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Suur valik
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

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

Vaheta  rehvid 
soodsalt! Rehvivahetuse 

täispakett al. 27 €

Kontaktivabalt!!

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee
Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee
Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093
Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

TÄNA MAAILMAS

1945: merepõhja lasti põgenikke vedanud laev
Täna 76 aastat tagasi, 16. ap-
rillil 1945. aastal laskis nõu-
kogude allveelaev Läänemerel 
põhja laeva Goya, mis teise 
maailmasõja lõpus evakueeris 
meritsi sakslasi kodumaale. 
Hukkus ligi 7000 inimest.

Transpordilaev Goya oli 
ehitatud Norras 1940. aastal ja 
alusele pandi nimi Hispaania 
kuulsa kunstniku Francisco de 
Goya auks. Laev jõudis kaks 
aastat töötada, kuni Saksamaa 
mereväe esindajad otsusta-
sid selle endale võtta. Esialgu 
kasutasid sakslased Goyat all-
veelaevade abitranspordina, 
hiljem kupatati laev Leedu 
sadamalinna Klaipėdasse, kus 
Saksa allveelaevnikud harju-
tasid sellel õppetorpeedodega 
laskmist.

Selline seis kestis kuni 1945. 
aastani, kui olukord teise maa-
ilmasõja rinnetel oli kardi-
naalselt muutunud sakslaste 
kahjuks ja Nõukogude armee 
tungis kiiresti edasi. Kui 1945. 

aasta alguses kerkis teravalt kü-
simus Saksa kodanike evakuee-
rimise vajadusest Ida-Preisi-
maalt ja Kuramaalt, siis tuli 
meelde Goya olemasolu.

Selle mereväeoperatsiooni 
nimeks sai Hannibal ja lisaks 
Goyale osales selles veel palju 
teisigi laevu. 1945. aasta aprilli 
keskpaigaks suutis Goya teha 
neli reisi ja evakueerida selle aja 
jooksul umbes 20 000 inimest.

16. aprillil asus laev Goya 
Läänemere lõunarannikul 
Gdański lahes ja võttis pardale 
inimesi, kes soovisid evakuee-
ruda. Kuid ootamatult lenda-
sid kohale nõukogude sõjalen-
nukid ja üks pommidest tabas 
laevatekki, tekitades vööris 
tõsiseid kahjustusi.

Inimesed üritasid ka pärast 
seda vahejuhtumit pardale 
pääseda, sest sadamas levisid 
kuulujutud, et Goya jääb vii-
maseks evakueerimislaevaks. 
Transpordilaeval leidsid koha 
lõpuks umbes 1500 sõdurit 

(Saksamaa 4. tankidiviisi jää-
nused), ligi 400 haavatut ja 
umbes 5000 põgenikku. Nii 
pääses laevale pea 7000 ini-
mest ja neist umbes neljandik 
olid sõjaväelased.

Esialgu pidi laev liikuma 
Poola linna Świnoujście, kuid 
kuna sinna oli kogunenud 
juba liiga palju põgenikke, 
siis otsustati minna hoo-
pis Kopenhaagenisse. Koos 
Goyaga sõitsid Taani suunas 
veel kaks väikest transpordi-
laeva ja kaks miinijahtijat.

Kõik oleks arvatavasti li-
bedalt läinud, kuid selleks 
ajaks oli peaaegu nädala vältel 
kontrollinud lahest väljapääsu 
nõukogude diisel-elektriline 
miini-torpeedoallveelaev L-3 
(Frunzevets). Goyaga kohtu-
mise ajaks oli juba pimenenud, 
mistõttu tõusis allveelaev pin-
nale ning kui oli tuvastanud 
sihtmärkidest suurima, siis 
laskis selle suunas teele kaks 
torpeedot. Selleks sihtmär-

giks oligi transpordilaev Goya, 
mis uppus väga kiiresti, vaid 
kümnekonna minutiga.

Inimesed tormasid paanili-
selt mööda tekki edasi-tagasi ja 
paljud hüppasid üle parda. Laev 
hakkas üha rohkem küljele kal-
duma ja peatselt oli ahter osa-
liselt veega üle ujutatud. Veel 
enne, kui meeskond jõudis 
alla laskma hakata päästepaate, 
murdus Goya kaheks osaks ja 
hakkas kiiresti uppuma. Seejä-
rel kõlas laevatrümmis veel üks 
plahvatus ning üles kerkis suur 
leegi- ja suitsusammas. Trans-
pordilaeva mõlemad osad vaju-
sid minutite jooksul merepõh-
ja. Kohutavas katastroofis jäi 
erinevatel andmetel ellu vaid 
172 kuni 183 inimest.

Täpse katastroofipaiga 
ja Goya rusud leidsid Poo-
la tuukrid üles 2002. aastal. 
Vrakk asub 76 meetri sügavu-
sel ja Poola valitsus kuulutas 
selle sõjahauaks.

Allan Espenberg

90-aastase proua Elviine Rubeni mälestused
Teekond koonduslaagrisse, kus möllas tüüfus
1941. aasta septembris hak-
kasid venelased taganema 
ja saabusid sakslased. Paljud 
külaelanikud, eestlased, ve-
nelased ja soomlased põge-
nesid hirmust sõja ees metsa.

Elviine: „Meie kant oli 
metsastunud. Sakslane küla 
piirist kaugemale ei läinud, 
sest suurtes laantes varitsesid 
partisanide salgad. Rahvas 
tuli talvel kodudesse tagasi, 
sest neil polnud metsas mit-
te midagi süüa. Kariloomad 
aeti ära, kas võttis sakslane 
või vene sõjaväelane. Vili 
ja kartul jäid maha, käisime 
külmavõetud kartuleid põl-
lult kraapimas. Kui leidsime 
surnud hobuseid, siis keet-
sime hobusekorjustest süüa. 
Kuna olime vennaga alles 
lapsed, siis aitasid meid ka 
lihtsad ja lahked vene küla-
naised, kes ellu olid jäänud.

Mäletan, et sakslastel olid 
suured, ardenni tõugu ho-

bused. Neli või kuus hobust 
vedasid mööda teed saksa 
sõjaväe tiigreid, mitte tanke, 
vaid kauglaskekahureid. Ju-
tud aga, mis sakslaste kohta 
vene ajal räägiti, et nad pii-
nasid inimesi, siis ehk ku-
sagil nad seda tegidki, aga 
meid, lihtsaid taluinimesi 
nad küll ei puutunud ega pii-
nanud.“

Elviine, kes oli tollal 
12-aastane, tema 8-aastane 
vend ja 78-aastane vanaema 
elasid kuidagimoodi esimese 
sõjatalve üle ja pidasid 1942. 
aasta 1. aprillini vastu. Käre 
külm talv ulatas pikkamisi 
käe kevadele.

