüüd taheti põnevat 
järge. „Arvasime, et karjääriteema 
oleks see, mis noori kõnetaks. Paljud 

ei tea veel põhikooli ega ka gümnaa-
siumi lõpus, mida nad elus tegema 

tahavad hakata. Mõtlesime kokku 
kutsuda noored inimesed, psühho-

loogid, töötukassast inimesed, väga 
laiapõhjalise seltskonna. Ja ei puudu 
ka meeleolukas õhtune programm,“ 
rääkis Rebane.

Motol Grande Finale on tema 
sõnul kaks tähendust: ühelt poolt tä-
hendab see unistuste karjääri, milles 
noor hooajakooli tegevuste käigus 
selgusele võiks jõuda ja teisalt on 
see Rakvere valla noortevolikogu 
esimese koosseisu viimane üritus – 
peagi on uued valimised.  

Hooajakoolis saab osaleda kuni 60 
Lääne-Virumaa noort, kelle jaoks 
on see tasuta, ettevõtmist toetab 
Rakvere vald. Kohapeal on ka kiir-
testimine. 

Viimane päev registreerimiseks 
on täna, 25. veebruar, täpsemat infot 
leiab nii Facebookist kui ka Instagra-
mist @rakverevallanoortevolikogu.

Katrin Uuspõld

Uhtna kool võtab koolivaheajal vastu kuni 60 noort Lääne-Viru õpilast, et teoks saaks 
hooajakool. Enamik tegevusi leiab aset äsja renoveeritud kõrvalhoones, endises sööklas, 
mis kannab nüüd Tegula nime. Foto: Uhtna põhikool

Perekonnaseisuametnik Terje Pärnasalu sõlmis 22.02.22 mitu abielu, teiste seas ka Anu Veisner-Remmelga ja Ermo Remmelga ametliku 
liidu. Foto: Katrin Uuspõld

MÕNE REAGA

Eesti tunnustab 
tänavu 148 inimest, 
teiste seas ka Elo Üleoja

L ääne-Virumaalt saab Valge-
tähe IV klassi teenetemärgi 
koorijuht ja muusikaõpetaja 

Elo Üleoja, kes on mitmetel laulu-
pidudel juhatanud lastekoore ja on 
Lääne-Virumaa koorimuusikaelu 
peamisi eestvedajaid.

Elo Üleoja on varasemalt nime-
tatud Lääne-Virumaa aasta õpeta-
jaks ja maakonna kultuuripärliks, 
ta on pälvinud Rakvere Krooni-
märgi ja kaks korda Eesti Koori-
ühingu aastapreemia – Valgetähe 
teenetemärki peab ta neist kõige 
erilisemaks. „See on Eesti Vabarii-
gi teenetemärk. See on täiesti tei-
ne olemus. Ei oska siia kõvale midagi panna!“ ütles tunnustuse eest tänulik 
Elo Üleoja. 

Koorijuht märkis, et loodetavasti on tegemist tähelepanekuga tema 
tööde ja tegemiste suhtes, mis on seotud Virumaa koorimuusika arenda-
misega. „Sellel sajandil olen elanud Virumaal, alguses Ida-Virumaal, nüüd 
Lääne-Virumaal ja aidanud kaasa väga paljude koorikollektiivide arengule. 
Ma loodan, et see on tunnustus pikemas plaanis tehtu eest,“ lisas Üleoja.

Hinnatud koorijuhid ja muusikapedagoogid on ka tema ema Ene ja isa 
Ants Üleoja, vend Mikk Üleoja on rahvusmeeskoori peadirigent. „Küllap 
on nii geenid kui kodune olemine suurel määral mind mõjutanud. Minu 
jaoks on olnud loomulik kulgemine mööda seda eriala,“ rääkis Elo Üleoja. 
Eesti Vabariigi teenetemärgi on saanud ka mõlemad ta vanemad. 

Elo Üleoja kogemust mööda võib rahulolu tunda nii laulukaare all, 
kontsertidel, aga ka proovides. „Tihti on proovisituatsioonis, õppeprot-
sessis toimunud helged muusikalised välgatused, ülim õnnestumine. See 
toidab nii lauljaid kui dirigenti,“ teadis ta.

Küsimusele, millist hinda on tulnud õnnestumiste eest maksta, vastab 
Elo Üleoja, et hinda teavad kõige paremini kindlasti tema lapsed. „Ei ole 
lihtne olla koorijuhist ema laps, kes õhtuti proovi tõttab. Väiksena olid 
tütred kooriproovides kaasas, mingil perioodil oli töökoormus meeletu. 
Arvan, et see kipub kõikidel kultuurisfääris töötavatel emadel nõnda ole-
ma, palju tuleb koduse elu arvelt. Nüüdseks on natukene koormust vähen-
datud ja mõistuspärastesse raamidesse viidud. Nüüd kui lapsed on suured, 
on meil rohkem koostoimetusi organiseeritud ka väljaspool koori- ja koo-
lielu,“ rääkis Üleoja. 

Praegu juhendab ta kammerkoori Solare ja kooristuudiot SO-LA-RE, 
Rakvere reaalgümnasiumi viit koori ning lisaks on ta ka reaaalgümnaasiu-
mis muusikaõpetaja. 

