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1. mail ilmuvasse 
Kuulutajasse lõppeb 

erandkorras kuulutuste 
vastuvõtt kolmapäeva õhtul 

ehk 29. aprillil kell 17.00. 
Vabandame!

TEADETEADE

Täna 3204 aastat taga-
si ehk 24. aprillil 1184. 
aastal eKr sattus tänu 
kreeklaste kavalusele 
suur puidust hobune 
Troojasse, misjärel linn 
vallutati. Loomulikult 
pole teada palju aega 
tagasi toimunud sünd-
muse täpset kuupäeva, 
kuid pärimuse järgi ole-
vat see juhtunud just 
24. aprillil.

Allan Espenberg

Trooja sõda oli üks suu-
remaid sõdu, mis toimus 
Antiik-Kreekas. Sellest sõjast 
räägib Homeros oma kuulsa-
tes eepostes „Ilias“ ja „Odüs-
seia“. Arvatakse, et sõda toi-
mus 12. või 13. sajandil eKr, 
kestis kümme aastat ja lõppes 
Trooja hävitamisega. Ajaloo-
line Trooja linn asus praegu-
se Türgi territooriumil. Tra-
ditsioonilise dateeringu järgi 
olevat sõda toimunud aastatel 
1194–1184 eKr. Samas pole 
kõik ajaloolased sugugi kind-
lad, et see sõda üldse aset lei-
dis. See võib olla müüt.

Sõda ilusa naise pärast
Aga igatahes puhkes Trooja 
sõda imekauni Helena pärast. 
Helena oli Sparta müütilise 
kuninga Tyndareose tütar 
ja kõige ilusam naine tolle-
aegses maailmas.

Legend räägib, et ühte pul-
ma oli jäetud ainsa jumala-
na kutsumata tülijumalanna 
Eris, kes vihastas selle peale 
hirmsasti, kuid saabus ikkagi 
kohale. Pulmapeol viskas ta 
külaliste sekka kuldse õuna, 
millele oli kirjutatud „Kõi-
ge kaunimale“. Jumalannad 
Hera, Athena ja Aphrodite 
püüdsid õuna koos kinni ning 
hakkasid omavahel tülitsema 
selle üle, et kes on neist siis 
kõige ilusam. Kuna nad ei 
jõudnud üksmeelele, mindi 
jumalate kuninga Zeusi juur-

de nõu küsima.
Zeus otsustas, et Trooja ku-

ninga poeg Paris peab otsus-
tama, kellele õun kuulub. Nii 
marssisid jumalannad Parise 
juurde ning iga jumalanna 
üritas teda kingitustega ära 
osta. Taevajumalanna Hera 
pakkus Parisele võimu kogu 
Aasia üle, tarkusejumalanna 
Athena lubas talle tarkust. 
Aphrodite aga oli nõus and-
ma talle naiseks maailma kõi-
ge ilusama naise. See viimane 
saigi otsustavaks ning Paris 
andis õuna Kreeka armastus-, 
ilu- ja viljakusjumalannale 
Aphroditele.

Kõige ilusam naine oli aga 
tollal Helena, kes oli para-
ku abielus Sparta kuningaga. 
Seetõttu käskis Aphrodite 
oma pojal Erosel lasta Helena 
pihta kuldne armastusenool, 
mis paneks Helena Parises-
se armuma. Kui Paris saabus 
Spartasse külla, siis jätkus He-
lenal silmi ainult tema jaoks. 
Kui Helena abikaasa Mene-
laos läks reisile ja Helena jäi 
valveta, veenis Paris teda põ-
genema. Nii röövis Paris ilusa 
Helena ja koos temaga veel 
suure hulga varandust Me-
nelaose lossist. Koos mindi 
Trooja kuningriiki. Selle pea-
le kuulutas vihane Menelaos 
Troojale sõja, et naist tagasi 
võita.

Hiiglasliku puuhobuse 
valmistamine
Sõda oli kestnud juba kümme 
aastat, kuid kreeklased pol-
nud suutnud ikka veel Troo-
jat vallutada. Nii kreeklas-
tel kui troojalastel oli olnud 
suuri kaotusi, nende suuri-
mad kangelased – kreeklane 
Achilleus ja troojalane Hek-
tor olid langenud, kuid sõja 
lõppu ei paistnud kusagilt.

Lõpuks otsustasid kreek-
lased üritada kavaluse abil 
Trooja linna vallutada. Nad 
ehitasid Ithaka saare kunin-
ga Odysseuse eestvõtmisel ja 
tema idee järgi puutüvedest 
hiiglasuure puuhobuse, mis 
oli seest tühi ning mis mahu-

tas raskerelvastatud sõdurite 
ründerühma. Otsese ehitus-
töö tegi ära osav käsitööline 
Epeios.

Kui hobune valmis sai ja 
selle sisse peitis end hulk sõja-
mehi eesotsas Odysseusega, 
jätsid kreeklased hobuse kal-
dale ning ise sõitsid laevadega 
merele, teeseldes lahkumist. 
Troojalased nägid hobust ja 
lahkuvaid kreeklasi ning ar-
vasid, et kreeklased on loo-
bunud linna vallutamisest, 
naasevad koju ja jätavad nei-
le kingituseks puust hobuse. 
Nad olid kreeklaste põgene-
mise üle rõõmsad, tulid kind-
lusest välja ja uurisid uudis-
himulikult Athenale pühen-
datud hiigelhobust. Hobuse 
küljele oli nimelt kirjutatud, 
et see on kingitus Athenale 
kreeklaste poolt.

Troojalased ei teadnud 
esiotsa, mida kingitusest ar-
vata. Paljud tahtsid hobust 
linna viia, teised hoiatasid, et 
see võib olla mingi trikk, mõ-
ned nõudsid jubeda puukuju 
põletamist. Ka naisennusta-
jat ja Trooja kuningatütart 
Kassandrat, kes hoiatas troo-
jalasi, et seda kingitust on 
ohtlik vastu võtta ja sellega 
saabub suur õnnetus, ei kuu-
latud. Hoiatuse tegi ka Troo-
ja preester Laokoon, kelle 
sõnutsi ei tohi vaenlastelt 
ühtki kingitust vastu võtta. 
Tema sõnad „Kardan kingitu-
si toovaid kreeklasi“ („Timeo 
Danaos et dona ferentes“) 
on muutunud tänapäeval 
lendlauseks.

Kreeklased olid eeldanud, 
et troojalastel võib hobuse-
ga seoses tekkida kahtlusi ja 
umbusku. Seetõttu jätsid nad 
hobuse juurde räbaldunud 
riietes ja läbipekstuna oma 
spiooni Sinoni, kes teatas, 
et oli hädavaevu kreeklas-
te käest pääsenud, kui need 
tahtsid teda ohverdada. Sinon 
rääkis troojalastele, et kui 
puuhobune Trooja linnusesse 
viiakse, toob ta troojalastele 
õnne tulevastel sõjaretkedel 
kreeklaste vastu. Nii veda-

sidki troojalased Sinoni nõu-
andel ja rõõmuhõisete saatel 
hobuse kui ohvrianni linna 
ning tähistasid oma võitu 
kreeklaste üle. Väidetavalt 
olevat see juhtunud 24. april-
lil 1184. aastal eKr.

Trooja linna hävitamine
Öösel aga tulid kreeklased 
oma laevadel tasahilju ava-
merelt tagasi kaldale ja hiilisid 
linnamüüri juurde. Samal ajal 
ronisid Kreeka sõjamehed 
puuhobuse seest välja, hõiva-
sid linna strateegilised punk-
tid ja avasid oma kaaslastele 
linnaväravad. Nüüd algasid 
tapatalgud, milles troojalased 
olid abitud ohvrid – mehed 
tapeti, naised ja lapsed viidi 
orjusesse, linn pandi põle-
ma. Nii õnnestus kreeklastel 
Trooja kergesti oma kontrolli 
alla saada.

Põlevast linnast pääses vaba 
mehena põgenema ainult 
Hektori järel vapraim Trooja 
kangelane Aineias, seljas oma 
vana isa Anchises ja käekõr-
val poeg Askanios.

Kui palju mehi puuhobuse 
sees peidus oli, pole teada. On 
räägitud 50 mehest, kuid ka 
9, 20, 23, 100 võitlejast ning 
ühe allika järgi olevat hobu-
ne mahutanud koguni 3000 
sõjameest.

Pole teada, kas see lugu vas-
tab tõele ja kas hiigelhobune 
oli olemas. Mõne ajaloolase 
väitel võis hobuse näol olla 
tegemist müürilõhkumis-
masinaga. Teise allika ko-
haselt pidid troojalased osa 
linnamüürist maha lõhkuma, 
et suurt puuhobust linna ve-
dada. Samas on teada, et pal-
jud antiikaja rahvad tapsid ja 
ohverdasid hobuse sõja algu-
ses või enne otsustavat lahin-
gut. Igatahes peetakse seda 
puuhobust kõigi aegade kuul-
samaks sõjakavaluseks.