Elviine oma ema enam 
ei näinudki. Ema Anna jäi 
Leningradi haiglas blokaa-
dirõngasse ja sinna ka suri. 
Tragi tüdruk sai sellest teada 
alles peale sõda, kui kirjutas 
kirja Leningradis elavale tä-
dile, kelle aadressi ta peast 

mäletas. Tädi Elviine, tüd-
ruku nimekaim ja ristiema, 
töötas Leningradis õpeta-
jana ja käis ka ema haiglas 
vaatamas. Sitke naine elas 
blokaadi, mis kestis 8. sep-
tembrist 1941 kuni 27. jaa-
nuarini 1944 üle ja jäi ellu. 
Tänapäeval on Peterburi 
blokaadiohvritele püstitatud 
mälestusmärk Serafimovi 
kalmistule, kuhu on maetud 
100 tuhat selles maapealses 
põrgus elu kaotanud inimest.

Elviine: „Meid viidi 1. ap-
rillil 1942 sakslaste koondus-
laagrisse. Sinnamaani olid 
sakslased rahulikud. Meie 
külas ei tapetud mitte ke-
dagi ega poodud üles. Küll 
aga hakati vaikselt ära viima 
eestlasi ja soomlasi ning teisi 
vähemusrahvusi. Venelasi ei 
viidud. Ju need paigutati ku-
sagile mujale või lasti maha.

Õhtul tulid meile saksa ke-
tikoerad järele. Nii neid kut-

suti, sest sakslastel olid suu-
red sandarmeeriaketid rinna 
peal. Nad andsid meile 20 
minutit aega kohvrite kok-
kupakkimiseks. Õhtupoole 
tuldi meile järele, mäletan, 
et hästi külm oli siis veel väl-
jas. Lahtise veoautoga viidi 
meid Krasnoje Selosse. Seal 
oli mingi vahejaam. Kui me 
pimedas sinna jõudsime, oli 
raudtee ääres mingi suurem 
maja rahvast täis. Meile anti 
süüa paljast soolast vett, ma-
gama pidime üksteise otsas 
hunnikus. Varahommikul 
laaditi inimesed loomavagu-
nitesse ja sõidutati Veimaris-
se, kuhu jõudsime öösel. Seal 
laaditi meid uuesti maha.

Vanaema oli jõudnud ko-
dus ühe puukohvri asju täis 
pakkida ja kaasa võtta. Ma 
ei tea, mis tal seal sees oli, 
mõni hõbeasi ja sõrmus. Va-
naema oskas midagi ruttu 
kaasa võtta, ka seljariideid ja 

jalavarjusid.
Ja ma pean tunnistama 

oma rahvuskaaslaste häbiks, 
et need asjad, mis inimestel 
kaasas olid, kästi panna vee-
torni, kust auruveduritele 
vett vanasti lasti. Öeldi, et 
pange oma asjad sinna, need 
tuuakse teile järele. Rahvas 
siis panigi nagu kästi ja jäi 
kõigest ilma. Omad varasta-
sid nende kraami ära.

Minu vanaema ei rääkinud 
vene keelt, meie rääkisime 
omavahel eesti keeles. Siis 
üks vanem mees, eestlane, 
keda ma tahan kiita ja olgu 
rahu tema põrmule, ütles, et 
võtke oma asjad kaasa ja vii-
ge nii kaugele kui jõuate, aga 
ärge sinna veetorni pange. 
Siis tuli veel üks eestlane ligi 
ja ütles, et kuradi venelane, 
oskab eesti keelt. Vanaema 
ütles, et ma olen, kurat, sa-
masugune venelane nagu 
sina oled eestlane. Ma imes-
tan, et teda maha ei lastud.

Siis sidusime puukohvrile 
nööri külge ja vedasime seda 
kolmekesi – mina, vend ja 
vanaema, kogu aeg endaga 

kaasas.
Lõpuks jõudsime koondus-

laagrisse, ei mäleta, kui palju 
maad sinna oli, aga traataed 
ümbritses barakke ja vära-
va kohal oli suur kiri: para-
tüüfus. Enne, kui meid pik-
kades ridades asetsevatesse 
barakkidesse aeti, anti tükike 
leiba ja sooja vett. Barakis oli 
väga palju vanu ja äranälgi-
nud inimesi. Kui hommikul 
ärkasime, lebasid vasakul ja 
paremal laibad.

Kohver oli siis meil veel 
kaasas. Selle traataia taga me 
ei olnud kuigi kaua. Hommi-
kul hakati inimesi sorteeri-
ma ja nimesid kirja panema, 
ei tea mille alusel. Aga mina 
olin vist natuke lollakas, läk-
sin ja panin ka meie kolme 
nimed kirja. Nii palju sain 
saksa keelest aru, et olin ise-
gi venelastele tõlgiks. Vene-
lased ei osanud üldse saksa 
keelt, me vennaga natuke 
vanaema najal oskasime.

Ülle Kask

Jätkub 30. aprillil
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A-Ülevaatus on Eesti suurim tehnoülevaatuse ettevõte.  
Eestis tegutseme alatest 2008. aastast ja meie esindused asuvad Tallinnas,  
Maardus, Rae vallas, Kiius, Rakveres, Räpinas, Tartus, Viljandis, Keilas ja Otepääl.

24.90€

Sõiduauto
tehnoülevaatus

alates

RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

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

6., 27. märts

Silmanägemise kontroll

TASUTA!

Eelregistreerimine telefonil:
322 3354

T-R 9-18, L 9-14

Tallinna tn 16, Rakvere

Hoolda oma 5+ 
autot vääriliselt.
Kõikidele 5+ vanuses autodele:
· teenindus ja hooldus -20% tunnihinnast
· -10% originaalvaruosadele*

* Pakkumine kehtib enam kui 5 aasta vanustele Mercedes-Benz, Mitsubishi, Chrysler, Dodge, Jeep ja Lancia autodele.

Veho AS Rakvere esindus: Rakvere vald, Tõrremäe, Haljala tee 1, tel 660 0152 www.silberauto.ee

Teeninduse aja broneerimiseks võtke ühendust 
lähima Veho esindusega.

Tapale kavandatakse eripärast kultuurirajatist
Valminud on Tapa vana alg-
koolihoone eskiisprojekt „Ta-
pa avatud koolimaja“ – lam-
mutamise asemel on otsusta-
tud luua sinna omanäoline 
kogukonnamaja.

Liisi Kanna

Eskiislahenduse kohaselt on 
avatud koolimajas galerii ja 
muud näituste korraldami-
seks vajalikud pinnad, avali-
ke koosolekute pidamise ala, 
vaateplatvorm, välikohviku 
avamise võimalus, avalik tua-
lett, lava välikontsertide, väli-
kino ja suvelavastuste korral-
damiseks jpm.

