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osta ka 
e-poest!

Kampaania tingimused: 
www.ehituseabc.ee
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KÕIK
KAUBAD

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
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Eduard Vilde nimelise 
kirjanduspreemia täna-
vuseks laureaadiks vali-
ti näitleja, näitekirjanik 
ja stsenarist Martin Al-
gus, keda tunnustati 
esikromaani „Midagi 
tõelist“ eest.

Liisi Kanna

Auhinnatseremoonia oli 
osaks teistkordselt peetud 
Vinni valla koolide näite-
mängupäevast „Minu esi-
mestest triibulistest kirjandu-
sauhinnani“. Muuga mõisas 
toimunud teemapäeva esi-
mesel poolel esines järjepanu 
11 näitetruppi Vinni-Pajus-
ti, Muuga ja Tudu koolist, 
millele järgnes kohtumine 
tunnustuse pälvinud Martin 
Algusega, kellelt huvilistel oli 
võimlaus ka küsimusi küsida.

Kirjandusauhinda üle an-
des nentis Vinni vallavanem 
Rauno Võrno, et ilmselt ei 
ole noor publik raamatut 
„Midagi tõelist“ lugenud, ehk 
aga teatakse Martin Algust 
kui noortesarja „Ühikarotid“ 
autorit.

Võrno jätkas tutvustamist, 
et Alguse stsenaariumi jär-
gi on valminud ka seriaalid 
„Naabriplika“, „Padjaklubi“ ja 
„Ment“ ning ta on menufil-
mi „Klassikokkutulek“ kaas-
stsenarist. Lisaks näitlemisele 

Vilde kirjandusauhinna andis Martin Algusele (vasakul) üle Vinni valla-
vanem Rauno Võrno.

Foto: Liisi Kanna

Martin Algusele anti üle Vilde kirjandusauhind

ja näidendite kirjutamisele on 
Martin Algus ka näidendite 
tõlkija, lisaks on ta tegev rek-
laami alal.

Kirjaniku poole pöördudes 
andis vallavanem edasi kir-
jandusauhinna žürii liikmete 
mõtted. „Žüriil oli viimasel 
kaalumisel seitse eriilmelist 
raamatut. Teie raamat tõu-
sis teiste seast esile, kuna oli 
kõige meeldejäävam, haaras 
kaasa algusest lõpuni, oli väga 
vildelik, nagu auhinna statuut 
nõuabki,“ lausus Võrno.

„Raamat on kirjutatud tä-
napäeva teemadel. Selles raa-
matus on sees see, mille üle 
jääd ka hiljem juurdlema – 
netisõltuvus, tarbimiskultus, 
üksildus, väljapressimine jne. 

See on murelikel teemadel 
põnevuslugu, mis kirjutatud 
elust enesest,“ jätkas vallajuht.

Võrno märkis, et vildeliku 
teose valimine on keeruline. 
„Vildelikku teost ei ole lihtne 
välja sõeluda. Vilde oli mit-
metahuline isiksus, tema kir-
jatükid ja raamatud tekitasid 
elevust, kõne- ja mõtteainet 
kogu toonase Eesti üldsuse 
seas. Tänapäeval, kus igaüks 
võib raamatu ilmutada, on 
raske lugejaid millegi uuega 
üllatada ja kõneainet raama-
tu teemal kaua üleval hoida,“ 
arutles vallavanem ning tänas 
autorit väga õnnestunud ro-
maani eest.

Martin Algus rääkis, et kõik 
raamatuga seonduv oli tema 

jaoks uus ja varasemast täies-
ti erinev kogemus. „Näiden-
dite ja stsenaariumite puhul 
ei ole autor kunagi üksi, tal 
on ümber selline mõnus n-ö 
polster – näitlejad, lavastajad, 
režissöörid, teatrid, telemajad 
jne. Aga raamatu kirjutamise 
puhul on autor üksi,“ sõnas 
laureaat.

„Ühel hetkel sekkub küll 
kirjastus ja tuleb appi toime-
taja, aga ikkagi, lõppkokku-
võtteks on raamatu kaanel 
see üks nimi – seal on autor, 
oma loo ja oma lootusega, et 
see lugu üles leitakse,“ jätkas 
Algus.

Ta nentis, et kuigi üksolek 
on kirjutamiseks hädavajalik, 
siis ükski autor ei taha jää-
dagi oma teosega üksi. „Oli 
minulgi palju stressi, sest ega 
ei osanud ju arvata alguses, 
kuidas teos vastu võetakse. 
Ja raamatus on tõesti üsna 
teravad teemad. Seda suurem 
oli rõõm, kui ühel hetkel he-
listati ja ma sain aru, et teost 
on märgatud, loetud ja mõis-
tetud,“ jagas Algus toonast 
emotsiooni.

„Üksioleku hirmu asemele 
tuli mõnus ja rahustav koos-
olemise tunne. Ma olen sel-
le eest väga tänulik,“ sõnas 
laureaat, lisades, et iga auto-
ri jaoks on äärmiselt oluline 
tunda, et tema looming on 
omaks võetud.
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MUST KROONIKA

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)

Konkrit-Agro OÜ 
müüb kvaliteetset 
GMO vaba sööta 
kodulindudele ja- 
loomadele.

Müügipunktid:
Järvamaa, tel 5647 9519 
Lääne-Virumaa, tel 5595 5649
Harjumaa, tel 524 9546
Ladu Tartumaa, tel 512 8444
Kuusalus Majamarket, 
tel 600 8112

Möödunud reedel tut-
vustati Arvo Pärdi ni-
melise kontserdimaja 
projekteerimise tule-
must. Hoone on kavan-
datud ristkasutatav ning 
pakub klassikalise muu-
sika esitamise kõrval 
võimalust nii 
rokk-kontserdi andmi-
seks, kunsti eksponeeri-
miseks kui tantsuproo-
vide läbiviimiseks.

Liisi Kanna

„Midagi sellist nagu siin näe-
te, saab see hoone kindlasti 
olema, kui valmis ehitatak-
se,“ juhatas Rakvere voliko-
gu esimees Mihkel Juhkami 
kontserdimaja projekti esit-

Kontserdimaja projekt sai valmis
luse sisse. „Enam ei hakka me 
ruume ja seinu ümber tõstma. 
Projekt on minemas kohe 
ekspertiisi, nii nagu kõik seda 
liiki suuremad ettevõtmised. 
Samaaegselt selgub, kui pal-
ju kõik tegelikkuses maksma 
võib minna,“ sõnas Juhkami, 
täpsustades, et selle lõpliku 
projekti põhjal saab koostada 
täpse eelarve.

Kunagise arhitektuurikon-
kursi võidutöö üks autori-
test, arhitekt Kristiina Aasvee 
rääkis, et uue hoone juurde 
kuulub ka selle esise väljaku 
ümberprojekteerimine ning 
selle alla on kavandatud ka 
94 autokohaga parkla. Sellest 
tulenevalt on ka liiklust palju 
ümber planeeritud.

