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Ohutult ja lilleliselt, 
Nädalavahetusel on avatud DRIVE-IN, 
ehk müük õuest ja nädala sees nii toast, kui õuest.

Pühapäeval, 7. märtsil kella 12-18, müük õuest

Esmaspäeval, 8. märtsil kella 8-18

olge hoitud!

Pargi 26 on avatud:
Väikese Ingli lillepood Kundas,

Väikese Ingli lillepood Rakveres,
Kastani pst 21 on avatud:

Tel 520 6646

Tel 5787 6444

Laupäeval, 6. märtsil kella 10- 16

Pühapäeval, 7. märtsil kella 12-18

Esmaspäeval, 8. märtsil kella 7-20

Eramajaomanikud saavad toetust 
energiatõhususe suurendamiseks

K ui Rakvere ja Virumaa korteriühis-
tud võivad uhkust tunda renoveeri-
tud hoonete üle, siis alates 1. märt-

sist avanes võimalus energiatõhususele 
suunatud tegevuste jaoks toetust taotleda 
ka eramaja- ja suvilaomanikel. Taotluse 
tingimused ei ole küll liiga keerulised, aga 
siiski on hea teada, milleks toetust antakse. 
Proovin allpool anda ülevaate peamistest 
tingimustest, milliseid on majaomanikel 
vaja teada toetuse taotlemiseks.

1. märtsil avas KredExi taotlusvooru 
väikeelamute, suvilate ning aiamajade 
omanikele. Meetme eelarve on 1,3 miljo-
nit eurot ja taotlusvoor on avatud eelarve 
ammendumiseni. Toetuse eesmärgiks on 
väikeelamute energiatõhususe ja parema 
sisekliima saavutamine ja väikeelamute 
energiakulude vähendamine ning taastuv-
energia kasutuselevõtu soodustamine.

Toetust saab taotleda iga füüsiline isik, 
kelle omandis on üksikelamu, ridaelamu, 
kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga 
elamu või ridaelamu, samuti ka suvila või 
aiamaja, kui see rekonstrueeritakse toetuse 
abil alaliseks kasutamiseks ja ehitisregist-
ris muudetakse kasutamise otstarve tööde 
lõppemisel üksikelamuks.

Hoone terviklikul rekonstrueerimisel 
on toetuse määr abikõlblikest kuludest ja 
maksimaalne toetussumma väikeelamu-
le väljaspool Tallinna, Tartut ning Har-
ju- ja Tartumaad 50 protsenti ning kuni 
50 000 eurot elamu kohta. Tallinnas, Tar-
tus, Harju- ja Tartumaa valdades on toe-
tuse määraks 30 protsenti. Seega Rakveres 
ja Lääne–Virumaal saab toetust taotleda 
50 protsendi ulatuses toetuse eesmärgile 

vastavatest töödest.
Suvila ja aiamaja terviklikul rekonstruee-

rimisel on toetuse määr 30 protsenti abi-
kõlblikest kuludest ja maksimaalne toetus-
summa kuni 30 000 eurot.

On oluline, et rekonstrueeritav hoone 
oleks kasutusele võetud enne 2000. aas-
tat ning et  väikeelamu on taotleja alaline 
elukoht. Samuti peab omanikul olema  ole-
mas omafinantseering vähemalt selles osas, 
mida toetus ei kata.

Toetust saab küsida selliste tööde läbi-
viimiseks nagu fassaadi, sokli või vunda-
mendi soojustamine, katus, katuslae või 
pööningulae soojustamine ning akende ja 
välisuste vahetamine või renoveerimine. 
Samuti elamu esimese korruse põranda 
või kütmata ruumi kohal asetseva põranda 
soojustamine, küttesüsteemi asendamine 
või rekonstrueerimine, ventilatsiooni-
süsteemi rajamine, asendamine või re-
konstrueerimine, taastuvenergia tootmis-
seade soetamine. Lisaks mitmesugused 
muud tööd, mille kohta leiate rohkem infot 
KredExi kodulehelt.

Nii et head Rakvere eramajaomanikud, 
võiksite kaaluda avanenud riiklike toetus-
võimaluste ärakasutamist ning oma elami-
se selle pilguga üle vaadata ja mõelda, mida 
te saaks toetuste abil oma majapidamises 
ära teha, et suurendada energiatõhusust 
ning vähendada seeläbi maja ülalpidami-
seks vajalikke kulutusi ja anda oma panus 
Rakvere kliimaeesmärkide saavutamisele.

Andres Jaadla,
Rakvere abilinnapea

TÄNA MAAILMAS

1946: Churchilli kõne vihastas Stalinit

T äna 75 aastat tagasi, 5. 
märtsil 1946. aastal pidas 
Suurbritannia ekspea-

minister Winston Churchill 
Ameerika Ühendriikides oma 
karjääri ühe kuulsama kõne, 
milles ta rääkis „raudse eesrii-
de“ langemisest Euroopale.

Vahetult pärast Teise maa-
ilmasõja lõppu Euroopas, 
1945. aasta juulis toimusid 
Suurbritannias parlamendiva-
limised, senine peaminister ja 
tooride juht Winston Churc-
hill pidi valitsusjuhi kohalt 
taanduma.

Aga järgmise aasta alguses 
sõitis Churchill puhkusele 
Ameerika Ühendriikidesse. 
Juba enne Londonist lahku-
mist oli ta USA presidendilt 
Harry Trumanilt saanud ette-
paneku esineda kõnega Fulto-
ni linnakeses asuvas õppeasu-
tuses Westminster College.

Churchilli esinemine lei-
dis aset 1946. aasta 5. märtsi 
pärastlõunal, rõhutades, et ta 
esineb eraisiku, mitte riigi-
juhina. Churchilli määratluse 
kohaselt on „raudne eesriie“ 
laskunud Euroopa peale – ala-
tes Szczecini linnast Lääneme-
re ääres kuni Trieste linnani 
Aadria mere ääres. Kesk- ja 
Ida-Euroopa riike juhivad po-
litseivalitsused, mis alluvad 
Moskva mõjule ja kontrolli-
le. Veel rõhutas Churchill, et 

Moskvast juhitakse kommu-
nistlikke viiendaid kolonne 
kogu maailmas, esitades sel 
viisil väljakutse kristlikule 
tsivilisatsioonile. Churchill 
rääkis ka Nõukogude Vene-
maa ettearvamatusest, viimase 
soovist lõputult ja piiramatult 
levitada oma mõjuvõimu ja 
doktriine kõigil mandritel.