Praeguste andmete kohaselt astub Elo Üleoja dirigendina järgmisel kor-
ral üles koos kooristuudioga SO-LA-RE ja sõpruskooriga Ilmalilled 3. ap-
rillil Estonia Kontserdisaalis, kui toimub noorte laulupeo presentatsioon, 
Üleoja on kaasatud sinna lastekooride liigis.

Lääne-Virumaalt saavad tänavu teenetemärgi ka Tapal Suurtükiväepa-
taljonis teeniv vanemveebel Tommy Orumaa, kes on panustanud suurtü-
kiväe arengusse ning kümnel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osale-
nud 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni seersant Ingvar Lagerest.

President Alar Karis viitas riigi teenetemärkide andmise otsuse eessõ-
nas sellele, et Eesti Vabariik tänab oma teenetemärkidega inimesi, kelle 
sihikindlus, ennastsalgavus, pühendumus, leidlikkus või looming on ees-
kujuks paljudele teistele ning on muutnud kogu Eesti paremaks, hooliva-
maks, märkavamaks, ettevõtlikumaks.

Katrin Uuspõld

Koorijuht Elo Üleoja. Foto: Kammerkoor 
Solare koduleht

Inimeste puudulike andmete tõttu jäävad 
haigekassal väljamaksed tegemata
Koroonaviiruse laia leviku tõttu on viimastel kuudel väljastatud haiguslehtede 
arv erakordselt suur. Väljamaksete tegemine on haigekassal aga keeruline, sest 
tuhandete inimeste arvelduskonto andmed on riigiportaalis puudulikud.

Läinud aastal oli rekordkuu märts, kui ühes kuus maksti välja 62 000 hai-
guslehte summas 16 miljonit eurot. Eelmise aasta lõpul pead tõstnud Omikro-
ni tüvega seoses väljastati tänavu jaanuaris pea 55 000 haiguslehte.

Maksmise käigus on läbi aastate ilmnenud, et haigekassal puuduvad suu-
re hulga inimeste õiged pangakonto andmed, töövõimetushüvitise ülekanne 
tehakse aga just sellele arvelduskontole, mis on haigekassale edastatud. „Meie 
tahaksime maksta, aga ei ole, kuhu maksta. Seetõttu palume riigiportaalis oma 
arvelduskonto andmete õigsust ja olemasolu kontrollida,” rääkis haigekassa ju-
hatuse liige Pille Banhard. Andmeid saab lisada ja muuta riigiportaalis eesti.ee 
teenuses „Arvelduskonto ja andmed haigekassas“.

Banhardi sõnul on haigekassal juba alates 2019. aastast puudu enam kui 
7000 inimese arvelduskonto andmed, mille tõttu ei ole neile hüvitisi saadud 
välja maksta kogusummas, mis ulatub ligi 700 000 euroni. Rahalise hüvitise 
saamise õigus aegub kolme aasta jooksul.

Lisaks kontoandmetele palub haigekassa riigiportaalis üle kontrollida ja va-
jadusel uuendada oma kontaktandmed nagu telefon ja e-post.

Kuulutaja
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AS Rakvere Metsamajand on erakapitalil tegutsev firma aastast 1994. Toodame nii freesprussmaju kui ka karkassmaju. Lisaks
majadele toodame oma tehases uksi,aknaid,terrasse,piirdeid,treppe ja puitbriketti.
Oma toodangu oleme koondanud kaubamärgi Nordic Timber Homes alla. Meie tootmine asub Lääne-Virumaal, Rakveres. Peamised
kliendid on üle kogu Euroopa,samuti Jaapanis ja Kanadas,seetõttu läheb enamus meie toodangust ekspordiks,aga meeleldi täidame
ka Eesti klientide soovid.

Tööd saab TOOTMISTÖÖLINE
Töö kirjeldus: freesprussmajale erinevate detailide valmistamine;

tappimine, järkamine, freesprussmajade pakkimine.

Ootused kandidaadile:
* nõutav eelnev puidutöö kogemus
* tööpinkide tundmine ja nende käsitlemisoskus
* algatusvõime ja iseseisva töö oskus
* hea tehniline taip
* kohusetundlikkus
* tõsiselt töösse suhtumine
* valmisolek vahetustega tööks

Kasuks tuleb:
* tõstuki juhtimiskogemus
* kasuks tuleb pikaaegne kogemus puidutöötlemis ettevõttes

Ettevõte pakub:
* huvitavat tööd uuenevas puidutööstuses
* hea töö eest väärilist tasu

Töökoha asukoht:
Lääne-Viru maakond,
Rakvere linn, J. Kunderi tn 30

telefon: 508 3265,Kontakt:
e-mail: @rakveremm.eetaavi.sepp
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PAKUN TÖÖD

• Klienditeenindaja Tapa sõja-
väelinnaku kohvikus. Otsime 
enda kollektiivi tublit inimest 
teenindamaks maailma parimaid 
sõdureid! Kui oled töökas, kohu-
setundlik, rõõmsameelne ning 
otsid uusi väljakutseid, põnevat ja 
mitmekülgset tööd siis tule ja pane 
ennast proovile. Klienditeenindaja 
tööks on klientide teenindamine 
kassas, kaupade vastuvõtmine, 
kontrollimine, väljapanek ja soo-
jade suupistete valmistamine. 
Töötasu 1000-1200 € bruto. Oota-
me Sinu CV-d ja küsimusi aneira@
mail.ee. Tel 5397 4872