„Tänane ringristmik liigub 
ülesse põhja suunas ja läbi-
vat liiklust üle väljaku enam 
ei ole. Parklasse sissesõit jääb 
Võimla tänavalt, kuidas Koi-
dula tänava ühendus saab ole-
ma, selgub riigigümnaasiumi 
hoone arhitektuursest lahen-
dusest. Kontserdimajja on 
peasissepääs väljakult, lisaks 
ka maa-alusest parklast,“ tut-
vustas arhitekt.

Projekti kohaselt rekonst-
rueeritakse ajalooline kiriku-
hoone algsesse arhitektuur-
sesse vormi. „Rajatakse olude 
tõttu ehitamata jäänud torni-
kiivrid. Arhitektuurne taotlus 
oli selline, et juurdeehitatav 
maht oleks võimalikult eris-
tuv aga ka mitte esile pürgiv,“ 
rääkis Aasvee.

Juurdeehitatav osa on 
peamiselt kahekorruseline, 
tagasiastuva teise korruse-
ga, kuhu jääb kammersaal. 
Peasissepääs jääb uude ossa. 
Esimesele korrusele on pla-
neeritud publiku hajumisalad 
ja sissepääs suurde kontserdi-
saali. Lisaks on seal eraldi su-
letava alaga galeriipind ning 
kohvik, mis jääb linna külas-
tajatele avatuks ka ürituste 
välisel aja. Planeeringu ko-
haselt on kohvikul ka köök, 
seega oleks võimalus pakkuda 
seal kvaliteetset toitlustustee-
nust.

Kontserdisaal on rajatud 
nii, et seal oleks ennekõike 
ülihead võimalused klassi-
kalist muusikat edasi anda, 
loodud on aga ka võimalu-

sed kohandada saal näiteks 
rokk-kontserdi või konve-
rentsi pidamiseks. Kontser-
disaali lava on võimalik tõsta 
erinevatele kõrgustele eri-
nevates sekstioonides. Lava 
maksimummõõt on 10x10 
meetrit. Rajatakse ka orel.

Saalis on kokku 477 iste-
kohta, neist osad rõdudel, mis 
rekonstrueeritakse. Parterit 
saab nähtavuse parandami-
seks veidi kaldu tõsta. Saa-
li on võimalik kasutada ka 
täiesti horisontaalse põran-
dana.

Kammersaal mahutab 120 
külastajat. Lisaks on hoonesse 
projekteeritud toetavaid saa-
le.  „Juurdeehituses on tant-
susaal, milles on võimalik 10 
meetrise diameetriga ringi 
moodustada, mis on tantsi-
jate vajaduse põhine,“ mär-
kis Aasvee. „Lisaks on stuu-

dioruum, kus saab teha koo-
riproove, aga ka lindistada.“

Samuti paiknevad harju-
tussaalid keldrikorrusel, kus 
asub ka külastajate garderoob 
ning riietusruumid esinejate-
le.

„Selle hoone kasutusfunkt-
sionaalsus peaks olema hästi 
paindlik ja seal võiks olla kül-
laltki palju ristkasutust,“ võt-
tis arhitekt hoone tutvustuse 
kokku.

Rakvere linnapea Mar-
ko Torn nentis, et ees ootab 
otsuste aeg. „Loodetavasti 
saab maikuu jooksul eelarve 
suurus meile teada ja lõpuks 
tuleb otsustada, kas sellise 
hoone ehitamine on linna-
le jõukohane, millisel ajal on 
jõukohane ja kas ning kui 
palju keskvalitsus on nõus õla 
alla panema,“ lausus linnapea 
projekti tuleviku kohta.

Projekti järgi hakkaks kontserdimaja välja nägema seesugune.
Allikas: Rakvere Linnavalitsus

TULEKAHJUD
17. aprillil kell 14.17 teatati häirekeskusele tulekahjust 
Tapa vallas Lehtse alevikus Rägavere teel asuvas kahe-
kordses puidust majas. Päästjate sündmuskohale jõudes 
põles hoone lahtise leegiga ohustades kõrvalasuvat maja. 
Sündmuskohale saadeti kustutustöid tegema ja kõrva-
lasuvat hoonet kaitsma päästjad Tapa, Rakvere, Väike- 
Maarja, Koeru ja Aravete päästekomandost ning Tamsalu 
ja Kadrina vabatahtlikust päästekomandost. Kustutustöö-
de käigus leiti 42aastase naise surnukeha. Kustutustööd 
lõpetati 18. aprillil kell 1.16. Tulekahju tekkepõhjuse sel-
gitab välja uurimine.
17. aprillil kell 14.36 said päästjad väljakutse Vinni valda 
Pajusti alevikku Varesmäe teele, kus põles kulu ja vaatlus-
torn, mis hävis täielikult. Tulekahju kustutati kell 17.50.
11. aprillil kell 16.15 teatati, et Tapa linnas Üleviste täna-
val põleb mahajäetud maja. Sündmuskohal selgus, et te-
gemist on vana barakk elamuga. Põleng likvideeriti kell 
18.08, inimesi sees ei olnud.

ASJA OMAVOLILINE KASUTAMINE
16. aprillil teatati, et Rakvere vallas Näpi alevikus tungiti 
sõidukisse Audi. Auto kahjustada ei saanud.

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
14. aprillil tungis 63aastane mees Haljala vallas kallale oma 
50aastasele elukaaslasele.
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Lisainfo: Dzintra Kalm, 5334 0040

Töösoov saada aadressile personal@ogelktra.ee
või CV Keskuse kaudu www.cvkeskus.ee

Pagaritsehh võtab tööle

Pealattu ja logistikaosakonda võetakse tööle

• PAKKIJAID
ABITÖÖLISI

LATTU TRANSPORTTÖÖLISI

AUTOJUHT-EKSPEDIITOR
LAOTÖÖSPETSIALIST

(kauba
ladustamine, ladude korrashoid)

(öine vahetus 16.00-04.00)

•

•
•

•

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee

www.grossitoidukaubad.ee

Kui oled aus ja kohusetundlik, siis tule
meie sõbralikku töökollektiivi!

Vihula Mõisa vajatakse
PORTJEE/KONVERENTSITEHNIKUT

PORTJEE:

Nõudmised kandidaadile:

Kasuks tuleb:
Ettevõte pakub:

• pakub hotelli külalistele meeldivat teenindust
• osutab kohvrikandmise ja pakihoiu teenuse

• valmistab ette seminariruumid

• hea suhtlemisoskus eesti keeles
• hea füüsiline vorm ja pingetaluvus
• B-kategooria juhiluba
• sobivalt kandidaadilt ootame korrektsust nii olemuselt kui ka

väljanägemiselt
inglise keele oskus suhtlustasandil

• suurepäraseid töötingimusi ja paindlikku töögraafikut
• kindlat sissetulekut
• majutusvõimalust ja hotellisiseseid soodustusi
• põhikohaga või hooajalist tööd
• väljaõpet töö käigus

Tööhuvi või lisaküsimuste tekkimisel
kirjuta hiljemalt 30.04.2019
vassili.jermakov@uhotelsgroup.com
või helista 5303 3018 www.grossitoidukaubad.ee

Võtame lihatsehhi tööle

ABITÖÖLISE
Kelle tööülesanneteks on:

Pakume sulle

Tööaeg:
Töökoht:

Soovid meie meeskonnaga liituda?