Kaasajal mõeldakse Trooja 
hobuse all saadetist või kin-
gitust, mis teeb saajale kahju, 
aga ka salakavalat plaani.

Hoiatus: eriolukorra ajal levivad pettused
Viiruste levikuga koos levivad ka hirmud ja ärevus. Seda kasu-
tavad ära kelmid, kes proovivad heausklikele inimestele müüa 
erinevaid teste ja tooteid, mis lubavad viirust tuvastada või ära 
hoida.

Levinud on petturite kõned, milles pakutakse tervise-
ameti või tervise arengu i nstituudi nimel raha eest koduseid 
teste viiruse tuvastamiseks. Kinnitame, et kõik sellised kõned 
on libakõned, mida tasub ignoreerida. Riigiasutused ei müü 
kunagi midagi telefoni teel. Ühtlasi tuletame meelde, et praegu 
ei ole olemas ühtegi usaldusväärset kodust testi COVID-19 tu-
vastamiseks.

Proovitakse müüa ka libaravimeid. Üks levinumaid pak-
kumisi on imeravim, mis lubab anda viiruse eest paari-
tunnise kaitseefekti, asendades seega maski. Tuletame meelde, 
et kui pakutakse midagi, mis tundub liiga hea, et tõsi olla, on 
suure tõenäosusega tegemist pettusega.

Palume jagada hoiatust oma eakate lähedastega, kes on tihti 
petturite sihtmärgiks.

Terviseamet

Oodatakse kandidaate aasta suurpere konkursile
Avatud on kandidaatide esitamine aasta suurpere konkursile. 
Tiitel ja Bigbanki poolt välja antav stipendium summas 7000 
eurot antakse võitjale üle 24. mail saates „Hommik Anuga“. 
Kandidaate tiitlile võivad esitada kõik Eesti inimesed – suur-
pere töökaaslased, pereliikmed, tuttavad ja sõbrad. Seda saab 
teha Eesti Lasterikaste Perede Liidu (ELPL) kodulehel www.
lasterikkad.ee kuni 13. maini.

Kuulutaja

1184 eKr: ühe hobusega vallutati terve Trooja linn
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MUST KROONIKA

MÕNE REAGA MÕNE REAGA

Kolmapäeval korraldas 
keskkonnaagentuur vir-
tuaalse infopäeva, kus 
avalikustati statistilise 
metsa inventeerimise 
(SMI) värsked andmed.

Liisi Kanna

Infopäeva juhatas sisse kesk-
konnaminister Rene Kokk, 
kes toonitas täpsete andme-
te rolli ministeeriumi töös. 
„Nagu kogeme, on meie tal-
ved muutunud ja see paneb 
metsanduse valdkonna tule-
vikku tervikuna vaatama uue 
pilguga ning õigete otsuste 
langetamiseks on oluline, et 
meil oleks olemas võimalikult 
täpsed algandmed,“ märkis 
Kokk.

„Kevad on aeg, mil an-
name loodusel rohkem 
rahu. Et seda kindlusta-
da, siis oleme valmista-
nud ette looduskaitse-
seaduse muudatuse, millega 
muudetakse linnurahu pi-
damine kaitsealadel kohus-
tuslikuks. Samuti langetame 
lageraie langi maksimaalset 
pindala seitsmelt hektarilt 
viiele, et vähendada ka seelä-
bi häiringuid looduses. Need 
on ainult mõned näited kesk-
konnaministeeriumi tegevus-
test,“ jätkas minister.

„Oma otsuste ettevalmista-
misel toetume paljuski kesk-
konnaagentuuri ekspertide 
poolt kogutud ja analüüsitud 
andmetele, mis on seni olnud 
alati igati kvaliteetsed ja asja-
kohased. Just statistilise met-
sa inventeerimise kasutusele 
võtuga alates aastast 1999 on 
meil hästi teada, mis suunas 
on metsanduse areng läinud,“ 
lisas Kokk.

Keskkonnaagentuuri di-
rektor Taimar Ala märkis, et 
metsa aastaraamatut on välja 
antud juba 25 aastat. „Tege-
mist on väga oodatud väl-
jaandega, mis kajastab Eesti 
metsa seisundit, annab soovi-
tusi, kuidas võiks edasi liiku-
da,“ selgitas Ala.

„Olen ääretult tänulik kesk-
konnaagentuuri inimestele, 
kes on teinud suurepärast 
tööd, et need andmed kokku 
saaksid. Ja mitte ainult. Käi-
mas on mitmed arendused, et 
me oleksime tulevikus veelgi 
täpsemad,“ sõnas agentuuri 
direktor.

Ala sõnul on inimeste soov 
ja vajadus kiiremalt täpsema-
te metsaandmete vastu ajas 
kasvanud. „Seetõttu on olu-
line ka SMI kui ühe tähtsa 
andmete kogumise meetodi 
pidev arendamine ja täienda-
mine. Oleme võtnud kasutu-
sele kaugseire meetodeid, et 
saada kiiremat indikatsiooni 
metsa tagavara muutusest,“ 
selgitas ta.

Värskeid andmeid metsa-
maa ja raiemahtude kohta 
tutvustas infopäeval kesk-
konnaagentuuri metsaosa-
konna juhtivspetsialist Allan 
Sims, kes selgitas esmalt, mis 
täpsemalt on SMI.

„See on üle Eesti ühtlaselt 
jaotatud proovitükkide võr-
gustik, mille välitöid viiakse 
läbi maikuust novembrini. 
Igale proovitükile on ette an-
tud koordinaat, kuhu välitöö 
meeskond läheb. Nad mõõda-
vad ära, mida nad seal täpselt 
näevad – võivad sattud nii 
metsa, põllule, tee peale. Ning 
selle alusel pannakse kokku 
metsa statistika,“ tutvustas 
Sims iga-aastaselt läbiviidavat 
valik-uuringut.

„Eelmisel aastal oli meie 

metsasus 51,4% ja metsamaa 
pindala 2,33 miljonit hekta-
rit, seejuures metsaga kaetud 
metsamaa ehk puistude pind-
ala oli 2,14 miljonit hektarit. 
Teisel kohal oli põllumaa, 
mida oli 1,23 miljonit hekta-
rit. Metsamaast on meil riigi 
poolt hallata 51,2%, enamus 
sellest RMK hallata. Era-
omanike käes on 48,3%, sel-
lest füüsilistel isikutele kuulub 
27,9% ja juriidilistele isiku-
tele 20,4%,“ tutvustas juhtiv-
spetsialist andmeid.

„Kogu meie metsade taga-
vara oli eelmisel aastal 481,4 
miljonit tihumeetrit. 55,1% 
sellest moodustavad okaspuu 
puistud. Juurdekasv oli möö-
dunud aastal 16,4 tihumeet-
rit, üle poole jälle okaspuu-
metsade oma,“ jätkas Sims.

„Range kaitsega metsade 
osa moodustasid eelmisel aas-
tal 14,1% metsamaa pindalast. 
Kokku on mingit laadi kaitse-
ga 25,4% metsamaast,“ tõi ta 
välja, lisades, et ülejäänud on 
tulundusmetsad, kus on siiski 
ka teatud piirangud – küpsus-
vanused, langipiirid jm. Kok-
ku on majandatavaid metsi 
umbes 2 miljonit hektarit.

2019. aasta raiemaht oli 
keskkonnaagentuuri spetsia-
listide eksperdihinnagu järgi 
(satelliidipiltidelt leitud lage-
date alade võrdlus lageraie-
teatistega) hinnanguliselt 
11,3 miljonit tihumeetrit. 
2018. aasta raiemaht oli 12,7 
miljonit ja 2017. aastal 12,5 
miljonit tihumeetrit.

„Viimase kümne aasta jook-
sul oli 2018 raie maht kõige 
suurem. Mitmed asjad lan-
gesid kokku – kõrgem hind, 
soodsamad ilmad. Aga küm-
nendi keskmine raiemaht oli 
10,7 miljonit tihumeetrit aas-
tas,“ märkis Sims.

Raiemaht veidi vähenes
Rakvere linn võtab kolm miljonit laenu

R akvere linnavolikogu andis viimatisel istungil lin-
navalitsusele nõusoleku võtmaks investeeringute 
rahastamiseks kuni kolm miljonit eurot laenu. „Rak-

vere linnavalitsus peab vajalikuks ja mõistlikuks laenuva-
hendite arvel rahastada investeeringuobjekte, mis on linna 
arengu seisukohalt hädavajalikud, kuid mida pole võimalik 
sellises mahus teostada 2020. aasta eelarves kavandatud tu-
lude laekumise baasil,“ sõnas Rakvere linnapea Triin Varek.

