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TÄNA MAAILMAS

Täna kümme aastat ta-
gasi, 12. aprillil 2009. aas-
tal otsustati Aafrika rii-
gis Zimbabwes väärtuse 
kaotanud kohalik raha-
ühik käibelt kõrvalda-
da. Kuigi seda lubati te-
ha ajutiselt, pole siiani 
Zimbabwe dollarit uues-
ti käibele võetud.

Allan Espenberg

20. sajandi alguses hakkas kii-
resti halvenema Zimbabwe 
majanduslik ja rahanduslik 
olukord, jõudes kriisisituat-
siooni 2008. aasta sügisel. 
Sellal oli tööpuudus riigis 94 
protsenti ja inflatsioonimäär 
231 miljonit protsenti aastas, 
mis on tegelikult kujutelda-
matud suurused.

Rahatähtedel 
üle kümne nulli
Nii laskis Zimbabwe kesk-
pank hüperinflatsiooni suu-
renedes üha enam juurde 
trükkida paberraha, mida 
oli väga erinevates väärin-
gutes – riigis olid olemas nii 
ühesendine paberraha kui 
ka 100 triljonit Zimbabwe 
dollarit tähistav rahatäht 
(100,000,000,000,000). Kõige 
suurem, saja triljoni dollari-
line rahatäht lasti käibele 16. 
jaanuaril 2009. aastal, kuid 
see polnud kasutusel kui-
gi kaua, sest juba 12. aprillil 
2009 kõrvaldati see koos kõi-
gi teiste paberrahadega käi-
belt.

Zimbabwe 100 000 dolla-
rilise rahatähe hind mustal 
turul oli kõigest üks USA dol-

lar. Aga 2009. aasta alguses 
oli 100 USA dollari ekviva-
lendiks Zimbabwes 20 kilo-
grammi kohalikku valuutat 
saja tuhandelistes ja kahesaja 
tuhandelistes kupüürides.

Sellises olukorras, kus 
ühel rahatähel olid miljonid 
või triljonid, tuli Zimbabwe 
vaestel ja näljastel inimes-
tel (riigi elanikkonnast asub 
allpool vaesuspiiri enam kui 
80 protsenti inimestest) ta-
hes-tahtmata pead murda 
paberrahade suurte numbri-
tega ja õppida peast arvuta-
ma, sest muidu poleks lihtsalt 
hakkama saadud. Nii tuligi 
zimbabwelastel päevast päeva 
liita ja lahutada miljoneid ja 
triljoneid ning endaga kaasas 
tassida suuri kotte sularahaga.

Tol ajal maksis üks leiva-
päts riigi pealinnas Harares 
200 miljardit, hiljem juba 
ka 10 triljonit dollarit ning 
kui osteti veel midagi muud 
lisaks, siis oli rehkendus- 
oskusest palju kasu. Kaupade 
hinnad kerkisid mitte päe-
vade, vaid lausa tundidega: 
kui näiteks 2008. aasta juuli 
ühel keskpäeval maksis õlle-
purk 100 miljardit dollarit, 
siis tund aega hiljem juba 150 
miljardit.

Tänu Zimbabwe keskpan-
ga tollase juhi Gideon Gono 
pingutustele sai sealsetest 
elanikest maailma kõige ar-
vutavam rahvas. „See inime-
ne saatis korda suuri tegusid 
peastarvutamise vallas,“ öeldi 
tema kohta. Gideon Gono 
poolt algatatud revalveeri-
mine metsiku hinnatõusu ja 
hüperinflatsiooni tingimus-
tes kasvatas rahamassi Zim-
babwes 20 miljonit korda, 
sest pidevalt (sageli koguni 

mitu korda kuus) tuli juurde 
trükkida uusi rahatähti üha 
suurema väärtusega.

Kui välja tuli lasta juba 
100 triljoni Zimbabwe dol-
lari väärtusega paberraha, 
olid riigi võimud sunnitud 
astuma ennekuulmatut sam-
mu – alates jaanuarist 2009 
lubati ametlikult käibele vä-
lisvaluuta nii USA dollari-
te, briti naelade, eurode kui 
Zimbabwe naaberriikide ra-
haühikute (Botswana pula ja 
Lõuna-Aafrika Vabariigi 
rand) näol.

Kohalik raha 
kuulutati „surnuks”
Kuna pidevalt trükiti uusi ra-
hatähti juurde, siis sai otsa ka 
vastav paber. Paberipuudu-
ses olid mõnes mõttes süüdi 
ka lääneriigid, mis takistasid 
Saksamaa firmal tarnida Zim-
babwesse rahapaberit. Asi oli 
selles, et Zimbabwe kauaaeg-
ne president Robert Mugabe 
(valitses riiki aastatel 1980–
2017) valiti riigipeaks tänu 
võltsingutele ja pettustele, 
mistõttu lääneriigid katkes-
tasid tema režiimiga suhted. 
Seega polnud riigil enam ka 
paberit, millele paljude nul-
lidega suuri rahanumbreid 
trükkida.

Nii jõutigi 2009. aasta ap-
rillis sellisesse olukorda, et 
nõudlus rahvusvaluuta järe-
le vähenes ja see oli käibelt 
peaaegu kadumas ning välis-
valuuta osakaal oli tunduvalt 
suurenenud. Nii kuulutatigi 
12. aprillil 2009. aastal Zim-
babwe dollar ametlikult keh-
tetuks ehk „surnud“ rahaks. 
Zimbabwe tolleaegse ma-
jandusministri Elton Steers 
Mangoma sõnul keelati koha-

2009: Zimbabwe dollar kadus igavikku
liku dollari kasutamine mak-
sude teostamisel järgneva aas-
ta jooksul, kuna Zimbabwe 
dollaril polnud enam mitte 
mingisugust väärtust.

Tollal loodeti, et olukord 
muutub ja Zimbabwe dolla-
rist saab veel asja, kuid nii-
moodi siiski ei läinud. Ajuti-
selt ehk üheks aastaks käibelt 
kõrvaldatud rahaühik pole 
suutnud leida tagasiteed zim-
babwelaste rahakotti. Kuigi 
keskpank tegi 2009. aasta au-
gustis ettepaneku tuua koha-
lik dollar taas käibele, oli rii-
gi rahandusminister Tendai 
Biti kategooriliselt selle vastu. 
Minister põhjendas oma sei-
sukohta sellega, et Zimbabwe 
dollar on „surnud ja maha 
maetud“. Nii polegi Zim-
babwel sellest ajast enam oma 
raha ning kogu arveldamine 
käib teiste riikide valuutade 
abil.

2015. aastal maksis üks 
USA dollar 35 kvadriljonit 
Zimbabwe dollarit (kvadril-
jon on miljon miljardit ehk 
number 15 nulliga). Seega sai 
suure kotitäie väärtusetuks 
muutunud raha eest vastu 
vaid ühe Ameerika dollari. 
Tol aastal vahetati lõplikult 
kõik pangakontod ümber 
ning kui kellelgi oli oma arvel 
175 kvadriljonit Zimbabwe 
dollarit, siis pärast vahetust 
jäi kontole alles vaid viis USA 
dollarit.

Kogu selle rahajama põh-
justas Zimbabwe tollane rii-
gipea Robert Mugabe, kellest 
1980. aastal sai uue riigi esi-
mene peaminister ja kes seitse 
aastat hiljem edutati presi-
dendiks. Mugabe ajal sai Zim-
babwest üks vaesemaid riike 
maailmas ja majandus sattus 
katastroofilisse seisu. Lisaks 
majanduse ruineerimisele te-
geles Mugabe ka oma kodani-
ke terroriseerimise ja repres-
seerimisega. Kuna riigis riku-
ti aastakümneid inimõigusi, 
siis kehtestasid Euroopa Liit 
ja USA Zimbabwe vastu kar-
mid sanktsioonid, mis oma-
korda mõjutasid negatiivselt 
riigi majanduslikku olukorda.
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HINNAD RAKVERE TURUL

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60
Till kg 10,00
Roheline sibul kg 6,00 7,00
Petersell kg 8,00
Karulauk punt 1,00 1,50
Küüslauk (imp.) tk 1,00
Mugulsibul kg 2,00
Porgand kg 1,50
Kaalikas kg 1,00
Peet kg 1,00
Kapsas kg 0,50
Salatikurk (imp.) kg 2,50
Väike kurk kg 4,00 5,00
Vaarikatomat (imp.) kg 4,00
Redis punt 1,00
Maasikad (imp.) kg 4,00
Kultuurmaasikad (imp.) kg 10,00
Õunad kg 1,50
Sarapuupähklid (import) kg 5,00
Kreekapähklid (import) kg 5,00
Mesi 700g purk 5,50 6,00
Seemned lindudele 5kg kott 5,00
Värsked räimed kg 1,30
Värsked kilud kg 1,30

12. aprill 2019. Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul müügil:

Laupäeval, 20.aprillil kella 11 – 14 sõidutab turul 
lapsi poni ja hobune! Ootame lapsi ratsutama!

tööstuskaup – riided ja jalanõud
kasutatud riided
saunavihad ja luuad (igal laupäeval)

Haljala vallavolikogu 
viimatisel istungil valiti 
taas volikogu esimeheks 
Vello Väinsalu, vallava-
nema ametisse nimetati 
Ivar Lilleberg.

Liisi Kanna

Volikogu esimehe kohale esi-
tati kaks kandidaati: Annes 
Naan ja Vello Väinsalu. Esi-
mene neist kogus seitsme saa-
diku toetuse, teine sai üheksa 
häält. Kehtetu oli üks sedel.

Vallavanema ametikohale 
seatigi üles vaid Ivar Lilleber-
gi kandidatuur, mille esitas 
Reformierakonna nimel en-
dine vallavanem Leo Aadel. 
Lillebergile andis oma toetuse 
13 volikogu liiget, kolm hää-
letas vastu ning üks sedel oli 
kehtetu.

