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K ui 1960. aasta 1. mail 
tähistati Nõukogude 
Liidus suurejooneliselt 

töörahva rahvusvahelise so-
lidaarsuse püha, siis polnud 
tavainimestel aimugi, et sama 
päeva hommikul oli nõukogu-
de õhuruumis toimunud tu-
line lahing USA ja NSV Liidu 
sõjalennukite vahel. See leidis 
aset täna 60 aastat tagasi.

1. mail 1960. aastal tõusis 
Pakistanis asuvalt sõjaväe-
lennuväljalt õhku USA luure-
lennuk U-2, mida piloteeris 
USA õhujõudude 30-aastane 
lendur Francis Gary Powers. 
Kell 5.36 Moskva aja järgi üle-
tas lennuk NSV Liidu riigipiiri 
Tadžikistani territooriumi ko-
hal 20 kilomeetri kõrgusel.

Lennu peaeesmärgiks oli 
Nõukogude Liidu sõjaliste ja 
tööstusobjektide, sealhulgas 
Baikonuri (Bajkongõri) polü-
gooni ja Sarovi linnas asuva 
tuumarelvakeskuse Arza-
mass-16 pildistamine, aga 
samuti nõukogude radarite 

signaalide salvestamine. Mui-
de, Powers kuulus USA Luure 
Keskagentuuri poolt moodus-
tatud lendurite rühma ja oli 
juba alates 1956. aastast teinud 
süstemaatiliselt luurelende 
NSV Liidu riigipiiri lähistel 
Türgi, Iraani ja Afganistani 
territooriumil.

Powersi lennuki marsruut 
kulges lõunast põhja ja pidi 
lõppema Norra sõjaväelennu-
väljal, kuid piloodil ei õnnes-
tunud kavandatud missioo-
ni lõpule viia. Siiski jõudis 
Powers lennata sügavale Nõu-
kogude Liidu territooriumile, 
sest vene ohvitserid ei osanud 
võõra lennukiga midagi peale 
hakata, kuna nõukogude len-
nukid ei suutnud nii kõrgele 
tõusta ja seniitraketid polnud 
kõikjale veel paigaldatud.

Selle eest andsid sõja-
väelastele peapesu nii tollane 
riigipea Nikita Hruštšov kui 
kaitseminister Rodion Mali-
novski. „Häbi! Riik on varus-
tanud õhutõrjeüksused kõige 

vajalikuga, aga teie ei suuda 
lennukit alla tulistada!“ olevat 
Malinovski telefoni karjunud.

Vahepeal hakkas Powers 
end tundma väga kindlana, 
mis saigi talle saatuslikuks. 
Ühel hetkel jõudis ta nõu-
kogude uusimate rakettide 
tegevuspiirkonda. Kell 8.53 
tulistati USA luurelennukit 
Sverdlovski linna (praeguse 
Jekaterinburgi) piirkonnas 
maa-õhk tüüpi rakettidega 
ZRK S-75, mis NATO klas-
sifikatsioonis kannavad nime 
SA-2 Guideline. Üks raketti-
dest tabas lennukit, kahjusta-
des mootorit ja sabaosa ning 
rebides ära ühe tiiva. See juh-
tus 21 740 meetri kõrgusel. 
Samas jäi hermetiseeritud ka-
biin terveks, mis päästis len-
duri elu.

Powers ei hakanud pärast 
raketitabamust paanitsema, 
kuigi põhjust oleks olnud kül-
laga, sest lennuk muutus juhi-
tamatuks ja hakkas enam kui 
21 kilomeetri kõrguselt alla-

poole kukkuma. Enesevalitse-
mist kaotamata ootas Powers 
senikaua, kuni lennuk oli kuk-
kunud 10 000 meetri kõrgu-
sele ja seejärel katapulteerus. 
Viie kilomeetri pärast avas 
ameeriklane oma langevarju.

Hiljem saadi teada, et tol 
hommikul oli USA lennuki 
suunas tulistatud välja kaheksa 
raketti, kusjuures ilma tragöö-
diata läbi ei saadud. Ühe rake-
tiga tulistati alla nõukogude 
hävituslennuk MiG-19, mis 
oli üles saadetud USA luure-
lennukit kinni püüdma. Pi-
loot Sergei Safronov hukkus 
silmapilkselt ja teda autasustati 
postuumselt Punatähe ordeni-
ga. See traagiline vahejuhtum 
salastati otsekoheselt ja nõu-
kogude inimesed ei teadnud 
sellest midagi. Tegelikult oli 
raketirünnaku ajal õhus veel 
teinegi nõukogude lennuk, 
kuid selle piloodil õnnestus 
tänu osavale manöövrile eluga 
pääseda.

Powersi lennuk kukkus 

Sverdlovski linnast umbes 
30 kilomeetri kaugusel asuva 
Povarnja küla lähistel maha, 
aga piloodi võtsid kohalikud 
elanikud pärast õnnestunud 
maandumist Kossulino raud-
teejaama piirkonnas kinni ja 
toimetasid nõukogude eri-
teenistuste kätte.

Arreteeritud Gary Powers 
lennutati Moskvasse, kus 
NSV Liidu ülemkohtu sõja-
kolleegium mõistis ta süüdi 
spioneerimises ja saatis 10 
aastaks vangi. Powersi juurest 
avastati pärast arreteerimist 
mürgiampull, summutiga püs-
tol, soome nuga, NSV Liidu 
topograafilised kaardid, kom-
passid, aga ka 7500 rubla sula-
raha, kuldmündid, sõrmused, 
käekellad, mis olid ette näh-
tud nõukogude inimeste ära-
ostmiseks hädamaandumise 
korral.