Kõike seda arvesse võttes 
kutsus Churchill Suurbritan-
niat ja Ameerika Ühendriike 
üles väsimatult ja kartmatult 
propageerima vabaduse ja 
inimõiguste põhimõtteid kui 
ingliskeelse maailma ühist pä-
randit. Lisaks teatas Churchill, 
et venelased saavad aru ainult 
jõust ja põlgavad sõjalist nõr-
kust, mistõttu väike jõudude 
ülekaal vaenlase poolel toob 
neile kaasa kiusatuse alusta-
da omavahelist jõuproovi. Nii 
peavad oraatori sõnul lääne-
liitlased kindlustama endale 
üsna suure sõjalise üleoleku, 
sealhulgas ka tuumarelvade 
osas, kuna see oleks tõhusaks 
heidutuseks.

Nõukogude Liidu liidrite 
vastus Churchilli ookeani-
tagusele esinemisele ei jäänud 
tulemata, kuigi see võttis aega 
enam kui nädala. Jossif Stalin 
nimetas intervjuus ajalehele 
Pravda 14. märtsil Churchilli 
kõnet ohtlikuks aktiks, mille 
eesmärgiks on külvata lahk-

helisid liitlasriikide vahele ja 
takistada riikidevahelist koos-
tööd.

Aga Churchilli ennast võrd-
les Stalin Hitleriga, nimetades 
tedagi sõjaõhutajaks ja rassis-
tiks. Stalin rõhutas, et Hitler 
vallandas sõja, kuulutades, et 
ainult saksakeelsed inimesed 
on täieõiguslikud inimesed, 
ning Churchill raius kivisse 
selle, et maailma saatuse üle 
peaksid otsustama ainult ingli-
se keelt kõnelevad rahvad.

Fultoni kõne järgsed sünd-
mused arenesid vastavalt 
Churchilli stsenaariumile, mil-
le kohaselt tugevnes inglaste ja 
ameeriklaste ühtsus võitluses 
kapitalistliku ja sotsialistli-
ku maailma vahel. Churchilli 
kõne nägi ette eesseisva kül-
ma sõja ajastu põhijooni koos 
maailma bipolaarse lõhenemi-
se, angloameerika telje keskse 
rolliga läänesüsteemis, ideo-
loogilise vastasseisu ja sõjalise 
ülekaalu poole püüdlemisega.

USA poliitika NSV Liidu 
suhtes võttis pärast Fultoni 
kõnet uue suuna: võeti kurss, 
et piirata kommunistliku ideo-
loogia levikut Lääne-Euroopas 
ja takistada Nõukogude Liidu 
toetust kommunistlikele liiku-
mistele maailmas.

Allan Espenberg
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RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

Optometristi vastuvõtt
6., 13., 20., 27. märts
Silmarõhu kontroll

6., 27. märts

Silmanägemise kontroll

TASUTA!

Eelregistreerimine telefonil:
322 3354

T-R 9-18, L 9-14

Tallinna tn 16, Rakvere

Rakverre püstitatakse skulptuur Edith Kotka-Nymani auks
Kui ülemöödunud nädalal toi-
mus näituse „Meie, virulased“ 
avamine, teatas kuraator Riho 
Hütt, et lisaks Lääne-Virumaa 
kunstnike loomingule saab 
galeriis tutvuda ka Rakvere 
aukodaniku Edith Kotka-
Nymani skulptuurikonkursil 
osalenud viie ideekavandiga. 
„Kesksel kohal troonib võidu-
töö,“ sõnas Hütt.

Rakvere abilinnapea Laila 
Talunik, kelle vastutusvald-
konnad on kultuur, haridus, 
noorsootöö ja sport tutvustas 
põgusalt tulevase monumen-
di saamislugu. Talunik rääkis, 
et idee püstitada Rakvere lin-
na aukodanikule Edith Kot-
ka-Nymanile skulptuur tuli 
Marko Pomerantsilt. „Minu 
teada pole palju linnasid, kus 
valitsuse vahetusega pan-
nakse koalitsioonilepingusse 
punkt, et tuleb püstitada ka 
üks skulptuur, mis poleks rat-
samonument,“ heitis Tartu 
Kõrgemas Kunstikoolis skulp-

tuuri õppinud abilinnapea 
viimasel ajal Eestis toimunud 
monumentide saagade üle nal-
ja.

Abilinnapea jätkas, et temal 
ja linnakunstnik Marju Püü-
metsal analoogne kogemus, 
kuidas skulptuurikonkurssi 
korraldada, puudus. Naised 
pidasid nõu Eesti Kujurite 
Ühendusega, mille peale üldse 
mõelda, kui n-ö lähteülesan-
net koostama hakatakse: mis 
peaks olema kindlasti kirjas, 
et see oleks osalevatele kunst-
nikele ka atraktiivne, kui pikk 
hanketähtaeg oleks piisav jne.

„Kõik sai üsna peensusteni 
läbi arutatud,“ selgitas Talu-
nik ja jätkas, et järgmine etapp 
oli töörühma moodustami-
ne, kuhu kuulus ka Edithi tü-
tar Katrin Nyman-Metcalf ja 
mõned Edithi sõbrad, kellega 
arutati, milline skulptuur olla 
võiks.

„Mõnes mõttes oli prot-
sess pingeline, sest alguses 

oli meil nagu kaks poolust. 
Ühest küljest pere, kes algu-
sest peale oli mõelnud, et kui 
räägitakse Edithile mälestuse 
jäädvustamisest linnaruumis, 
kas see võiks siis lihtsalt pink 
olla, kuna Edith oli väga taga-
sihoidlik inimene. Teisel poo-
lel oli Marko Pomerants, kes 
kujutles uhke pronksskulp-
tuuri sellise Edithiga, nagu 
sõbrad teda mäletasid. Meie 
Marju Püümetsaga polnud 
algul kummagi ettepaneku-
ga rahul, sest arvasime, et 
ühest küljest pingist oleks liiga 
vähe ja samas ei tahaks telli-
da ka etteöeldud kujundusega 
pronksskulptuuri, mis poleks 
ehk kunstnikele huvitav välja-
kutse,“ rääkis abilinnapea.

„Lõpuks jõudsime komp-
romissini – paneme kaks asja 
kokku, et tekiks koht, kus 
istuda, puhata ja mõtiskleda 
ning vaadata midagi erilist, 
mis sümboliseerib kõike seda, 
kes Edith oli,“ jätkas Talunik.

Abilinnapea märkis, et 
töörühmast oli palju abi, sest 
igaüks kirjutas ka väikese es-
see, mida talle Edith tähen-
das, milliseid sümboleid kan-
dis, andes nõnda kunstnikele 
mõista naise isiksuse olemust. 
Skulptuuri asukoht vaidlusi 
ei tekitanud, sest Pikk 22 väl-
jaku kõrvalt möödus Edithi 
koolitee.