Kolm nädalat tagasi, kui 
umbusaldati Leo Aadelit, as-
tus ka Vello Väinsalu voli-

Aprilli esimesel nädalal pi-
dasid Ida prefektuuri polit-
seinikud Lääne-Virumaal 
kinni kaks meest, keda on 
alust kahtlustada suures ko-
guses kanepi käitlemises. 
Viru Ringkonnaprokuratuuri 
taotlusel ja Viru Maakohtu 
loal võeti mehed kuni kaheks 
kuuks vahi alla.

Ida prefektuuri narkoku-
ritegude talituse juhi Dmitri 
Kabanovi sõnul on tegu vii-
maste aastate jooksul suurima 
kanepikasvatusega, mis on 
Virumaal avastatud. „Mehed 
kasvatasid kanepit Lääne- 
Virumaal maapiirkonnas 
ühes vanas tööstushoones, 
mille kelder oli spetsiaalselt 
ümber ehitatud. Muuhulgas 
olid seal valgus- ja soojus-
seadmed. Läbiotsimisel võtsid 
politseinikud ära ligi pooltu-
hat erinevas kasvufaasis ka-
nepitaime,“ märkis Kabanov.

Ta lisas, et antud asja uu-
rimises tehti koostööd Mak-
su- ja Tolliameti uurimisosa-
konnaga. „Uurimine on te-
gelikult veel alles algusjärgus 
ning mitmed asjaolud vajavad 

Politseinikud kõrvaldasid Lääne-Virumaal kanepikasvatuse

Kanepit kasvatati maapiirkonnas ühes vanas tööstushoones, mille kel-
der oli spetsiaalselt ümber ehitatud.

Foto: Politsei- ja Piirivalveamet

täpsustamist. Praeguses uuri-
misfaasis ei saa me kinnitada, 
kas ainet müüdi Eesti turul 
või mujal,“ selgitas Kabanov.

Politseinikud pidasid nel-
japäeval, 4. aprillil kahtlus-
tatavatena kinni kaks meest. 
Nädalavahetusel taotles pro-
kuratuur nende vahistamist 
ning kohtu loal võeti mehed 
kuni kaheks kuuks vahi alla. 
32- ja 33aastane kahtlustatav 
ei ole varasemalt kriminaal-
korras karistatud.

Läbiotsimiste käigus võe-
ti ära ligi 500 kanepitaime, 
umbes kaks kilogrammi juba 

kuivatatud kanepit ja ligi 
10 000 eurot sularaha. Esialg-
sel hinnangul võib kogu ära 
võetud narkoaine hind täna-
val ulatuda umbes 200 000 
euroni.

Viru Ringkonnaprokura-
tuuri prokuröri Mari Luugi 
sõnul taotles ta kohtult mees-
te vahistamist, kuna hinnates 
seni tuvastatud asjaolusid ei 
ole välistatud see, et vabadu-
ses viibides võivad nad jätkata 
kuritegude toimepanemist ja 
arvestades ka seni menetluse 
kestel tuvastatut oli vahista-
mise taotlemine vältimatu.

„Sellises mastaabis ja viisil 
kanepi kasvatuse avastamine 
ja likvideerimine annab nar-
kootikumide ebaseadusliku 
käitlemisega tegelevatele ini-
mestele väga selge ja ühese 
sõnumi – õiguskaitseorganid 
teevad sellise tegevuse paljas-
tamisel jätkuvalt head tööd,“ 
lisas prokurör Mari Luuk.

Politsei palub inimestel, 
kellel on infot narkootiku-
mide levitamise osas, sellest 
teada anda. „Virumaal võib 
helistada numbril 337 2345 
või kirjutada ida.narkovihje@
politsei.ee. Samuti võib he-
listada hädaabinumbril 112 ja 
meile oma kahtlustest teada 
anda,“ ütles narkokuritegude 
talituse juht Dmitri Kabanov.

Kanep on Virumaa narko-
turul kõige enam käideldav 
aine. Kui 2017. aastal võtsid 
politseinikud Virumaal ära 
kokku üle nelja kilogrammi 
kanepit, siis eelmisel aastal 
võeti ära ligi 8,5 kilo.

Kuulutaja

Haljala sai uue vallavanema

kogu esimehe ametist tagasi, 
et luua alus laiapõhjalisema 
koostöö tekkeks. Vahepealsel 
ajal on toimunud koosolekud, 
kus volikogu liikmed arutasid 
võimalikke liikumissuundi 
ning Vello Väinsalu tutvustas 
ka enda nägemust edasiseks 
tegevuseks.

„Kokku lepiti vaid sellest, et 
Eesti Reformierakond, saa-
nuna valimistel kõige enam 
hääli, esitab vallavanema 
kandidaadi. Kuna sisulised 
teemad jäid arutamata ja või-
malik koostöö sõnastamata, 
otsustasin taas kandideerida 
volikogu esimeheks, et sellelt 

positsioonilt seda ideed eda-
si ellu viia,“ kommenteeris 
Väinsalu valla veebilehe va-
hendusel.

Äsjavalitud vallavanem Ivar 
Lilleberg ütles, et põhjuseid 
kandideerimiseks oli mit-
meid. „Soov panustada oma 
kodukohta on neist üks oluli-
semaid,“ märkis Lilleberg.

Vastne vallajuht nentis, et 
silmitsi tuleb seista mitmete 
keerukate ülesannetega. „Väl-
jakutsed on kindlasti Haljala 
kooli, Võsu perearstikeskuse 
ja Võsu kooli ehitused. Nen-
dega saab olema palju tööd 
ja vaeva, kuid rahvas on neid 
oodanud ja edasi tuleb nende-
ga minna,“ kinnitas Lilleberg.

Ivar Lilleberg on öelnud, 
et asub ametisse kahe näda-
la jooksul. Uue vallavalitsuse 
koosseisu esitamist oodatakse 
juba järgmisel volikogu istun-
gil, mille toimumisajaks lepiti 
esialgu kokku 24. aprill.

Haljala uueks vallajuhiks valiti Võsult pärit Ivar Lilleberg.
Foto: reform.ee
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Aktsiaselts Rakvere
Haigla võtab tööle

Täpsem info telefonil
513 4605 Piret
või saada CV
haigla@rh.ee

KÖÖGI-

TÖÖLISE

Haljala Kool ootab oma meeskonda alates 2019/2020.
õppeaastast järgmisi õpetajaid:

Nõutav vastavus kvalifikatsioonile. Kandideerimisavaldus ja CV
palume saata hiljemalt 17. aprill 2019 e-aadressile

kool@haljala.edu.ee. Täiendav info telefonil 325 0900.

KLASSIÕPETAJA

MUUSIKAÕPETAJA

POISTE KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA

KUNSTIÕPETAJA

KEEMIAÕPETAJA

ERIPEDAGOOG

1,0 ametikohta

1,0 ametikohta

1,0 ametikohta (I-III kooliaste)

0,35 ametikohta (II-III kooliaste)

0,3 ametikohta (III kooliaste)

1,0 ametikohta

Pakume tööd

PUIDUHAKKURI

OPERAATORILE

(Volvo Jenz Hem 583, 2019)
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PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

Noored ammutasid praktilisi kogemusi
Teistkordselt toimunud 
õpipäeval osalesid Lääne- 
Virumaa 5.–9. klassi õpi-
lased ettevõtetes ja asu-
tustes korraldatud töö-
tubades, kus igaüks ka 
ise mõne reaalse üle- 
sande täitmisel käe 
külge sai panna.

Liisi Kanna

Maakondlikku üritust „Õpime 
koos“ veab Lääne-Viru Aren-
duskeskuse noorte ettevõtlik-
kuse programmijuht Anu Oja. 
Idee seesuguse ettevõtmise al-
gatamiseks tekkis tal ülemöö-
dunud aastal, kui tuli võtta üle 
ideede laada korraldamine, 
mille läbiviimist varem maava-
litsus juhtis.

„Ideede laat oli juba häs-
ti suureks kujunenud, lõpus 
need arvud olid tohutud – üle 
tuhande lapse tuli kokku. Toi-
mus tohutu tormamine, tege-
likult aega kellelegi süveneda 
ei olnud. Ma ei saanud aru, 
miks seda tehakse – sisu hakkas 
minu jaoks ära kaduma,“ rää-
kis „Õpime koos“ projekti juht 
Anu Oja.

Samal ajal korraldasid Rak-
vere Reaalgümnaasium eesti 
keele ainesektsiooni õpetajad 
koolisisest õpipäeva, kus noo-
red läksid vilistlaste juurde 
töötubadesse. „Minu enda lap-

sed õpivad seal ja neilt kuulsin 
selle kohta. Mõtlesin kohe, et 
nii lahe üritus!“ meenutas Oja.

Nii küsitigi reaalgümnaasiu-
milt luba sarnase klassist-väl-
ja koolipäeva korraldamiseks 
ning hakati asjaga pihta. „Ühelt 
poolt on see suur õpipäev, tei-
selt poolt suur karjääripäev. 
Noored lähevad ettevõtetesse 
ja asutustesse kohapeale ning 
seal tehakse neile praktiline 
töötuba,“ selgitas projektijuht, 
lisades, et tehtavat on püütud 
siduda ka konkreetsete aine-
tundidega, et oleks ka õpiväl-
jund.

Valikuvõimalustega 
tutvumine
Oja rääkis, et eelmisel aastal 
võttis natuke aega, enne kui 
hakati uue ürituse ideest aru 
saama ja kohtasid kinni pane-
ma. „Tänavu kui registreeri-
mise kuu enne toimumispäeva 
avasin, mõtlesin ka, et nüüd 
läheb veidi aega, aga esimese 
kolme päevaga said töötoad 
täis,“ tõdes korraldaja.

Kokku viidi läbi ligi 60 töö-
tuba, kus jagus kohti umbes 
700 noorele. Tegevusvaldkon-
nad jagunesid seinast seina, 
alates juuksuri, pitsavalmistaja 
ja fotograafi ametist kuni polit-
seiniku, keevitaja ja turundaja-
ni välja. Õpitubasid korraldati 
Rakveres asuvates ettevõte-
tes-asutustes, osaleda said aga 
noored üle maakonna.