Laenurahast suur osa, 1,85 miljonit eurot on mõeldud 
teetöödeks. Renoveerimistöid plaanitakse Tammiku ja Õie 
tänava ristmikul, Jaama puiesteel, mille tarbeks saadi ka 
suur riigi toetus, ning C. R. Jakobsoni, Piiri, Uue ja Valli-
kraavi tänaval.

Just viimasega seoses esines enne heakskiidu saamist 
probleem ning võrreldes algse ettepanekuga on nüüdseks 
Vallikraavi projekti maksumus vähenenud rohkem kui 
miljonilt 650 000 eurole. Majanduskomisjoni esimees Kert 
Karus nentis, et Vallikraavi ehitustööde esialgne hange ei 
olnud linnaelaniku huvides. „Praegune lahendus komisjoni 
liikmetele sobib. Kuu-poolteist tagasi juhtisime teravdatult 
linnavalitsuse liikmete tähelepanu sellele, et esimese hanke 
eelarve oli õhku täis ja sellest oleks võitnud ainult ettevõte. 
Sisse oli projekteeritud töid, mis ilmselgelt olid üle dimen-
sioneeritud,“ selgitas Karus.

„Meil on komisjonis liikmed, kes igapäevaselt tegelevad 
selliste asjadega ja neil on lihtne puudujääke hankes leida. 
Täname siinkohal Triin Varekit, kes võttis asja tõsiselt, mis 
viis otsuseni, et linnavalitsus hanke tühistas,“ lisas majan-
duskomisjoni esimees.

Lisaks plaanitakse laenurahast 350 000 eurot kasutatakse 
omafinantseeringu tagamiseks linna tänavavalgustuse reno-
veerimise projektis, mida rahastab suuremas osas keskkon-
nainvesteeringute keskus. 75 000 eurot on kavandatud Rak-
vere põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse tarbeks, mille 
ehitust kavandatakse EL-i toetuse abil.

Samuti soovitakse investeerida veidi üle 500 000 eurot 
Vallimäe vabaõhukeskusesse. Lisaks 200 000 eurot sotsiaal-
keskuse laiendamiseks. „Seoses sellega, et tervisekeskus val-
mis ja perearstid kolisid välja Vilde tänava hoonest, vabanes 
sotsiaalkeskuse üks tiib ja oluline on ruumid korda saada. 
Rakvere linnal on vaja suurendada sotsiaalteenuste osuta-
mist ja selleks on need renoveerimistööd vajalikud,“ selgitas 
Varek, lisades, et summa sisse on arvestatud ka inventar.

Liisi Kanna

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
22. aprillil alustati kriminaalmenetlus selles, et Tapa linna 
õppekeskuses lõi üks õpilane teist 15-aastast õpilast. Juhtu-
nu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

TULEKAHJU
17. aprillil kell 12.40 teatati tulekahjust Rakveres Vilde tä-
naval asuvas Rimi kaupluses, kus põles katusealune. Inime-
sed olid hoonest iseseisvalt väljunud. Kustutustööd lõpetati 
kell 17.02. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

Aasta algus 
tõi Ida-Eesti 
pommigrupile 
rohkelt tööd

K äesoleval aastal on 
Ida regioonis ol-
nud demineerijatel 

107 sündmust (20. april-
li seisuga), millest 94 on 
seotud lahingumoonaga, 
mida on leitud nii met-
sast, koduhoovidest kui ka 
mererannast.

Ida-Eesti pommigrupi 
juhataja Rauno Raidloo 
sõnul on selle aasta lume-
tu talve tõttu Ida regioonis 
eelmise aasta sama perioo-
diga võrreldes olnud kolm 
korda rohkem sündmu-
seid. Eelmine aasta aprilli 
keskpaiga seisuga oli juh-
tumeid kokku vaid 31.

„Lõhkehasid oleme käes-
oleval aastal hävitanud 
kokku 379 ühikut, võttes 
võrdluseks eelmise aasta 51 
ühikuga 15. aprilli seisuga, 
on seda seitse korda roh-
kem kui eelmisel aastal“, 
ütleb Raidloo.

Valdav osa Ida regiooni 
lahingumoona kutseid on 
seotud Teise maailmasõja 
aegsete intensiivsete la-
hingupiirkondadega, mis 
maastiku eripärade tõttu 
on kõrvalisemates ja keh-
vemini ligipääsetavates 
asukohtades.

„Seda muidugi ei saa 
reegliks pidada, sest lõhke-
kehasid võib leida kõi-
ge eriskummalisematest 
kohtadest: mererand, va-
nad kaevud, tiigid, järved, 
lakad, pööningud, keld-
rid, põllud jne. Loeteluga 
võib pikalt jätkata,“ mär-
kis Ida-Eesti pommigrupi 
juht.

Lõhkekehad võivad olla 
väga erineva suuruse ning 
kujuga. Peamised lõhke-
kehad mida Eestist leitak-
se on miinipilduja miinid, 
käsigranaadid ning mür-
sud. Samas on leitud 
ka lennukipomme ja 
lõhkeainet.

Demineerijad juhivad 
tähelepanu, et kahtlase ese-
me avastamisel ei tohi seda 
liigutada ega kaasa võtta, et 
kellelegi näitama minna. Ei 
tohi edasi kaevata ega eset 
välja tõsta või midagi roh-
kem uurima hakata.

Mida teha tuleks? Hoia-
tage läheduses viibivaid 
inimesi ja ärge laske keda-
gi leitud eseme lähedus-
se ning helistage häire-
keskusele ja täitke saadud 
juhiseid.

Demineerijad rõhutavad 
ka, et keegi ei naera ega 
karista teid, kui see ei ol-
nud lõkekeha, eksimine on 
inimlik. Helistage kindlasti 
häirekeskuse infotelefoni-
le 112, sest parem on üle 
reageerida.

Kuulutaja
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KINNISVARA

• Müüa (ka pikaajalise järelmaksuga) või 
üürida (tagatisraha nõue) Tapal korter 
1toaline ja  eriplaneeringuga korter, 
3 tuba + köök, 2 x dušš, 2 x WC, saab 
kasutada kahe eraldi 1toalise korterina, 
ahikeskküte + õhksoojuspump + 2 x 
konditsioneer, möbleeritud, 5 min. rongi 
peatuseni. Võimalik ehitada pööningu-
korter-keldris saun. Üür alates 100 €/
korter + maksud. Hind 26 000 €. Vahetus 
variandid. Tel 5648 8989  

• Müüa värskelt renoveeritud 2toaline 
korter Lepnal, ahiküte, kõik mugavused. 
Hind 19 000 €. Tel 522 6500

• Müüa renoveeritud majas 3toaline 
elektriküttega korter, III korrusel asuko-
haga Rakvere Linnuriigis looduskaunis 
kohas. Orienteeruvalt 46  000 €, otse 
omanikult. Tel 5661 4687

• Müüa puidust talumaja koos paekivist 
kõrvalhoonetega Kalikülas. Tule maale! 
Tel 523 4142   

OST

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

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

• Ostan maja Rakveresse või 10 km Rak-
verest (Sõmeru, Näpi, Haljala, Kadrina, 
Vinni, Pajusti, Lepna). Võib pakkuda 
ka Kunda ja Võsu vahele jäävatesse 
rannaküladesse (Kundast ja selle lähi-
ümbrusest pole huvitatud). Maja peab 
olema elamiskõlbulik, kuid võib vajada 
nokitsemist. Kinnisvaraportaalides ole-
vaid mitte pakkuda! Võib pakkuda ka 
korterit Rakveresse! Hinnapiir 80  000 
€. Tel 5309 2650

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

• Soovin osta mõistliku hinnaga garaaži 
Rakveres. Tel 5647 0750

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

• Soovin osta põllumaad hinnaga kuni 
4000 €/ha. Tel 5919 7348

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

SUVEREHVE

KOPPLAADURI TEENUS
VUNDAMENTIDE 

EHITAMINE
BETOONITÖÖD

TRASSIDE EHITUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

ANNAN ÜÜRILE

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

• Välja üürida Rakvere kesklinnas 1toaline 
möbleeritud korter. Hind 175 €/kuus + KÜ 
arve. Info tel 506 9193

• Anda üürile 1- ja 2toalised möbleeritud 
korterid Tapa linnas otse omanikult. Tel 
5624 4605

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

• Anda üürile 2toaline k.m. möbleeritud 
(el. pliit, külmkapp, pesumasin) korter 
Rakveres Roosi tn. Üür 180 € + KÜ arve. 
Tel 501 1478