• Kui Sul on eelnev töökogemus 
õena ning soov töötada toetavas 
meeskonnas, siis tule meile tööle. 
TNP Konsultatsioonid pakub tööd 
õele üldhooldekodus: Imastu 
hooldekodu – Tapa vald (töötajal 
ööbimisvõimalus); Pruuna mõisa 
hooldekodu – Tapa vald; Pan-
divere pansion – Väike-Maarja 
vald. Tööle asumise aeg: kohe. 
Sõit tööle-koju kompenseeritak-
se. Töötasu 9 € tunnis (katseajal). 
E-post :tnpkonsult.personal@
gmail.com, tel 634 5177, 5560 6268

• M.K. Reis-X OÜ pakub tööd 
bussijuhtidele Rakvere, Tapa ja 
Kiviõli piirkonda. Lisainfo telefonil 
510 1872

• Rakvere Betoon OÜ otsib 
oma meeskonda C-kate-
gooria autojuhti Töö sisu: 
betoonisegude transport ja 
pumpamine objektil. Info tel 
526 0052

• Vajatakse CE-kategooria veo-
kijuhti Kunda piirkonda. Tel 509 
8328

• Põllumajandus ettevõte Vinnis 
võtab tööle FARMI LUKKSEPA
keevitamise oskusega. Huvi korral 
võta meiega ühendust. Kontakt tel 
5306 2106

• OÜ Vinimex võtab tööle seafar-
mi talitaja. Peamisteks tööülesan-
neteks on loomade hooldamine ja 
sulgude puhastamine. Huvi korral 
võta meiega ühendust tel 5341 
3329 või luule@vinimex.ee

OTSIN TÖÖD

• Otsin tööd tõstukijuhina Rak-
veres või selle lähikonnas. Tel 
5621 4712

• Naispensionär otsib tööd: ko-
ristamine, haige hooldus. Tel 
5808 5260 

LOE 
KUULUTAJAT 

INTERNETIS

WWW.KUULUTAJA.EE
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TASUTA Koolitused 2022
Teenindusalane vene keel (võimalus veel liituda)
15.02 - 22.03.2022 / 60 t,T; K; N kell 16.00 - 19.00
Tabeltöötluse baaskoolitus (MS Excel)
28.02 - 31.03.2022 / 30 t, E ja N kell 16.00-18.15
Digioskuste algtaseme koolitus
28.02 - 26.05.2022 / 50 t, E ja N kell 18.30 - 20.00
Omahinna arvutamine MS Exceli abil transpordi, laonduse ja
tootmise hinnakujundamisel
07.03 - 11.04.2022 / 30 t, E  kell 16.00-20.00
Karjääripööre-teadlik enesejuhtimine
07.03 - 30.03.2022 / 30 t, kell 15.30 - 19.15
Pagari- ja kondiitritoodete reklaamfotod ja videoturundus
15.03 - 05.04.2022 / 26 t,T ja K kell 16.00 - 19.00
Käsikaarkeevituse algkursus
11.04 - 25.04.2022 / 60 t, E;T; K; N; R kell 15.30 - 20.30
Savikrohvimine keskkonnasõbralikus ehituses
05.04 - 28.04.2022, / 32 tT ja N kell 17.00-20.00
Tervishoiu- ja hoolekandeasutuste puhastusteenindajate
täiendkoolitus 14.04 - 26.05.2022 / 50 t, N kell 10.00-15.30
Meeskonna juhtimine ja koostöö virtuaalplatvorme
kasutades , kell 15.30-19.15 /19.05 - 29.06.2022 60 t

AS Estonian Cell on Kundas asuv Euroopa suurim haavapuitmassi tehas, mis alustas tootmist 2006. aasta aprillis. Ettevõtte omanik on Austria
päritolu Heinzel Holding GmbH. Ettevõtet iseloomustab juhtimistasemete ja otsustusprotsessi lihtsus ja kiirus. Lisainformatsioon:
www.estoniancell.ee

Tehas toodab ligikaudu 188 000 tonni haavapuitmassi aastas, mis on erineva kvaliteetpaberi tooraineks. Ettevõtte kliendid asuvad Euroopas ja
Aasias, tarnijad Eestis ja Lätis. AS Estonian Cellis kehtivad põhiväärtused on vastutuse võtmine, austus, täiuslikkus ja ettevõtlikkus, mille
järgimist oodatakse igalt ettevõtte 96 töötajalt. Lisainformatsioon: www.estoniancell.ee
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 25. veebruar - 03. märts