„See on kogukonna üritus – 
ettevõtete ja koolide kokkusaa-
miskoht. Tänapäeval väga pal-
ju räägitakse, et koole ja ette-
võtteid peaks paremini siduma, 
et õpilastel tekkiks ettekujutus, 
mis päriselus toimub,“ selgi-
tas Anu Oja ürituse eesmärki. 
„Karjääri planeerimisega tuleb 
alustada võimalikult vara, vaa-
data, mis sind huvitab ja kus 
ühte või teist koolis õpitavat 
ainet tegelikult vaja võib min-
na,“ jätkas korraldaja.

Ta lisas, et oluline on luua 
noortele pilt, millised ettevõt-
ted olemas on ja millega Lääne- 
Virumaal tegeletakse – nii saab 
ühtlasi suurendada võimalust, 
et tulevane töötaja või tööand-
ja ka pärast õpinguid või maa-
ilmaavastamist kodumaakonda 
naasmist kaalub.

Korraldaja sõnul on kasu 
kahepoolne, sest võõrustajad 
tutvuvad omakorda noorte 
seisukohtade ja ootustega. „Et-
tevõtted saavad tagasisideks 
noorte vaate käsitletavale vald-
konnale,“ sõnas Oja.

Sushi- ja teatrisõbrad
Ka teist aastat sushivalmista-
mise töötuba läbi viinud Rak-
vere toitlustusettevõtte Sushi 
Tiger omanik ja peakokk Aire 
Kronberg tõi välja, et niisugu-
sel üritusel osaledes saab tead-
likumaks noorte eelistustest.

„Ühest küljest aitab see kaasa 
kogukonnatunde tekkimisele – 

saan ühiskonnale midagi ta-
gasi anda,“ nimetas Kronberg 
ühe ettevõtmisel kaasa löömi-
se põhjuse. „Ja tegelikult mulle 
meeldib vaadata, kuidas värs-
ked sushisõbrad peale kasva-
vad,“ jätkas ettevõtja.

„Ei ole nii, et lapsed sushit ei 
sööks. Töötoas tegime toorest 
kalast, mitte ühtegi küpseta-
tud sushit. Ja kahe grupi peale 
oli üks noor, kellel vist väga ei 
meeldinud,“ jagas Kronberg 
muljeid. „60–70 protsenti osa-
lenutest olid ka varem Sushi 
Tigeris käinud.“

Klassist-välja koolipäeva 
oluliseks tunnuseks on ka in-
dividuaalne lähenemine – iga 
noor saab ise valida, kuhu töö-
tuppa läheb, mitte õpetaja ei 
pane klassi kirja. „Igaüks saab 
oma huvist lähtuvalt selle vali-
ku teha,“ sõnas Oja.

Selle kinnituseks oli ka Rak-
vere Teatri kogemus, kus kor-
raldati tänavu lausa kolm töö-
tuba: lavaehituse, valgustehni-
ka ja grimmi teemal. „Meil oli 

hea meel tõdeda, et sel aastal 
osalesid töötubades väga tead-
likud noored inimesed, kelle 
silmad särasid juba teatriuksest 
sisse astudes. Neil olid varase-
mad kogemused teatrivallas 
ning nad tahtsid saada teada 
veel ja sügavamalt. Selliseid 
huvilisi on ainult rõõm teatris 
tervitada ning tutvustada nei-
le meie igapäevaelu,“ kirjeldas 
endi kogemust Rakvere Teatri 
turundusspetsialist Laila Talu-
nik.

Ta lisas, et niisugusel üritu-
sel osalemine on oluline, sest 
aitab tutvustada teatris leidu-
vate ametite mitmekesisust. 
„Rakvere Teater on Lääne- 
Virumaal üks tuntumaid kul-
tuuriasutusi. See, et teatrit 
võetaks ka kui ettevõtet, mis 
võimaldab leida töö väga eri-
neval ametipostil (näitlemise-
le lisaks), vajab noorte hulgas 
teadvustamist. Selleks on taoli-
ne projekt nagu „Õpime koos“ 
suurepärane võimalus,“ kom-
menteeris turundusspetsialist.

• Pakkuda tööd CE-kategooria autoju-
hile, enamus töö toimub Viru-Nigula 
vallas, Kunda linna ümbruses. Sobib 
ka pensionärile või eelpensionil olijale. 
Tel 523 7945

• Võtame tööle veoautojuhi poolhaa-
gis-kallurile. Tel 501 0433

• Eisma Külalistemaja võtab alates 
06.05.2019. a tööle koka ja klienditee-
nindaja. Töö on vahetustega 1 nädal 
tööl, elamisvõimalus kohapeal. Info 
tel 322 3509. E-mail: puhkekodu@
eisma.ee

• Art Cafe pakub tööd klienditee-
nindajale. Lisa info tel 32 32060, 
hotell@artcafe.ee 

• Pakkuda tööd klienditeeninda-
ja-müüjale rõivakaupluses Krooni 
keskuses. Vajalik eelnev müügialane 
kogemus. Tel 5331 0676

• Motopood Rakveres pakub tööd 
müüjale-remondimehele. Töö sobib 
ka pensionärile. Tel 5648 6638

• Põllumajandusettevõte Rakveres 
otsib oma väikesesse kollektiivi trak-
toristi, vajalik T ja soovituslik CE 
kategooria juhiluba, ning keevitusos-
kustega rasketehnika lukkseppa. CV 
saata kinguagro@kinguagro.ee või 
helistada telefonile 5656 8282

• Eesti Metsahoolduse OÜ otsib 
forwarderi operaatorit. Tööpiirkond 
Jõgevamaa, Ida-Virumaa ja Lääne-Vi-
rumaa. Info tel 5309 0698

• Pakkuda tööd koduabilisele. Erama-
ja ja haljasala koristus. Tööaeg tööpäe-
viti kokkuleppel, max 2 korda nädalas, 
5 tundi päevas. Asukoht Nõmmel. Töö 
sobib naisterahvale. Info tel 5818 8630

• Pakun kohe tööd Rakveres tugi-
isikule-kodukoristajale mõned 
päevad nädalas, soovitav üksik 
naine, mitte suitsetaja, terve (maju-
tus võimalus), kes tahab tööd teha, 
Rakveres. Tel 554 6490, kiire!

• Eakate kodu Kundas pakub tööd 
hooldajale. Info tel 5343 4528

• Otsin puhastusteenindajat Büroo-
hoonesse. Töö hommikul või õhtul 24. 
Töökoht asub Palmses. Tel 5330 1620

• Vajatakse koristajat. Info tel 516 7777

• Pakun osalise tööajaga tööd puhas-
tusteenindajale. Info tel 5342 3966

• Otsime puhastusteenindajat täis-
kohaga Kroonikeskusesse. Rohkema 
lisainfo korral helistage tel 5621 8222, 
Heikko

• Otsime osalise ajaga puhastustööde 
objektijuhti. Rohkema lisainfo korral 
helistage tel 56218222, Heikko ja saata 
CV: info@eestihaldus.ee

• Vajatakse ketassaeraami juhti (ööbi-
mise võimalus). Tel 504 6111

• Tööd saab kogemustega metsamees 
(valgustusraie, kultuurihooldus jne). 
Töö aastaringne. Tel 5360 0003

• Võtan tööle välitrasside ehitaja, 
väljaõppe võimalus. Tel 5849 7068

• Tööd saab ehitaja/abitööline, või-
malik töötada ka hooajaliselt. Töö piir-
kond Lääne-Virumaa. CV saata info@
delfi no.ee või helistada tel 523 9745

• Võtame tööle tänavakivi paigal-
dajaid. Info tel 5673 4632

• Ettevõte pakub tööd müüriladujatele 
ja tänavakivide paigaldajatele. Tel 
5347 7840

• Tööd saab kogemustega metsais-
tutaja. Töö algab aprilli lõpus. Tel 
5360 0003

• Vajatakse metsaistutajat. Tel 5199 
6563

• Kutseline lapsehoidja ja tugiisik 
otsib tööd Rakveres, tunnitasu 5 €. Tel 
553 5125, Veera

• Kogemusega majahoidja otsib tööd 
linnas. Tel 5858 1371

• Maaler soovib leida tööd sisetöödel 
(pahteldus-värvimine), võib pakkuda 
ka tööd Soomes Helsingis või lähiümb-
ruses. Tel 5822 6299
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PLAADIESITLUSKONTSERDID

10.04 PÕLVA MUUSIKAKOOLI SAAL
11.04 TARTU KARLOVA TEATER
12.04 TÕRVA KIRIKKAMMERSAAL
13.04 SAKU MÕIS
17.04 TÜRI KULTUURIKESKUS
18.04 PÄRNU AMMENDE VILLA
20.04 VIHULA MÕIS
23.04 VÕRU KANNEL
24.04 HEIMTALI MÕIS VILJANDIMAAL
25.04 VIIMSI PÜHA JAAKOBI KIRIK
26.04 NÕMME KULTUURIKESKUS

PAUL
NEITSOV

TÕUN
 TÕNU   
 TIMM

Kontsertide algus kell 19 
(v.a. 20.04 kell 17 Vihula). 

Piletid 15 € eelmüügis Pileti-
levis ja Piletimaailmas.

Info tel 505 9625
www.kontsertkorraldus.ee
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Hea võimaluse selleks 
loob Tapa lähistel tegut-
sev Woodspaintball, kus 
saab mängida nii paint-
balli ehk värvikuulisõ-
da, airsofti ehk plastik-
kuulidega taktikalist 
sõjamängu aga pidada 
ka vibulahinguid.

Liisi Kanna

Võitlusmängude korral-
damisega tegeleva ettevõt-
te Woodspaintball omanik 
Kristjan Põllu rääkis, et nagu 
firma nimigi ütleb, sai see al-
guse paintballist.

„Üks sõber mainis, et Ta-
pal võiks ka paintball olla. 
Hakkasingi mõtlema, et kõik 
eeldused on olemas, plats on 
olemas. Miks mitte? Tegin 
ära,“ jutustas ta idee tekkelu-
gu, lisades, et ega ta ise va-
rem väga värvikuulimänguga 
kokku puutunud polnudki, 

enda platsil hakkas harjuta-
ma.