„Jõudsime järeldusele, et 
see koht sobitub temaga väga 
hästi. Žüriisse mina ise ei 
kuulunud ja nende arutelude 
kohta ei oska ma kommen-
taare anda, aga kui ma näen 
võidutööd „8-aastane Edith“, 
on minu süda rahul. Arvan, 
et ta moodustab väga hea an-
sambli meie teisele aukodani-
kule Arvo Pärdile pühendatud 
skulptuuriga keskväljakul,“ 
kõneles Laila Talunik.

Küsimuse peale, millal tu-
levase skulptuuri ümbrus ja 
koledad müürid korda tehak-
se, vastas linnakunstnik Mar-

ju Püümets: „Konserveerime 
selle koha nii hästi kui saa-
me, sest see on muinsuskaitse 
all. Selleks on aga rahastust 
vaja, aga me tegeleme sellega 
praegu.“

Novembris välja kuuluta-
tud skulptuurikonkursi võitis 
„8-aastane Edith“, autorid Gea 
Sibola Hansen ja Mai Šein. Li-
saks osalesid järgmised tööd: 
„Columba“, autorid Mari-Liis 
Tammi Kelder ja Eero Liiv-
rand; „Aukodanik“, autor Tiiu 
Kirsipuu; „Vari“, autor Art 
Allmägi ja „Väike Edith“ autor 
Bruno Kadak.

Kui kõik hästi läheb ja 
kunstigaleriid ning muu-
seumid uuesti avatakse, saab 
alates 30. märtsist kuni 10. 
aprillini minna uuesti kaema 
näitust „Meie, virulased“ ja 
tutvuda ka Edith Kotka-Ny-
mani skulptuurikonkursile 
laekunud viie töö kavandiga.

Ülle Kask

MUSTAD UUDISED

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
3. märtsil teatati politseile, 
et Rakveres Lennuki tänava 
kortermajas ründas 22-aas-
tane mees oma abikaasat. 
Juhtunu üksikasjad selgita-
takse välja alustatud krimi-
naalmenetluse käigus.

3. märtsil sai politsei väl-
jakutse Kunda linna Pargi 
tänava korterisse, kus 47-
aastane naine läks 46-aasta-
sele mehele kallale. Politsei 
pidas naisterahva kahtlusta-
tavana kinni.

1. märtsil alustas Rakvere 
politseijaoskond kriminaal-
menetlust selles, et Kunda 
kortermajas lõi 61-aastane 
mees oma elukaaslast.

OMASTAMINE
2. märtsil teatati politseile, 
et Haljala alevikus omastati 
50-aastase mehe mobiiltele-
fon Samsung. Kahju on ligi-
kaudu 400 eurot. Juhtunu 
täpsemad asjaolud on selgi-
tamisel.

Koroonaviirus levib hoogsalt ka Lääne-Virumaal

K oroonaviiruse levi-
kuga seotud numb-
rid üha kasvavad ning 

teisipäeval kehtestas valitsus 
uued piirangud, aina rohkem 
nakatunuid tuvastatakse ka 
Lääne-Virumaal.

Eilsel pressikonverent-
sil toonitas peaminister Kaja 
Kallas, et Eestis on sisuliselt 
eriolukord. „Koroonaviiru-
se levik on plahvatuslikult 
kõrge ja seetõttu me peame 
kõik ennast piirama. Valitsus 
on kehtestanud väga karmid 
piirangud, meil on suletud 
koolid, piiratud kaubandus-
keskusi-toitlustusasutusi, meil 
on kinni kogu meelelahutus 
ja igasugune huvitegevus. 
Need on piirangud, mis on 
suuremad kui olid eelmisel 
kevadel. Vahepeal on seadu-
si muudetud niimoodi, et me 
saame kõiki neid piiranguid 
kehtestada ilma eriolukorda 
välja kuulutamata, aga sisuli-
selt meil on eriolukord,“ rääkis 
Kallas.

„Me oleme suurendanud 
järelvalvet piirangute täitmise 
üle, ka maski kandmise ko-
hustuse osas,“ lisas peaminis-
ter, märkides, et kui paikades, 
kus on kehtestatud karmid 
piirangud, näiteks toitlustu-
sasutustes, neist kinni ei peeta, 
siis pannakse need kohad liht-
salt kinni.

„Tuleb raske kuu ja me pea-
me selle vastu pidama, et saada 
numbrid alla ja tervishoiu-
süsteem surve alt välja,“ nentis 
Kallas.

Peaministri sõnul oli tei-
sipäevase seisuga haiglate 
COVID-i üldpalatite ressursist 
hõivatud 77 protsenti ja teise 
astme intensiivravi voodikoh-
tadest 74 protsenti ning haig-
lates piiratud plaanilise ravi 
osutamine 30–50 protsendi 
ulatuses.

„Igal juhul tuleks oma kon-
takte vähendada miinimumini 
ja kohtuda teiste inimestega 
ainult siis, kui see kohtumine 
on hädavajalik. Ning seda ka 

mitte rohkem kui kuue ini-
mesega. Kui me kõik suudame 
oma kontakte vähendada vä-
hemalt 20 protsenti, siis saame 
selle nakatumiskordaja alla,“ 
rõhutas Kallas.

Eile hommikuste andme-
te järgi oli Lääne-Virumaa 
ööpäevaga nakatunute arvu 
poolest Harjumaa ja Ida-Viru-
maa järel kolmas, 1420-st nak-
kusjuhust 80 laekus Lääne-
Virumaal.

Terviseameti ida regioo-
ni juhataja Marje Muusikuse 
sõnul on Lääne-Virumaal na-
katumine koroonaviiruses-
se alates veebruari algusest 
kasvanud 64 protsenti. „Tõus 
on kiire ja tooni annavad las-
tega perekonnad. Ka Rak-
vere linnas on haigestumine 
tõusuteel, kus suurimad na-
katumiskohad on pererin-
gis ja töökohtades,“ rääkis 
ta teisipäevases üleskutses 
ettevaatlikkusele.

Muusikus nentis, et Rakve-
res on viiruse kasv liikunud 

mõõdukast tugevaks ja järg-
mised nädalad tulevad rasked. 
„Kohtumistel inimestega tuleb 
arvestada, et iga meiega kon-
takteeruv inimene võib olla 
viirusekandja. Mida vähem 
on otsest suhtlust, seda väik-
sem on oht nakatuda. Hooli-
me endast ja oma lähedastest. 
Iga asutus ja sõpruskond saab 
kokku leppida, kuidas omalt 
poolt ohutust tagada. On 
mõistetav, et kõik on juba vä-
sinud piirangutest, kuid iga 
kaotatud päev pikendab hil-
jem viiruselevikut vähemalt 
nädala. Igaühe vastutus on 
tähtis!“ märkis terviseameti 
ida regiooni juhataja.