• sigade ja veiste vastuvõtt

asjalikku väljaõpet, tasuta transporti
Rakverest tööle ja tagasi, korralikku ja stabiilset palka

E-R 8.00-17.00
Tobia küla, Rakvere vald

Saada enda CV e-posti aadressile
personal@ogelektra.ee või
kandideeri CV keskuse kaudu

• nende uimastamisele suunamine
• tapajäätmete töötlemine ja koristamine

Töö kirjeldus

Nõudmised kandidaadile

Kasuks tuleb

Pakume

Lisainfo

Kontakt

Quant Estonia OÜ
www.quantservice.com

• Tootmisseadmete ja süsteemide elektriosa
korrashoiutööde teostamine tsemenditööstuses

• Elektriosa korrashoiutöödeks vajalike lukksepatööde
tegemine

• Vahetustes töötamine (peale vajaliku väljaõppe saamist)

• Töökogemus tööstusseadmete elektritööde vallas
• Elektriskeemide lugemise oskus
• Iseseisvus, hea suhtlusoskus ja pingetaluvus
• Täpsus, kohusetundlikkus ja vastutusvõime

• Teadmised mehaanikast
• Võõrkeelte oskus

• Pikaajalist ja stabiilset töösuhet, ettevõtte soodustusi
• Tööalast koolitust ja koostöö kogemust rahvusvahelises

ettevõttes
• Töötasu vastavalt oskustele ja tulemustele,

boonuse teenimise võimalust

öökoht asub Kundas, täistööaeg
Tööle asumise aeg koheselt
Lisainfo: Argo Zapevalov +372 58 626 343,
estonia@quantservice.ee

• T
•
•

Kus on Sinu

reklaam?
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OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Pakun tööd kuller-autojuhile. Vajalik 
B-kategooria juhiluba. Helista ja küsi 
lisa tel 5805 5211

• Pakun tööd taksojuhtidele, va-
jalik teenindajakaart. Tel 528 2659

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

• Otsin lapsehoidjat 1,5 aastasele 
poisile 2-6 päeva kuus. Hoidmine meie 
kodus Viru-Nigula vallas. Tel 5615 2620

• Pakkuda tööd klienditeeninda-
ja-müüjale rõivakaupluses Krooni 
keskuses. Vajalik eelnev müügialane 
kogemus. Tel 5331 0767

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

• Otsime usaldusväärset, karsket, 
vastutustundlikku ning sõbralikku 
inimest pikaajaliseks koostööks. Töö 
seisneb aiatööde ning igapäevaste ma-
japidamistööde- , abi üldehitustöödel 
ja remonditöödel tegemises. Rohkem 
infot tel 512 3867

• 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 tööd tugiisikule-koduko-
ristajale mõned päevad nädalas, 
soovitav üksik mitte suitsetaja 
naine (majutus võimalus). Tel 554 
6490, kiire!

• Pakun tööd aiahooldusel. Tammiku-
taguses piirkonnas oleks nooruslikule 
pensionärile pakkuda tööd aiahool-
dusel: puude - ja hekilõikus, muru-
hooldus jm väiksemad tööd. Sobivusel 
pikemaajaline koostöö. Teed sel ajal, 
kui see sulle sobib. Tasu kokkuleppel. 
Tel 502 9782

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

• Arkna Karjatalu võtab tööle karjaku 
ja neljaks kuuks lüpsja. Korter. Tel 
5661 4084

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

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

• 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

(Volvo Jenz Hem 583, 2019)

Pakume tööd
C-KAT JUHILE 
loomsete jäätmete veol. 

Egesten Transport OÜ
 Tel 506 7356

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

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

• 55aastane mees otsib lisatööd. Tel 
5673 9178

26. aprill toimub Hõbeaka-
deemia loeng „Stressist va-
baks“. Stressist on saanud tä-
napäeva moesõna – kas seda 
on või ei ole, ikkagi tekitab 
see lisastressi.

Paljud ei teagi, et stressi lii-
gitatakse kaheks, on nii posi-
tiivne kui negatiivne stress. 
Enamasti räägitakse ikka 
negatiivse stressi tagajärge-
dest ja probleemidest, samas 

Hõbeakadeemias räägitakse stressist
näitavad uuringud, et just 
positiivse stressi tõttu esineb 
tänapäeval üha rohkem läbi-
põlemist.

Vastupidiselt negatiivsele 
stressile tunnevad inimesed 
positiivse stressi puhul ennast 
hästi ja ambitsioonikalt, neil 
on suur soov kõike ja kiires-
ti teha. Paraku aga ei teata, et 
ka just pikaajaline positiivne 
stress võib põhjustada töövä-
simust.

Selline saavutuse tagaaja-
mine ja pidev pürgimine, 
mida piitsutavad tihti tagant 
nii tööandjad kui ühiskond 
tervikuna, tekitab teatud sõl-
tuvust ja võib viia läbipõlemi-
seni, mis on lähedane depres-
siooniga. See ei toimu üleöö. 
Tegu on pika protsessiga, 
millel on erinevad astmed, 
mida ise on raske märgata, 
aga võimalik kõrvaltvaatajal 
tuvastada.

Olgu positiivne või nega-
tiivne stress, aga kõik algab 
olukorrast, kus inimene on 
pinge all ega tule enam iga-

päevaste tegevustega toime. 
Enesekindlus ja keskendu-
misvõime langevad, inime-
ne ärritub kergesti, tekivad 
konfliktid ja see võib viia 
depressioonini.

Enamasti ei oska inimesed 
positiivset stressi karta, sest 
seda on peetud heaks ja eda-
siviivaks jõuks. Kui aga pika-
ajaliselt olla ilma puhkuse ja 
pingelanguseta negatiivse või 
ka positiivse stressi seisundis, 
võib välja areneda nii vaim-
seid kui füüsilisi haiguseid, 
mis väljenduvad läbipõlemi-
ses. Ja siis on juba hilja tuld 
kustutada või hakata tegele-
ma ennetustööga. Normaalse 
olukorra taastamine nõuab 
pidevat tööd ja lisategevusi – 
tuleb võtta aeg puhkamiseks, 
hingamispauside tegemine, 
lõõgastumine.

Loengu „Stressist vabaks“ 
lektoriks tuleb psühholoog 
Ruth-Kaja Pekk, kes on lõ-
petanud Tartu Ülikooli. Ta 
on töötanud Eesti Majandus-
juhtide Instituudis, Tallinna 

Ülikoolis ning mitmes Eesti 
firmas psühholoogi, kursuste 
korraldaja ja lektorina ning 
kuulub Eesti Konsultantide 
Assotsiatsiooni.

Loengus tutvustab 
Ruth-Kaja Pekk positiivse 
elukäsitluse aluseid, stressi ja 
pinge kõrvaldamise moodu-
seid, oskust tulla toime krii-
tilises olukorras ning ennast 
säästvaks suhtlemiseks „ras-
kete“ inimestega.