Põllu tõdes, et alguses tege-
les ta mängude korraldamise-
ga hobikorras ning praegugi 
pole see ainsaks elatusalli-
kaks, mistõttu ei ole kordagi 
tekkinud tahtmist käega lüüa. 
„Mulle meeldib see – välja-
kute ehitamine on äge. Siin 
käib ka pidev uuendamine – 
kes näiteks mitmendat korda 
tuleb, siis leiab alati väljakult 
midagi uut,“ rääkis ettevõtte 
omanik.

Ajapikku lisandusid airsofti 
mäng ja vibulahingud. „Air-
soft on vist natuke populaar-
sem kui paintball, ja odavam,“ 
sõnas Põllu, lisades, et vibud 
tundusid lihtsalt ülejäänud 
krempliga hästi sobivat.

Aga mis siis neid lahin-
gumänge üldjoontes iseloo-
mustab? „See on natuke ekst-
reemsem vaba aja veetmise 
võimalus. Korralikult adre-
naliini – kuuliga pihta saami-
ne ei ole väga mõnus tunne, 
pead ikkagi varjuma, et mit-

te tabamust saada,“ tutvustas 
Põllu. „Aga karta ei ole siin ka 
midagi. See on nagu väike nä-
pistus, kui pihta saad. Tasub 
proovida kindlasti,“ lisas ta.

Omaniku sõnul pole ta seni 
näinud, et keegi oleks taht-
nud poole mängu pealt ära 
minna: „Kõik võitlevad vii-
mase kuulini, ühtegi kuuli ei 
jää kunagi järgi. Väljakult tu-
levad inimesed alati lõbusalt, 
räägivad, kes kuhu pihta sai ja 
kes keda lasi.“

Põllu sõnul meeldivad 
mängud enim noortele, kuid 
on ka küpsemas eas seltskon-
di käinud. Iseseisva mängimi-
sega saavad tema sõnul üld-
juhul hakkama juba algkooli-
lapsed.

Praeguseks on Kristjan Põl-
lu võistlusmängude korralda-
misega tegelenud pea kolm 
aastat ning tegelikult viiakse 
varustus soovikorral ka ini-
mesele meelepärasesse paika 
kohapeale. „Olen üle Eesti 
käinud mänge korraldamas,“ 
kinnitas Põllu.

Tahaks adrenaliinirohket meelelahutust?
Ka ettevõte ise pakub lahin-

gupidamiseks erinevaid asu-
paiku. Lisaks Tapalt umbes 
kümne kilomeetri kaugusel 
Nõmmkülas asuvale väljakule 
korraldatakse mänge näiteks 
Aravete vanas ujulas. Tulevi-
kuplaanide hulka kuulub ka 
hoonetega väliväljaku ehita-
mine ning vibumängu tarvis 
kohapeale korraliku rohu- 
platsi rajamine.

Lähema uuendusena plaa-
nib aga Kristjan Põllu ole-
masoleva väljaku juurde üles 
seada vaguni. „Sünnipäevade 
pidamine on siin populaarne, 
eriti suvel – tullakse grillima 
ja tehakse sauna. Seni ongi 
olnud probleem, et puudub 
katusealune. Kui vaguni ka-
sutusse võtame, siis saab seal 
varjus olla,“ rääkis omanik, 
lisades, et lahinguid võib ka 
väikese vihmaga pidada, aga 
sajuga pärast õues istuda ei 
soovita.

Paintball ehk värvikuulimäng on sportmäng, mille eesmärgiks on vastasmeeskonna kõrvaldamine, 
tabades neid värvikuulidega. Laskmiseks kasutatakse mehaanilist või elektroonilist markerit, mida 
väljanägemise tõttu ka relvaks kutsutakse. Sihtmärki tabades läheb kuul katki ja jätab värvipleki.

Airsoft on taktikaline sõjamäng, milles imiteeritakse ehtsaid lahingsituatsioone. Mängus on rüh-
mal eesmärk – näiteks pantvangide vabastamine või vaenlase baasi vallutamine. Airsoftis kasutatakse 
tõeliste tulirelvade metallist või plastmaterjalist koopiaid, mis tulistavad plastikkuule.

Battlezone Archery ehk vibulahing on võitlusmäng, kus kasutatakse spetsiaalseid vibusid ja ümara 
kummist otsaga nooli. Eesmärgiks on koguda punkte tabades vastasvõistkonna liikmeid ja sihtmärgi 
koonuseid.

Paintballi mängijad Nõmmkülas asuval väljakul.
Fotod: erakogu

Pärast mängu saab kohapeal saunas käia ja grillida.
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KUHU MINNA

Biore Tervisestuudio
16. aprill homöopaatia õpituba – Mirjam Heinloo
18. aprill tervendaja Volli vastuvõtt
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kiropraktik A. Grigorjani vas-
tuvõtt koos massaažiga
Teisipäeviti nõelravi terapeut Arina Grigorjani vastuvõtt
Neljapäeviti tervisliku seisundi testimine – E. Heinmets
Reedeti 2x kuus kaaniteraapia – V. Kudrjavtsev
Reg tel 5017960, info@biore.ee
Oleme avatud E–R 10–18, iga teine laup 10–14
Rakveres Laada 5

Lääne-Virumaa Diabeetikute Selts
Lääne-Virumaa Diabeetikute ja Parkinsoni seltsi järjekord-
ne kogunemine toimub 16. aprillil kell 10 Targas majas, 
ruumis 114.

MTÜ Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
28. aprillil algusega kell 13 toimub Lehtse Kultuurimajas 
maakondlik pidupäev „Tunne oma kodukanti“. Esinevad 
Lehtse kammerkoor ja kapell, anekdootide vestjad. Avatud 
näitused, piletite õnneloos, kosmeetika toodete müük, suu-
pistete ja kuuma joogi saamise võimalus. Tantsumuusika 
ansamblilt Tants n’Trall. Pääsmed saadaval teisipäeviti Rak-
veres Rohuaia 6. Info telefonil 5278162

Rakvere kultuurisündmused
25. märts–13. a prill Benita Vommi mälestusnäitus Rakve-
re Galeriis
12. aprill kell 18 kontsert „Sinu kaitse alla“ Rakvere Kolm- 
ainu kirikus, esineb duett „Klassika“
12. aprill kell 18 Rakvere Linnanoorte Näitetrupi lavastus 
„Maailm, kuhu ma kuulun“ Rakvere Kultuurikeskuses
14. aprill kell 12 eakateklubi Hämarik pidu Rakvere Kul-
tuurikeskuses
16. aprill kell 17 Peeter Toominga 80. sünniaastapäevaks 
pühendatud fotonäituse „Mees valgel hobusel“ avamine 
Rakvere Galeriis
17. aprill kell 18 Otsakooli kammermuusika kontsert Rak-
vere Eragümnaasiumis, esinevad kammeransamblid ja klas-
sikasuuna lõpetajad
27. aprill kell 12 Rakvere laste balletigala Rakvere Teatris
27. aprill kell 19 rahvusvahelise tantsupäeva kontsert Rak-
vere Kultuurikeskuses

Gustavi Maja
16. aprill „Allergiad, päike ja putukad – esmaabi eeterlike 
õlidega“
23. aprill Mai Agate Väljataga loeng „Karma“
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Täna jõuab nii Eesti kui 
USA kinodesse fantaa-
siamärul „Hellboy“, mil-
le nimitegelane on hea 
huumorimeelega pool- 
inimene-pooldeemon.

Tõnu Lilleorg

Nimikangelasel on taga saba, 
mille varjamiseks tavatseb ta 
mantlit kanda ning otsmi-
kul mahasaetud sarvenukid. 
Hellboy (mängib David Har-
bour) on väga tugev, vastu-
pidav tulele ja välgule ning 
tema mõttemaailm meenu-
tab pisut nooruki oma. Tal 
on paremas käes justkui kin-
nas, millega saab hästi asju 
purustada.

Hellboy saabus Maale 70 
aastat tagasi otse põrgust 
läbi maagilise portaali. Tema 
kasuisa on ameeriklane, kes 
töötab Paranormaalsete Uu-

ringute ja Kaitse Büroos. 
Sealsamas töötab agendina 
ka Hellboy. Ta on üks kutt 
põrgust, mitte põrgu pere-
mees ise.

Nüüd saab ta ülesandeks 
minna appi Inglise kolleegi-
dele. Nagu arvata võibki, ki-
puvad seal asjad kontrolli alt 
väljuma, sest Verekuningan-
nal (Milla Jovovich) on plaan 
elu planeedil põhjalikult üm-
ber korraldada. Käivituvate 
sündmuste tagamaad ula-
tuvad välja lausa kuningas 
Arthuri aegadesse.

Hellboy ei taha olla vahen-
diks kellegi teise plaanides ja 
nii tuleb tal leida ise lahendu-
sed vastavalt oma sisemisele 
moraalile. Inglismaal leiab 
Hellboy ka sõpru, nende seas 
noor meedium Alice (Sasha 
Lane) ja eriüksuslane Ben 
Daimio (Daniel Dae Kim).

Hellboy on huvitava karak-

teriga kuju. Tal on kalduvus 
mõelda oma peaga ning tema 
eriline päritolu ja välimus ei 
tee ta elu sugugi lihtsamaks. 
Sageli on ta pisut pahura ole-
misega ja põrnitseb maailma 
altkulmu. Samas läheb talle 
väga korda suhe kasuisaga ja 
ta tunneb huvi psühholoogia 
vastu, et saada paremini aru 
endast ja teistest.

Ehk just elu pidevate di-
lemmade keskel on teinud 
Hellboy tegelasena niivõrd 
popiks, et nüüd jõuab ta 
kinoekraanile juba kolman-
dat korda. Varasemad filmid 
pärinevad aastatest 2004 ja 
2008. Tegelasena tuli Hell-
boy maailma 1993. aastal sa-
manimelise koomiksi kaudu. 
Ja muide, filmi lõputiitrid 
sisaldavad lisastseeni, millest 
võib leida ehk vihje põrgu-
poisi tulevaste seikluste koh-
ta.