• Üürile anda Rakveres möbleeritud 
2toaline (50 m2) ahiküttega korter. Õhk-
soojuspump, kamin, pliit, WC, dušš. Hind 
250 €. Tel 504 9998

• Üürile anda 2toaline renoveeritud ahi-
küttega korter Väike-Maarja keskuses. 
Korter on väga heas korras. Kasutada on 
puukuur, võimalus teha aiamaalapike, aias 
grillimisvõimalus ja laste atraktsioonid. 
Üür 150 € + mõõdetavad kulud. Lepingu 
sõlmimisel tuleb maksta 1 kuu üür ette-
maksuna + 200 € tagatisraha. Tel 528 5834

• Pakun võimalust elada maal ajava-
hemikus mai-august, tasuks muruniit-
mine. Soovitav pensionärist paarile. Tel 
5593 8252

ÄRIPINNAD 

• 14 aastat tegutsenud hambara-
vikabinet (63m2, sisustatud), anda 
rendile või müüa Rakvere bussijaama 
vastas. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Quattro, 2002. a, 
2,5, diisel, läbisõit 340 000 km. Nahk 
sisu, universaal, manuaal. Sobib ka 
varuosadeks. Vajab remonti. Küsi lisa! 
Hind 1300 €. Tel 5595 1893

• Müüa Mercedes-Benz E 200, 2.1, 
90kW, 2005. a, diisel, tagavedu, au-
tomaat. Auto korraliselt hooldatud 
ja tehniliselt heas korras. 2019. a 
vahetatud: vedrud ja amordid, pidu-
rikettad koos klotsidega, rooliotsad 
(sisemised, välimised), tagumised 
rattalaagrid, generaatori sidur. Auto 
asub Pärnus. Hind 3200 €. Helista ja 
tule vaatama, tel 518 3539

• Toyota Avensis, 2.0, 108kW, auto-
maat käigukastiga, 2007. a, sedaan, 
värvus tumehall, läbisõit 248 000 km, 
bensiin, hooldus tehtud regulaarselt 
Amservis. Hind 3800 €. Helistada tel 
515 2154

• Müüa Toyota Avensis Verso (2002) 
varuosi. Info tel 5822 2300

• Müüa Volvo XC90 R-Design, 2.4, 
136kW, 2007. a, diisel, automaat. 
2019. a juulis vahetatud roolilatt ja 
roolivõimupump. 2019. a septembris 
vahetatud tagumised piduriklotsid 
ja kettad. Auto korrapäraselt hool-
datud. Hind 7950 €. Asub Pärnus. 
Tel 518 3539

• Müüa odavalt uusi ja kasutatud 
rehve 13-15 tolli. Tel 529 1004

• Müüa Michelin suverehvid 185-65-14 
koos velgedega. 5 tk-50 € Tel 528 3622

VARUOSAD
• Ostan vene auto ja mootorratta uusi 
varuosasid. Tel 5346 6841

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

• Ostan kõikide Javade osi ja GAZ 51 uue 
roolikarbi ja muud. Tel 5558 5956

• Ostan M-401 välimised ukselingid, 
soov uued. Tel 5558 5956

• Ostan vene mootorratta IZ ja varuosa-
sid. Tel 5346 6841

• Ostan VAZ 2103/2106. Maksan kor-
raliku auto eest korralikku hinda. Tel 
5384 7275

• Ostan teie vana auto kas või juba 
täna! Võib remonti vajada! Tel 5309 
2650

• Ostame kokku üleliigseid sõidukeid! 
Sobivad nii korras, rikkega kui ka 
romud! Vajadusel kustutan registrist! 
Raha kohe kätte! Samuti ostan kokku 
katalüsaatoreid. Parim hind! Tel 
5355 5848

• Ostan igas seisukorras sõidukeid. 
Võivad vajada remonti, olla seisnud, heas 
korras jne. Romud kustutan arvelt. Paku 
julgelt! Tel 5357 7108

TEENUSED

• Teostame torutöid. Tel 5335 8553

• Autoplekitööd, parima hinna ja 
kvaliteedi suhtega Lääne-Virumaal! 
Tel 508 6455

• Sõiduautode remont 20 €/h, summuti 
remont. Rakverest 10 km, Haljala vald 
Aasu. Tel 5620 2164

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Hauaplatside ja hauatähiste hooldus. 
Ehitus, lille-ja küünlakuller. Tel 526 0804

VEOTEENUS JA RENT
• Sõidutan inimesi 50+: linna, poodi, 
teatrisse, haiglasse jm. Tel 5559 0811

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Tõste- ja veoteenus kraanaautoga, 
Lääne-Virumaa. Tel 5805 5211

 

• Pakun veo- ja kallurteenust, peal 
ka kraana. Müüa korralikku musta 
sõelutud mulda. Töötame igal ajal. 
Tel 5781 3410

• Bobcati rent. Tel 514 3783

• 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

• Veoteenus kastiautoga. Vajadusel 
kaasas kaks tublit abilist. Hinnad kokku-
leppel! Tel 5604 0360

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

• Teostame erinevaid kaeve- ja lammu-
tustöid 8,7 tonnise laadur-ekskavaato-
riga, 21 tonnise ratasekskavaatoriga ja 
kallurveokiga. Erinevad kulbid (8,7 t) 35 
cm kaablikraavikulp, 60 cm kaevekulp ja 
100 cm lai planeerkulp. Postiaugupuur 
30 cm läbimõõduga. Kulbid (21 t) 100 
cm kaevekulp ja 180 cm planeerkulp. 
Kallurveokil kandevõime 14 t ja all sahk 
teede silumiseks. Tel 522 4429 , 5336 6121

• Rentida matkaauto PEUGEOT J5, 
94kW, 8 istekohta ja 5 magamiskohta, 
TV, dušš, pliit, külmakapp, kraanikauss, 
nõud, õuetoolid, hea minekuga, keskmi-
ne kütusekulu 10 l\100 km, 50 € ööpäev, 
pikemad perioodid soodsamalt. Lisaks 
veel rentida haagisuvila: 5 magamis-
kohta, 2 eraldi tuba, raadio, külmkapp, 
kraanikauss, dušš, 25 € ööpäev, pikemad 
perioodid soodsamalt. Tel 5619 9994, 
matkaauto24@online.ee
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* 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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

• 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 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

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

A&O meeskond 
teostab 

järgnevaid töid:
 üldehitus, ehitustööd, 
ehitusremonttööd
 terrasside ehitus
 piirdeaedade ehitus, 
piirdeaiad
 kuuride ehitus, kõrvalhoo-
nete ehitus
 eramaja ehitus
 prügimajade ehitus, 
prügimajad
 tänavakivi paigaldus, kõn-
niteed
 katuste ehitus, katusetööd
 vundamentide ja soklite 
soojustamine, soojustustööd
 lammutustööd 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
olavi@aoholding.ee

või helista meile
 +372 5566 6811, 
+372 5342 7327

KUULUTUSED 
JÄTKUVAD 

LK 8 

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.) Soojusta PUR vahuga.

www.pinnakatted.ee
Tel 503 1157

S

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

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

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

MÜÜA SOODSALT
FREESASFALTI,
KILLUSTIKKU,
KRUUSA ja
LIIVA

www.rakroad.ee

Geodeesia
Teede ja platside ehitus
Kaeve- ja haljastustööd

Vee- ja kanalisatsioonitrassid
Hoonete lammutus ja utiliseerimine

 

TEENUSED

Tel. 5549 113
LAO- JA TOOTMISPINDADE EHITUS JA RENT 

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja planeerimistee-
nuseid ekskavaatoriga. Tel 520 7616

• Teen miniekskavaatoriga kõiki erine-
vaid kaeve- ja puurimistöid, võimalik 
ka maakaablite paigaldus koos elektri-
töödega nii eraisikule kui fi rmadele. Tel 
529 9356

• Kaevame, planeerime, tõstame 16 
tonni ratasekskavaatoriga. Lammu-
tame hooneid, kaevame vundamendi 
auke. Teeme tagasitäite töid, kaevame 
kraave, täidame platse jne. Tel 5378 
2170

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kana-
lisatsioonikaevude tühjendamist. Kül-
munud trasside sulatus. Feka-Ekspress 
OÜ. Tel 5194 4298, 5381 9930

 • Reovee- ja fekaalivedu iga päev 
Haljala, Tapa ja Kadrina vallas. Tel 
5656 1515

EHITUSTEENUS
• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, süvendamine ja remont. Tel 
5679 3951

• Terrassid, kuurid ja muud puitkonst-
ruksioonid. Tel 5670 9080

• Puitsõrestik hoonete ehitus. Su-
vemajadest tööstushooneteni. Tel 
5835 6982/5558 8357. mareksaar78@
gmail.com