SOODUSPAKKUMISED! 25. veeburar - 03. märts

2.98
3.98

2.68
7.34 €/kg

2.88

0.58
0.68

3.87 €/kg

Kodurulaad
(viilutatud) 200 g
Maks & Moorits

1.18
5.90 €/kg

1.48

Jäägri grillvorstid
365 g
Nõo

Hot Dog viineritega Mamma
135 g
Saarioinen

Suitsujuust
18%, 200 g
Tere

Juustupulgad
(suitsutatud) 100 g
Top Food

Dipikaste Farmi
(aiaürtidega)
200 g

Türgi jogurt
300 g
2 sorti

Pulgajäätis Idüll
100 ml / al 58 g
3 sorti

Juust Džiugas Piquant
(18 kuud laagerdust)
100 g

1.68
16.80 €/kg

2.28

6.98
9.98

1.28
9.48 €/kg

1.48

1.08
7.20 €/kg

1.28

1.64
8.20 €/kg

2.18

1.68
16.80 €/kg

1.98

1.14
5.70 €/kg

1.44

3.48
7.73 €/kg

5.48

0.84
42.00 €/kg

0.98

0.84
2.80 €/kg

0.98

0.44
4.40 €/l

0.64

1.38
0.06 €/tk

1.88

2.48
4.96 €/kg

2.88

Broileri kintsuliha
(suitsutatud) ~ 1 kg
Tallegg

Singi-šampinjonilõige
(viilutatud) 150 g
Rannarootsi

Juust Eesti täispiimast
(viilutatud)
32 % 450 g

17.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Üllatusmuna Kinder
20 g

Kuivik Desert
500 g

Keeduvorst Vene
(viilutatud)
150 g

Poolsuitsuvorst Lahe
1 kg
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!
25. veebruar - 03. märts

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A
1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:
4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+
Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:
Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1, .Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A
Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila küla,Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A
A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: Y. Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.Viljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

Karastusjook
Fanta ja Sprite
1,5 l

Pesupulber Ariel
(18 pesukorda)
1,35 kg
2 sorti

Puuviljavahuvein
Mull Rabarber
10%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT vein Franz
Hoffner Riesling
8,5%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Pesuloputusvahend Lenor
930 ml
3 sorti

Maitsestatud Viin Stumbras Vodka
Cranberry 40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Pyat Ozer
40%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Deodorant Old Spice
150 ml / 4 sorti

Hambapasta Sensodyne
Herbal Fresh
75 ml

Hambapasta Blend-a-Med
Anti Cavity
100 ml / 2 sorti

Tualettpaber Regina
Camomilla
3-kihti
4 rulli

Hügieeniside Naturella
Ultra al 8 tk
3 sorti

Püksmähkmed Pampers
Night  VP
al 19 tk
erinevad

Papptaldrikud Picnic Rukkilill
Ø18 cm / 12 tk

Lahustuv kohv Jacobs Aroma
100 g

2.58
25.80 €/kg

3.24

1.08
0.72 €/l

al 1.38

3.88
51.73 €/l

4.98

0.99
9.90 €/l

1.34

2.28
30.40 €/l

3.68

2.68
17.87 €/l

3.68

1.98
al 7.92 €/l

al 3.18

1.28
al 0.13 €/tk

1.48

7.48
al 0.26 €/tk

9.88

1.74
0.44 €/rull

2.18

2.28
9.12 €/l

3.28

1.68
1.81 €/l

2.38

1.58
al 2.11 €/l

2.28

0.99
0.08 €/tk

1.18

0.88
0.09 €/tk

1.18

3.68
2.73 €/kg

5.68

KPN Vein Murviedo Reserva
13,5%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Louis VX
30%, 0,2 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Aramis V
36%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Pipra naps
35%, 0,35 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gin Beefeater L.D.
40%, 0,7 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambapasta Colgate
Natural Extracts
Ultimate Fresh
75 ml

Šampoon + palsam Nivea
2in1
250 ml

Aknapuhastusvahend
ja täide Ajax
al 500 ml

Papptopsid Smile
(sinised) 240 ml
10 tk

+0.10
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• Ostan seisvaid autosid ja romusid! 
Ostan ka neid mida lammutus ei soo-
vi. Sularaha kohe kätte! Vajadusel re-
gistrist maha! Võib pakkuda absoluut-
selt kõike, ka paberiteta utiili. Tel 5631 
1001

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

• Ostan kastiauto maasturi! Näiteks l200, 
Navara, B2500, Ranger jne! Paku julgelt! Tel 
5565 9595

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

• Ostan auto kuni 1995. a. Tel 5592 9942

• Ostan seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Maksan 
õiglast hinda. Sobiva pakkumise korral tu-
len kohe järgi. Arveldamine ja dokumen-
tide vormistamine kohapeal.  Tel  5438 
0594

OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

 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

MÜÜA

ÜÜRILE ANTAVAD KORTERID: 

• 2 toaline möbleeritud korter  Näpil  
www.kv.ee/2623549  

• 1toaline korter, möbleeritud, Tapa, Eha 
12 www.kv.ee/3302848 

• 2toaline korter Vinnis, möbleeritud 
www.kv.ee/3268765 

• 2toaline korter Koigi külas (Järvamaa) 
www.kv.ee/3317359 

• 1toaline korter Põlvas (Vabriku 35) 
www.kv.ee/2710329 

• 2toaline korter Jõgeva (Kivi 2)  
www.kv.ee/3151249 

• Põltsamaal 2toaline korter Vägari 
www.kv.ee/3390213

• Põltsamaal Kamari külas  
www.kv.ee/3387961

• 1toaline Kaarepere (Jõgevamaa) 
www.kv.ee/3407133

• 1toaline Kohtla-Järve, Ravi 1
www.kv.ee/3335472 

Lisainfo tel 5624 4605 igor@sacito.eu
JÄRELMAKSU VÕIMALUS. TINGI! 