Kolmapäeval avati Rakvere 
spordikeskuse parklas testi-
mistelk, kus saab proove anda 
ka autoga saabudes. „Seoses 
viiruse leviku tõusuga on 
ülioluline, et inimesed saaksid 
ennast kiiresti testima. Eba-
mõistlikult pikk ooteaeg on 
kui aja saab kolmandal, neljan-
dal või viiendal päeval. Tänan 

siinkohal Marje Muusikust, 
kellega Rakvere ja Lääne-
Virumaa murekohti aruta-
des tõdesime, et ühest testi-
punktist hetkel ei piisa ja tänu 
Marje Muusikuse initsiatiivile 
avati Rakveres lisa testimis-
punkt,“ ütles Rakvere linnapea 
Triin Varek.

Täna avaneb testimisvõi-
malus ka Kundas Pargi tänav 
26 ärihoone kiirabi poolses 
parklas, kus hakatakse proove 
võtma Synlabi mobiilses tes-
timisbussis. Testide andmise 
võimekus otsustati Kundasse 
tuua seoses suurenenud va-
jadusega Viru-Nigula valla 
piirkonnas.

„Arvestades COVID-19 
viiruse hoogustunud levikut 
Lääne-Virumaal ning seoses 
suurenenud testide andmise 
vajadusega piirkonnas otsus-
tati lisaks Rakverele avada 
mobiilne testimisvõima-
lus ka Kundas,“ ütles Marje 
Muusikus.

Liisi Kanna
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

Info tel 504 0118

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

KINNISVARA

• 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 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

• Müün ½ maja, remontimata. On projekt 
teisele korrusele, Rahu 10. Tel 526 8161

• Müüa maja vaikses kohas. Tel 5335 9804

• Müüa maja Lääne-Virumaal. Tel 5825 3690

OST

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

• Ostan 1- või 2toalise kõigi mugavustega 
rõduga korteri Rakveres. Tel 5349 9628

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

• Ostan korteri Porkunis. Tel 518 7979

• Ostan krundi või suvila Võsul. Soovitavalt 
otse omanikult. Tel 5800 4838

• 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@hush-
mail.com, tel 5884 1453

ANNAN ÜÜRILE

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

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

• Välja üürida 2toaline kõigi mugavustega 
ilus korter Rakvere linnas. Maja renovee-
ritakse. Korteris tehtud värske remont. 
Südalinn 10 minuti jalutuskäigu kaugusel. 
Tel 5390 1003

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

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

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Opel Astra, universaal, 1,6. 2000. a. 
Heas korras, Soomest. Tel 517 4193

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

• Ostan VAZ 2102 ja Moskvich 2140 kasu-
tamata varuosasid. Tel 5346 6841

• Müüa UAZ 3303 esisild ja vahekast. Hind 
120 €. Tel 5820 8789

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

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

• 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 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

• Ostan autosid ja kaubikuid! Võib 
pakkuda absoluutselt igas seisukorras 
ning hinnaklassis. Pakkumine teha 
telefonil 5309 2650

• 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

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Peugeot 206+, 05/2009a. 1.4 (55kw), 
bensiin, manuaal, punane. Sn: 105 410km. 
Hind: 2490.-

Toyota Auris, 05/2008a. 1.6 (91kw), bensiin, 
manuaal, helesinine met. Sn: 123 125km. 
Hind: 4290.-

Nissan Qashqai Visia, 03/2010a. 1.6 
(84kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
167 000km. 
Hind: 5490.-

Mitsubishi Lancer, 05/2011a. 1.8 (105kw), 
bensiin, automaat, roheline met. Sn: 
80 650km. 
Hind: 5490.-

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

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

Peugeot 2008, 09/2015a. 1.2(60kw), ben-
siin, automaat, must  met. Sn: 81 970km. 
Hind: 7890.-

Nissan Pulsar, 04/2016a. 1.2 (85kw), ben-
siin, manuaal, sinine met. Sn: 67 070km. 
Hind: 7990.-

Nissan LEAF Acenta, 10/2013a. 80kw, elek-
ter, automaat, helesinine met. Sn: 90650km. 
Hind: 8390.-

Nissan Pulsar Visia, 12/2016a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 49 285km. 
Hind: 8490.-

Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 
80 080km. 
Hind: 8990.-

Nissan Qashqai Acenta, 02/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
96 480km. 
Hind: 9790.-

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

Nissan Qashqai Acenta Connect & Safety 
Pack, 02/2016a. 1.2(85kw), bensiin, ma-
nuaal, pruun met. Sn: 81 445km. 
Hind: 10 490.-

Peugeot 2008 Active,  12.2017a. 1.2 
(81kw), bensiin, automaat, punane met. 
Sn: 59 800km. 
Hind: 11 290.-

Nissan Micra N-Connecta Tech Pack, 
05/2018a. 0.9 (66kw), bensiin, manuaal, 
punane met. Sn: 25 170km. 
Hind: 11 790.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, manuaal, pruun met. Sn: 
40 860km. 
Hind: 11 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 03/2018a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, valge met. Sn: 
87220km. 
Hind: 13990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 03.2017a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
79 760km. 
Hind: 13 990.-

Dacia Duster Prestige, 05.2019a. 1.6 
(84kw), bensiin, manuaal, oranž met. Sn: 
14 600km. 
Hind: 13 990.-

Peugeot 308 Active, 08/2019a. 1.2 (81kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 12 020km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Qashqai  Tekna ,  06/2017a. 
1.2(85kw), bensiin, manuaal, hall met, 
Sn: 44020km. 
Hind: 14 490.-

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

Nissan Qashqai N-Tec,  01.217a. 1.2 
(85kw), bensiin, automaat, sinine met. 
Sn: 40 500km. 
Hind: 14 990.-

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

Nissan X-Trail Acenta, 08/2017a. 1.6 
(120kw), bensiin, manuaal, must met. Sn: 
56350km. 
Hind: 15 990.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja Tehnoloogia 
pakett, 04/2017a. 1.6 (120kw), bensiin, 
manuaal, hall met. Sn: 32 735km. 
Hind: 16 190.-

Nissan X-Trail Acenta Xtronic, 02/216a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, must met. Sn: 
120 125km. 
Hind: 16 490.-

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

Nissan X-Trail Tekna 4x4, 03.2018a. 2.0 
(130kw), diisel, automaat, must met. Sn: 
128 870km. 
Hind: 21 990.-