Ruth-Kaja Pekk rõhutab 
ikka lihtsat tõde: „Katsuge 
alati mõelda, mis on head 
elus, töös, peres.“ Peki sõnul 
on kõige enesesäästlikum olla 
reaalsusega võimalikult ra-
hul, vältida kibestumist ning 
teha ise oma elu paremaks ja 
rõõmsamaks.

Edukuse aluseks nimetab 
psühholoog  inimese positiiv-
sust ja mõistuse rakendamist. 
Kuid tihti on inimestel puu-
du isemõtlemise traditsioon 
ning oodatakse pigem kõrva-
list abi ja toetust, selle asemel, 
et võtta endale vastutus oma 

elu eest.
Positiivsus teeb erksaks 

ja sellel baseerub Peki sõnul 
koostöövalmidus, toimetulek 
teiste inimestega sõltub aga 
eelkõige enesehinnangust. 
„Enesele meeldimine on võt-
meküsimus, alateadvus ta-
hab ennast austada,” kinnitas 
psühholoog.

Loengus selgitab Ruth-Kaja 
Pekk ka negatiivsete tunnete 
tekkemehhanisme ja mõist-
mise kaudu väärtustamist. 
Psühholoogi hinnangul suu-
dab inimene rahulolematus- 
tundest jagu saada, kui ta 
püüab endas arendada posi-
tiivset elukäsitlust.

„Tuleks mõelda, et see, 
mida saavutati, on väärtus. 
Selle üle tasub rõõmustada. 
Nii loob inimene võimaluse 
edasi areneda,“ ütleb ta.

Hõbeakadeemia loeng toi-
mub Rakvere kolledžis, Pikk 
40 ja seda toetab Rakvere 
Linnavalitsus.

TLÜ Rakvere Kolledž
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Täna on suur reede ja tööini-
mesed rõõmustavad vaba päe-
va üle. Paljud ehk aga ei tea, 
milline on ülestõusmispühade 
taustalugu ja miks on nende 
tähistamise tavad just sellised. 
Allpool vastan põgusalt mõne-
le enamlevinud küsimusele.

Miks reedel 
on riigipüha?
Suurel reedel tähistatakse krist-
likes kirikutes Jeesuse ristisur-
ma. Võib-olla see tundub bru-
taalsena, aga päeva tähistamise 
põhjust selgitab ristiusu suurem 
pilt. Inimene on läinud lahku 
Jumalast ning kaotanud rahu ja 
oma elu eesmärgi. Selle asemel 
on maailm täis isekust, ahnust, 
haigust, tüli ja lootusetust. Seda 
olukorda ei suuda inimesed ise 
parandada, aga Jumal armastas 
enda loodud inimesi nii palju, et 
Ta tahtis kõik jälle korda saada. 
Sellepärast läkitas Ta oma ainsa 
Poja, Jeesuse, inimeseks. Jeesus 
elas täielikku elu, aga Ta andis 
ennast ohvriks meie eest. Roo-
ma maahärra mõistis Jeesuse 
hukka valel põhjusel, et Ta oli 
mässanud Rooma võimu vastu. 
Aga see oli Jumala plaan. Jeesus 
suri, et meie, inimesed, ei peaks 
surema. Et me saaksime andeks 
kõik, mis eraldab meid Jumalast 
ja teistest inimestest.

See ei olnud siiski loo lõpp. 
Pühapäeval on teine riigipüha: 
Kristuse ülestõusmise püha. Siis 
rõõmustavad kristlased Jeesuse 
ülestõusmise üle. Ta oli surmast 
vägevam, Ta võitis kurja võimu 
ja vabastas kõik inimesed oma 

surma ja ülestõusmisega. Üles-
tõusmispühadel kristlased täna-
vad Jeesust, kes lunastas meid 
ning kinkis meile jälle rahu ja 
ühenduse Jumalaga.

Suur reede ja laupäev on lei-
napühad, millal mõteldakse Jee-
suse kannatusele ega korraldata 
pidusid. Alles ülestõusmisööl 
vastu pühapäeva algab rõõmu-
pidu. Rakvere kogudused tähis-
tavad suurt reedet ristikäiguga, 
mis algab kell 16 Keskväljakul ja 
liigub kirikust kirikusse.

Kust pühade erinevad 
nimed tulevad?
Ülestõusmispühad rõhutavad 
pühade tähendust – Jeesuse üles-
tõusmist surma ja paha võitjana. 
Kirikukalendris eelneb pühadele 
40 päeva paastuaeg. Eriti kato-
liku ja õigeusu kirikus sellel ajal 
liha ei sööda, alles ülestõusmis-
pühadest  on liha jälle lubatud. 
Sellest on eesti keelde tulnud 
nimi lihavõttepühad. Ka munad 
olid paastuajal keelatud ja on sel-
lepärast pühade toiduks. Nime-
tus munadepühad tuletab meel-
de ka munade värvimise ja kin-
kimise traditsiooni, kevadpühad 
püha sattumist kevade algusesse 
ning kiigepühad tulenevad eriti 
Lõuna-Eestis noortel kombeks 
olnud kiikumiskombest.

Miks on pühad 
sel aastal nii hilja?
Ülestõusmispühad on liikuv 
püha. Jeesus suri ja tõusis sur-
nuist juutide paasapühade ajal. 
Kuna juudid kasutavad kuuka-
lendrit, seadis ka kirik ülestõus-

mispühade ajahetke kuu liiku-
miste järgi. Lihtne reegel on, et 
esimene ülestõusmispüha on 
pühapäev, mis järgneb esimesele 
täiskuule pärast kevadist pööri-
päeva – see tähendab vahemikku 
22. märtsist kuni 25. aprillini.

Kui vaatame selle aasta ka-
lendrid, tundub, et reegel ei 
kehti. Pööripäev oli 20. märts ja 
täiskuu järgmisel päeval. Miks 
ei olnud ülestõusmispühad siis 
märtsis, vaid peaaegu kuu hil-
jem? Arvutusviis pärineb 4. sa-
jandist, mil veel nii hästi ei tun-
tud astronoomiat. Siis otsustati, 
et pööripäev on alati 21. märtsil. 
Ka täiskuu ajad pandi kalendris-
se n-ö keskmise kuu järgi, kuigi 
tegelikult on kuufaaside pikku-
sed erinevad. Kui keskmise kuu 
täiskuu oli 20. märtsil ja kiriklik 
pööripäev 21. märtsil, liikusid 
pühad edasi kuni aprillini.

Õigeusu kirikus on ülestõus-
mispühad tavaliselt luteri, ka-
toliku ja teistest lääne kirikutest 
erineval ajal, sest kuigi arvuta-
mise reegel on sama, kasutab 
õigeusu kirik erinevat kalendrit. 
Sellel aastal tähistas õigeusu ki-
rik esimest ülestõusmispüha 28. 
märtsil.

Miks ja millal 
mune värvitakse?
Munade värvimine on oluline 
osa ülestõusmispühade tähista-
misest. Muna on väga varajasest 
ajast olnud ülestõusmise süm-
boliks. See näeb välja külm ja 
elutu, aga selle sees on uus elu. 
Ka Jeesus oli hauas surnuna, aga 
pühapäeva hommikul oli haud 

tühi, ja Ta oli tõusnud üles sur-
nuist. Kristlaste käsitlus munast 
kui uue elu sümbolist pärineb 
tõenäoliselt juutidelt, aga sama 
sümboolikat tuntakse ka palju-
des teistes usundites.