Maja Kandla külas, Saaremaal 
krunt 7200 m2, maja 92 m2. 

www.kv.ee/3205100

Soodushind 35 000 €
Vana hind 40 000 €

2-korruseline kortermaja Vändra 
alevis. Üldpind 1013 m2. 

www.kv.ee/2335034

Soodushind 55 000 €
Vana hind 65 000 €

Maja Kastre vallas Tartumaal.
Krunt  1300 m2.  

www.kv.ee/3367358

Uus hind 35 000 €
Vana hind 45 000 €

3-toaline korter Pärnu linnas, 
võimalus ehitada II korrus. 

www.kv.ee/3312421

Soodushind 70 000 €
Vana hind 83 000 €

Müüa 2-korruseline maja 
Tõrma külas, krunt 3500 m2. 

www.kv.ee/3134721

Soodushind 43 000 €
Vana hind 48 500 €

Hind 16 500 €

Korter Siimusti alevis 
3-toaline 48,9 m2.  

www.kv.ee/3344855

Soodushind 34 000 €
Vana hind 37 500 €

Aseri lähistel maja koos 
krundiga 1,4 ha. 

www.kv.ee/3362079 

Soodushind 15 500 €

Müüa Tapal Eha 12, keskküte, II k, 
1-toaline möbleeritud korter.  

www.kv.ee/3401649

Vana hind 17 500 €

Müüa Koigi külas (Järvamaa) 
1-toaline korter, I k, möbleeritud 

43,6 m2, rõduga. 
 www.kv.ee/3401638

Soodushind 18 500 €
Vana hind 20 000 €

Müüa Kaareperes remonti vajav 
korter, II k, rõdu.õhksoojuspump. 

www.kv.ee/3401456

Soodushind 15 500 €
Vana hind 16 500 €

Müüa Vinnis 2-toaline korter 
38,9 m2, möbleeritud, III k. 

www.kv.ee/3401416

Soodushind 34 500 €
Vana hind 36 500 €

Müüa Jõgeva linnas 2-toaline 
korter Kivi 2, V korrus.

www.kv.ee/3401696 

Soodushind 24 500 €
Vana hind 26 500 €

Müüa Näpil 2-toaline 
remonti vajav korter.  

www.kv.ee/3401786 

Hind 43 500 €
Vana hind 45 500 €

Müüa Põlvas remontivajav korter 
Vabriku 35. 

www.kv.ee/3401756

Soodushind 22 500 €
Vana hind 25 000 €

Müüa Kohtla-Järvel 
1-toaline korter. 

www.kv.ee/3405973

Soodushind 6000 €
Vana hind 7500 €

Müüa Põltsamaa v  Vägari külas, 
2-toaline korter, keskküttega. 

www.kv.ee/3401447

Soodushind 13 800 €
Vana hind 15 800 €

Müüa Põltsamaa v Väike-Kama-
ris 2-toaline möbleeritud korter 

(ahik+õhksoojuspump).
www.kv.ee/3396689

Soodushind 15 800 €
Vana hind 16 800 €

Ostan külgkorviga vana 
mootorra  a, pakkuda 
võib ka lihtsalt vana 

mootorratast, 
külgkorvi ja varuosi. 

Tel 527 4255TeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

VÕTAN MÜÜKI KINNISVARA NING AITAN
SIND KÕIKIDES KÜSIMUSTES!

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

GARANTEERIN SULLE PARIMA HINNAGA
TEHINGU!

SWEN PAHKLA
swen.pahkla@uusmaa.ee

tel.51 023 90l 51 023 90

a.ee

KINNISVARA

• Müüa ahiküttega 2toaline 41 m2 suurune 
korter, Pikk 37 Rakvere. Hind 26  650 €. Tel 
5034972, info@ko.ee

• Müüa 2toaline korter, mis ootab omanikku, 
kes soovib luua omanäolist elamist. Korter on 
täielikult puhtaks roogitud vanast ehitusmater-
jalist ja pudedatest seintest. Saab kohe ehitama 
hakata. Korter asub I korrusel päikesepoolses 
küljes renoveeritud majas energiamärgisega B+. 
Kui tekkis huvi, helista tel 512 1648

• Müüa 2toaline rõduga ja keskküttega kor-
ter Vinnis. II korrus, maja keskel, avatud 
köök ja suurtuba, suur magamistuba, WC ja 
duširuum asuvad koos. Maja renoveeritud, 
korteris uued radikad, uued pakettaknad, uus 
torustik. Keskmises seisukorras, vajab väikest 
remonti. Tel +358 41480 6892 või liiav0301@
gmail.com

• Müüa või üürile anda 2toaline keskküttega 
korter Rakkes. Tel 5656 8057

VAHETUS
• Vahetada 2toaline korter Rakveres 2toalise
korteri vastu Kuusalusse. Tel 5800 4765

OST

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

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

• Ostan ahiküttega korteri 1-3 tuba Rakveres. 
Tel 5347 7180

• Naine kahe lapsega soovib osta 3toalise kor-
teri Põlva linnas majja, kus ei ole gaasipliiti ega 
gaasikütet. Kui kellelgi on plaanis Põlvas varsti 
3toaline korter müüki panna, võib ka sellest 
teada anda. Tel 554 0949