Hellboy koos uute sõprade Alice’i ja Ben Daimioga.
Foto: kaader fi lmist

Põrgupoisi komandeering Inglismaale
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VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

Wiru Auto OÜ • Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 • Tel 511 9569, Tanel Raudla

tanel.raudla@wiruauto.ee • www.wiruauto.ee 

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Nissan Tiida, 08/2007a. 1.6 (81kw), 
bensiin, manuaal, punane met. Sn: 
134 885km. 
Hind: 3490.-

Audi A6, 12/2006a. 2.4 (130kW), 
bensiin, automaat, tumesinine met. 
Sn: 183 735km. 
Hind: 4390.-

Mercedes-Benz B 180, 05/2008a. 2.0 
(80Kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 144 555km. 
Hind: 5490.-

Renault Trafi c Pack Clim, 02/2011a. 
2.0 (66kw), diisel, manuaal, kaubik, 
valge. Sn: 150 260km. 
Hind: 6990.-

Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 
(77kw), diisel, automaat, valge. Sn: 
230 600km. 
Hind: 6990.-

Nissan Pulsar Tekna, 10/2014a. 1.5 
(81kw), diisel, manuaal, valge met. 
Sn: 116 940km. 
Hind: 9 190.-

Nissan Pulsar Acenta Connect, 
10/2014a. 1.5(81kw), diisel, valge 
met. Sn: 83 360km. 
Hind: 9690.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, manuaal. 
Sn: 34 720km. 
Hind: 10 990.-

Hyundai ix35, 03/2014a. 1.6 (99kw), 
bensiin, manuaal, pruun met. Sn: 
62 890km. 
Hind: 11 490.-

Škoda Octavia, 09/2016a. 1.2 (63kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 
64 740km. 
Hind: 12 490.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 13 480km. 
Hind: 12 990.-

Nissan Micra N-Connecta, 05/2017a. 
0.9 (66kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 3500km. 
Hind: 15 450.-

Škoda Octavia, 01/2016a. 1.6 (81kw), 
diisel, manuaal, sinine met. Sn: 
61 900km. 
Hind: 15 990.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 
1.2(96kw), bensiin, manuaal, pruun 
met. Sn: 39 720km. 
Hind: 16 290.-

Kia Ceed GT-Line, 07/2016a. 1.6 
(100kw), diisel, automaat, tumehall 
met. Sn:59 145km. 
Hind: 16 290.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), 
diisel, automaat, must met. Sn: 
113 490km. 
Hind: 16 990.-

Peugeot 3008 Active Plus, 01/2017a. 
1.2 (96kw), bensiin, manuaal, kuldne 
met. Sn: 54 115km. 
Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Acenta Vision Pack, 
09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, ma-
nuaal, must met. Sn: 25 760km. 
Hind: 19 490.-

Nissan X-Trail Acenta, 09/2015a. 1.6 
(96kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 56 454km. 
Hind: 19 490.-

Honda CR-V, 01/2016a. 2.0 (114kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 
72 058km. 
Hind: 19 490.-

Nissan X-Trail Tekna, 02/2016a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 99 952km. 
Hind: 19 990.-

Nissan X-Trail ,  08/2017a.  1.6 
(120kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 46 980km. 
Hind: 21 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 05/2018a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 8245km. 
Hind: 19 990.-

Nissan Qashqai Tekna Design Pack
19, 02/2018a. 1.6 (120kw), bensiin, 
manuaal, must met. Sn: 10 450km.
Hind: 22 990.-

Nissan X-Trail Tekna, 11/2017a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 9500km. 
Hind: 26 990.-

Nissan X-Trail Tekna 4x4, 01/2018a. 
2.0 (130kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 7800km. 
Hind: 31 990.-

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Müüa korter aadressil Sääse 10 
(Tamsalu). Korter on renoveeritud ja 
möbleeritud (uus sektsioon, korralik 
diivan, riidekapp, külmik, uus köögi-
mööbel, voodi, pesumasin jne). Naab-
rid on vaiksed. Olemas ka rõdu, korter 
asub III korrusel. Kommunaalkulud 
talvel kuni 100 €, suvel kuni 40 €. Hind 
6000 €. Helista ja tule korterit vaatama! 
Tel 5811 6938

• Müüa 1toaline keskküttega korter 
Sõmerul, I korrusel. Hind 15 000 €. Tel 
5887 1954 

• Müüa Kundas 1toaline keskküttega 
korter, III korrus. Hind 4000 €. Info 
tel 518 9064

• Müüa 1toaline keskküttega korter, 
4/5, Tamsalus, Ääsi 11. Tel 5333 0653

• Müüa Väike-Maarjas 1toaline kõigi 
mugavustega korter, I korrus, sood-
salt. Tel 523 0428

• Müüa 1toaline korter Vao külas. 
Vajab kapitaalremonti (27,8 m2), II kor-
rus, uus uks. Hind 500€. Tel 5381 0931

• Müüa Rakveres remonti vajav 2toali-
ne ahjuküttega korter, II korrus + ve-
randa. Tel 5550 0233, 5663 6045, õhtuti

• Müüa Kundas 2toaline keskküttega 
korter, avatud köök, III korrus. Hind 
11  000 € koos sisustusega. Info tel 
518 9064

• Müüa korter 3toaline Rakvere linnas, 
Rahu tänaval. Tel 5344 9174

• Müüa 3toaline korter, Kungla tn, 
Rakvere. Tel 5625 6916

• Müüa Rakveres 3toaline puu- ja 
elektrikütte võimalusega korter II 
korrus, WC ja vann koos, oma boiler, 
koridoris lukustatav panipaik ja rõdu, 
kuuriboks, toidupood ja bussipeatus 
300 m kaugusel, võimalik kohe sisse 
kolida. Hind 26 900€, info tel 5330 4937

• Müüa 3toaline korter Kundas, Koidu 
tänav, II korrus. Tasuta parkimine. 
Hind 16 400 €. Tel 5627 7034

• Soovite kodu looduslikult kau-
nis kohas, siis ootab Viitnal suur 
3toaline rõduga (75,6 m2) korter 
(II korrus). Tule alusta sisetöödega 
oma maitse ja soovide järgi. Hind 
5500 €. Info tel 5558 3716

• Müüa (ka järelmaksuga) või üürile 
anda (tagatisraha nõue) Tapal 85% 
renoveeritud eriplaneeringuga korter 
3 tuba + köök, dušš-wc koos, koridori 
vaheuks ja ühes toas veel teisaldatav 
dušinurk - köök, eraldi + wc pikas ko-
ridoris, mis võimaldab kasutada kahe 
1toalise eraldi korterina, 2/3 ,STV-tv, 
oma ahikeskküte + õhksoojuspump + 
konditsioneer, möbleeritud , 5 minuti 
tee rongipeatuseni ja poodi. Võimalik 
välja ehitada veel pööningukorter ja 
keldris suur saun, mõlemad a 70 ruut-
meetrit. Üür 100 € korter + maksud. Va-
hetus variandid väiksema korteri vastu 
või midagi muud huvitavat. e-mail: 
aautod@gmail.com. Tel 5648 8989

• Rakveres müüa majaosa, 4toaline 
korter (90 m2). Info tel 5566 7166

• Müüa kõigi mugavustega 4toaline 
korter Kundas, III korrus, toad eraldi, 
2 rõdu, osaliselt möbleeritud, Koidu 
85. Tel 522 3115

• Müüa maamaja Koiduküla külas, 
vaikne kohakene, Rakverest 17 km. 
Tel 5335 9804

• Müüa maja Rakveres, 4 tuba, köök, 
2 kuuri, hooldatud aed. Krunt 1855 
m2. Helistada õhtuti peale 20.00. Tel 
5349 4802

• Müüa renoveeritud maja Rakvere 
linnas, otse omanikult. Tel 5694 6444

• Müüa väike maja Järvamaal, Koerus. 
Tel 504 5560

• Müüa elamumaad Rakverest 3 km. 
Krundid 7000 m2-1,2 ha. Tel 5694 6444

• Müüa Pakri poolsaarel Paldiskis 
elamumaa (1200 m2). Olemas väike 
suvila, treilerelamu (võimalik osta ka 
eraldi), kasvuhooned, korralik Bio WC. 
Krundil olemas vesi (suvine), elekter. 
Tel 507 8049

• Müüa detailplaneeringuga korte-
relamumaa 1440 m2, Terase tn 13. 
Tel 516 8691

• Müüa aianduskrunt Tõrmas. Tel 
521 1269

• Ostan suvila või maja Võsul. Kõik 
pakkumised oodatud! Tel 522 1601

• Ostan garaaži Rakvere, Mulla täna-
vale. Tel 5648 6638

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

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

• Otsin soodsa hinnaga 1-2toalist 
korterit Väike-Maarjas. Võib vajada 
remonti. Tel 5590 6445

• Ostan vähemalt 4 toaga maja või 
korteri Rakveres. Hind kuini 65 000 €. 
Tel 5625 6596

• Ostan elumaja rajamise eesmärgil 
elamukrundi Rakveres. Võime teha ka 
nii, et mõõdame Teie suuremast krun-
dist välja eraldi osa, mille ostaksin. 
Ajan asjad Teie eest korda ja maksan 
õiglase hinna. Müügiks võib pakkuda 
ka suure krundiga lammutusväärset 
maja või heas korras elamiskõlblikku 
maja valmimisajaga enne 1950 või 
alates 2005. Helistage 5153 162 või 
kirjutage koduruum@gmail.com. He-
listage julgelt - kasutuseta seisva maa 
müük on tark otsus, kui saate seeläbi 
oma elujärge parandada!