Nagu projekti nimigi ree-
dab, on suurem osa hoonest 
ilma katuseta ja avatud. Möö-
dunud aastal tellitud ehitu-
sekspertiisist selgus, et maja 
tulekahjust puutumata konst-
ruktsioonid on rahuldavas 
olukorras, mistõttu on hoo-
net suures ulatuses võimalik 
säilitada.

„Tapa vana algkoolihoone 
jä i tü hjaks aastal 1992 ja see-
ga on maja seisnud rakendu-
seta peaaegu 30 aastat. Selle 
ajaga on hoone muutunud 
varisemisohtlikuks kolema-
jaks, mis tekitab linnaelanikes 
piinlikust ja muret. Lahendu-
si on kü ll otsitud ja lubatud, 
aga ü hegi tulemuseni 30 aas-
ta jooksul pole jõ utud. Kõ ige 
tõ sisemalt on kaalutud aja-
loolise hoone lammutamist, 
kuid ka see variant laialdast 
toetust ei leidnud ning taker-
dus,“ rääkis Tapa vallavoli-
kogu kultuurikomisjoni esi-
mees Reigo Tamm.

Tapa vallavanem Riho Tell 
märkis, et esimene pidur en-
dise koolimaja lammutami-
sele pandi 2018. aasta sügi-
sel. „Initsiaatoriks, või üheks 

neist, oli Tapa vallavolikogu 
liige Alar Teras. Toona oli ta 
volikogus opositsiooni poo-
lel ning piduri tõmbamisest 
asi kaugemale ei liikunudki. 
Võimukoalitsiooni muutu-
des tõstatus endise koolimaja 
saatus uuesti lauale ning ha-
kati vaagima erinevaid va-
riante – konserveerimist ja 
rekonstrueerimist,“ meenutas 
vallavanem.

„Kuna hoone ning Tapa 
muusika- ja kunstikooli va-
helisel alal asub park, kus 
peetakse suveüritusi, pakkus 
Reigo Tamm välja mõtte si-
duda hoone funktsionaalselt 
pargiga, et selle fassaad teki-
taks tausta lavale. Minu mõte 
oli tekitada hoone müüride 
vahele linnaruum, kus või-
malik eksponeerida kunsti 
ning püsinäitusena kajastada 
linna ajalugu, midagi ana-
loogset Tamsalu 100 tamme 
pargis paiknevale Kukelossi-
le. Lõpliku lihvi ja n-ö kvali-
teedimärgi andis arhitektuu-
ribüroo Punktiir OÜ, kelle 
idee oli anda hoone terve 
kogukonna kasutusse mitme-

külgsete tegusvõimalustega,“ 
kirjeldas Tell idee kujunemise 
protsessi.

Esialgu kaaluti ka ideekon-
kursi korraldamist ja tutvus-
tati mõtet Eesti Arhitektide 
Liidule. Konkursi läbiviimine 
oleks aga läinud maksma hin-
nanguliselt 30 000 eurot, mis 
tundus asjaosalisetele ette-
võtmise mastaapi arvestades 
kallivõitu. „Seepärast valisime 
odavama variandi ning tegi-
me otsepakkumise arhitekti-
le, kes kuulus ka Tamsalu 100 
tamme pargi autorite ringi. 
Valik õigustas ning saime 
väga hea tulemuse,“ oli valla-
vanem rahul.

Reigo Tamm nentis, et 
koostö ö s arhitektidega on 
sü ndinud uudne ja perspek-
tiivne idee, mille tulemusena 
muutub Tapa linna ü ks suu-
rim hä biplekk eriliseks ning 
põ nevaks vaba aja veetmis 
paigaks.

„See asub tuiksoonis, kus 
on lä hedal kool, lasteaed, 
muusika- ja kunstikool, 
noortekeskus, raamatukogu – 
kõ ik need asutused saavad tu-

levikus oma tö ö s 
ja tegevustes uue 
maja võ imalusi 
kasutada,“ sõnas 
kultuurikomisjo-
ni esimees.

„ K i n d l a s t i 
peaksid edaspidi-
gi suvised sü nd-
mused, nagu nä i-
teks linnapä evad 
ning jaanipä ev 
toimuma seal 
võ i miks mitte 
koolide ava- ja 
lõ puaktused sa-
muti. Tapa kul-
tuurikeskus saab 
avatud koolimaja 
valmimisel kul-

tuuritegevuse laiendamiseks 
ja arendamiseks uusi võ ima-
lusi. Lisaks tuleks meelitada 
lavastajaid ja produtsente, kes 
organiseeriks siia suvetü kke, 
kontserttuure võ i festivale 
ning see omakorda tooks Ta-
pale kultuurituriste,“ loetles 
Tamm, millist potentsiaali 
uus kultuurirajatis kannab.

„Tegevusi ja uusi ideid võ i-
vad kõ ik pakkuda, sest see on 
meie kõ igi maja ehk kogu-
konnamaja, mille sarnast Ees-
tis ei pruugi olla. Loodame, 
et sellest kujuneb kogukonna 
kohtumispaik,“ lisas kultuuri-
komisjoni esimees.

Momendil tegeleb valla-
valitsus hanke ettevalmista-
misega ja renoveerimistöö-
dega loodetakse alustada juba 
sel aastal. „Praeguses etapis ei 
saa veel ehituslikust eelarvest 
rääkida, see saab selgemaks 
järgmise etapi, projekteeri-
mise käigus. Käesoleval aastal 
on hoone rekonstrueerimi-
seks ette nähtud 300 000 eu-
rot valla eelarvest,“ ütles Riho 
Tell.

Eskiisi on loonud arhitektuuristuudio Punktiir OÜ.
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TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Soodne ja kvaliteetne rehvivahetus. 
Hind 25 €. Võidu 2, Rakvere. RT Car 
Service OÜ, info@rtcarservice.ee

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

 

• Multilift konteineri rent. Liigpinnase 
ja ehitusprügi äravedu. Täitepinnase 
müük: liiv, muld, killustik. Tel 5348 7973

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

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

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

• Miniekskavaator JCB kaevab ja 
puurib kus vaja. On ka materjali veo 
võimalus Mitsubishi kalluriga. Tel 529 
9356, Jaanus

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

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 5956

• Ostan UAZ maasturi uusi varuosi ja 
tagasilla. Tel 5687 5845

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

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

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

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

• Ostan teie seisva teile mitte vajaliku 
enam-vähem korraliku sõiduauto. Tel 
5852 8518

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

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

• Ostan igas seisukorras sõiduautosi, 
maastureid ja kaubikuid. Võib pakkuda 
absoluutselt igas seisukorras. Maksan 
parima hinna! Tel 5896 1576