• Soovin osta maja Kundas või Rakveres. Kin-
nisvaraportaalide pakkumistega tuttav. Kirjuta: 
kiriannelile@outlook.com, tel 502 0734

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

• Ostame perega talu/maakodu Lääne-Viru-
maal. Interneti kuulutustega oleme kursis. Kin-
nistu võiks olla vähemalt 1 h, aga vaatame üle 
kõik pakkumised! Võta ühendust tel 5568 0792

• Soovin osta igas seisukorras maamaja või 
talumaa kinnistu ilma hoonestuseta. Võib olla 
ka suurem kinnistu koos põllu ja metsaga. Tel 
5636 4922

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

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

• Soovin osta garaaži Rakveres, võib vajada 
remonti. Tel 5340 3775

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 9942

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

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda või müüa 1toaline keskküt-
tega korter Tamsalus (tuba, köök, vannitu-
ba, esik, pakettaknad, turvauks). Tel 5680 
1956

• Rendile anda 2toaline korter (53 m2) Rakve-
res, ahjuküttega. Hind 350 € + kommunaalmak-
sud. Tel 508 3993

• Üürile anda 2toaline mugavustega korter
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega möbleeri-
tud korter Rakveres, vesi õues, üüri hind 130 € 
+ maksud. Info tel 527 0058

• Üürile anda 2toaline renoveeritud ahjukütte-
ga korter Haljalas. Üür 195 € + kommunaalid. 
Info tel 5667 0958

• Anda üürile pikemaks ajaks garaaž-laoruum
Rakvere kesklinnas, Saue 3, pindala 45 m2, 
hinna sees G4S valveteenus. 210-le eurole 
lisandub elektrikulu ja prügivedu. Vesi puudub. 
Tel 501 5169

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa väga korralik Honda Civic, 1998. a, 1.4 
bensiin, 66kW, väga ergas ja samas võtab vähe 
kütet. Auto halli värvi, autol konditsioneeri, 
el aknad, ülevaatus värskelt tehtud. Kere on 
heas seisus. Hind 1100 €. Helistada tel 5809 
6086

OST

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

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

• Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüü-
gihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, 
riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com 
või tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks: www.seisevauto.ee



Kuulutaja reede, 25. veebruar 2022 9KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

Info tel 504 0118

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

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

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 
325 5505

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

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. Tel 
554 6353

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

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

• Veo- ja kolimisteenus ka kolu vedu prügi-
mäele. Tel 506 1547

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja planeerimisteenu-
seid ekskavaatoriga.  Tel 520 7616    

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

EHITUSTEENUS

• Santehnilised ehitus- ja parandus-
tööd. Biopuhastite, septikute paigaldus 
ja müük. Küsi pakkumist ka hajaasustuse 
programmile! Tel 5757 0202, erlend@
eestiseptik.ee

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööd. 
Eramajas, korteris kui ka tootmishoo-
nes. Tehnosüsteemide hooldus, remont 
ja diagnostika. Eriväljasõidud 7 päeva 
nädalas. info@watercat.ee, tel 5697 9409

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, re-
mont, rõngaste vahetamine ja kaevuümbriste 
ehitus. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

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

• Vannitoa täisremont Rakveres. Tel 508 3993

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

• Pakume üldehitusteenust. Tel 501 3862

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele remon-
ti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Korterite ja vannitubade remont. Tel 
5633 1530

• Maalritööd, trepikodade remont, fassaadi-
de värvimine, üldehitus, renoveerimistööd.
Tel 5897 9293, Ehmes.ee. Lai 3 a

• Maalritööd. Tel 503 0406

• Teeme igasuguseid l ammutustöid. Tel 
5891 6787   

• Ehitus, viimistlus ja remonttööd (plaati-
mine, pahteldus, parkettitööd). Tel 504 5560

• Kogemustega elektrik teostab erinevaid 
elektritöid. Hind kokkuleppel. Tel 5689 4149  

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Virumaal. 
Üldehitus, siseviimistlus, hoone vundamen-
tide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

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

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

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. Tel 
522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste likvideerimine. 
Tel 5552 8487

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

• Rakvere Küttesalong pakub küttesüstee-
mide paigaldust ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee
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SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142
Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
(suure 8-tollise rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 
CC (1600 €), 200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D 
lastele 60CC (400-425 €).
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega; 
140CC (1200 €); 150CC (1200 €) - õliradiaator. 
KROSSIKAD lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €)
250CC 19-21 tolli (1950 €)
• Elektristarter
• Spido
• Tuled, suunatuled
• Peeglid
• 5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (Hind 375 €) ATVle (300 €), krossikale 
125CC (260 €). 4T, 2T 50CC (425 €)

•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 165 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

Katuste lumekoristus ja 
jääpurikate eemaldus. 

Tel 5553 0770

Pööningute, keldrite ja 
muude ruumide 

puhastamine prahist koos 
äraveoga. 

Tel 5553 0770

NAISTE- JA MEESTEJUUKSURID
5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK
Kaire tel 5566 2712

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

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

    L 9-15

Võtame tööle naistejuuksuri. 
Tel 5897 9293

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 45 €/rm 

Tel 5043 246

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Kortermaja trepi-
kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770

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)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

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

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

Terrasside, puukuuride 
ja muude varjualuste 

ehitamine. 