• Teostame terrasside ja katusealuste 
ehitust. Võmalikud erilahendused. 
Hinnad mõistlikud. Tel  5619 9994, ter-
rassid24@online.ee

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

• Tänavakivi paigaldus, pandused, 
murukivide rajamine, äärekivi 
paigaldus. Hinnad soodsad. Tel 
5673 4632

• Värvime maju ja katuseid, puhas-
tame vanast värvist ja samblast ja 
värvime üle, vajadusel parandame. 
Vundamentide soojustus ja viimist-
lus, drenaaži ja kanalisatsiooni ehitus 
+ panduste ehitus. Tel 5378 2170

• Teemantpuurimine ja teemant-
saagimine, lammutamine (betooni 
puurimine, betooni kuni 225 mm). 
Tel 5378 2170

• Santehnilised tööd korteriühistu-
tele, eramajadele. Vahetame vee- ja 
kanalisatsiooni torustikke. Ehitame 
uued torustikud, likvideerime um-
mistusi. Tel 5378 2170

• Teostame kõiki ehitus- ja remonttöid, 
nii eramutes kui korterites. Vannitoad, 
siseviimistlus, voodrivahetus, soojus-
tamine, terrassid. Santehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Info tel 5808 5965

• Sise-, välis-, vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus. Septikute ja mahutite 
paigaldus. Septikutel eurosertifikaat. 
Hinnad head. Tel 5808 5965

• Teostame erinevaid ehitustöid, kva-
liteedi tagab pikaajaline kogemus. Ka-
tused, vihmaveesüsteemid, fassaadid , 
sise ning välis soojustus tööd , saunade 
ehitus, maalritööd jne. Helista ja küsi 
julgelt pakkumist tel 5668 4415

• Katusetööd, välisfassadi tööd ja 
siseviimistlus. Tel 5379 0577

• A-TORU, santehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Maalritööd, trepikodade remont, ül-
dehitus, antiikkrohv, kindakrohv. Tel 
5897 9293, Ehmes OÜ

• 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 
remonti. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

• Salvkaevude kaevamine, puhastami-
ne, süvendamine ja remont. Rõngaste 
vahetamine ja kaevupealsete ehitami-
ne. Tel 5840 0240

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

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

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

• Teostame kõiki ehitus- ja lammutus-
töid ning prahi utiliseerimist. Pikk töö ko-
gemus. Töö kiire ja korralik. Tel 5604 0360

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

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

• 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. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvidee-
rimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hool-
dust (pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soojuspumbas-
petsialist). kyttesalong@gmail.com, 
558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

• Kui soovite omale korralikku elekt-
risüsteemi, siis helistage tel 5689 4149. 
Tegelen ka väiksemate töödega

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  
 küttetorustiku paigaldus, 
küttesüsteemid
 tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd
 lekete likvideerimine 24 h
 ummistuste likvideerimine 
24 h
 nõudepesumasina paigaldus
 boilerite paigaldus/hooldus
 radiaatorite paigaldus/
hooldus
 keevitustööd, keevitamine
 õhk-vesi soojuspumba 
paigaldus/hooldus/müük
 õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük
 septikute paigaldus/müük

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 
+372 5566 6811

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskuus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
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, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva 
raami kõrgusega; 140CC  õlira-
diaator
•JALGRATTAD  •VARUOSAD, 
REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas 175 €
3-käiguline ratas 225 €

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

MUUD TEENUSED
• Pakun koristusteenust. Eramutes, 
korterites, olmeruumides. Rakvere (Lää-
ne-Virumaal). Tel 5391 0536

• Vee vedu: haljasalade kastmine, tolmu-
teede kastmine jne. Tel 503 2269

• Suurem traktor tõstukiga - haagis pin-
nasevedu ja ka turba, saepuru vedu. Ise 
laadib, kallab ja ajab laiali. On võimalus 
ka võsa ja metsa saagimine ning vedu. 
Tel 503 2269

• Tubli Rätsep Rakveres pakub jätku-
valt õmblusteenust, rõivaste parandus, 
kohendusi, luku vahetust jm. Rakvere ja 
Tapa piirkonnas. Helistage ja lepime kok-
ku! Tel Tapal 5561 4769, Külli ja Rakvere 
5562 2858, Karit. Olete oodatud!

• Kümblustünni rent 24/h - 60 €. Nädala-
vahetustel reede-pühapäev 100 €. Helista 
julgelt 5684 6882 või 5686 8520

• Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus, remont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. Uued 
õhksoojuspumbad al 395 €. Õhk-vesi 
soojuspumpade müük, paigaldus 
(Daikin, Th ermia, Nibe). VIRU SOO-
JUSPUMBAD OÜ. Tel 5656 4857

• Kui oled tüdinenud oma vanast su-
vemööbli kattest, siis leiame sellele 
lahenduse! Pakun suvemööbli katete 
uuendust sh aiakiikudele. Samuti aiakii-
kudele vihmakatte õmblemist, et sinu kiik 
püsiks kauem uuena! Kui oled huvitatud, 
siis helista 5663 9715 ja arutame ideed üle 

• Teritan automaatpingil kreissaage, 
höövliterasid ja teisi terariistu. Tel 5391 
1667

• Võsalõikus ja muru trimmerdamine. 
Tel 5670 9080

• Professionaalne viljapuude ja hekkide 
lõikus. Tel 507 3463, Hallan

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 5672 
7600

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

• KALEVBAND, tantsumuusika igale eale! 
Tel 518 5318

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 1269

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komplek-
tid. Müük. Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ Mart 
Tali Kaubandus

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hool-
dus ja remont. Kasutatud laua- ja süle-
arvutite ost ja müük. Utiliseerime vana 
elektroonikat. Asume Rakvere, Ed. Vilde 
14/1. Helista juba täna tel 551 2053 või 
tule läbi. Vaata ka www.hss.ee

KODU

• Müüa kasvuhoone kattematerjal 6 
mm kihtplastik (6 m x 2,1 m) lehe mõõt. 
Tel 523 2215

• Uued kaarkasvuhooned nelikant-
toru profiiliga soodsalt 3x4; 3x6; 
3x8 m. Transport tasuta koju. Info ja 
tellimine 5673 0411

• Müüa kokkupandav aiamaja. Tel 
5645 1447

• Looduslik dekoratiivkruus „LEMMU 
KIVI“, kodumaine looduslik mitmevär-
viline ümaraks lihvitud dekoratiivkruus 
kolmes suuruses: 5-10 mm, 10-20 mm ja 
20-40 mm. Sobib teede, radade, pandus-
te, kiviktaimlate, haudade jms katmiseks. 
Veovõimalus. Hind 60 €/tonn. Telefon 
505 3340

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

• Müüa täispuidust pikendatav söögi-
laud - 150 € (värv tume lakk), toidukui-
vati - 25 €. Küsi infot või tule vaatama. 
Tel 5688 8797

• Müüa Tula Free To Grow beebi kan-
dekott. 3 erinevat reguleeritavat suurust: 
vastsündinud lapsele, imikule ja väike-
lapsele. Paar korda kasutatud. Hind 100 
€. Tel 5687 6068

• Müüa Spectra S2 rinnapump (160 
€) koos erinevate lisatarvikutega (pii-
mahoiustamiskotid, pudelid, tagavara 
voolikud, kahes erimõõdus leheter 
pumbaotsad jm). Üksik- või kaksikpum-
pamise funktsioon, pumpamiskiiruse ja 
-tugevuse reguleerimine, juhtmevaba 
akuga. Tel 5687 6068

• Müüa odavalt sektsioonkapp, lastetoa 
mööbel ja valge diivan. Tel 5196 9711

• Müüa kreissaag, aidakaal. Tel 5343 
0632, õhtuti! 