• Ostan Toyota Land Cruiseri/Hiluxi 
või Mitsubishi L200. Võib pakkuda 
absoluutselt igas seisukorras ning 
hinnaklassis! Võib pakkuda ka Toyota 
sõiduautosid. Tel 5896 1576

Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt 

kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus 

(vajadusel väljasõidud kliendi juurde)
RASKETEHNIKA, VEOAUTODE NING 
HAAGISTE REMONT, HOOLDUS NING 
VARUOSAD
FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD 
(väljasõidud klientide juurde)
SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD
KLIIMADE TÄITMINE+REMONT
RASKETEHNIKA REHVITÖÖD
VEOAUTODE REHVITÖÖD
REHVIDE PARANDUS+MÜÜK
ALUSROOMIKUTE REMONT+MÜÜK

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KINNISVARA

• Müüa Rakveres korter mansardkorrusel, 
Pikk tn 36, (52m2). Tel 5843 0997

• Müüa üürilepinguga kaetud 2toaline 
korter Rakveres, Pikk 37. Ruutmeetri hind 
600 €. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Müüa Lääne-Virumaal, Tamsalu lin-
nas keskküttega avar 2toaline korter, 
2 rõdu, III korrus. Hind 13 500 €. Tel 
511 0478

• Müüa Vinnis 2toaline korter, renoveeri-
tud majas, rõduga. Tel 5624 4605

• Müüa 2toaline korter Kundas. Hind 6900 
€. Tel 5814 5425

• Väike-Maarjas müüa 2toaline korter, II 
korrus (41,6 m2). Tel 5384 0897 

• Müüa Tapa linnas keskküttega 4toa-
line korter. Hind 25 000 €. Tel 511 0478

• Müüa Tõrma külas 2-korruseline reno-
veerimist vajav maja otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Müüa renoveerimist vajav maja Aseriaru 
külas (Aseri lähistel). Tel 5624 4605

• Müüa maja Kalana külas, Jõgevamaal. 
Vajab renoveerimist. Tel 5624 4605

• Müüa elamumaa Viru-Nigula vallas, Vasta 
külas. Tel 5624 4605

• Müüa Tõrma külas 1 ha elamumaa. Tel 
5624 4605

OST

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

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

• Ostan Tapal või Tamsalus 1-2toalise kor-
teri. Tel 511 0478

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

• Soovin osta korteri või maja Rakvere 
linnas või lähiümbruses. Võib pakkuda ka 
maatükki. Tel 5300 9000

• Ostan Tapa vallas maamaja või vana 
talukoha. Tel 511 0478

• Pere soovib osta maja Lääne-Virumaalt, 
hind kuni 50 000 €. Kiire tehing! Tel 5590 
1281

• Ostan maja Rakvere linnas või lähiümbru-
ses (kuni 10 km). Maja peab olema elamis-
kõlblik. Hind kuni 120 000 €. Tel 5819 1258

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

• Soovin osta otse omanikult maamaja või 
maatüki. Tel 517 0056

• Ostan vana talukoha või maamaja Viru-
maale, Järvamaale või Jõgevamaale. Hooned 
võivad olla lagunenud. Elektriliitumine on 
suureks plussiks. Tel 5562 2919

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisukord 
pole oluline. Tel 504 3520

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

VÕTAN ÜÜRILE

• 4-liikmeline pere otsib Rakvere üürikor-
terit. Tel 5358 6529

• Soovin üürida alates 01.05.2021, 3toalist 
korterit või maja Lääne-Virumaal. Tel 5807 
7294 või 5615 5634

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline pliidi-
küttega korter, vesi on korteris, vannituba 
puudub. Üür 100 €/kuu. Tel 511 0478

• Anda üürile Rakvere linnas 1toaline kõigi 
mugavustega korter (41,8 m2). I korrus, 
möbleeritud. Üür 200 € + kommunaalmak-
sud. Tel 502 9052

• Anda üürile Koigi külas 1toaline möblee-
ritud korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Türi-Allikul möbleeritud 
1toaline korter otse omanikult. Tel 5624 
4605

• Anda üürile Jõgeval 1toaline möbleeritud 
korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile puuküttega 1toaline korter. 
Tel 5656 9826

• Hubane avatud lahendusega 2toaline 
korter (50 m2) Rakvere südalinnas ootab 
elanikke, kellele kodusoojust pakkuda. 
Korter on remonditud, asub teisel korrusel, 
avatud päevasele päikesepaistele. Sooja 
annab telliskividest ahi, mille klaasist uks 
teeb kütmisaja iseäranis romantiliseks. 
Olemas see, mida eluks vajad. Duširuumis 
olemas põrandaküte. Parkimisvõimalus. 
Info tel 5787 6338

• Anda üürile Sõmerul 2toaline mugavuste-
ga korter. Tel 5557 1484, 5629 3183

• Üürile anda korralik 2toaline ahjuküttega 
korter Tamsalu keskuses! I korrusel, vesi ja 
kanalisatsioon sees. Sisehoovis parkimis-
võimalus. Üür 95 € + kommunaalmaksud. 
Lisainfo telefonil 539 2792

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

• Anda üürile II korrusel 3toaline korter 
Haljalas, värskelt renoveeritud majas. Tel 
525 0499

• Üürile anda keskmises seisukorras, osa-
liselt möbleeritud 3toaline kõigi mugavus-
tega korter (5/5) kesklinnas. Info 506 7820

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Ostan Ford Sierra või BMW kuni 96. a. 
Tel 5632 3142

• Müüa GAZ 53 (vana kabiiniga, kõrge 
kastiga, kaasa varuosad), ÜV puudub, do-
kumendid olemas. Tel 5622 4605

• Müüa Hundai Santa FE, diisel, 2006. a, 
mahtuniversaal. Hind kokkuleppel. Tel 
5569 2057

• Müüa KIA Sportage 2,0. 120kW, nelikve-
du. Automaat, bensiin, läbisõit 85 000 km , 
2013. a. Värv valge, nahksisu. Auto ideaalses 
korras! Kõik hooldused tehtud õigeaegselt 
esinduses! Hind 11 600 €. Tel 554 3535

• Müüa Mazda-3. 1,6 2006. a, beež. Auto on 
heas korras. Tel 517 4193

VARUOSAD
• Müüa odavalt uusi ja vähekasutatud 
rehve 13-15 tolli, helista tel 529 1004

• Ära anda suverehvid 4 tk velgedel. Sõi-
dukorras 185-65-14. Soodsalt! Tel 5664 4270