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

• Soovin üürida Rakveres 1toalist ahju-
küttega korterit. Tel 5459 4079

• Kellegil üürida korralikku äripinda 
Rakveres? Tingimused: ei vaja suu-
remat remonti, olemas WC ja toimiv 
veevärk, vähemalt 150 m2 (võib ka 
suurem olla), võiks olla üks suur ruum. 
Tel 5677 1726

• Soovin üürida 3-4 toalist elamist. 
Võib vajada kerget remonti. Asukoht 
võiks olla Rakvere või Rakvere lähi-
ümbrus (Piira, Vinni, Pajusti, Viru-Jaa-
gupi, Roela jne.). Tel 525 1382

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

• Anda üürile 1toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere linnas. Tel 
502 9052

• Üürile anda 1toaline (38,5 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, Pikk 37, I 
korrus. Hind 200 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Üürile anda 1toaline keskküttega 
korter I korrusel Sõmerul. Tel 5887 
1954

• Üürile anda 2toaline (61,3 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, Pikk 37, II 
korrus. Hind 220 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Üürile anda kauplus 100 m2 + ladu, 
Tapa kesklinnas. I korrus, eraldi sis-
sepääs, olemas olmeruumid, valve-
seadmed, internet. Hind 4,80 €/m2. 
Tel 503 9645

• www.toonklaas.ee

• Müüa 2 autot 1 hinnaga (1400 €): 
Nissan Primera, universaal (remonti 
vajav) ja Honda Civic Aerostar (korra-
lik). Tel 5565 4047

• Müüa Ford Focus C-Max  1,8i 
01/2005.a. 92KW, mahtuniversaal, 
bensiin, hõbedane met. hooldusraa-
mat, ketiga mootor, konditsioneer, 2 
x el.aknad, veokonks, roosteta, mõl-
kideta, korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 08/2007. 
a. 74KW, universaal, bensiin, hõbeda-
ne metallik, konditsioneer, kesklukk, 
2 x el.aknad, originaal valuveljed, kor-
ralik, äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
08/2019, ökonoomne! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Land Rover Freel 1,8, bensiin, 
manuaal, 1998. a, 4x4, ÜV tehtud, õli ei 
võta, normaalne auto maal ja metsas. 
Tel 511 3414

• Müüa Mitsubishi Outlander 2,4, 
bensiin, 2005. a, 118kW, automaat, 
4x4, ÜV 2020. Tule ja tingi. Tel 511 3414 

• Müüa Opel Astra, 1,4, 2010. a, 66kW. 
Hästi hoitud. Küsi lisa tel 514 5474

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
12/2001. a, 74KW, bensiin punane, 
luukpära, 5 ust, täiuslik hooldusraa-
mat, konditsioneer, 4 x el.aknad, roos-
teta, mõlkideta, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Station Wagon 1,8i 
06/2006. a, 92kW, bensiin, universaal, 
kirsipunane metallik, uuem mudel, 
täiuslik hooldusraamat, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, el.aknad, mõlki-
deta, korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Toyota Avensis  2.0D4D 
08/2003. a, 85kW, uuem mudel, se-
daan, tumebeež metallik, turbodiisel, 
konditsioneer, el.aknad, veokonks jne, 
kehtiv ülevaatus 09/2019, roosteta, 
mõlkideta, korralik, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Avensis 1,6, 2006. a, 
bensiin, tumehall, sedaan, heas korras. 
Tel 517 4193

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Basis 1,9TDI 04/2004. a. 74KW kuld-
ne metallik, turbodiisel, universaal, 
hooldusraamat, 4 x el.aknad, püsikii-
rusehoidja, kehtiv ülevaatus 04/2019, 
korralik, ökonoomne! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa mootori  remonti  vajav 
Volkswagen Polo. Hind 300 €. Tel 
5656 4904

• Müüa Volkswagen Polo, 1,9, diisel, 
väga heas korras, 5 ust, 2003. a. Hind 
2390 €. Tel 5302 9943

• Müüa Volvo V70, 2004. a, 2,4, 96kW, 
turbo diisel, mahtuniversaal, tumesi-
nine metallik. Palju lisasid. Äsja tehtud 
täielik hooldus. Tehniline ülevaatus 
04/2020. Eestis üks omanik. Läbisõit 
290 000 km. Hind 2700 €. Tel 506 8999

• Müüa motoplokk MP1, paigaldatud 
OHV 4 takti bensiini mootor, uus. 
Samas müüa auto järelhaagis Zubrjo-
nok, töökorras ja dokumendid olemas. 
Tel 5890 2050

• Müüa haagis MAZ 8114, 265 EVR. 
Tel 5646 8055

• Müüa Opel Astra valuveljed, 14 tolli 
ja uusi plekkvelgi. Tel 529 1004

• Müüa odavalt 13-15 tolliseid rehve, 
ka üksikult. Tel 529 1004

• Müüa M-412 uus käigukast ja üma-
rad esituled. Tel 5340 9427

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457

• Ostan auto, margi eelistust pole, 
pakkuda võib kõike marke. Helista 
julgelt, hind 100-2500 €. Ei pea olema 
ülevaatust aga peaks läbima puhtalt. 
Tel 5809 6086

• Ostan igas seisukorras autosid. Va-
nast seisvast romust kuni heas korras 
masinani. Sobivusel tulen kohe järgi. 
Tel 5357 7108

• Ostan erinevaid sõidukeid nii töö-
korras kui ka seisvaid või avariilisi. 
Oma pakkumise tegemiseks helista 
tel 5364 7252

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga uusi 
plekke, tulesid, stangesid jne, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395
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VEO- JA KAEVETEENUSED
FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

TEENUSED

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065

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
SUVEREHVE

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

tel 326 1463, 558 3666, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka 
vastavalt Kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi 
keevitus  (vajadusel välja-
sõidud kliendi juurde)

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD
(väljasõidud klientide juurde)

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

Tel 5698 0253, 5631 3965
Info.cormet@gmail.com
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15

• Ostan teie sõiduauto! Kõik pakkumi-
sed teretulnud. Tel 5552 2223

• Ostan sõidukorras Volga (Gaz 21 või 
Gaz 24). Tel 5565 0465

• Ostan kerghaagise sõiduautole, 
müüa 2 telj. traktori haagis. Tel 5358 
6829

• Vahetan sõidukorras Mercedese 
tehnikaga Korea maasturi, vana auto 
või mootorratta vastu. Tel 5565 8796

• Tule vaheta rehvid meil! Rehvi-
vahetuse hinnakiri: plekkvelg 25 €, 
valuvelg 30 €, maastur/kaubik 35 
€. Uute rehvide ja velgede müük- 
parimad hinnad! Lisaks tegeleme: 
autode remont ja hooldus, auto-
varuosade ja lisaseadmete müük, 
tulede poleerimine, veakoodide 
lugemine, konditsioneeri täitmine. 
Broneeri aeg tel 5332 2938 või tba-
utoremont@gmail.com. Aadress: 
Kalda 62, Järva-Jaani, Järva vald

• Sõiduautode remont ja hooldus, 
summuti remont, Rakvere. Tel 5620 
2164

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Muruniidukite, murutraktori-
te, trimmerite remont ja hool-
dus. Aiatehnika rent (mullafrees, 
muruõhutaja-samblaeemaldaja, 
oksapurustaja, hekipügaja). Jaa-
ma pst 11, Rakvere. Tel 325 5332, 
Forestplus OÜ

• Minilaaduri rent koos juhiga ja ilma. 
Tel 5834 4024

• Treilervedu Lääne-Virumaal. 
Helista 5858 0123

• Traktoriteenus kallurhaagis 
tõstukiga: turvas, saepuru, liiv, 
muld, kruus, ehituspraht, mets jne. 
Tel 503 2269

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

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

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunni-
töö 30 €/h. Rendime puksiirhaagist 
(konn) ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10 meetrine redel 
6 € - 24/h. Kivipurustaja 50 € - 24/h, 
tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 
24/h, elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teostame 
kõike, mis on kolimisega seotud, 
ja seejuures soodsate hindadega. 
Alates pakkimisest kuni klaverite 
jm raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame koos 
teie probleemile parima lahendu-
se. OÜ Kolimised. Tel 5649 3289 
või kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* 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

• 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

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

Info tel 504 0118

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

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

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

Nool 30 m
Tõstevõime kuni 40 t

www.peritex.ee
Tel 5348 3288

Andke julgelt teada oma 
soovist ja me tuleme appi!

Teostame kaevetööd sulle sobival 
ajal ja kokku lepitud hinnal!
Info saamiseks helistage 

tel 524 6521 Info@anvora.ee

Hei sina, kes sa otsid
KANALISATSIOONI 
TRASSIDE ja muu 

KAEVETÖÖDE
teostamisega abi.

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

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala 
ja Tapa vallas. Teenindame teid iga 
päev, ka õhtuti ja nädalavahetustel. 
Tel 5656 1515

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

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

• Paigaldame aknaid ja uksi, teeme 
ka akende ja uste remonti, hooldust, 
reguleerimist ja paketivahetust. Tel 
5307 8178

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

• KCK Teemant OÜ teostab teemant 
puurimistöid (ventilatsiooniavad, 
toruavad, kaabliavad jne). Tellimiseks 
võta ühendust info@kckteemant.eu  
või helista tel 517 4192
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• Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehi-
tus, kaevetööd, santehnilised tööd. 
Tel 514 3783

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Tel 56938220. E-mail: Initex@
hotmail.com

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

• Tänava-  äärekivide paigaldus; 
piirdeaedade, terrasside ehitus; 
väravate valmistamine, paigaldus 
ja automaatika, haljastustööd. 
Tehtud töödele garantii.  www.
kiviaed.ee. Tel 5394 6666

• Pae- ja põllukivist aiad, müürid, vä-
likaminad, suveköögid. Tel 512 9689

• Metallitööd (treimine, keevitus). Tel 
503 2269

• Ehitus, remont, siseviimistlus (sau-
nad, pesuruumid, majad). Tel 504 5560

• Teeme sisetöid ja vannitubade re-
monti. Tel 5678 0773

• Põrandatööd. Parkett-ja laudpõ-
randate paigaldamine, lihvimine, 
lakkimine ja õlitamine. Tel 5829 2584

• Õppinud mees, heade riistadega ja 
pikaaegse kogemusega teeb ehitus- ja 
remonditöid nii eramutes kui korteri-
tes. Kui vaja vahetab ukselukke ja teeb 
ka santehnilisi töid. Helistage, tulen 
appi tel 5664 4827

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Siseviimistlus, 
vannitoad, voodrivahetus, soo-
justamine, terasside ehitus, san. 
tehnilised tööd. Hinnad head. Tel 
5808 5965

• Teen maalritöid, paigaldan lami-
naatparketti, akna palesid jne, Kunda 
linnas või Rakveres. Tel 5822 6299

• Teostan vannitubade ja saunade 
ehitus-ja remonditöid, terasside ja 
kõrvalhoonete ehitust. Tel 505 7584

• Teostame kõiki lammutustöid. Tel 
5330 5970

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

• Teeme kõiki lammutustöid, hin-
nad madalad. Tel 5606 3678

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

• Pleki kantimis teenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, kõik 
erikujulised ja standardplekid. Tel 
553 9330

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

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

• Hauaplatside ehitamine. Tel 5834 
4024

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

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, müürid. Tel 5552 8487

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, küttekollete remont. 
Tel 5647 2716

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru Kütte-
süsteemid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 465

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

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

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid 
sise- ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

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

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus,

torude sulatus

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

VENTILATSIOON
Materjali ja seadmete müük. 