Kia Sportage GT-Line Plus 4WD, 01.2018a. 
2.0 (136kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
54 440km. 
Hind: 25 790.-

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: 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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* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

www.kuulutaja.ee

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

• 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

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

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

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

• Ehitus, remonditööd, lammutus k.a. 
Tel 5398 2904

• 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

• Vannitubade renoveerimine. Tel 5556 
8172

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

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

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

• Ehitusettevõte Fixzone OÜ teostab 
erinevaid üldehitustöid: terrassid, 
saunad, fassaadid, katused, siseviimist-
lus jne. Töid teostame üle Eesti. Küsi 
pakkumist juba täna. Tel 5669 9311 või 
info@fi xzone.ee

• 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

• Biopuhastite, septikute paigaldus ja 
müük. Hajaasustuse programm. E-post 
erlend@eestiseptik.ee, tel 5757 0202

• 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

• Pakun abi kui vaja kodus meeste töid teha. 
Ehitada, parandada midagi, transpordi 
teenust. Küsi julgelt tel 526 0804

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

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
süvendamine, remont ja rõngaste vaheta-
mine. Kaevuümbriste ehitus ja käsipumba 
paigaldus. Tel 5840 0240

• 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, ehitus, remont. Tel 5398 
2904

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

• 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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teostan erinevaid elektritöid, ka nädala-
vahetustel ja peale tööaega. Tel 5425 0827

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465
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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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
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

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.

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

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

• Tee kodus kevadine suurpuhastus, võta 
kõik seisma jäänud asjad (riided, jalanõud, 
kotid, raamatud, kosmeetika, ehted jne) 
kaasa ja tule rendi endale boks Riideboxis 
Rakvere, Võidu 5. Kui ise müüa ei soovi 
tule ja osta endale kevadeks midagi ilusat. 
Lisainfo facebookis või telefonil 5645 4294

• Koristusteenus: korteriühistud, kon-
toriruumid, eramud, olmeruumid Rak-
vere/L-Virumaa. Normkoristus OÜ. Tel 
5391 0536

• Hauaplatsi hooldus ja piirete ehitamine. 
Varajase tellija soodustus! Transport teenus 
info tel 526 0804

• Raamatupidamine mikro- ja väikeet-
tevõtetele algandmetest majandusaasta 
aruandeni. Huvi korral kirjuta raamatupi-
damine@avitex.ee või helista tel 5301 6084

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

• 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!

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

• 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

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

• 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

• Uued kaarkasvuhooned nelikant-
torust karkassiga soodsalt 3x4, 3x6, 
3x8 m. Transport tasuta koju. Info ja 
tellimine. Tel 5675 8831

• 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

• Suur valik kooritud kuuselatte ja aiapos-
te. Tel 5662 5497

• Müüa garantiiga auto aku ja lahtikäiv 
diivan. Tel 5660 3463

• Müüa „Singer“ õmblusmasin jalaga talla-
tav ja trimmer 122 C,  Husqvarna (soodsalt). 
Tel 5349 9628

• Odavalt müüa telekaalus, laud, toolid, 
roostevaba ja beež valamud, korralikud 
riided (N, M, laste). Tel 5594 7776

• Müüa vokk, saarest voodi 160x200 cm, 
diivanilaud, ümarlaud, kiiktool, velot-
renažöör, pakendis kettsaag „Makita“, 
ketaslõikur, poldilõikur, uued Umbro 
dressid M, meeste jalatsid 41 karbis, Umbro 
jalgpallijalatsid 40, mikrolaineahi „Mesko“ 
12 L, UUS! Tel 5625 0962

• 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,- 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 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 katuseplekki 30 m2, võib olla ka 
kasutatud. Tel 503 1849

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

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

• 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, Lää-
ne-Virumaa

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

• Müüa saetud, lõhutud küttepuud. 
Lepp, sanglepp, kuusk. Kütteklotsid 
võrgus 2 €. Tel 5192 4320

• Müüa kuivi küttepuid. Transport! Tel 
507 7961

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

• Müüa soodsalt küttepuid. Tel 506 0177

• 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 145 €. Kivisüsi 
1t, 240 € alusel, 40 kotti. Turbabrikett alusel 
140 €. KOJUVEDU TASUTA. Tel 5363 9678

• Müüa kuiva lõhutud kuuse küttepuud, 
pikkusega 30 cm - 52 €/ruum, 40 cm - 50 
€/ruum. Kuiv kuuse lauapind 25 cm - 40 
€/ruum. Minimaalne kogus 2 ruumi. Saa-
daval ka toorest sangleppa 40 €/ruum. Tel 
5666 5499

• Müüa Kungla Talu küttepuud kuivad ja 
toored. Tel 514 1338, vedu

• 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

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

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

•  Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 5632
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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

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

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

Müügil soodsalt 
jääsulatusvahend.

HINNAD RAKVERE TURUL 4. MÄRTS 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

Müüa 40 l võrkko   desse pakitud 
erinevaid kamina- ja saunapuid 

(saar 3.00 €; kask 3.00 €; 
must lepp 2.60 €). 

Pliidipuud 40 l võrkko   des 2 €
Transport Rakvere 

lähiümbruses hinnas. 
Tel 508 4872

EHITUS

• Müüa vahtra, saare, jalaka planku. Pik-
kus 0,9-3 m, niiskus 9-30 %, paksus 40-60 
mm. Tel 5666 5499

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

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa Kungla talu toidu- ja seemne 
suurust kartulit „Laura“ ja „Gala“. Tel 514 
1338, vedu

METS

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

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

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

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 vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). Huvi-
tavad ka lauanõud, vaasid, karpidega 
lusikad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid esemeid, ka 
vanametalli, kila-kola, enne müüki võta ka 
minu pakkumine. 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, rin-
namärke, medaleid, postmarke, al-
bumeid, vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

• 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

• Vajan laenu kuni 1000 €. Tel 5806 9724

• Suurte kogemustega naiskingsepp Kroo-
niselveris. E, T, N 9.00-15.00. K 11.00-16.00. 
Peale tööaega kokkuleppel. Tel 5559 3019. 
Töö kiire ja korralik! 

• 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

Näpi Mööbel
kuni -20%
Näpi tee 20A

E ja L 9-14
T-R 9-18

P-suletud
Tel 529 2692

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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



Kuulutaja reede, 5. märts 202110 TASUB TEADA

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

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla
Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093
Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090

toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaneb valguse värav, 
viib taevasse sätendav sild. 
Vikerkaar, helge ja särav, 
Su hingest saab tähekild. 

Südamik kaastunde 
Maiele kalli 

TÜTRE 
kaotuse puhul. 