Legend räägib, et Maarja Mag- 
dalena oli tunnistanud Jeesu-
se ülestõusmist keisrile, kes oli 
öelnud, et see on sama võima-
tu, kui käes olnud valge muna 
muutumine punaseks – ja muna 
vahetas kohe värvi. Selle legendi 
järgi, eriti õigeusu kirikus, vär-
vitakse munad just punaseks, 
mis tuletab ühtlasi meelde Jeesu-
se verd.

Täpselt ei ole teada, millal 
kristlikus kirikus munade värvi-
mise traditsioon algas, aga vähe-
malt 10. sajandist alates on jaga-
tud ülestõusmisööl kingituseks 
värvitud mune. Sama kommet 
jätkame ka meie värvides, kinki-
des ja koksides mune.

Miks munad 
toob just jänes?
Paljudes riikides toob šokolaa-
dimunad lastele lihavõttejänes, 
kuigi jänes ei mune. Tegemist 
on jälle uue elu sümboolikaga: 
tänu kiirele sigivusele on jänest 
peetud viljakuse ja elu võrdpil-
diks. Lihavõttejänese traditsioon 
pärineb 17. sajandist Saksamaalt, 
kust see hiljem levis ka mujale 
Euroopasse ning Põhja-Ameeri-
kasse.

Liisa Rossi,
EELK Rakvere Kolmainu 

koguduse misjonär

Pühadekombed – miks ja millal?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 2,50
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
Vaarikatomat (imp.) kg 4,00
Redis punt 1,00
Maasikad (imp.) kg 4,00
Kultuurmaasikad (imp.) kg 15,00
Vaarikad 125g karp 3,00
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

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

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul müügil:

Kolmapäeval, 24. aprillil müüb turul puukool viljapuude ja marjapõõ-
saste istikuid, maasika-, mustika- ja vaarikataimi kella 10.30 – 12.00.

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

Algas võõrasemade ja teiste suvelillede müük!

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



Kuulutaja reede, 19. aprill 2019 7VABA AEG

MÕNE REAGA

KUHU MINNA

ARVUSTUS

Rakvere kultuurisündmused
27. aprill kell 12 Rakvere laste balletigala Rakvere 
Teatris
27. aprill kell 19 rahvusvahelise tantsupäeva 
kontsert Rakvere Kultuurikeskuses 

Rakveres kogunetakse reumahaiguste teabe-
päevale
27. aprillil toimub Sushi Tigeri koolitusruumis üritus „Põle-
tikuliste luu- ja liigesehaiguste infopäev“.

Päeva esimese poole sisustab Ida-Tallinna Keskhaigla 
Reumatoloogiakeskuse õendusjuht Katti Kõrve. „Oma et-
tekandes keskendun sellele, mida peaks tähele panema lii-
gesevaevuste tekkimisel. Missugused sümptomid vajavad 
kindlasti tähelepanu ja millal võiks pöörduda arsti poole,“ 
tutvustas Kõrve käsitletavat teemat.

Ta lisas, et juttu tuleb ka osteoporoosi ehk luuhõrenemi-
se riskiteguritest. Samuti sellest, millal, kuidas, kellele ja kui 
sageli on vajalik luutiheduse mõõtmine.

„Ettekande teises osas juhin tähelepanu teadmistele ja 
oskustele, mis peaks olema liigesehaigel inimesel, et taga-
da parim toimetulek haiguse ja igapäevaeluga. Puudutan 
põgusalt ka valuravi teemat, mis on liigesehaiguste puhul 
oluline, ja annan mõned soovitused selle kohta, kust leida 
teavet ja abi probleemide ilmnemisel ning küsimuste tekki-
misel,“ lisas õendusjuht.

Pärast lõunapausi peab Ida-Tallinna Keskhaigla reumato-
loog doktor Karin Laas loengu teemal „Põletikulised liiges-
haigused – diagnoosimine ja tänapäevane ravi“. „Ettekanne 
on kahes osas ja käsitleb kõige sagedamini esinevaid põle-
tikulisi liigeshaiguseid, milleks on reumatoidartriit, ankü-
loseeriv spondüliit ja psoriaatiline artriit. Räägin nendest 
haigustest – kuidas neid ära tunda, millal arsti poole peaks 
pöörduma. Lisaks annan ülevaate sellest, mis uuringuid ja 
analüüse arstid tavaliselt teevad nende haiguste diagnoosi-
misel,“ võttis Laas loengu esimese osa kokku.

Ettekande teises pooles räägib reumatoloog põletikuliste 
haiguste tänapäevasest ravist. „Ravi osas käsitlen kõike ra-
visse puutuvat alates taastusravist kuni tänapäevase haiguse 
kulgu mõjutava ravini,“ märkis ta.

Pärastlõunal peab ettekande ka Eesti Psoriaasiliidu ju-
hatuse esimees Georg Jurkanov psoriaasi ja prosiraatilise 
artriidiga patsientide toimetuleku teemal. Seejärel kõneleb 
Eesti Reumaliidu juhatuse liige Ingrid Põldemaa teemal 
„Tööalane ja sotsiaalne rehabilitatsioon“.

Infopäeva korraldab Lääne-Viru Reumaühing koostöös 
Eesti Reumaliidu ja Eesti Psoriaasiliiduga, üritust toetab ka 
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda.

„Infopäeva sihtrühmaks on luu-, liigese- ja toesehaiged 
(rahvakeeli reumahaiged) ja nende pereliikmed. Erinevaid 
diagnoose on umbes 200, suure rühma moodustavad neist 
kroonilised põletikulised reumaatilised haigused,“ selgitas 
Lääne-Viru Reumaühingu juhatuse esimees Elle Pohlak.

Liisi Kanna

Sel nädalal jookseb Rak-
vere Teatrikinos super-
kangelasefilm „Shazam!“, 
mis näitab koolipoiste 
seiklusi.

Tõnu Lilleorg

14aastane Billy (mängib As-
her Angel) on omamoodi 
varaküps poiss, kelle elus on 
kaks tähtsat teemat. Esiteks 
oma pärisema otsimine ja 
teiseks rändamine kasuperest 
kasuperre, sest tal on kom-
beks igalt poolt ära joosta. 
Lisaks ilmutab ta erakordset 
leidlikkust huligaanitsemises, 
näiteks kui lollitab politsei-
nikke valeväljakutsega ja nad 
poodi luku taha paneb.

Psühholoogid paneksid 
Billyle ilmselt diagnoosiks 
„kiindumushäire“, mis tule-
neb puudulikust lähisuhtest 
oma vanemaga ja väljendub 
halvas käitumises. Billy kao-
tas oma ema silmist ükskord 
laadal, kui ta oli umbes nelja-
aastane ja on sestsaadik olnud 
riikliku hoolekandesüsteemi 
kasvandik.