Tel 5553 0770

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

Müün, paigaldan ja
 remondin õhksoojus-

pumpasid ja 
konditsioneere. 

Tel 502 4944

MUUD TEENUSED

• Koduhooldusteenus sisaldab koduabi 
ja hooldusabi. Koduabi on isiku abistamine 
igapäevaeluks vajalikel tegevustel. Tel 5347 5132

• Pehme mööbli remont, veo võimalus. Tel 
506 1547

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

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

• Kogemustega kõrgharidusega raamatupidaja 
osutab fi rmadele raamatupidamisteenust. Tel 
55686 385, 5688 7448; e-mail: benedicion2@
gmail.com 

• Raamatupidamisteenus ettevõtetele. 
Majandusaasta aruanded. kadi.ryytel@gmail.
com, tel 5346 6873

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

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

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. Tel 
5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. Tel 
5672 7175

• Müüa uus inverter generaator 6kW, 
bensiin. Lisainfo tel 523 5181

• Müüa terve 1943 aastakäik rindelehed
(UUS RADA) 140 tk. Nõukaaegseid vene- 
ja eestikeelseid lasteraamatuid, tehnika 
ajakirju, postkaarte ja marke, märke, 
kalendreid, tikutoosietikette, vimpleid, 
vanu kellasid, fototehnikat, ordeneid, 
albumeid, heliplaate ja kassette, laua-
nõusid, raadioid, telefone, ja kila-kola. 
Helista õhtuti tel 508 6959

• Müüa nõukaaegsed kinoprojektorid 
(UKRAINA ja LUTŠ) palju fi lmilinte (8 mm 
ELU), telefonikaarte, suveniire, šellak- ja 
vinüülplaate, helikassette, roostevabast
õlleankru, vana mootorratas K-175 A.do-
kumendiga, EW ja Tsaariaegseid fotosid
ja postkaarte ja muud kila-kola. Helista 
õhtuti tel 508 6959

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid esemeid, 
ka mööblit ja väärismetalle. Tühjendusostud 
majapidamiste likvideerimisel. Raha kohe, koju 
kutsed tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, Rakve-
re. Tel 324 0542, 528 2330, info@hansaantiik.ee

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

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

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

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõusid,- too-
teid. 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 NSVL fotoaparaate, objektiive, 
vahvliküpsetajaid, värvilisest klaasist 
vaasid, kujukesed ja muud! Tel 5607 6805

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigaldab 
ja hooldab! Kui otsid õhksoojuspumpa 
siis küsi meilt pakkumist! Õhksoojuspump 
on väga mugav ja säästlik küttelahendus. 
Tasuta konsultatsiooni tel 5662 2050 või 
http://www.rakverekliima.ee MEIL ON 
LÜHIKE OOTEAEG!

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja lepapuid 
(40 liitrilises kotis). Halgude pikkus 30 cm. 
Hind lepal 3,50 €/kott ja kasel 4 €/kott. 
Tel 505 1528

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

• Müüa toored lõhutud küttepuud. Halu pikkus 
vastavalt kliendi soovile. Saadaval: hall lepp, 
must lepp, kask, metsakuiv kuusk. Hinnad. Ala-
tes 40 €/ruum. Lääne-Virumaa, Väike-Maarja 
vald. Tel 5375 4750

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud kuivi kütte-
puid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 5074 553       

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 5632

•  Müüa erinevaid sorte puitbriketti ja pelletit
6/8 mm ning kivisüsi 25/1000 kg. Transport 
hinnas. Tel 5390 0545    

• Müüa küttepuid aastaringselt koos kohale 
toomisega, veokile laotult 5-15 m3. Kuivad 38, 
50 cm ja toored 30-50 cm, hinnad soodsad. 
Tel 503 031
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Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

kuulutused.kuulutaja.ee

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

MÜÜA KÜTTEPUID 
Toores lepp - hind alates 40 €/rm, 

kuiv lepp - hind alates 55 €/rm, 
saadaval ka sangleppa ja kaske. 
Puud on laotud 5 m3 alustele, 

hind alates: hall lepp 300 €, san-
glepp 320 €, kask 380 €. 

Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport hinnas. 

Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

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

TEOSTAME: 






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

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

Ostame 

parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

EHITUS

• Ostan vask, messing, pronks ja roostevaba
plekki paksusega 0,15-0,2. Tel 516 7053

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

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

•  Müüa soodsalt saematerjali. Tel 501 2905   

METS
PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa kuni 40 heinarulli d=1200 mm, hein 
tehtud juulis 2021 ja hoitud katte all. Tel 514 
6571

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

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

VANAVARA

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

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

•  Ostan majapidamise likvideerimisel igasu-
gust vanakraami ja kila-kola, viina ära teie 
mittevajalikud asjad jäätmekeskusesse. Tel 
503 1849

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

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

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rinna-
märke, medaleid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju muud. Kõik 
vana huvitab! Tel 5872 5458

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

TEATED

• Tulge mulle külla, Laada 14 ja teeme 
juuksed korda! soeng5@hotmail.com, 
tel 5620 3174

TUTVUS

• Mees 70-aastane Tallinnast, pikkus 167 
cm, soovib tutvuda naisterahvaga, võib olla 
meeldivalt täidlane. Palun ainult helistada tel 
5694 3171

• 70-aastane 170 cm pikk majanduslikult kind-
lustatud naine otsib ausat juhiloaga sõbraliku 
meest oma kodusse. Sobivusel kindlustan sind 
koduga. Noored ja napsumehed mitte tülitada. 
Helista tel 5433 0055

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

Südamlik kaastunne 
lastele ja lastelastele  
ILMAR TIIMUS 

kaotuse puhul. 
KÜ Sõmeru Põllu 7 

maja rahvas 

Lääne-Virumaa kliima- ja 
energiakava valmib suve lõpuks 
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) on alustanud maakonnale kliima- ja 
energiakava koostamist, mis annab maakonnale suunised ja tegevuskava Lää-
ne-Virumaa säästva, elujõulise ja targa arengu tagamiseks. 