• Müüa 4 suverehvi „Yokohama Geola-
noar“ 225/60 R17, kasutatud, 6-7 mm must-
rit, 200 € komplekt. Tel 5698 7781, 5648 3450
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

kuulutused.kuulutaja.ee

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

KAEVETEENUSED

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD, 
TREILERVEOD, 

TÕSTEVEOTEENUS. 
Tel 524 6521

FEKAALIVEDU JA VESI

• Reoveevedu Haljala, Tapa ja Kadrina 
vallas. Teenindame Teid iga päev, ka 
nädalavahetustel. Tel 5656 1515

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

  EHITUSTEENUS
• Teostame kõiki lammutustöid koos prahi 
äraveoga. Tel 5330 5970

• Lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5553 0770

• Kõik lammutustööd, keldrite ja pöö-
ningute koristus koos prahi äraveoga. Tel 
5380 0863

• Biopuhastite ning septikute paigaldus ja 
müük. Tel 5757 0202, erlend@eestiseptik.ee

• Ehitus, remont ja siseviimistlus (majad, 
saunad, korterid, terrassid, pesuruumid). 
Tel 504 5560

• Valmistan uksi ja aknaid. Tel 5349 6065

• Üldehitustööd, puukuurid, saunad, grill-
majad, terrassid. Vanade majade renoveeri-
mine ja uute ehitus. Tel 5380 0863

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

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

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

• Ehitustööd, võtke julgelt ühendust! 
Tel 5381 8063

• Paigaldan kõnniteid ja teen plaatimis-
töid nii sees kui väljas. Tel 5606 9271

• Teostan vannitubade ja saunade ehitus- ja 
remonditöid, terrasside, aedade ja kõrval-
hoonete ehitust. Tel 505 7584

• Tänavakivide paigaldus ja haljastus, 
aedade ehitus, lammutustööd. Tel 5896 
1599, Martinkupp@online.ee

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

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

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

• Tänava-äärekivide paigaldus; piir-
deaedade, terrasside ehitus; väravate 
valmistamine, paigaldus ja automaatika, 
haljastustööd. Tehtud töödele garantii. 
Tel 5394 6666

• Ventilatsioonisüsteemide ehitus ja 
hooldus. Ventilatsiooniseadmete müük. 
Parim Õhk OÜ, parimohk@gmail.com. Tel 
5348 1874

• Teostame ehitus- ja remonttöid nii 
eramutes kui korterites: vannitoad, si-
seviimistlus, elektritööd, soojustamine, 
voodrid, vundamendid, katused jne. Kõik 
santehnilised tööd. Hinnad taskukohased. 
Info tel 5808 5965

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

• Korterite, vannitubade remont. Tel 
5553 0770

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

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

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

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

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

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. www.
pinnakatted.ee. Tel 503 1157

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

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

• Teostan erinevaid elektritöid, ka näda-
lavahetustel ja peale tööaega. Vajadusel 
projekteerimine. Tel 5786 7017

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299Säästa 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

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

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

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Aastaaruanded. 
Raamatupidamise 

teenus. 
Kogemus 20+ aastat.

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

ingliteteraapia. weebly.
com/ raamatupidamine. 

html

ARBORIST.EE
OHTLIKE JA PROBLEEMSESTE 

PUUDE LÕIKUS 
VÄÄRTUSLIKE PUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
VILJAPUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
HEKILÕIKUS

AIA VÕI KINNISTU 
HOOLDUS

25 aastat töökogemust 
TEL 5302 3518

www.arborist.ee

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

Müügil juuksehooldus-
vahendid

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

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi

MUUD TEENUSED
• Arvutite remont ja hooldus. Tel 5656 8735

• Eakate kodune hoolekanne Rakvere linna 
elanikele, Üksikteenuse hind (poes käik, ra-
vimite ostmine jpm.) 8 €. Kuupõhine pakett 
hinnaga 250 €. Rohkem infot tel 5384 7407, 
KUULUTUS EI AEGU!

• Puuokste purustamise teenus. Tel 5660 
3585

• Koristusteenus: korteriühistud, kontori-
ruumid, eramud, olmeruumid Rakvere/Lää-
ne-Virumaa. Normkoristus OÜ. Tel 5391 0536

• Pehme mööbli remont, veo võimalus. 
Tel 506 1547

• Alumiinium, roostevaba, musta metalli 
keevitus, TIG, MIG. Metalli painutamine. 
Tel 5694 9141

• Loome teie majale/hoonele uue 
kevadise välimuse! Kevadised pakku-
mised! Küsi pakkumist, meiliaadress 
haldus.cc@gmail.com. Tel 5341 5679

• Lõõgastav massaažiteraapia 100 
minutit. Külastage Meie salongi Rä-
gavere Tee 48, Rakvere. Tunne, kuidas 
keha pinged kaovad ja su nahk taas ellu 
ärkab. Tunne vähem ärevust, paremat 
und ja rohkem energiat. 100 minutit - 39 
€. Broneeri aeg tel 5813 2913, teraapia.
boosterbotanics.com

• Katuste ja fassaadide pesemine ja värvi-
mine. Tel 501 0834

• Hauaplatside korrastamine, kivide 
puhastamine, sambla eemaldamine, haua-
piirete ehitamine paekivist, betoonist ääre-
kivist või puidust ning muud kalmistutööd. 
Töötame üle Eesti. Tel 5592 3491, hauaplat-
sihooldus@muhkel.ee

• Hauaplatside hooldus ja piirete ehitus. 
Veoteenus, tel 526 0804

• Pakun abi kui on vaja kodus meeste töid 
teha. Ehitada, parandada vms. Veo- ja 
transporditeenus. Tel 526 0804

• Aedade kujundus, puude-põõsaste istu-
tus, viljapuude hooldustööd. Tel 5380 0863

• Ohtlike puude likvideerimine. Tel 
554 9113

• Õhksoojuspumbad ja konditsioneerid. 
Meie valikus on Mitsubishi heavy , Nordcel 
ja AlpicAir . Tooted mis on mõeldud meie 
kliimasse töötavad ka -30 C juures. Meie 
ise müüme, paigaldame ja hooldame soo-
juspumpasi Lääne-Virumaal ja üle Eesti! 
Rakvere Kliima OÜ pakub täisteenust tasuta 
konsultatsioonist kuni garantiiga paigaldu-
seni. Standardpaigaldus hind 250 €! Helista 
julgelt ja leiame koos õige soojuspumpa 
sinule! Tel 5662 2050

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

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

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

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

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

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

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

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

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

•Robotmuruniidukite paigaldus ja hooldus 
•Tõkkepuude paigaldus ja hooldus 
•Automaatväravate paigaldus ja hooldus 
•Fassaadide, kiviplatside, terasside ja katuste 
hooldus ja pesu 
•Aedade, fassaadide ja terasside värvimine 
•Kevadine aedade hooldus (multši müük koos 
paigaldusega, oksalõikus ja peenarde hooldus)