Pärast järjekordset kiskle-
mist vanemate poistega satub 
Billy metroos justkui paral-
leelmaailma, kus ta kohtub 
ühes koopas võluriga. Too 

Ühest sõnast piisab

väidab, et on valinud Billy 
tšempioniks, kellele usaldada 
võluvägi. Nii saabki Billyst 
soovi korral, pärast võlusõ-
na ütlemist, superkangelane 
Shazam (mängib Zachary 
Levi). Ja kui Billy tahab tagasi 
poisiks saada, tuleb taas võlu-
sõna lausuda.

Nende pööraste sündmuste 
ajal satub Billy taas ka uude 
kasuperre, mis tundub see-
kord üsna normaalne, kuna 
sealsed vanemad on ise kasu-
lapsed olnud. Uues peres saab 
Billy endale venna Freddy 
(Jack Dylan Grazer), kellega 
koos hakkab ta oma super-
võimeid tundma õppima ja 
nende abil lõbutsema. Ja selle-
ga on tal tegelikult kiire, sest 
võlukoopast on haisu ninna 
saanud kuri doktor Sivana 

(Mark Strong), kes tahab Bil-
ly võluväe endale võtta.

See superkangelasefilm on 
mitmeti omapärane. Nagu ar-
vatagi võite, on Billy Shazami 
kehas endiselt 14aastane ehk 
omab väga väikeseid koge-
musi täiskasvanuna käitumi-
seks. Sellise nihestatuse pealt 
tekib lahedat huumorit. Vaja-
likku abi toimetulekuks saab 
Billy eriti kasuvend Freddylt, 
kes oskab oma erilise vaatlus-
võimega keerulistest asjadest 
aru saada.

Billy supervõimete ümber 
puudub saladuseloor, võime-
test saavad teada teisedki uues 
kasuperes kasvavad lapsed. 
Nii pole Billyl põhjust üksin-
dust tunda, mida superkan-
gelastel muidu sageli taluda 
tuleb.

Meeldiv on näha ekraanil 
taas Zachary Levit, kes on 
vast paljudele tuttav komöö-
diaseriaalist „Chuck“, mida 
Eestis näitas mõned aastad ta-
gasi Kanal 2.

Ja kes tahab näha lisastsee-
ni, peab ootama, kuni lõpu-
tiitrid on jõudnud poole pea-
le.

Vahejuhtum poes paneb poiste julguse proovile.
Foto: kaader fi lmist
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KINNISVARA

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

SINU SÕBER KINNISVARAS!
• tasuta konsultatsioon
• hea nõu ja asjaajamine
• aitame müüa parima hinnaga

UUS MAA RAKVERE BÜROO
Tutruplats 5, II korrus, Rakvere

Telefon: 322 3601
E-post: rakvere@uusmaa.ee

UUED KORTERID, UUED LAHENDUSED!

RAKVERE MÕISAVÄLJA 12

MADALAD KULUD

ENERGIAKLASS   B

RÕDU, PANIPAIK, 

PARKIMINE, MÄNGUVÄLJAK

www.moisavaljakodu.ee
Margus Punane +372 504 9998

HUBANE AHIKÜTTEGA KODU!
RAKVERE, VENE 4A UUS!

1 tuba, 30 m² 1/2, puupliit, kamin, wc, dušš.     

Margus Punane: 504 9998

19 990 €

ROHELUSE RÜPPE ELAMA!
PIIRA, ÕHTU 3

2 tuba, 53,9 m² 2/3, 
toad eraldi, panipaigad, rõdu.     

Margus Punane: 504 9998

29 990 € UUS HIND!

KORTER RENOVEERITUD MAJAS!

RAKVERE, LINNU TEE 7 UUS!

2 tuba, 48,8 m² 1/3, 
toad eraldi, mööbel, metsa veerel..    
 
Margus Punane: 504 9998

35 990 €

MEREÄÄRNE SUVEMAJA!
LETIPEA, MÄNNI UUS!

Kinnistu 4177 m², 
2 tuba, saun, kaev, abihoone.  
   
Margus Punane: 504 9998

49 990 €

HEA ASUKOHT, KORRALIK MAJA!

TAPA, ED. VILDE TN 32

1tuba, 44,1m², 1/3, 
keskküte, rõdu, wc, vann.

Eve Kalm: 5623 1534

22 000 €

KESKLINNA KORTER!

RAKVERE, SAUE TN 8

2tuba, 45,2m², 4/4, keskküte, rõdu, wc, vann

Eve Kalm: 5623 1534

35 500 €

• 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 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, 566 3045, õhtuti

• Müüa 2toaline korter Näpil, I korrus, 
vajab remonti. Tel 5303 0528

• Müüa värskelt renoveeritud päi-
kesepoolne 2toaline korter Kun-
das, mis asub maja keskel. Korteri 
planeering muudetud, avatud 
köök elutuba. Korteris vahetatud 
plastpakettaknad, radiaatorid, 
elektrijuhtmestik ning torustik. Uus 
san.tehnika ning el.boiler. Seinad 
värvitud ning osaliselt tapeeditud. 
Põrandal on laminaatparkett. Va-
hetatud siseuksed ning metallist 
turvauks. Paigaldatud uus köögi-
mööbel koos tehnikaga, kuulub 
hinna sisse. Korteri juurde kuulub 
ka kelder. Majas olemas toimiv KÜ. 
Madalad kommunaal maksud. 
Hind 17 000 €.Tel 5343 4895

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

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

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

• Müüa renoveerimist vajav 2 kordne 
maja Tõrmas otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Müüa maja Aseri lähedal, otse oma-
nikult. Tel 5624 4605

• Müüa maja Järvamaa, Koeru, Küti 
4. Väga hea hind!! Maja on ideaalses 
asukohas, poed, apteegid ja kõik eluks 
vajalik on paari sammu kaugusel. Väin-
järv 3 km kaugusel, ümbruses eramud, 
asub keskuses, kattega teed. Kirik 
lähedal, kool lähedal, poed lähedal. 
Trassivesi ja kanalisatsioon, on olemas 
ka töötav kaev. Suur aed. Peakaitse 16 
amprit ja olemas ka tööstusvool. Oma 
silm on kuningas, olete oodatud ma-
jaga tutvuma. Krundi suurus 1480 m2. 
Soodus hind 17 000 €. Võta ühendust, 
Kalle Kallasmaa. Tel 526  0819

• 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 aianduskrunt Tõrmas. Tel 
521 1269

• Müüa looduslikult kaunis kohas 
Kunda jõe kaldal kinnistu, suurus 6,74 
ha, Roelas Puka külas Rakverest 25 km, 
elektrileping olemas. Tel 528 3055

• Müüa kinnistu (lagunenud hoone-
tega) Unukse külas, krunt 5200 m2. Tel 
5624 4605

• Müüa Tõrmas 1ha elamumaa otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Müüa Viru-Nigulas (Vasta) elamu-
maa (6400m2). Otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Müüa Viru-Nigula vallas, Mahu 
külas  5 kinnistut  mere  ääres. 
90301:001:0039, 90301:001:0040, 
90301:001:0041, 90301:001:0045, 
90301:001:0046. Detailplaneering 
tehtud igale kinnistule, puurkaev 
olemas, osaliselt elekter. Müügi hind 5 
kinnistul 180 000 €, võimalus ka eraldi 
osta (hind kokkuleppel). Tel 5666 0375, 
aaro.koppel@mail.ee