VIROLi tegevjuhi Sven Hõbemägi sõnul hakkab kliima- ja energiakava koos-
tamise protsess toimuma paralleelselt maakondliku arengustrateegia ja tegevus-
kava uuendamise protsessiga. 

Kava koostamist viib läbi ettevõte Hendrikson & Ko koos ettevõttega Alkranel 
OÜ. Maakondlik kliima- ja energiakava on arengudokument, mis annab valdade-
le omavalitsuspõhise sisendi arengudokumentidele ja eelarvesse, mille rakenda-
misel saab liikuda  kliimaneutraalsuse poole. Lisaks on koostatav kliima- ja ener-
giakava abiks erinevate struktuurivahendite kaasamisel.

Lääne-Virumaa elanike arvamuse kaasamiseks on loodud veebipõhine küsi-
mustik, kus kodanikud saavad avaldada arvamust teemavaldkondade lõikes. „Kü-
simustiku täitmine võtab aega umbes 10 minutit ning portaal jääb avatuks kuni 
20. märtsini 2022. Küsimustikuni jõuab läbi Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ko-
dulehe või Facebooki konto,“ selgitas VIROLi arendus- ja väliskoostöö spetsialist 
Anu Oja. 

Kava koostamisel tehakse koostööd ka sõprusmaakonna Agderiga Norrast, kes 
jagab kohaliku omavalitsuse spetsialistidele ja sidusrühmade esindajatele oma ko-
gemuste põhjal parimaid praktikaid seoses kliima- ja energiakavade koostamisega 
ning nende reaalsete rakendamisevõimalustega. 

Kliima- ja energiakava avaseminar on plaanitud aprilli, kava ise peab valmima 
suve lõpuks. 

Ettevõtmist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna  ja Finantsmehhanismi 
2014−2021 toetuse programmist „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega 
kohanemine“. 

Kuulutaja
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Müügil ka süldi ja pasteedi materjal,
subproduktid, sealihakonservid.

Info ja ettetellimine tel: 5358 6772
vajanguperefarm@gmail.comvajanguperefarm@gmail.com perefarm

Sealiha
al veerand seast 2. 04 €/kg2. 04 €/kg2. 04 €/kg

2. 06
SÕBRAKUU PAKKUMINESÕBRAKUU PAKKUMINE

LIHAPOOD RATASTEL
Lääne-Virumaal kojuvedu

TASUTA
Lääne-Virumaal kojuvedu

TASUTA

ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

KONSULTATSIOONID JA MENTORLUS

ARVUTIKOOLITUSED

RAAMATUPIDAMINE

PERSONALITÖÖ

ILUKOOLITUSED

ETTEVÕTLUSE KIIRKURSUS

E-ÕPPE KURSUSED PILVEKOOLIS

ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

KONSULTATSIOONID JA MENTORLUS

ARVUTIKOOLITUSED

RAAMATUPIDAMINE

PERSONALITÖÖ

ILUKOOLITUSED

ETTEVÕTLUSE KIIRKURSUS

E-ÕPPE KURSUSED PILVEKOOLIS

Täiskasvanute tööalased täiendkoolitused Tallinnas, Tartus, Rakveres, Jõhvis ja Pärnus

Rakvere
Lääne 36
Tel 511 0286

LAOMÜÜK

Lepapuidust mööbel
sauna ja suvilasse,

voodrilauad, lavalauad,
põrandarestid

REISKA PA OÜ

PARIMAD HINNAD

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

S bralik koostöö kliendigaõ
ja kvaliteetne teenus!
Tel 53 451 061, 324 0893

www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES
B-kat 07.03 ja 29.03

TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!
B-kat e-õpe 17.03 ja 07.04
A, A1, A2, AM, BE, C, CE,
D koolitusega võib alustada
igal ajal Rakveres ja Jõhvis

Esmaabi koolitus:
03.03 ja 17.03

Kõiki kategooriad saab
õppida ka VENE KEELES!

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK
•UUS VALIK mööblit

•Kaup kohe kätte
•Transpordiv imalusõ

•Komplekteerime köögimööblit
eritellimusel

Tel 32 71 533

•Hind sisaldab soovi korral
montaaži kaupluses

Puiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-VirumaaPuiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-Virumaa

Telefon: 513 4946  OÜ IsoVent Ehitus

Ventilatsioonisüsteemide

projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus,

Kortermajade ventilatsioonilahendused

www.isovent.ee   I   isovent@isovent.ee

Helista või kirjuta: tel. 5346 8877 Carmen / carmen@vahvaplekksepp.eu, carmen@karukatus.ee
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