• Müüa uued Dormeo madratsid oda-
valt. Tel 5685 8009

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

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

• Ostan nõukaaegseid raadiotehnika ja 
Estonia Stereo komplekte, võib pakkuda 
ka eraldi kõlareid. Tel 5616 5761

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

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan nõukaaegseid meeste-ja naiste 
jalgrattaid. Pakkuda ainult heas korras 
rattaid. Tel 5616 5761

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan maja likvideerimisel või kolimisel 
seisma jäänud esemeid, pakkuda võib 
kõike, ka kallimaid esemeid. Tel 503 1849

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku- ja 
käekelli ja muud kila-kola. Esemed 
võivad vajada parandamist. Paku julgesti! 
Tel 503 1849

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Tel 5853 0124

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 
55 €/rm, puulõhkumisteenus halu-
masinal - hind alates 8 €/rm. Puud 
on laotud 5 m3 alustele, võimalusel 
saab ka väiksemale alusele. Puu pik-
kuse lõikame vastavalt kliendi soovile. 
Transpordi võimalus. Tel 5347 7664, 
Erko, Kohala küla, Lääne-Virumaa

•  Müüa Rakveres pliidipuud 32 € 
ruum (lehtpuu). Ise järgi tulemisega! 
Tel 5300 3606

• Küttepuud lõhutud. Müüa küttepuid 
aastaringselt koos kohale toomisega, 
veokile laotult 5-15 m3. Kuivad 38, 50 
cm ja toored 30-50 cm, hinnad soodsad. 
Tel 503 0311

• Müüa saetud lõhutud kask 50 cm. 
Hind 43 €/ruutmeeter. Tel 5192 4320

• Müüa soodsad ja kvaliteetsed kütte-
puud. 30-35 cm, 28 € kantmeeter (puis-
tena), 40-60 cm alates 35 € ruutmeeter 
(laotuna). Hall lepp, sanglepp, kask. 
Helista ja küsi lisa 5559 0853, Lääne-Vi-
rumaa, Väike-Maarja vald

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l võrkkotis, 
2,50 €; müüa kuiv kask 30 cm, 40 l võrk-
kotis, 3 €; müüa turbabrikett alusel 84 
tk, 900 kg, 145 €; müüa kase-puitbrikett 
96 tk alusel, 960 kg, 165 €; müüa kivisüsi 
alusel 1000 kg, 25 kg kottides, 250 €. 
Tasumine: ülekandega, kaardiga, sulas. 
Vedu tasuta! Tel 5373 3626

• Müüa kuivi lõhutud küttepuid ja ma-
hekartulit. Tel 514 8848

• Müüa küttepuid koos kohale veoga. 
Võimalik tellida puulõhkumiseteenus 
halumasinaga (töötab ka elektrita). Tel 
520 9147

• Müüa soodsalt lõhutuid küttepuid 
koos transpordiga ( kuivi, märgi ja 
võrgus). Tel 5554 6093

• Müüa 3 m pikkust ja lõhutud küttepuud. 
Tel 506 0777

• Müüa soodsalt 30 cm lepapuid 40 l 
võrgus. Tel 5554 6093

• Müüa küttepuid (märgi ja kuivi, lahtiselt 
ja võrgus). Tel 504 6111

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (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 
küttepuid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 
504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kami-
napuid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

www.kuulutaja.ee
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Kuuluta

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

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

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

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
HÖÖVELMATERJALI

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.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

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

kuulutused.kuulutaja.ee

Müüa Rakveres
KUIVA 

KÜTTEPUUD 

2 € KOTT!
KUUSK 40 L 

VÕRGUS (30 CM)
Tel 5300 3606

EHITUS

• Katusepleki ja lisatarvikute müük. 
Tel 5379 0577

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

• Terasest tsingitud aiapostid. Müüa 
12 tk. T -kujulist terava otsaga aiaposti 
h. 2,5 m, külgpind 50 mm. Hind 220 €. 
Tel 5354 4969

METS

• Saemeeste brigaad teostab raieteenust 
ja võsalõikust. Puhastame kraavid ja 
teeservad võsast ja suurtest puudest. Tel 
506 0777, info@timberwise.ee

• Pakkuda avajuurseid kuuse- ja män-
niistikuid. Taimed on 3-5 aastased, pik-
kustega 20-50 cm. Hind 0,30 €/tk. Kohe-
letoomise võimalus ja alates 1000 taime 
transport tasuta! Tel 5364 6782, Kaarel

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa sõelutud musta mulda. Tel 
554 9113

• Müüa kuuseistikud, 0,25 €/tk ja kuuse-
seeme 100 €/kg. Tel 5389 8182

• Müüa nisu 0,18 €/kg ja jahu 0,22 €/kg. 
Vajadusel, kokkuleppel vedu. Tel 520 0783

• Magus Kreeka maasikas ja mus-
tikas. Müüa maasikaid ja mustikaid, 
kaup kätte iga teisipäev ja laupäev. 
Toome tasuta koju kontaktivabalt 
Lääne-Virumaa piires. Maasikad 1 
kast 20 €- 5 kg. Mustikad 1 kast 25 € - 
2 kg. Tellimuse esitamiseks helistage 
tel 5331 0487

• Värsked kurgid, tomatid, maasikad 
(kast) ja maitseroheline turult kodu 
ukseni soodsalt. Tel 5551 6539

• Müüa mahedalt kasvatatud toidukartu-
lit „Piret“ „Reet“ ja“ Maret“. Tel 504 6887

• Müüa head toidukartulit „Vineta“ „Fla-
via“ „Printsess“ „Gala“. Seemnemõõtu 
„Gala“. Tel 5616 5542

• Turba allapanuga hobusesõnnik, 
asendamatu soojuse hoidja kasvuhoo-
nes, sobib hästi ka lillede-puude-põõ-
saste istutamisel väetiseks ja aiamaale 
rammuks. 80 L=5 €. Koju toomise võima-
lus Rakveres. Tel 5557 2217

• TASUTA saepuruga segunenud hobu-
sesõnnik ise järele tulemusega. Asukoht 
Veltsi. Müüa PUHAST pakendatud 
hobusesõnnikut 30 l, 50 l kottides. Või-
malik suurema koguse puhul aidata 
transpordiga Rakvere piires! Võta ühen-
dust 5665 5321

• Mahekompost „ÖKORAMM», sõnni-
kust toodetud ja sõelutud umbrohuvaba 
(töötlemise käigus tõuseb temperatuur 
kuni 70 C, mis hävitab umbrohuseemned 
ja haigustekitajad) kompost kõikidele 
mullatüüpidele. Kompost on aluseline, 
seega hea mullaviljakuse taastaja ja 
happesuse neutraliseerija, eriti pärast 
turbasubstraatide pidevat kasutamist. 
Lisada olemasolevale mullale, mistõttu 
ei ole vaja vana mulda eemaldada. Pika-
ajalise, kuni 3-aastase toimega. Keemiline 
analüüs ostuga kaasa. Hind 60 €/m3. 
Veovõimalus. Tel 505 3340

• Müüa sõnnikut. Tel 5685 8009

• Müüa kompostmulda (sõnnik, 
põhk, hein, silo) koos transpordiga 
Lääne-Virumaa piires. Auto koorem 
10 m3, hind 380 €. Roela Agro OÜ. Tel 
5356 8224

VANAVARA

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

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

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

• Ostan vanemaid seisma jäänud ese-
meid. Vanast naelast kuni mööblini. Tel 
507 9984

• Ostan nõukogudeaegseid fotoaparaa-
te, objektiive, vahvliküpsetajaid. Tel 
5853 2215

• Maksujõuline kollektsionäär ostab kal-
lilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, foto-
sid, albumeid, koos fotodega, markidega 
ümbrikke. Ka kollektsioonidena. Tee-
mad – linnavaated, pulmad, matused, ini-
mesed, pühadekaardid, sõjaväelased jm. 
Täiskirjutused hinda maha ei võta. AITA 
TALLETADA AJALUGU! Tel 5857 3749

• Ostan antiiksest vanavarast kuni 
nõukaaegse vanakraamini ja enne kui 
müüd, võta ka minult pakkumine. Tel 
5396 0504

• Ostan vanu kellasid, stoppereid, 
kompasse jne. ( ei pea olema töö-
korras). Huvitavad ka vanad kuld ja 
hõbe esemed ( ka üksikud ja katkised 
sulatuseks ). Tel 5872 5458

• Ostan erinevat vanavara: raama-
tuid, tehnika ajakirju, mööblit, 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, kellasid, foto-
tehnikat, fotosid, albumeid, raadio, 
lauanõusid, ehteid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara Rakvere, 
Laada 14 - suur valik jalgratturi riideid

• Rakvere linnavalitsus jagab abivaja-
jaile kaitsemaske. Ettevõtja Oleg Gross 
kinkis Rakvere linnale 6000 ühekordset 
kaitsemaski, mis jagatakse Rakvere linna 
sissekirjutust omavatele abivajajatele. 
Maske jagatakse (10 tk pakis) teisipäeval, 
28. aprillil kell 9-15 Rakvere gümnaasiumi 
õuel (Vabaduse 1) kuni neid jätkub. Kaasa 
võtta isikut tõendav dokument. Palume 
järgida eriolukorra ohutusreegleid.