Valikus metall- ja plastiktooted. 
Transport.

Teostame ventilatsioonitöid 
eramajades, tööstushoonetes, 

korrusmajades. 
Plastikventilatsioon on just 
ideaalne renoveeritavasse 

hoonesse.

Kontakt tel 507 1194 
fleienvent@gmail.com

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

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

• MAALRITÖÖD
• KROHVITÖÖD
• REMONTTÖÖD
• TREPIKODADE 

RENOVEERIMINE

Teostame töid eraisikutele, 
kui ka KÜ-dele kogu 

Lääne-Virumaal.

Ehmes OÜ
Tel 5897 9293, Janek
ehmesoy@gmail.com

ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

Pakume laias valikus üldehitustöid 
nii eramute, paarismajade, rida- 
ja korterelamute kui viilhallide 
ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357
E-mail: info@rolux.ee
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MUUD TEENUSED OST

KODU

KÜTTEPUUD

• Punun afropatse Rakveres, 
lisainfot vaata Facebookis „Kadi 
iluteenused“. Tel 5695 6781

• Autoga vee vedu ja kastmisteenus 
(12 500 l), ka tolmuste teede ja platside 
kastmine . Tel 503 2269

• Kümblustünni rent. 24 h/55 €, 
tagatis 150 €, transport 0.40 €/km. 
Alates 48 tunnist 45 €/ ööpäev. 
Puud 3 €/40 l. Tel 5854 5348

• Teritan automaatpingil kreissaage, 
höövliterasid 0-800 mm, kirveid, kiime, 
kääre, peitleid. Tel 5391 1667

• Soodsalt müüa erinevaid kodu- ja 
tööstusõmblusmasinaid ja nende 
tagavara osasid. Kääride teritus. 
Rohuaia 20-2. helista 24/7 8.00-20.00. 
Tel 558 8429, Priit

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

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

• Pakume halumasina teenust. Tel 
525 5981

• Professionaalne viljapuude ja hek-
kide lõikus. Tel 507 3463, Hallan

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
Fassaadiplaatide müük 

ja paigaldus
Akende ja uste paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

TÄNAVA -JA ÄÄREKIVIDE 
PAIGALDUS.

Kiviplatside ja kõnniteede 
ehitus ning haljastus.

Info tel 5673 4632

• Viljapuude kevadine noorendus ja 
hoolduslõikus. Tel 514 3787, Heino

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

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

• Ansambel, õhtujuhtimine. Sisustame 
teie õhtu. Üle Eesti. Tel 5190 1697

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885 

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

• Parima hinnaga hüperkiire piirama-
tu Internet + KordusTV-ga. DigiTV 
Virumaal. Paigaldus, Wifi  ruuter ning 
Digiboks tasuta. Levib nii linnas kui 
maal. Uuri lähemalt: http://telestar.
ee. Tel  5552 5432

• SAT-süsteemid alates 95 €. TV-an-
tennid – paigaldus, remont. OÜ RTS 
ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Koidula 1, 
Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel 551 2053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

RAAMATU- 
PIDAMISTEENUS

Rohkem infot:
wwww.ingliteteraapia.weebly.
com/raamatupidamine.html

tel. 5455 1595

• igakuine 
raamatupidamine

• palgaarvestus, 
maksuarvestus,

• töötajate maksete 
deklareerimine

• majandusaasta 
aruande
koostamine

• konsultatsioon
• töö-/praktika 

võimalus

• Kevadine tasuta vanametalli koris-
tus: garaažid, majad, kuurid, keldrid… 
jne. Pakkuda võib kõike, välja arvatud 
külmikud. Küsi lisa, meeldiv teenin-
dus. Tel 5616 5761

• Müüa soodsalt garaaži tööriistu ja 
tarvikuid ning 3 vanaaegset katelt, 
erinevad suurused. Tel 5787 5371

• Soodsalt ära anda plast aknad, 
nendega on kiire! Tel 5595 2065

• Müüa kreissaag, küttepuude saa-
gimiseks ja puulõhkumise puur. Tel 
524 4629, Mait

• Müüa lahtikäiv laud (18 €), 2-ratta-
line aiakäru (22 €), laste turvatool (7 
€). Tel 5660 3463 

• Müüa restaureeritud (50-ndad) 
riidekapp ja peeglikapp. Kaasa 2 öö-
kappi. Hind 500 €. Tel 5333 2120

• Müüa karkass kasvuhoone 3x4, 
pakendis. Hind soodne, asub Rakveres. 
Tel 503 2554

• Müüa karmoška. Tel 5302 0065

• Müüa heas korras õhukummidega 
rulaator Kadrinas. Hind 50 €. Info tel 
5393 7298

• Müüa 4 lehte kasvuhoone kattema-
terjali (6 mm kihtplastik) 6 m x 2,1 m 
(lehemõõt). Tel 523 2215

• Müüa lastetoa vaip (liiklusvaip), 3x4 
m. Korralik! 65€.Tel 5567 5755

• Müüa käsitsi kooritud kuuselatte ja 
aiaposte, millest valmistan teie soovi 
korral aedasid, väravaid, püstkodasid. 
Transpordi võimalus. Tel 5662 5497

• Müüa lämmastiku väetist ja kasvu-
hoone klaasi (3 mm). Tel 5349 9628

• ÖKORAMM kompostmuld ja LEM-
MU kivi. Pakendamata kvaliteetne 
sõnnikust tööstuslikult toodetud 
sõelutud umbrohuvaba mahe kom-
postmuld (keemilise analüüs kaasa). 
Mitmevärviline kodumaine looduslik 
dekoratiivkruus kolmes fraktsioonis 
suurusega 5-10 mm, 10-20 mm ja 
20+mm. Veovõimalus. Info ja tellimine 
505 3340 või sven@meyris.eu

• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. 
Tühjendusostud majapidamiste lik-
videerimisel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri, Pikk 7, 
Rakvere. Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

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

• Ostan kristall ja varajast tarbeklaasi 
tooteid. Tel 5672 7175

•Ostan vana tehnika kirjandust, võib 
ka pakkuda tehnikat (mootorrattad, 
võrrid, autod jne). Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

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

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, mootor-
rattad, kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. Aus ja 
meeldiv teenindus! Tel 507 9984

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

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. vanaaeg-
sedasjad@gmail.com. Tel 555 55527

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

• Ostan küttepuu ülejäägid (maja 
müügi või majapidamise likvideerimi-
sel), ka väiksema koguse. Tel 5801 9086

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan mesilas inventari, meevurr 
ja mesilasvaha 6-8 €/kg. Tel 503 1849

• Ostan silikaattellist. Tel 5646 9294

 • Ostan nõukogudeaegsed fotoapa-
raadid ja objektiivid. Tel 5853 2215

  • Tühjendus ostud ja prügivedu 
vanavarast nõukaaegse kraamini. 
Tel 5396 0504

• Ostan murutraktori, ka remonti 
vajava. Tel 503 9650

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, 
fotosid, albumeid, koos fotodega, 
markidega ümbrikke. Ka kollektsiooni-
dena. Teemad – linnavaated, pulmad, 
matused, inimesed, pühadekaardid, 
sõjaväelased jm. Täiskirjutused hinda 
maha ei võta. AITA TALLETADA AJA-
LUGU! Tel 5857 3749

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.80 €/kott 
ja kasel 3.20 €/kott. Tel 505 1528

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

*LASTE ATV=FERRARI 
(punane, kõige rohkem 
ostetud), KROSSIKAD, KIIV
RID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

MOPEEDI MOOTORID 245 €
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

MOPEEDID 795 €, 
ROLLERID, ATVD
suure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, 
JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

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

Motopood

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa küttepuid (kuivi ja märgi, lah-
tiselt ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohaletoomisega, veokile laotult 5-15 
m3. Pikkused: kuivad 38 cm, toored 
halupuud 30-50 cm. Tel 503 0311

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Müüa saetud lõhutuid kuivi kütte-
puid, pikkus 30 cm. Minimaalne kogus 
2 m3. Tel 522 3152

• Müüa toores sanglepp 50 cm, 42 €/
rm. Rakvere. Tel 5877 2173

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, 
kuiv kask, toores lepp, sanglepp. Tel 
5192 4320

• Müüa soodsalt lõhutuid kütte-
puid (ka kuiva). Tel 5554 6093

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

KVALITEETNE 
KÜTTEPUU

al 39 €/rm
toores lepp

al 55 €/rm
kuiv lepp

Rohkem infot: tel 5556 0240 
www.viruhalud.ee

Kaubale saate ka 
meie lattu ise järgi tulla. 
Asume Rakvere vallas, 

Paatna külas.
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kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

TUTVUS

MATUS

PÕLLUMAJANDUS

METS

• Müüa ehituslikku saematerjali 
(lauad, prussid) ja puitmaterjali tisle-
ritöödeks. Tel 504 6111

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdule. 
Tel 553 9330

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5665 4087

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

Müüa Rakveres 

KUIVA KÜTTEPUUD
võrgus (lepp 30 cm)! 