KODU

• Kodu majapidamise likvideerimise käigus 
müüa kasutatud mööblit. Tel 5660 0758

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Anda ära kasutatud telliseid, järgi jäänud 
seina lammutamisest, sobivad täitematerja-
liks. Tel 511 0478

• Müüa vähe kasutatud hele kušett 90 cm 
lai. Hind 70 €. Tel 5563 0217

• Müüa kettsaag pakendis. Tel 5625 0962

• Müüa elektripliit kasutatud „Hansa“ nel-
jaauguga, keraamiline. Tel 5343 0632

• Pakun raadio koos võimendiga „Vega“ 
323, 301, autoraadio, samovar „Tula“, 
lapsevanker, valamu, kevad riided kõigile. 
Tel 5594 7776

• Müüa veneaegne tööpink saag-höövel ja 
käi. Info telefonil 501 4687

• Müüa 2 tööstuslikku õmblusmasinat: 
Vene KL22A - 70€ ja PFAFF – 140 €. Kaasa 
tarvikuid. Asuvad Põltsamaal. Tel 513 1197

• Müüa puulõhkumismasin BILKE S3 
(giljotiintüüpi) traktori külge (jõuvõtuvõlli 
ülekandega). Tel 5624 4605

• Müüa heas korras venitusteraapia-
laud „Mastercare MINI“. Kompaktne 
venitusteraapialaud selja-, kaela-, 
õla- ja põlveprobleemide ravimiseks ja 
ennetamiseks kodusel teel. Spetsiaalselt 
disainitud kodukasutajale. Turvalukk 
horisontaalasendis ja 15-kraadise kal-
denurga all. Liikuv seljatugi,  regulee-
ritavad jalakinnituspadjad, tugev käe-
tugedega konstruktsioon. Lihtne kokku 
panna hoiustamiseks. Sobib kasutami-
seks pikkusele 150–215 cm. Teaduslikult 
testitud. CE ja  FDA märgistus. Mõõdud 
124 x 21 x 53 cm. Kaal 19 kg. Tel 511 6424, 
e-mail: metsamart777@gmail.com

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

• Müüa Põltsamaal kasutatud töökorras 
keskküttekatel FESMA ALU LUK halu-
puudele, komplektne, pass. Ostja trans-
port. Hind 700 €.  Kontakt tel 5396 3621

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda erinevaid 
täitematerjale (killustik, liiv, muld) võima-
lus tasuda ka vanametallis ja autoromudes. 
Tel 5627 2666 

• Käsitsi kooritud kuuselatid ja aiapostid. 
Tel 5662 5497

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

• Ostan nõukaaegse jalgratta, võib pakku-
da ka teisi marke. Tel 5672 7175

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

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

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

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

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

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

• Ostan murutraktori, võib vajada remonti. 
Tel 5687 5845

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 
7175

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

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

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
seisma jäänuid esemeid: raamatust 
mööblini ja viin ära pesumasinad, plii-
did jne kila-kola. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju, vanavara, 
vanakraami, kila-kola. Tel 5555 5527

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 
55 €/rm, saadaval ka sangleppa ja 
kaske. Puud on laotud 5 m3 alustele, 
hind alates: hall lepp 280 €, sanglepp 
300 €, kask 330 €. Puu pikkuse lõikame 
vastavalt kliendi soovile. Transport 
hinnas. Tel 5347 7664, Erko, Kohala küla, 
Lääne-Virumaa

• Müüme puidubrikett alates 120 €, tur-
babrikett 120 €; pelletid (6 ja 8 mm) alates 
180 € 0,975 t. alus, kivisüsi alates 200 €/t. 
Transpordivõimalus, Rakvere Kütteladu, 
Narva 17, tel 5566 9440, www.algaveod.ee

• Müüa soodsalt lõhutud küttepuud (ka 
kuiva). Pakkuda ka 30 cm 40 L võrgus 
kuivi. Tel 5554 6093

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

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

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

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

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

• Ostan NSVL fotoaparaate, objektiive, 
vahvliküpsetajaid. Tel 5853 2215  

• Mündihuviline vahetab münte, pakkuda 
võib kõike. Tel 5803 3383

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

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

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

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rin-
namärke, medaleid, postmarke, al-
bumeid, vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan vanavara, maale, klaas-, portselan- 
ja hõbeesemeid, münte, ordeneid, märke, 
postkaarte, fotosid, raamatuid, vaase jne. 
Raha kohe kätte. Tel 5353 8982

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Kuuluta
kuulutused.kuulutaja.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: 

E-R 9.00-15.00 
Tel 551 5680

MÜÜA 
KÜTTEPUUD 

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

Toome kohale al 20 ruumi.
 Vedu hinnas.

Viru Halud OÜ müüb 
kvaliteetset küttepuud

Telli kontaktivabalt 
www.viruhalud.ee

• Kuiv lepp võrkkotis - 
2 7 eur/kott

• Kuiv kask võrkkotis - 
3,5 eur/kott

• Kuiv lepp lahtiselt - 
55 eur/rm

• Kuiv sanglepp lahtiselt - 
58 eur/rm

• Toores lepp lahtiselt - 
40 eur/rm

• Toores sanglepp lahtiselt - 
42 eur/rm

• Toores kask lahtiselt - 
50 eur/rm

Müüa 40 l võrkko   desse 
pakitud kamina- ja saunapuid 

(saar 3.00 €; kask 3.00 €). 
Pliidipuud 40 l võrkko   des 2 €

Transport Rakvere 
lähiümbruses hinnas. 

Tel 508 4872

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Halu pikkus 
vastavalt kliendi soovile. Saadaval: hall 
lepp, must lepp, kask. Hinnad alates 35 €/
ruum. Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald. 
Tel 5375 4750

• Müüa kuivi küttepuid koos kojuveoga. 
Tel 5615 2941

• Müüa kuiv 30 cm lepp võrgus 40 L, 2.50 
€, kask 3.00 €. Puitbrikett 960 kg alusel 
135 €. Turbabrikett alusel 140 €. Premium 
pellet 8 mm 975kg 195 €. VEDU TAUTA. 
Tel 5373 3626

• Müüa lõhutud küttepuid! Hall-lepp, 
sanglepp. Kütteklots, pikkpind. Müüa 
ka saematerjali. Info telefonil 520 7517, 
3292424

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

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

•  Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 5632

EHITUS

• Müüa killustiku erinevad fraktsioo-
nid, graniitsõelmeid, ehitusliiva, täitelii-
va, haljastusmulda. Suuremate koguste 
tellimisel koostame hinnapakkumise. 
Asume Rakveres Tel 5463 8919

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

METS

• Pakkuda avajuurseid kuuse- ja männi-
istikuid. Taimed on 3-4 aastased, pikkusega 
30-50 cm. Vajadusel leiame pikemaid! Tel 
5360 6753