• Seeniortugi toimetab eakatele ja teiste-
le abivajajatele koju toiduaineid, esma-
tarbekaupu ja ravimeid. Info telefonil 
5371 2433 või seeniortugi@gmail.com

• Arli Puukool müüb viljapuid-, põõ-
said; maasika-, vaarika-, mustikataimi 
ja muid istikuid laupäev, 25.04 Tapa turg 
9.00, Rakvere turg 10.30-12.15, Tamsalu 
13.00, Väike-Maarja Coop parkla 13.45, 
Rakke 14.30, Simuna 15.00, Laekvere 
15.30. Soovitavalt ette tellides. Tel 518 
8465

TUTVUS

• Kaunis neiu kohtub korraliku mehega. 
Tel 5566 0318, Monika 

• Sind keskealine härra ootab kena 
olemine Tallinnas koos armsa naisterah-
vaga. Tel 5803 0260

• Tere, olen iseendaga hakkama 53 a. 
suur mees, sooviks tutvuda endast noo-
rema naisega (tunnen end vahel kui 35) 
ega leia mõttekaaslast, hüperaktiivne pea 
plaane täis. Olen autospordi lembeline ja 
hetkel isegi  tegev, veel tsiklimees ja mitte 
nohik. Meeldib väga reisida, eriti soojale 
maale jne. Sponsoriks ei hakka ja alkoholi 
lembestel ja suitsetajatel mitte tülitada. 
Ehk saame üksteise elu ilusamaks muuta. 
Helista  või saada sms 502 4245  

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

PAKUN TÖÖD

 • Pakkuda tööd füüsiliselt tugevale mees-
terahvale. Metsapuhastusel tekkinud 
okste koristus Haljalas. Tel 5392 6152

• Pakume tööd metsaväljaveo traktoril, 
peamiseks tööks võsagiljotiiniga lõigatud 
puitmaterjali vedu Kunda lähiümbruses. 
Tel 523 4142

• Metalliettevõte pakub tööd kogemus-
tega keevitajale. Töökoht Vinnis. Tel 
5331 2527

• Pakume tööd puiduhakkuri operaato-
rile. Info tel 506 7437

• Soovime poolhaagise kallajale au-
tojuhti. Kaugsõidu juhti Eesti-Soome, 
Vene-Eesti ringile. Tel 501 0433

• Võtan tööle roomik ekskavaatorijuhi. 
Veoautojuhiluba vajalik. Tel 514 3783
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HINNAD RAKVERE TURUL 23. APRILL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,40 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Karulauk punt 1,50 2,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske küüslauk  (Ungari) tk 1,00

Vaarikatomat (Poola) kg 4,00 4,50

Salatikurk (Leedu) kg 2,00 3,00

Väike kurk (Poola) kg 4,00

Värske hapukurk kg 10,00

Redis (Poola) punt 1,00

Mustrõigas kg 1,50

Maasikad (Kreeka) kg 4,00

Kultuurmustikad (Kreeka) kg 12,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Õunad kg 1,50 2,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Kodused vahvlid tk 1,00

Juuretisega kästööleib 500g 2,50

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Värske räim kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Algas suvelillede ja lilleamplite müük!

Laupäeval, 25.aprillil müüb puukool turul 
viljapuude istikuid, maasika ja vaarika taimi 

kella 10.30 – 12.00 -ni!

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

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

Esmaspäeva õhtuti 
näeb ETV ekraanil tutta-
vaid tegelasi uuendus-
kuuri läbinud sarjas 
„EnsV“, mis lahtikirjuta-
tult tähendab „Eesti, 
nüüd siis vabariik“.

Tõnu Lilleorg

Tegu on jätkusarjaga menu-
sarjale „ENSV“, mis jõudis 
ekraanile kümme aastat ta-
gasi. Kuna sarjal on nüüd uus 
pealkiri, hakkas ka hooaegade 
arvepidamine otsast peale. 
Nii on praegu eetris „EnsV“ 
esimene hooaeg, millest mai 
keskpaigaks jõuab ekraanile 
üksteist jagu. „ENSV“ jõudis 
kokku 105 osani, mis jaotusid 
12 hooaja peale.

Nüüdse hooaja avaosa te-
gevus viis meid tagasi 1991. 
aasta detsembrisse, mil taas-
iseseisvunud Eesti Vaba-
riiki on eksisteerinud mõned 
kuud. Esialgu valitseb suur ai-
neline kitsikus, kuid inimesed 
tunnevad vabanemist endise 
riigikorra kütkeist ja on asu-

nud, kes entusiastlikumalt, 
kes ettevaatlikumalt, uut elu 
üles ehitama.

Kuna sari flirdib ajaloolise 
sündmuste tõepärase kuju-
tamisega, siis oleme nüüd-
ses hooajas näinud 1992. 
aasta pöördelisi sündmusi 
nagu Nõukogude Liidu lõpp, 
talongimajandus, võikriis 
ja Eesti krooni tulek. Välja 
peaks jõutama Lennart Meri 
ja Mart Laari ametisseastu-
miseni sügisel. 90ndatele ise-
loomulikud ühiskonna tor-
milised muutused, mis nõua-
vad kõigilt kohanemist, on 
tõesti alanud. Ka sarjal on 
sees kuidagi uuem vunk.

Päris uue tegelasena on ek-
raanile ilmunud Ülle, keda 
mängib Liis Lass. Noor naine 
töötab ööklubi Makaak särt-
saka projektijuhina. Makaak 
on sarjas uus tõmbekeskus, 
mille asutaja ja omanik on 
Rein Karmats (Rein Pakk). 
Mees on jätnud varasema elu 
kolhoosiesimehena ja haka-
nud linlaseks.

Rohkem sekkub tegevus-
se Raimond (Egon Nuter), 
kes töötab Makaagi turva-

mehena. Näeme, kuidas la-
hingukarastusega veteran 
avastab endas tundliku hin-
gega taidleja. Tal tuleb mõ-
neski situatsioonis ilmutada 
suurt leidlikkust, sealhulgas 
etendada soomlast. Varase-
ma kõrvaltegelasena näeme 
taas Sirje kunagist autojuhti 
Peepu (Velvo Väli), kellest on 
saanud ministri nõunik.

Endiselt on aktsioonis Sirje, 
Ats, Pille, Paavo, Jüri, Aino, 
Marju, Illar, Villem ja Kes-
tutis. Samuti näeb vahepeal 
emaks saanud Paavo naist 
Kairet ja Jüri endist kallimat 
Annelit.

Kõigil tegelastel on 
käed-jalad tööd täis uue elu-
ga kohanemisel. Ja siin näe-
me erinevaid lähenemisi: kui 
emakeeleõpetaja Marju kolib 
maalt linna, siis Ats suundub 
sisemist selgust otsima üksi-
kusse maamajja. Illar kasutab 
võimalust koos rahvatantsija-
tega välismaal reisida. Anneli 
püüab turvatunde leidmiseks 
vanast suhtest veel viimast 
välja pigistada.

Sirje kasutab kohanemisel 
oma loomuomast paindlik-

kust ja tasakaalukust. Tema 
eksabikaasa Villem, endine 
laevakapten ja nüüdne usu-
mees, püüab edu saavutada 
eelkõige välise bravuuri ja 
enesekindluse ilmutamisega. 
Paavot toidab tema tegutse-
mislust, endiselt näeme teda 
tegelemas pisikeste äriprojek-
tidega, kuna suurem läbimur-
re on veel saabumata.

Osas pealkirjaga „Purgid“ 
sai näha, kuidas Paavo satub 
olukorda, kus vaid talupoja 
loogika aitab toime tulla ja 
oma elu eest vastutus võtta. 
Paavol on vaja hankida oma 
pisitütrele piima. Kuna poes 
piima pole, sõidab noor isa 
maale, sest seal on lehm ja 
lehma sees on piim. Vaja vaid 
see välja lüpsta.

Sarja tegijatelt on kuulda 
olnud, et alanud on töö 2. 
hooaja ekraanile toomiseks. 
See on hea plaan, sest tahaks 
tõesti osa saada tegelaste eda-
sisest käekäigust ja seda üha 
tänapäevale lähemale jõudvas 
ajas.

R akvere Teater kutsub 
lapsi emade unistu-
si välja uurima, jääd-

vustama ja emadepäevaks 
videosse vormima. Joonista, 
meisterda või kujuta unis-
tust muul moel ning filmi see 
kasvõi telefoniga üles ja saada 
Rakvere Teatrisse.

Minul on omad unistused. 
Sinul enda omad. Kõik lapsed 
unistavad. Aga oled sa kunagi 
mõelnud, et ka sinu emal on 
salajased unistused? Millele ta 
mõtleb, kui paneb enne ma-
gamaminekut silmad kinni? 
Võib-olla ei olegi sa seda te-
malt kunagi küsinud.