• Müüa garaaž! Asub Ussimäe 3, 
Rakveres. Olemas elekter, kuiv kanal. 
Mõõdud: seest 2,85 x 6,5 m & uks 2,3 x 
1,95 m. Tel 508 0373

• Pakkuda kasvavat võsa Viru-Nigula 
vallas (Aseri-Pada-Kalvi). Tel 5624 
4605

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

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

• Ostan 2toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakvere lähiümbruses (nt 
Näpi, Vinni vms ). Helista tel 5197 0646

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

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

• Soovin osta mõistliku hinnaga ga-
raažiboksi Rakveres või lähiümbruses. 
andriask@hotmail.com. Tel 5647 0750

• 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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

• Soovin üürida Rakveres 1toalise 
korteri ahjuküttega pikemaks ajaks. 
Tel 5594 6419

• 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 keskküttega 
korter I korrusel Sõmerul. Tel 5887 
1954

• 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 puuküttega 1toaline 
korter (dušš, WC sees). Tel 5656 9826

• 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 2toaline möbleeritud 
korter Pagusoo 9, IV korrus. Info tel 
504 3673

• Anda üürile Roodeväljal 2toaline 
möbleeritud korter otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile kauni merevaatega 
2toaline korter Kundas. Tel 5192 9297

• Anda üürile 2toaline korter Jõhvis, 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Rummus 2toaline korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Narvas 2toaline korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Ubjas 3toaline osaliselt 
möbleeritud korter otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile Loksal 3toaline korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile suvila Võsul, 4 tuba, ter-
rass, rõdu, dušš, vesi, kanalisatsioon. 
Tel 5660 3408

• Anda rendile kaks garaaži boksi, 100 
m2, hind 3 €/m2, Võidu 2. tel 504 1559

• 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 Audi 80 1,8S, 1991.a. Sõidukor-
ras, oma vanuse kohta näeb päris kobe 
välja. Tel 5697 0270, 5664 7663

• Müüa väga heas korras Ford Focus 
2004. a, 1.8, diisel, ilma roosteta, uni-
versaal, pikk ülevaatus, midagi remonti 
ei vaja. Hind 1550 €, asub Paides. Tel 
5809 6086

• Müüa Ford Focus 1,8TDI, 2007. a, 
läbisõit 183 600 km, must, toonklaasid, 
valuveljed, originaal Sony stereo. Va-
hetatud palju kuluosi, kaasa nimekiri. 
Hind 2550 €. Tel 5907 6212

• 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, hõbedane 
metallik, konditsioneer, kesklukk, 2 x 
el.aknad, originaal valuveljed, korra-
lik, äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
08/2019, ökonoomne! Rakvere. Tel 
5903 7780

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

• 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, 2,2 D, 110kW, 
2010. a, hõbe, manuaal, konks. Heas 
korras. Hind 6900 €. Tel 520 1108

• 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, korralik, 
ökonoomne! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Touran Highline 
2,0TDI 07/2005. a, 103kW, automaat, 
mahtuniversaal, kirsipunane metallik, 
täiuslik hooldusraamat ja ajalugu, 
kliima, 4 x el.aknad, hall nahksisu, 
püsikas, jne, äsja läbinud tehnilise 
ülevaatuse 04/2020 vigadeta, superö-
konoomne, soodsalt! 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 Opel Astra valuveljed, 14 tolli 
ja uusi plekkvelgi. Tel 529 1004

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

• Müüa 4 suverehvi, 195/65/R15 
valuvelgedel, vanemat tüüpi, 4 polt 
kinnitusega (Volkswagen või Opel). 
Tel 5647 4941

• Müüa MB 814 puksiir, kj 3800. Tel 
5558 5956

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga uusi 
plekke, tulesid, stangesid jne, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

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

• Ostan MB või BMW kuni 1993. a. Tel 
5592 9942

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956

• Ostan igasuguses seisukorras auto-
sid. Vanast seisvast romust kuni heas 
korras masinani. Sobivusel tulen kohe 
järgi. Tel 5357 7108

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

SUVEREHVE
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• Autode ja traktorite starterite 
ning generaatorite remont. Müü-
gil ka uued ning vahetusfondi star-
terid ja generaatorid.Tel.5260545

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

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

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

• 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

• 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

• Pakun teenust või rendin välja laa-
dur L20B Volvo. Laaduril lisaseadme-
test tõstehargid ja kopp. Tel 5858 1745

• Minilaaduri rent koos juhiga ja ilma. 
Tel 5834 4024

• Sillaxer OÜ annab rendile järele 
veetava korvtõstuki. Tõstekõrgus 
10 m. Töötab elektri pealt. Asub 
Võsul. Tel 521 8832

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. Tel 5558 3686

• Kallur-kraana teenus. Ehitusma-
terjalide kohale toomine. Liiv, muld, 
killustik. Kaevetööd miniekskavaato-
riga. Tel 554 4629, 5563 0605. Asume 
Ida-Virumaal

• 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

• 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

• 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

* 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

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
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FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

• 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

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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

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.

• WaterCat OÜ teostab teie kütte, 
vee ja kanalisatsioonitöid nii 
eramajas, korteris kui ka tootmis-
hoones. Projekti olemasolul hinnad 
soodsad. Remonditöö hind kokku-
leppel. Helista julgelt ja leiame teie 
probleemile lahenduse. Tel 5697 
9409, www.watercat.ee, water.cat@
outlook.com

• 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

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Teostan santehnilisi torutöid. Boi-
lerite, segistite, vannitoamööbli ja wc 
pottide paigaldus. Tel 5887 7213

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

• ERN OÜ ideest võtmeni. Tel 5382 
3391

• 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

• Põranda- ja terrassitööd. Laud- ja 
parkettpõrandate paigaldamine, 
lihvimine, lakkimine ja õlitamine. Vä-
literrasside ehitamine. Tel 5829 2584

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

• Metallitööd (treimine, keevitus). Tel 
503 2269

• 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

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

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

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

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

• Aitan remondi-ja ehitustööga. Plaa-
timine. Tel 526 0804

• Teostan korterite remonti nii sa-
nitaar kui kapital, üldehitus, vana 
lammutus. Tel 5197 7480

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

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

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

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

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

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

• Teostame kõiki lammutustöid ja 
prahi utiliseerimist. Pikk töö koge-
mus. Töö kiire ja korralik. Helista tel 
5604 0360

• 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 ja pottsepa teenu-
sed. Tel 522 1165

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

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

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

• Igat tüüpi elektritööd. Tel 524 3553

• Elektrik pakub oma teenust. Soovi 
korral võib kokkuleppetööle tulla. Tel 
5848 4555

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• 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

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

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

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

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

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- 
ja  elektritööd. 