• Müüa kuusehekitaimi, Rakveres. Kõrgus 
50-70 cm. Tel 5561 1125

• Müüa kuuseheki taimed pikkus 60-70 
cm, hind 2 €/tk. Transport kokkuleppel. 
Tel 523 9745

• Müüme kuuse- ja männitaimi. Tel 529 
7182

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

• Võsalõikus ja kululõikus Virumaal. Tee-
nus eraisikule. Tel 514 8661

• Võsalõikus. Tel 5670 9080

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

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

PÕLLUMAJANDUS

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

• Purustatud turba allapanuga hobu-
sesõnnik, asendamatu soojuse hoidja 
kasvuhoones, sobib hästi ka lillede-puu-
de-põõsaste istutamisel väetiseks ja 
aiamaale rammuks. 80 L=5 €. Rakve-
re piires koju toomine tasuta. Tel 5557 
2217

• Müüa HOBUSESÕNNIKUT. Peenestatud 
ja pakendatud (60 L). Kohaletoomisega. 
Tel 520 1570

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

• Müüa kvaliteetseid söötasid tibudele, 
noorlindudele, munakanadele ja teis-
tele loomadele. Tellimused telefonil 
5564 5448 või e-mail mihkel.rais@gmail.
com

• Annan ära hobusesõnnikut, olemas 
nii puhast, kui ka segatud saepuruga. 
Iseteenindus. Asukoht Lasila. Tel 526 
7543

• Tasuta ära anda HOBUSESÕNNIK, 
segunenud saepuru allapanuga. Piiratud 
kogus! Asukoht Veltsi. Võta ühendust tel 
nr 5665 5321

OST
• Ostan mootorsae, võib vajada ka suure-
mat remonti. Tel 503 9650

• Ostan haakeriistu traktorile T-25, T-40, 
MTZ. Tel 5687 5845

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

TEATED

• EUR-EPAL- Kasutatud kaubaaluste 
ost. Tel 503 6867

• Arli Puukool müüb viljapuid,- põõsaid, 
maasika-, vaarika-, mustika- ja muid taimi 
L, 17.04: Haljala 9.00, Rakvere turg 10.30, 
Tamsalu 12.30, Väike-Maarja 13.15. Info ja 
tellimine 518 8465

TUTVUS

• 65-aastane mees Lääne-Virumaalt soovib 
tutvuda naisega 60-65 aastat, kes omaks 
juhiluba ja autot. Elan oma majas. Tel 
5356 1127

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

EMA
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased 
Rakvere Haigla 
õendushooldus 

osakonnast

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL 15. APRILL 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Laupäeval, 17.aprillil turul Peipsi kala ja 
kalatoodete müük!

*
Puukool müüb turul viljapuude ja marja-
põõsaste istikuid, maasika- ja vaarikataimi 

laupäeval, 17.aprillil kella 10.30 – 12.00.

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

KAUBA NIMETUS ÜHIK
MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Maitseroheline (r.sibul, till) kg 7,00 10,00

Küüslauk  kg 10,00

Värske küüslauk , imp. tk 1,00

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,50

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Redised kimp 1,00

Karulauk kimp 3,00

Väike kurk , imp kg 3,00

Salatikurk , imp. kg 2,50

Tomat, imp. kg 3,50 4,00

Maasikad, imp. kg 5,00

Vaarikad imp. 125 g karp 2,50

Kultuurmustikad, imp. kg 15,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Seemned lindudele 5kg kott 6,00

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

Ükskord juhtub nii, et ema läheb ära 
ja kinni hoida teda ei saa. 

Ta lahkudes ka päikselt võtab sära 
ja jätab maha hulga pisaraid.  

Avaldame kaastunnet 
Merikesele, Reginale ja Martinile

ema  
HELJA 

surma puhul. 

Tädi laste peredega

Avaldame kaastunnet 
Martin Küttim  

EMA
kaotuse puhul.

OÜ Lihakarn töökaaslased

Valus on mõelda, et Sind enam pole 
ja iial Sa meie juurde ei tule… 

MÕNE REAGA

Vallimäel saab 
peagi kuulata 
võluvat muusikat

A lates 1. maist kuni 
jaanipäevani hakkab 
Rakvere Vallimäe 

ringlavalt iga päev kella 
10–21 kostuma muusikat.

Projekti „Muusikavõlu 
Vallimäel“ idee sai algu-
se kultuurikeskuse soovist 
pakkuda vabas õhus muu-
sikalist elamust kontakti-
vabalt ja turvaliselt. Kul-
tuurikeskuse juhi Eve Alte 
sõnul hakkab esimesena kõ-
lama Antonio Vivaldi „Neli 
aastaaega“, mis jääb mängi-
ma kaheks nädalaks.

„Järgmised repertuaa-
rid sõltuvad paljuski meie 
muusikavõluritest ehk meie 
headest koostööpartneritest 
nagu Rakvere muusika-
kool, Teno Kongi, Martin 
Müller, Keio Soomelt jt, 
kes selle toreda ideega on 
kaasa tulnud ning aitavad 
playlist’e koostada,“ rääkis 
Alte.

Muusikat saab nautida 
ringlaval istet võttes ning 
esitatavate palade pealkir-
jad kinnitatakse kavadena 
pinkidele.

Kuulutaja

ARVUSTUS

Rein Marani loodusfi lmid
Jupiter.err.ee portaali kaudu 
saab praegu vaadata 18 Rein 
Marani loodusfilmi!

Selle nädala filmisoovituse 
jaoks vaatasin esmalt läbi te-
lekava, kuid ega sealt filmide 
osas seekord mingit erakord-
set saaki ei olnud. Niisuguses 
olukorras, kui kinodki kinni, 
tuleb filminäljasel muidugi 
pöörduda Interneti poole.

ERR-i filmide portaali on il-
munud alateema „Õpi kodus“. 
See ei ole mõeldud üksnes 
koolilastele, vaid pakub huvi-
tavat valikut ka täiskasvanui-
le. Sellest rubriigist leiate nii 
loodusfilme, teadus- ja ajaloo-
teemalisi saateid kui kultuuri-
dokumentaale. Ja praegu eral-
di alamosana ka Rein Marani 
loodusfilmid.

Rein Maran on Eesti filmi-
režissöör, kes sai tuntuks pea-
miselt oma loodusfilmidega, 
kuid ta on teinud ka lastefilmi 
„Laanetaguse suvi“ (1979) ja 
olnud operaatoriks mängufil-
mide juures, teinud reklaam-
filme, teadusfilme jpm.

Moskva filmikooli lõpetas 
Maran juba 1972. aastal, kuid 
operaatorina filmide juures te-
gutses ta juba varemgi, alates 
1967. aastast.