Hille ja Enn 

Ametikooli õppurid käisid viiruse kiuste õpirändel

V iimase viie kuu jooksul 
on mitmetel Rakve-
re ametikooli õpilaste 

avanenud võimalus osaleda 
Erasmus+ kaudu õpirändes, 
mis koroonapandeemiast tin-
gituna möödus mõistagi veidi 
eripäraselt.

Möödunud aasta viimas-
tel kuudel viibisid Rakvere 
ametikooli üks toitlustus-
teeninduse ja kuus turismi-
korralduse eriala õpilast His-
paanias Granadas ning kaks 
mootorsõiduki tehniku eriala 
noormeest Saksamaal Plönis, 
kaks automaalri eriala noor-
meest osalesid välispraktikal 
Norras Fredikstadis aga lausa 
neli kuud ning naasid kodu-
maale veebruari keskpaigas.

Kuulutajaga kohtunud tu-
levased turismikorraldajad 
Airi Raus, Tuuli Kaugerand, 
Tiina Kaugerand ja Alisia 
Arsenovitš sooritasid oma 
praktika kõik ühes organisat-
sioonis ning nende peamiseks 
ülesandeks pidanuks olema 
teistele õpiränduritele eks-
kursioonide korraldamine. 
Koroonapandeemia tõttu aga 
Granadas sel perioodil teisi 
praktikante ei viibinudki ja 
nii olid ka neidude tööülesan-
ded teistlaadi.

„Tegelikult meie praktika 
oleks pidanud koosnema pea-
miselt giiditööst, aga kuna oli 
sihuke olukord, siis meil oli 
võimalus rohkem teha in-
terneti baasil – otsisime in-
formatsiooni ja koostasime 
marsruute. Tulevikus saa-
dakse neid küll kasutada, aga 
ise me otseselt suurtematele 
gruppidele ekskursioone teha 
ei saanud,“ rääkis õpirändur 
Alisia.

Autotehnikud Karl Teu-

li ja Arlet Suviste toimetasid 
Plönis erinevates ettevõtetes 
ja nii oli ka töökogemus vei-
di erinev. Kui Karli praktika 
möödus suures ettevõttes, 
siis Arlet sai kogemuse kolme 
töötajaga firmas.

Töökultuur
Kui tööülesanded olid ette-
võtetes noormeeste hinnan-
gul tavapärased ning töövõt-
ted Eestiga sarnased, siis eri-
pärana tõstsid nad esile väga 
suurt abivalmidust. „Saksa-
maal sind tõesti taheti põhja-
likult õpetada,“ nentis Karl.

„Oldi hästi rahulikud, tul-
di sinu juurde ja õpetati asi 
selgeks,“ kinnitas ka Arlet, 
lisades samas, et keelebarjää-
ri tõttu oli suhelda keerukas 
ning paljud tuli teineteisest 
aru saamiseks interneti abi 
kasutada.

Ka turismikorralduse tüd-
rukud tõid esile toetavat suh-
tumist ja abivalmidust, lisaks 
aga veidi teistsugust lähe-
nemist töötegemisele. „His-
paanlased võtavad tööaegu ja 
töötegemist tervikuna veidi 
leebemalt kui eestlased. Nad 
ei kiirusta liigselt,“ rääkis Ali-
sia ning lisas muiates, et kui 
lepitakse kokku kindel aeg, 
siis tegelikult ei toimu asi ku-
nagi just sellele ajal.

„Ja kui on siesta, siis tuleb 
siestat pidada ning ei ole vaja 
tööd teha,“ lisas Tuuli.

Seesugust lõunapausi peeti 
hoolimata koroonapiirangute 
raskest mõjust ettevõtetele. 
„Neil olid päris karmid ko-
roonapiirangud ja ikka mitu 
nädalat poed kinni. Kui pii-
rangud hakkasid lõdvenema, 
siis neil lubati poode hoida 
lahti kella kuueni. Kella küm-

nest kella kuueni olid poed 
lahti, aga seal vahepeal oli 
veel kaks tundi siestat. Eest-
lane teeks kasvõi kolm ust 
lahti, kust inimene saaks sisse 
tulla, ei paneks vahepeal uksi 
kinni,“ tõi Tiina näite.

Pikim õpiränne
Norras viibinud Markus Not-
ta ja Raner Ruusalep soori-
tasid seal kogu õppekavas III 
kursusel ette nähtud prakti-
ka. Nad on esimesed Rakve-
re ametikooli õpilased, kes 
Erasmus+ programmi raames 
nii pikal praktikal käisid. Kui 
praktikale minnes oli plaan 
jõuluks koju tulla, siis mõle-
mas riigis reisimisega kehtiv 
eneseisolatsioon ei tundunud 
seda väärt olevad. Veidi jõuti 
selle aja jooksul ka koduigat-
sust tunda, ikkagi nii pikalt 
perest ja sõpradest eemal.

Samas ütlesid poisid, et 
tööd oli neil ettevõttes väga 
palju. Ettevõtte omanik jäi 
õpilaste tööga väga rahule ja 
oli andnud ka vihje, et pärast 
kooli lõpetamist võiks neil 
seal töökohti ootamas olla.

Vähemalt Markus arvas, et 
ta vist siiski pigem ei läheks 
Norra tööle ning Fredriks-
tad on väike linn, mis viiru-
se piiramise meetmete tõttu 
tundus eriti rahulik ja vaikne 
ning vabal ajal seal paraku 
suuremat teha polnud. Ette-
võtte omanik korraldas noor-
meestele siiski ka mõned 
väljasõidud piirkonnas ja jaa-
nuaris käidi koos Holmenkol-
lenis suusatamas ning talve-
rõõme nautimas.

Piirangud
Suuresti dikteeris aga praegu-
se aja praktikantide kogemust 

siiski just koroonapandeemia 
ja sellega setud piirangud. 
Näiteks turismikorraldajad 
jõudsidki Hispaaniasse kohale 
täpselt sel päeval, mil Hispaa-
nias eriolukord välja kuuluta-
ti ja Granada linn lukku läks 
ning piirangute lõdvenemist 
said tunda vaid osa õpilastest, 
kel oli võimalus plaanitud 
praktikaaeg, kaheksa nädalat 
kohapeal viibida.

Hispaanias nähti aga tun-
duvalt karmimaid meetmeid, 
kui seni Eestis kogetud. Pi-
kalt olid kõik kauplused su-
letud ning kui need taas ava-
ti, loendati sisenevaid inime-
si hoolega, millegi selga-jalga 
proovimine polnud lubatud. 
Linnapiiridest väljumine oli 
samuti keelatud ning ise-
gi matkaradadele ei võinud 
minna.