Tel 518 7979
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MUUD TEENUSED

• Valmistan uksi, aknaid teile sobivas 
mõõdus, tähtaeg lühike. Tel 5349 6065

• Viin ära tasuta silma riivava ja 
ruumi võtva vanaraua. Pakkuda võib 
kõike, helista julgelt. Tel 5883 6185

• Katuste ja fassaadide pesemine ja 
värvimine. Tel 501 0834

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

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

• Kodumasinate remont ja paigaldus 
(külmkappide, pesumasinate, nõu-
depesumasinate, mikrolaineahjude 
jne.) Teenus võimalik ka kodukutsel. 
Tel 5648 7258

• Teostame puude langetamist, kütte-
puude lõhkumist ja ladumist. Helista 
tel 5631 8207

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

• Pakume halumasina teenust. Tel 
525 5981

• Puude lõhkumine halumasinaga. 
Töötab ka elektrita. Hind kokkuleppel. 
Tel 520 9147

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

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

• Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. 
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

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid 
sise- ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

Betoonpõrandate 
planetaarne lihvimi-
ne. Betoonpõranda-
te hooldus ja remont 

Tel. 529 2781 
info@epoporand.ee 
www.epoporand.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)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Maja Elekter OÜ

• Välielektritööd
• Siseelektritööd
• Käiduteenuse 

osutamine
• Lülimine kuni 20 kV 

elektripaigaldistes

Tel 5646 8092
koduelekter@gmail.com

• MAALRITÖÖD
• KROHVITÖÖD
• REMONTTÖÖD
• TREPIKODADE 

RENOVEERIMINE

Teostame töid eraisikutele, 
kui ka KÜ-dele kogu 

Lääne-Virumaal.

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

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

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

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

www.kuulutaja.ee

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 

Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 

Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 

tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 

pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 

10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 

18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 

ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

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

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

* 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
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KODU

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

• Ära anda köögikapid. Tel 5656 9826

• Müüa digitaalne pildiraam Hama, 
uus pakendis. Tel 324 2648

• Müüa kasutatud naiste jalgratas. 
Tel 5371 2441

• Müüa 2 mesilaspere, inventari, kuivi 
küttepuid. Tel 5829 9439

• Müüa õlleklaaside kollektsioon, ka 
eraldi. Tel 5559 9815

• Müüa kuuseistikud. Tel 5386 1229

• Müüa kuusehekitaimed. Paljasjuur-
sed, kõrgus 50-60cm. Väiksemad ka 
pottides. Tel 5561 1125

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

• Müüa soodsalt kasutatud metallist 
küttemahutid. Hind kokkuleppel. 
Rakvere. Tel 523 9780

• Müüa roostevabast terasest nelja 
raamiga pöörleva mee väljavõtet. Tel 
5819 3777

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 7361 

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

• 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 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

• Müüa kreissaag ja puulõhkumise-
masin. Tel 5660 7616

• Müüa jahipüss 12 kaliibriline ja oma 
tehtud relvakapp. Tel 5672 7600

• Müüa korteri metall turvauks. Tel 
5566 6383

• 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

OST

KÜTTEPUUD

EHITUS

METS

• 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 nõukogudeaegsed fotoapa-
raadid ja objektiivid. Tel 5853 2215

• 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

• 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 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 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 lõhutud küttepuud (toores 
segapuu). Hind 45 €/ruum. Helista ja 
küsi lisa. Tel 5604 0360

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

LISAINFO KODULEHEL:
www.technoland.ee

BOBMAN farmimasinad
LÄGA PUMBAD JA SEGAJAD

Jourdain piirded farmi
KAARHALLIDELE hinnad -20%

Haljala tee 5,
Tõrremäe Rakvere vald

Tel 5345 7458

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 
SOODSALT 
3m LEPPA. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

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.

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5665 4087

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

Info ja tellimine tel 5556 0240
Koduleht: www.viruhalud.ee

Hind koos transpordiga. 
Pakis12 briketti. 

Min tarnitav kogus 48 pakki.

kasebriketti 
1,98  EUR pakk.

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

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

• Ära anda tasuta tahutud vundamendi 
maakivid. Ise järele tulemisega ja peale 
laadimisega, Vinni vald. Tel 5197 9600

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

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



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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PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

TUTVUS

MUU

MATUS

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

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

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

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

• Ostan haakeriistad traktorile T-25, 
T-40. Tel 503 9650

• 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

• Cane Corso kutsikad. 31.01.2019 
sündinud pesakond. Kutsikad 
saavad FCI/EKL tõutunnistused, 
kiibitud, Kutsikatel on EU passid, 
saanud eakohaselt ussikuurid ning 
vaktsiinid. Saadaval isased kutsi-
kad. Rohkem infot http://www.
eaglemount.eu. Tel 527 7060

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

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

• Ülle Baumani õmblustöökoda 
AVATUD E -N 10.00-18.00 (Muul 
ajal kokkuleppel, telefon 5695 6582) 
Rohuaia 15, Rakvere.

•  Arli Puukool müüb viljapuid, 
-põõsaid, roose, maasika-, vaarika-, 
mustika-, viinapuutaimi kolmapäe-
val, 24.04: Tapa turg 9.00, Rakvere turg 
10.30, Tamsalu 12.30, Väike-Maarja 
13.00, Rakke 13.45, Simuna 14.30, 
Laekvere 15.15. Info tel 518 8465

• Kalvi Kadrinast tänab bussijuhti 
Rein Reinholdi viisaka suhtlemise 
eest reisijatega, edukat päeva soovides!

• Kadunud kass. Emane. Stiliseeri-
tud MIRRU on kadunud alates 7.04 
VABADUSE Tänavalt! (Võib liikuda 
ka Lepiku, Edela, Kagu, Saueaugu 
tänavail.) Eritunnus pool nina 
roosa, pool must. Varsti 4aastane. 
Tel 5557 7828 või 5837 9616

• Head inimesed palun annetage 
taastusraviks, vajan hädasti raha 
taastusraviks, olen tänulik iga anne-
tatud euro eest. Minu kontonumber 
on EE024204278649535007 Arvin 
Uutma

• Vajan kaasüüriliseks-abiliseks 
meest. Võib olla ka kristliku ellusuh-
tumisega, hea kui oleks ka auto. Palun 
helista tel 5896 1931

• 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. 

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

• Kord juhtub nii, et ema läheb ära ja 
teda hoida enam me ei saa. Jääb tuba 
tühjaks. Päike kaotab sära ja põrmu 
pärib kalmulistemaa. Kallist AMANA-
DA JÜRGENSIT mälestavad tema 1. 
surma-aastapäeval lapsed peredega.

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

www.kuulutaja.ee
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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

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 €

Rakvere Baseilo-Husqvarna tiim kutsub Husqvarna
robotniidukite esitluspäevale reedel, 3. mail kl 10-17

ESITLUSPÄEVAL LOOSIME KÕIKIDE OSALEJATE
VAHEL VÄLJA HUSQVARNA AUTOMOWER 315

VÄÄRTUSES 1899.-

Esitluspäeval KÕIK ostud -20%

R

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

Asume Rakvere vallas
Sireli tee 3
Tel 503 7729,
322 4174

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.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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