Soodsaim hind 
Lääne-Virumaal! 
Koti hind 2.50 €

Tel 5567 5755

EHITUS

•  M ü ü a  m e t s a m a a ,  A a v i k u 
77001:001:0160. Tel 5695 5572

Ettevõte müüb 
ehituslikku saematerjali 

(prussid ka 6m, 
kuivad lauad).

Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine, 

transpordi võimalus.
Info tel 515 0258 

või 520 6369

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

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 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

PRO PLEKITÖÖD OÜ

Müük kohapeal 
laoseseisuna:

Trapetsprofi il 20 
(katus) pikkusega 3m.
RR. 32 (tume pruun) 
RR. 23 (tume hall)

Hind 4,85+km (5,82€)

Vihmaveesüsteem 

-20 %
Tapa, Ülesõidu 8 

Avatud E-R 8.00-17.00
Tel 5556 0167

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

• Müüa seemne suurust kartulit. Toon 
koju kätte. Lisainfo tel 5199 3008

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5354 3002 
või 513 3787

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info tel 
5196 2628 või 5351 7414

• Müüa kuuseistikud. Tel 5398 1891

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. 
Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. Paki-
tud ja lahtine. Tel 554 9113

• Müüa Ab lehmikuid, pullikuid ja 
tiineid ammesid. Tel 507 9115

• Ära anda sümboolse hinna eest 
korralikku hobusesõnnikut Vinnis. 
Tel 522 8396

• Müüa HOBUSESÕNNIKUT. Pee-
nestatud ja pakendatud (60 l). Kohale 
toomisega. Tel 520 1570

• Ära anda tasuta hobusesõnnikut. Ise 
järele tulemisega ja peale laadimisega, 
Kadrina vald. Tel 5886 2421

• Müüa T25A, 1991. a, heas korras. 
Vajuta nuppu ja hari oma maad. Põllu-
tööriistad osaliselt eraldi. Tel 5330 1620

• Müüa traktor T25 ja Jumz paberite-
ga. Tel 5695 9345

• Ostan traktori T-25, T-40, T-40AM. 
Tel 5687 5845

• Taastan T40AM esisilla käändtelje. 
Tel 5648 6882

• Ostan T16 raamile kinnitatud kopa 
või vahetan KUN kopa vastu. Tel 
5648 6882

• Ostan kabiiniga traktori T-16. Tel 
5391 9423

• Ostan veneaegseid uusi ja heas kor-
ras varuosi traktoritele DT-20, T-25, 
T-40 AM, MTZ, JUMZ. Tel 5687 5845

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.eeOSTAB:

• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.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 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

• Müüa EKL paberitega, kiibitud, vakt-
sineeritud rottweileri kutsikad. Loo-
vutus mai teisel poolel. Tel 5197 9600

• Müüa 2 noort vene sinist kassi. Tel 
5833 0153

• Müüa saksa hiidküülikud. Jänku-
poisid kutsuvad külla jänku pruute. 
Tel 5833 0153

• Müüa tuhkrupoegi. Tel 5685 8009

• Müüa imeilusad bolonka kutsikad, 
vet. Pass. Tel 5897 0163, Samast saab 
sümboolselt sõnnikut.

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

• Ostan seisma jäänud esemeid. 
Vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984

• Kadunud väike armas Reku poiss, 
rebase värvi, 6.04.2019, Aresi kandis, 
kui kellegil on infot, palun helistage 
tel 5332 8850 (vaevatasu).

• Head inimesed palun annetage 
taastusraviks, olen väga haige, 
vajan hädasti raha taastusraviks, 
olen tänulik iga annetatud euro 
eest. Minu kontonumber on EE 
024204278649535007

• 50aastane mees tutvub sümpaatse 
naisega kooselu eesmärgil. Tel 5907 
3196

• Olen 57aastane vallaline mees. 
Soovin tutvuda ausa üksiku naisega 
vanuses 53-59 aastat Lääne-Viru-
maalt, Rakverest või selle ligidalt. Tel 
5617 1721

• 57aastane sale, pikem mees tutvub 
noorema saleda naisega. Tel 5348 9906

• Pensionär üksik mees soovib 
tutvuda Lääne-Virumaa naisega, 
materiaalselt kindlustatud, kes 
oleks hea perenaine, tantsupartner. 
Tel 554 6490

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554  7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Aivar Müüri 
matuseteenused  ● 24 h surnutransport

 ● matuste organiseerimine
 ● krematooriumi teenused
 ● matusetarvikud
 ● kalmistutööd

Suhtleme nii eesti kui ka vene keeles

Teenused

Tel 5647 7432
Leina 8, Tapa vald, 45109
aivar.myyr.001@mail.ee
www.matmine.eu

• www.toonklaas.ee

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

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

MUU

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE



188*85*90 (120*188) 

diivanvoodi diivanvoodi 

255*190 (126*182)

MADRID
diivanvoodi 
MADRID
diivanvoodi 

ROKO komplektROKO komplekt

699€

553€

DIPLOMAT  diivanvoodi DIPLOMAT  diivanvoodi NEVADA   diivanvoodi NEVADA   diivanvoodi 

RAKVERE   • NIINE 4A
• tel:  +372 53 031 718
• E-R: 10.00-19.00   • L-P: 10.00-16.00

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

KAFIJA  köök KAFIJA  köök 200*

GLORIJA   sektsioonGLORIJA   sektsioon

H-16 sektsioonH-16 sektsioon

409€

363€

373€

KARMEN 7 esikKARMEN 7 esik

MARGO kappMARGO kapp
153€

339€

200*

KLASSIKA
komplekt
KLASSIKA
komplekt

MADZESTA 4   diivanilaudMADZESTA 4   diivanilaud

629€

159€339€

568€

DELFIN voodiDELFIN voodi

45€

535€179€

SPRIDITIS diivanvoodi SPRIDITIS diivanvoodi 
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• Kuldpendlimees Sassi teenused: 
ihu, hing, vaim, tervis, uni, toit, 
vitamiinid, jpm. Tel 502 4534

Mõne nädala eest esitleti So-
larise keskuse Apollo raa-
matupoes Jaak Joala duettide 
albumit „Ma joobun õnnest“. 
Plaadilt leiab ühtekokku 
kuusteist lugu, eranditult 
kõik neist on lauldud kahasse 
oma aja populaarsemate nais-
solistidega.

„Jaak Joala on naistega 
laulnud tegelikult väga palju 
duette, osa laule pole aga säi-
linud,“ andis õhtujuht Olavi 
Pihlamägi sissejuhatavas kõ-
nes teada.

Tunnise esitluse käigus ja-
gasid oma muljeid Joalaga 
koos laulmisest neli naist: 
Marju Kuut, Heidy Tamme, 
Anu Viileberg (praegu Anu 
Lilleste) ja Anne Grünberg.

Plaadil domineerib Marju 
Kuut – ühtekokku on tema 
kooslaulmisi Joalaga koguni 
viis. „Meil oli laval kummalgi 
oma joru ajada. Õudselt palju 

Heidy Tamme plaadiesitlusel koos Sandra Nurmsalu teisikuks tituleeri-
tud raadio Elmar saatejuhi Kristiina Krausiga.

Foto: Ülo Külm

Jaak Joala duetid naistega 
vormistati tervikalbumiks

olin Joalaga koos laval!“ rää-
kis Kuut.

Heidy Tamme jällegi mee-
nutas, et koos Jaak Joalaga 
esineti palju just varietees ja 
kolhoosipidudel! Tamme ja 
Joala duette leiab sellelt albu-
milt kolm.

Duettidealbumit alustab ja 
lõpetab nimilugu „Ma joobun 
õnnest“. Tegemist on algselt 
Edith Piafi ja Louis Gugliel-

mi palaga. Esimene versioon 
on Joalal lauldud koos Mar-
ju Kuudiga aastal 1978, teine 
Silvi Vraidiga aastal 1990.

Plaadi kõige kõmulisemaks 
palaks tuleb ilmselt pidada „Ei 
või jaa“ (1972), millele autor 
Gennadi Taniel pidi väideta-
valt teistmoodi intro tegema, 
et „lugu üldse läbi läheks“.

Ülo Külm

TASUB TEADA
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Ostes Oma Põrsast vähemalt veerand siga,

saad TASUTA 2 kg SEAHAKKLIHA!

Pildil

tükeldatud

esimene

veerand

*2,45 €/kg

2,40 €/kg

Ringtee 4, Rakvere ◆ E-R 9-19 ◆ L 9-16 ◆ P 10-15

Lai valik, mõistlik hind! 
www.magaziin.ee

Mullad • väetised • aiatööriistad • seemned • sibulad 
kastmistarvikud • kummikud • aiadekoratsioonid ja palju muud!

AIASÕBER, TULE POODI!

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E-R

L

9-17

9-12

Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 5647 3004

* RIEKER

* JANA

* TAMARIS

* CAPRICE

PALJU HÄID
KINGI!

KEVADINE
TAGAKAMBRI-

LAAT

12.-13. aprillil
15.-16.

ja

aprillil

kaupluse A&E Kangad

Rakveres, L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

Suur valik KARDINA- ja RÕIVAKANGAID 1-4 €/m
Mööbliriided 5 €/m

220-240 cm laiad voodipesukangad 3,50-4,00 €/m
Valik voodipesu laadahindadega

JUHTUS SÕIDUKIGA ÕNNETUS!
Osutame otsekäsitluse teenust kõikidele

kindlustusseltsidele.

Vormistame liiklus- ja kaskokahjud.

Suhtleme kindlustusega.

Anname nõu kereremondi kohta.

A. K. Autoteenindus – hoolime sinu autost!

Rakvere, Narva 29, tel 327 0401

www.akauto.ee

PARIM HIND TOOTJA ESINDAJALT!
Tapa, Ülesõidu 8, / avatud 8:00-17:00 / Tel. 55 560 167
info@proplekitood.ee / www.proplekitood.ee

VIHMAVEESÜSTEEMID TERASKATUSED JA -TARVIKUD TURVATOOTED

EELARVESTUS

TRANSPORT

PAIGALDUS

PRO PLEKITÖÖD
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