„Nagu korterist välja as-
tusid, tuli mask ette panna, 
seda kontrolliti väga ran-
gelt,“ rääkis Tuuli. „Politsei 
käis pidevalt kontrollimas ja 
andis ka trahve välja, kont-
roll oli linnapeal igal pool,“ 
lisas Alisia.

Praktikal viibimise perioo-
dil muutus ka Eestis olukord 
üha kehvemaks ja nii rääki-
sid tüdrukud, et kui alguses 
kardeti veidi Hispaaniasse 
minna, siis tagasi tulles oli 
olukord pigem vastupidine. 
„Seal olid piirangud ranged, 
aga nendest oli ka kasu,“ sõ-
nas Airi, viidates senisele 
ehk liiga leebele lähenemise-
le Eestis.

Ka Saksamaa kehtestas va-
hetult pärast noormeeste ko-
hale jõudmist päris palju pii-
ranguid, mis nende vaba aja 
tegevusi mõjutasid, tööprak-
tikat õnneks mitte. Poisid vii-

bisid Plönis kuus nädalat ning 
kuigivõrd palju ringi sõita ei 
õnnestunud neilgi.

„Käisime Kielis, aga suures 
linnas olid piirangud palju 
karmimad kui Plönis,“ rääkis 
Karl, lisades, et Plön ise oli 
väike ja noore inimese jaoks 
pigem igav linnake, kus väga 
palju teha polnud.

„Kindlasti oleks tahtnud 
külastada rohkem vaatamis-
väärsusi,“ nentis Arlet, se-
dastades, et just piirangud 
vähendasid ka ajaveetmise 
võimalusi Plönis kohapeal.

Turismikorraldajate sõnul 
soovinuks nemadki rohkem 
ringi liikuda, just Granadast 
välja. „Oleksime saanud roh-
kem avastada lähedal asuvaid 
suuremaid linnasid, mis ta-
valiselt on programmis sees,“ 
sõnas Alisia.

Tegelikult käisid nad keel-
dudest hoolimata kuigipalju 
siiski ringi. „Need matka-
rajad, kuhu me niiviisi sa-
laja pugesime, olid tõeliselt 
ilusad. Ise naersime, et kui 
oleksime trahvi saanud, siis 
oleks ikka teadnud, mille 
eest saime,“ muljetas Tiina.

„Avastasime ka näiteks, 
kuidas külastada kabelit, kui 
see muidu suletud on – tuleb 
minna pühapäeva hommikul 
missale,“ rääkis Tuuli veel 
üht põnevat seika.

Samas tõdesid neiud, et 
nende vaatamisväärsuste 
külastamine, mida külastada 
võis, oli tavapärasest tun-
duvalt vähemate inimeste 
tõttu vägagi meeldiv. „Tä-
navad olid üsna tühjad ja 
tegelikult turismikorraldaja 
seisukohast oli see idüll – sai 
reaalselt näha neid asju. Said 
nautida vaateid ja näha ka 

arhitektuuri,“ tõdes Airi, et 
hea vaate nimel trügimist ei 
olnud üldse.

Rikastav kogemus
Õpirändurid pidasid oma ko-
gemusi rikastavateks ja maa-
ilma avardavateks. „Oskad 
võrrelda ning näha erinevu-
si ja sarnasusi ning tuua ka 
mingisuguseid reaalseid näi-
teid sellest, mida Eestis võiks 
muuta või ei peaks muutma. 
Kui oleme siin enda asja sees, 
siis me ei näegi, mismoodi 
veel saab. Igasugune õpirän-
ne tuleb kasuks. Igasugune 
reisimine tuleb kasuks. Et 
õppida nendest plussidest 
ja hoiduda nendest miinus-
test, mis kuskil ette tulevad,“ 
arutles Airi.

„Õpirände puhul näed nii 
neid asju, mis on riikidest 
erinevad, kuid märkad ka 
seda, mis su enda sees on. 
Kui astuda tavaelust välja, 
elada seitsme inimesega ühes 
korteris, siis sa avastad uut 
ka enda kohta,“ lisas Tiina, 
tuues välja, et tema näiteks 
pidas ennast varem tunduvalt 
tolerantsemaks kui selle ko-
gemuse käigus ilmnes.

„Sa õpidki arvestama ini-
mestega, kellega koos elad. 
Igaühe harjumused on ju eri-
nevad,“ täiendas Airi.

Nooremate osalejate hin-
nangul on õpiränne ka just-
kui väike harjutus iseseisvaks 
eluks. Kui muidu koolipõlves 
paljud asjad ehk veel kodus 
ette ära tehakse, siis välismaal 
viibides tuli söögi tegemise, 
pesu pesemise kui majanda-
mise eest ise vastutada.

Liisi Kanna
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PAKUN TÖÖD

• Teraskatus OÜ pakub tööd  
katusepaigaldajale. Info tel 
5559 6270, 5565 3842 

• Põllumajandusettevõte Vinnis 
võtab tööle LUKKSEPP-KEE-
VITAJA. Tööülesanneteks: far-
miseadmete ja põllutööriistade 
hooldamine, trasside korrashoid, 
keevitustööd. Omalt poolt paku-
me: stabiilset töökohta, sõbralikku 
ja toetavat meeskonda, väljaõpe 
kohapeal. Huvi korral võta meiega 
ühendust. Kontakt tel 526 6521

• Vajame poolhaagis kallajale 
juhti, rahvusvahelist juhti veole 
terminal-terminal. Tel 501 0433

• Tallu vajatakse lüpsjat ja farmi-
töölist. Asukoht Rägavere küla, 
Tapa vald. Tel 506 1361

• Pakun korrastustööd naisele: 
nädalas ühel päeval, 5 tundi kord, 
eramu Haljalas, tasu sularahas. Tel 
504 4344, Aivar

• Puidutööstus ettevõte otsib oma 
meeskonda VALVURIT. Töö va-
hetustega. Kindlasti vajalik ausus, 
kohusetunne ja soov teha tööd. 
Töö sobib meestele ja naistele. 
Töökoht Rakvere vald, Tobia küla 
(Lepna). Lisainfo tel 502 8453

• Katela saeveski otsib täistööajaga 
tõstukijuhti. Tööaeg esmaspäe-
vast reedeni kell 8.00-16.30 aad-
ressil Katela küla, Rakvere vald, 
Lääne-Virumaa. Tööülesanneteks 
põhiliselt materjali komplekteeri-
mine, ladustamine ning väljasta-
mine. Lisaks tõstetööde tegemine 
platsil. Lisainfo: Toomas Hiielaid, 
tel 504 8960

EKSKAVAATORIJUHI

Tel: +372 5347 7840
mevotinvest@gmail.com 

Põhitöö Komatsu 3D (23t) masinaga: 
teede ja platside ehitus
Varasem töökogemus samas 
valdkonnas (vähemalt 2 a)
Oskus töötada iseseisvalt
Eelnev kokkupuude 3D automaatikaga
Hea pingetaluvus, täpne ja korrektne
Olema valmis töötama üle Eesti 
(komandeering)
Hooajal valmis tegema ka pikemaid 
tööpäevi
Tööauto ettevõtte poolt

Mevot Invest OÜ võtab tööle

www.kuulutaja.ee

Väino Puura tähistas juubelit
30. jaanuaril möödus Rah-
vusooperi Estonia ooperi- ja 
operetibaritonil Väino Puural 
70. verstapost. Palju õnne!