Esimene Marani autorifilm 
on loodusfilm „Okaslinnus“ 
(1971), mida ERR valikus 
pole. Küll aga on olemas näi-
teks 1976. aastal valminud 

„Tutkad“.
Mina mäletan Marani loo-

dusfilme oma lapsepõlvest. 
Eriti mällu sööbinud on nen-
de muusikaline kujundus, mis 
mind lapsena mõne linateose 
puhul sedavõrd hirmutas, et 
ma ei julgenud neid üksi ko-
dus olles vaadata. Tihti näidati 
tema filme päevasel ajal, kui 
olin just nimelt üksi kodus.

Marani loodusfilmidele oli 
tihti loodud spetsiaalselt muu-
sika, näiteks filmis „Tutkad“ 
on heliloojaks Andres Mus-
tonen, „Nõialooma“ (1981) 
muusika pärineb Mikk Sar-
velt, „Ilmalinnu“ (1989) ja 
„Toonela linnu“ (1997) ning 
„Suitsupääsukese“ (1990) heli-
loojaks on Urmas Sisask, „Ta-
valisel rästikul“ (1978) Mikk ja 
Eno Sarv… Muusika on mõt-
lik, melanhoolne, kohati lausa 
sünge ja kui sellele lisada veel 
poeetiline näitlejate poolt pea-
leloetud tekst, siis ongi üksi 
kodus oleva lapse jaoks loodud 
üsna verdtarretav kompott.

Igal juhul on nii minul kui 
ka võib-olla teistel minuealistel 
Rein Marani loodusfilmidega 
seotud mitmeid kõhedaid mä-
lestusi. „Nõialooma“ ei julgenud 
paljud klassikaaslased esimese 
hooga lõpuni vaadatagi, see oli 
ikka korralik õudusfilm juba 
esimestest kaadritest peale! Aga 
kui võrrelda, siis vast rästikute 
kohta käiv film oli isegi õudsem. 

No lapse aru, eks! Hirmust hoo-
limata me ikka vaatasime neid 
filme, kui üksi ei julgenud, siis 
mitmekesi.

Seda huvitavam on nüüd 
neid filme kimbuna koos üle 
vaadata. Lapsepõlvest mäletan 
veel, et mulle jäi teistest ereda-
mana meelde linateos herilas-
test (ka see on ERR-i valikus 
olemas). Tänu sellele filmile 
hakkasin ma herilastesse küll 
palju mõistvamalt suhtuma, 
kuigi ega ma nende lähinaab-
ruses end siiani väga turvali-
selt ei tunne.

Filmid on erineva pikku-
sega, leidub nii 10-minutisi 
kui pooletunniseid, ajape-
rioodist 1971–1997. Soovitan 
soojalt Marani loodusfilmide 
valiku ära vaadata, isegi kui 
te neid kunagi siit-sealt jupi-
kaupa näinud olete. Niimoodi 
komplektina saate palju pa-
rema ülevaate ühe režissööri 
käekirjast ja elutööst, lisaks on 
need filmid ka sisu poolest ha-
rivad ning pakuvad omalaadse 
muusikalise elamuse.

P.S. Kui te juba Jupiteri ko-
dulehele lähete, siis seal on 
dokumentaalfilmide rubriigis 
veel umbes nädal aega näh-
tav „Mõru armastus“, mille 
kohta kirjutasin Kuulutajas-
se PÖFF-i ajal. Kui teil jäi see 
festivali ajal nägemata, siis 
nüüd on hea võimalus ära vaa-
data! Väga hea film.

Margit Adorf
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tehnikut
meie Jõhvi kontorisse 

TULE, AITA EHITADA EESTIT! 

Vaata lisainfot Riigi Kinnisvara AS-i kui tööandja kohta 

www.rkas.ee/tule-toole

Kui soovid kandideerida, saada meile oma CV koos motivatsioonikirjaga 

aadressile cv@rkas.ee märksõnaga „tehnik“ .

Ootame meie meeskonnaga liituma

PAKUN TÖÖD

• Pakume tööd poolhaagisega-kalluri juhile. 
Tel 501 0433

• Pakun tööd kiviladujale ja kahele abilisele. 
Info tel 5398 2904

• Tapa turbarabasse vajatakse traktoristi. 
Noortele väljaõpe. Vajadus vähemalt B-kate-
gooria. Tel 523 9659 

• OÜ Trovador pakub tööd põllumajandusma-
sinate operaatorile Vinni vallas. Tel 503 6413

• Vajatakse metsaraie töölist Rakvere lähedal. 
Tel 5858 3452

• Pakun tööd CE-kategooria autojuhile. Töö 
algus Haljala ja Eesti sisene vedu nii kallur, kui 
ka kardin poolhaagisega. Tel 505 4575

• Otsime tänavakivi paigaldajaid Lõuna-Eesti 
piirkonda. Koheselt ootamas 260 m2 sillutise 
panek. Võtame otse tööle või otsime tegusaid 
alltöövõtjaid, aarel@hot. ee

• Tööd saab kogemustega metsakasvatus ja 
haljastustööline. Heal mehel korralik palk. 
Info 5360 0003
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• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

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

Sealiha al 2,49 €/kg

Šašlõkid ja toorvorstid
6,49 €/kg

Grill-koot 3,50 €/kg

VÄRSKE JA EESTIMAINE SEALIHA PEREFARMIST

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 25 €

40 €

Tapa, Ülesõidu 8 • Tel 5556 0167 • e-mail pro.plekitood@gmail.com

Tehtavad tööd:
• Katuste ehitus
• Fassaadi tööd
• Vihmaveesüsteemide paigaldus
• Veeplekkide valmistamine ja paigaldamine
• Renoveerime ja soojustame

vanad elumajad alates vundamendist
kuni korstna otsani

Müük:
• Katuse- ja fassaadipleki müük

(parima hinnaga)
• Katuse turvatarvikud

(sillad, redelid, lumetõkked)
• Vihmaveesüsteemid
• Plekist liistprofiil

(veeplekid, katteplekid,
korstnamütsid, katuseluugid jne)

Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

Rakvere, V idu 27õ . Info ja registreerimine

tel. 5152340 v i tarmo@e-autokool.eeõ

www.e-autokool.ee

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus(35h)•

algab 8.05.2021 kell 10.00

• algab 10.05.2021 kell 18.00C- ja CE-kategooria koolitus

• algab 18.05.2021 kell 18.00T-kategooria koolitus(traktor)

• algab 5.05.2021 kell 18.00D-kategooria koolitus(buss)

• sõiduki rent eksamiksT-kategooria (traktor)

S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 30.04 ja 11.05
Seoses Covid-19 toimuvad hetkel loengudNB!

e-autokooli õppekeskkonnas e-õppena
B-kat e-õpe 29.04 ja 20.05
A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Kõiki kategooriad saab õppida
ka VENE KEELES!
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