Võta praegusel kodus-
olemise ajal üks hetk, et rää-
kida olulisest ning mine ja 
küsi oma emalt, millest tema 
salamisi unistab. Või millest 
unistaksid sina, kui oleksid 

Üleskutse: uurige välja emade unistused

Foto: Rakvere Teater

ema? Seejärel jäädvusta see 
videosse – ükskõik, kas teed 
filmi, intervjuu või mida-
gi muud vahvat. Valminud 
video saada hiljemalt ema-
depäevaks, 10. maiks Rak-
vere Teatrisse. Selleks võid 
laadida video üles Youtube’i 

ning jagada meiega linki või 
saata video otse aadressile 
unistused@rakvereteater.
ee. Videod avaldame Rakve-
re Teatri veebikanalites ning 
videot saates nõustud, et seda 
saavad ka teised näha. Kõigi 
saatjate vahel loosime välja 

piletid lavastusele „Sirli, Siim 
ja saladused“.

Andrus Kivirähki „Sirli, 
Siim ja saladused“ on Rakvere 
Teatri jõululavastus, mis esi-
etendub 2020. aasta detsemb-
ris. See on lugu unistustest ja 
nendele truuks jäämisest – nii 
lastena kui siis, kui ollakse 
juba päris suured. Lavastaja 
on Mari Anton, dramatisee-
rinud Urmas Lennuk. Juba 
praegu lavastuse teemadele 
mõeldes tahame meiegi teada 
saada, millest unistavad lap-
sed, millest emad ja isad. Esi-
mesena on kord emade käes.

Esimesed emade unistused 
saabusid „Sirli, Siim ja saladu-
sed“ trupi liikmetelt ning neid 
saab näha teatri kodulehel.

Rakvere Teater

Ülle (mängib Liis Lass) ja Illar (Raivo E. Tamm) täpsusta-
vad väliürituse asjaolusid. Foto: Kairit Leibold / ERR

Retrosari nakatus 90ndate pisikuga
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„Ei ole mul ühtegi talisma-
ni, õnne- ega õnnetusesärki. 
Mina ise olengi minu jõud. 
Minust saab alguse minu maa-
ilm ja otsused oma elu kohta 
teen kõik ise. Kirjutasin selle 
raamatu vihast. Teatud asjad 
olid mul hingel ja tahtsin need 
endast välja elada,“ ütles Marju 
Karin, mõni aeg tagasi Apollo 
raamatupoodide kuu raamatu 
tiitliga pärjatud „Naine. Otse ja 
ausalt“ autor.

„See raamat on kirjutatud 
naistele, kes vahel tunnevad, 
et kogu maailm on nende vas-
tu ning terve elu valesti ela-
tud. Loodan, et siit raamatust 
saavad nad natukenegi ener-
giat ja uut hoogu oma elule,“ 
tutvustas Tallinnas toimunud 
raamatuesitlusel Marju, kes 
on ehk enim tuntud ilusüstide 
kuningannana, kui kasutada 
tema enda sõnastust.

Läbi isikliku elukogemu-
se tahab Marju suguõdesid 
julgustada. „Me kõik kanna-
me lapsepõlve endaga kaa-
sas. Kõiki lapsepõlves saadud 
traumasid. Aga milleks ome-

ti? Laske lõpuks sellest taagast 
lahti! Õppige nagu jaksate ja 
töötage, kus saate. Teil on alati 
õigus vabalt otsustada, kellega 
aega veedate, mis kell koju lae-
kute ja kus teie talje asub. Ning 
teadke, et kui läheb raskeks, 
siis meie ujume alati välja, sest 
kui sitast saia ei saa, siis sepi-
kut saab ikka!“ sõnas autor.

Raamatu välja andnud Jes 
Kirjastuse juht Jesper Par-
ve on rahul: „Marju raamat 
on omamoodi vastulauseks 
raamatutele „Mees“ ja „Mees. 
Otse ja ausalt“. Olen sõnatu. 
Marju raamat lõi juba eel-
müügis kõik senised Eesti au-
torite raamatute läbimüügi-
rekordid,“ imestas Jesper.

„Suur kummardus Marjule 
nii julgelt elatud elu eest ning 
veel sügavam kummardus 
nende inspireerivate sõna-
de ning mõtete eest, mis on 
selles raamatus kirjas!“ lisas 
kirjastuse juht.

„Kust tuli julgus nii otse ja 
ausalt kogu oma senisest elust 
ja elukogemusest kirjuta-
da?“ pärisid huvilised Marjult 

tema raamatu esitlusel. „15-
aastaselt last sünnitada oli olu-
liselt raskem kui oma mõtted 
kirja panna,“ põrutas Marju 
bravuurikalt vastu.

Täna võib omanimeliste ilu-
kabinettide omanik ning koo-
litusfirma juht Marju Karin 
(43) tõepoolest püsti tõusta 
ja kõigile neile, kes temasse ei 
uskunud, uhkelt öelda: „Sain 
hakkama!“ Täna on naisel neli 
last, lapselaps ning selle kõige 
kõrval püsti pandud edukad 
ettevõtted, esmakordselt jõu-
dis ta möödunud aasta lõpul 
ka Gasellide esikümnesse.

„Minu esimene laps sündis, 
kui olin viisteist, ja teine, kui 
olin seitseteist. Kooselu ilusai-
ma koolivennaga kestis umbes 
viisteist aastat. Eks ka siis tau-
niti seda, kuid mis mul sellest – 
ma olen eluaeg teinud seda, 
mis mulle meeldib, ning olu-
lised inimesed on mind alati 
toetanud. Keelt lõksutavad 
need, kel vähe julgust või kel 
puudub elu. Kui sellised asjad 
elus juhtuvad, on oluline aru 
saada, miks on vaja end ha-

rida ja teostada. Tänaseks on 
mu tütredki ennast korralikult 
koolitanud ja ammu oma elu 
peal,“ jutustas Marju.

„Olen umbes kakskümmend 
aastat operatsiooniõena töö-
tanud. Magistrikraadid olen 
saanud psühholoogias ja rah-
vusvahelistes suhetes. Täien-
danud end kliinilise farmako-
loogia osas Tartu Ülikoolis. 
Õppimine on olnud mõnus 
kõrvalpala meditsiinile, mil-
les olen pikka aega töötanud,“ 
rääkis ta.

„Kui olin 30-ndates elu-
aastates, hakkas paar kortsu 
tekkima. Kui uurisin, kuidas 
seda parandada, selgus, et te-
gemist on kalli lõbuga. Uuri-
sin veel... ja juba olingi lennu-
piletid koos Londoni Hayle 
Streeti kliiniku koolitusega 
endale broneerinud. Ilumaail-
mas hakkasingi tegutsema pä-
rast Londonis õppimist. Täna 
täiendan end viiel kuni küm-
nel koolitusel aastas,“ jätkas 
Marju.

Marju Karin peab end pesu-
ehtsaks feministiks. „Rõõmus-

tan naiste üle, kes on enese-
kindlad, targad ning julgevad 
olla ka ilusad ja hoolitseda 
enda eest,“ sõnas ta.

„Mulle meeldib, kui mees 
mulle ukse avab, aga see ei 
tähenda, et ma naiste eest ei 
võitle,“ selgitas Marju. „Vastu-
pidi – minust peab lugu pida-
ma! Naised peaksid julgemad 
olema, oma soove ja sõna val-
jemalt välja ütlema,“ lausus 
raamatu autor.

Ning ütles, et on naisi ala-
ti lahterdanud kringliteks ja 
soolapulkadeks. „Ise olen loo-
mulikult kringel, kõike on 
palju – kaalu, magusust, nau-
dingut. Soolapulgad aga on 
need, kes on kanged, kõvad ja 
pinges. Nad teavad alati, kui-
das peab üks korralik naine 
end ülal pidama ja milliseid 
reegleid järgima. Kumba teie 
oma kohvi ja konjaki kõrvale 
sooviksite?“ võttis Marju mu-
hedalt mõtte kokku.

Kaire Kenk

Töö-
kuulutused 

leiad 
lk 9

Menuraamatu autor jagab naised kringliteks ja soolapulkadeks

Marju Karin. Foto: Tiiu Rinaldo
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

uute maitsetega grilltooteid

Grill-koodid 3,50 €/kg

Grill-lihad 6,99 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-16

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 €

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

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

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

NB! Koolitused toimuvad e-õppes kuni eriolukorra lõpuni!
•

algab 9.05.2020 kell 10.00

• algab 4.05.2020 kell 18.00

• algab 3.06.2020 kell 18.00

• algab 7.05.2020 kell 18.00

• sõiduki rent eksamiks

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

T-kategooria

(35h)

(buss)

(traktor)

(traktor)

Nüüd kogu teooriaõpe ja suhtlus
e-lahendusena - INIMKONTAKTI VABALT!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

B-kat 04.05 ja 29.05
B-kat e-õpe 14.05 ja 04.06

Lõppastme koolitus IGA NÄDAL!
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061,
324 0893

www.autosoit.ee
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