17. veebruaril toimub Es-
tonia teatris kauaaegse Esto-
nia teatri solisti Väino Puura 
austamisetendus – Olav Eha-
la muusikal „Buratino“. Papa 
Carlo rollis juubilar Väino 
Puura.

Väino Puura on Estonia 
teatri solist alates 1976. aas-
tast. Ta oli siis veel konserva-
tooriumi üliõpilane. Estonias 
hakkas pealtnäha tagasihoid-
lik Võru noormees kohe isa-
rolle mängima. Kui noor ba-
rion teatrisse tuleb, on tema 
saatus ette määratud mängida 
laval endast vanemate isa.

Väino oli siis 25-aastane, 
kelle siledat näolappi grim-
miga vanemaks tehti. „Aga 
laval ei ole selles midagi eri-
list. Grimm ja habe päästavad 
nooruse „vead“. Margarita 
Voites, Maarja Haamer, Anu 
Kaal on laval olnud minu tüt-
red. Ja pojaks olnud Hendrik 

(Krumm – toim),“ on Väino 
Puura muhedalt rääkinud.

Mõnele hakkas kõrvu, et 
vene keeles lauldes lõi Väinos 
läbi võru keelele omane peh-
me kõla. Püüti isegi sõrmega 
näidata, et on ikka maalt ja 
hobusega ega tea midagi.

Abikaasa Sirje Puura on 
öelnud: „Sellepärast Väi-
no mulle meeldiski, et ta oli 
linnariugastest vaba. Mina 
tulin kaks aastat varem Tartu 
muusikakoolist ära Tallinna 
ja käisin Väinot igal reedel 
Tartus vaatamas. Välja arva-
tud need reeded, kui Väino 
ise Tallinnasse sõitis.“

Partnerid elus ja laval
Väino isa oli põllumees, met-
samees, pillimees ja rahva-
mees, kel Võrumaal oma 
majapidamine. Sirje võeti 
Puurade perre kohe vastu. 
Muusikaõpingute ajal kon-
servatooriumis aitasid Väino 
vanemad peret nii liha ja kar-
tulite kui kõige muuga, mida 
kodumajapidamine andis.

Sirje on sündinud Tartus, 
Vanemuise väikese teatrimaja 
kõrval. Väino maakodust sai 
ajapikku temagi kodu. Väino 
vanemad kutsusid teda Min-
niks, mis võru keeles tähen-
dab minia.

Sirje ja Väino on nii elus 
kui ka laval jaganud teine-
teise õnnestumisi ja ebaõn-
nestumisi. Tegu on läbi ja 
lõhki teatriinimestega. Sir-
je Puura alustas 1975. aastal 
Estonia ooperikooris, olles 
siis veel konservatooriumi 
viimase kursuse üliõpilane. 
Pärast lõpetamist sai temast 
Estonia teatri solist. Esto-
nia teatri kontsertõhtu „Elu-
rõõm“ andis Sirjele aga pea 
esimese võimaluse olla daam 
Viini operetis, saatjaks fra-
kis ja silindris härra – Väino 
Puura, kes käe ulatas...

Casanova-tüüpi mees, keda 
Väino on laval kehastanud, 
on oma põhiolemuselt siis-
ki romantiline inimene. „Eks 
ma ole pisut tujukas, kindlasti 
edev nagu näitlejad ikka. Kui 

ma vaatan, kuidas poeg René 
peegli ees oma kahupead sir-
geks tõmbab ja kulmukaart 
kohendab, tunnen end ära,“ 
on ta ise enda kohta öelnud.

Pärilikud lavapisikud
Puurade lapsed Annika ja 
René on küll muusika- ja 
tantsu-, kuid mitte teatri-
inimesed. Nad on mõlemad 
lõpetanud Georg Otsa nimeli-
se muusikakooli. René džäss-
pianistina ja Annika klassika-
lise klaveri erialal. Tänaseks 
on René juba kogenud klahv-
pillimängija. Annika läks pea-
le Tallinna Reaalkooli lõpeta-
mist õppima Inglismaale.

Tema erialade valikud olid 
vanematele suhteliselt oota-
matud. Kaks eriala paralleel-
selt – majandus ja hispaania 
keel. Peale ülikooli lõpetamist 
töötab Annika Manches-
teris rahvusvahelise inves-
teerimise pangas ja särab 
stepptantsulaval.

Marvi Taggo
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €

40 €

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 2kgal

Rohkem infot telefonil 53409279
Vaakumpakendame liha - pikem säilivusaeg

ja mugavam transport

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

Rakvere,

Turu plats 5

* RIEKER

* REMONTE

* JANA

* TAMARIS

* ALPINA

* CAPRICE

HEAD SÕBRAD!
KÕIK SAAPAD -50%

• HELKSIINE lilleäri LAADA 4a

8 MÄRTS AVAME KELL 7.00
• LILLEORU lilleäri, KROONIKESKUSE lillelett,

HELKSIINE lilleait Laada 4a

LILLEDE DRIVE IN müük L-P 10.00-18.00
• KULLERLILLED

3223055, helksiine1@gmail.com

NAISTEPÄEV KA SEL AASTAL
HELKSIINE LILLEÄRIDES

al 250 €

-  metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

Kas jalgadega esineb probleeme? Achilleus
Jalakliinikust saad kiirelt ja mugavalt abi!
Professionaalse väljaõppe saanud meditsiiniõdede

teenused on suunatud jalalaba hooldusele ja ravile -
ravipediküür, kahjustunud või sissekasvanud

varbaküüned, naha- ja küünepaksendid, kannalõhed,
konnasilmad ja soolatüükad, diabeetilise jala hooldus.

Lisaks ortopeedi tasulised vastuvõtud.

Külastage meid Rakvere kesklinnas, Vilde 14.
Telefon 51 55 120, e-mail info@achilleus.ee

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
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