Pärast seda juhtumit tun-
nistas USA valitsus, et tema 
luurelennukid teevad aeg-ajalt 
väga suurel kõrgusel õhu-

lende nõukogude territooriu-
mi kohal, et pidada silma peal 
NSV Liidus tehtavatel sõja-
listel ettevalmistustel. Lisaks 
teravnesid selle intsidendi tu-
lemusel suhted USA ja NSV 
Liidu vahel. Nii tühistati USA 
presidendi Dwight David 
Eisenhoweri visiit Nõukogude 
Liitu ja jäeti ära ka mitu muud 
üritust, mis olid ette nähtud 
kahe riigi lähendamiseks.

Aga Powers istus NSV Lii-
du vanglas 21 kuud, misjä-
rel vahetati välja nõukogude 
luuraja Rudolf Abeli vastu, 
kes oli arreteeritud Ameeri-
ka Ühendriikides 1957. aasta 
septembris. Vahetus toimus 
advokaatide vahendusel Lää-
ne-Berliini ja Ida-Berliini va-
hel asuval nn „spioonide sillal“ 
10. veebruaril 1962. aastal.

Allan Espenberg

E uroopa päeva tähista-
takse 9. mail. Sel päe-
val 1950. aastal pidas 

Prantsusmaa välisminister 
Robert Schuman Pariisis 
kõne, kus esitas idee asuda 
Euroopas tegema uut liiki 
poliitilist koostööd, mis muu-
daks sõja Euroopa rahvaste 
vahel mõeldamatuks. Ta nägi 
ette institutsiooni loomist, 
mis ühendaks ning juhiks 
söe- ja terasetootmist Euroo-
pas. Vähem kui aasta pärast 
kirjutatigi alla sellise organi-
satsiooni asutamise lepingule 
ning algas Euroopa riikide 
majanduslik ja poliitiline lõi-
mumine. Schumani ettepane-
kut peetakse praeguse Euroo-
pa Liidu alguseks.

Sellel aastal tuuakse üle 
Eesti Euroopa päev eestlas-
teni läbi teleekraani, sot-
siaalmeedia ning digimängu 
„Minu Euroopa“.

„Minu Euroopa“ mängu 
saab mängida 9. mail hom-
mikul 9st õhtul 9ni. Mängija 
läbib tee läbi Euroopa, vas-
tates riikide kohta käivatele 
valikvastustega küsimustele. 
Küsimused on ajaloost, huvi-
tavatest objektidest, kultuuri-
sündmustest, tuntud inimes-
test ja rahvuslikest lemmik-
toitudest. Õige vastuse korral 
hüppab mängija teekaardi 
alusel ülejärgmisele riigile, 
vale vastuse korral peab vas-
tama uuesti eelneva riigi koh-
ta uue küsimuse. Nii on kõige 
kiirematel võimalik Euroopa 

läbida vastates õigesti vaid 13 
küsimusele.

Mängu läbijate vahel loo-
sitakse välja seitse 200 eurost 
Estraveli kinkekaarti, mida 
saab kasutada nii Eestis kui 
mujal maailmas viie aasta 
jooksul. Klassidel on eraldi 
võimalus mängida klassi-
de arvestuses ning osaleda 
klassiekskursiooni kinkekaar-
di loosimises 600 euro väär-
tuses. Klassina osalemiseks 
peaks ühest klassist mängijaid 
olema vähemalt kümme, oma 
andmete juures saab seda 
eraldi märkida.

Lääne-Virumaa Europe Di-
rect teabekeskus loosib lisaks 
eelpool toodud auhindade-
le eraldi välja klassiraha 300 
eurot ainult Lääne-Virumaa 
koolide klasside arvestuses. 
Loosimises osalemise tingi-
mus on samuti ühest klassist 
kümne mängija osalemine 
(kui klassis on vähem õpilasi 
kui kümme, siis peab osalema 
kogu klass). Loosiauhindade 
võitjad tehakse teatavaks 11. 
mail.

Koostöös Eesti Rahvus-
ringhäälinguga tuuakse vaa-
tajateni populaarne suvesaa-
de „Eesti mäng“, mis on sel 
korral pühendatud Euroo-
pa teemadele ning kannab 
nime „Eesti mäng. Euroopa 
eri“. Saade jõuab eesti keeles 
ETV ekraanile alates 7. maist. 
Vene keeles on saade eetris 
ETV+ kanalis juba alates 24. 
aprillist. Mõlemas keeles toi-

mub kolm mängu ning nel-
jandaks finaal, kus võtavad 
mõõtu kolme eelmise saate 
võitjad. Eesti- ja venekeelsete 
saadete finaalid on mõlemad 
eetris Euroopa päeva, 9. mai 
õhtul.

Sotsiaalmeedias räägivad 
kultuuriinimesed ja tuntud 
mõtlejad ning Eesti ja Eu-
roopa poliitikud lühiklippide 
kaudu oma mõtetest seoses 
Euroopa päevaga ja euroop-
lusest laiemalt praeguse kee-
rulise olukorra taustal. Klipid 
on leitavad Euroopa päeval ja 
hiljem Facebooki, Instagrami 
ja Twitteri keskkondadest 
ning postitajate endi konto-
delt kasutades otsingus tee-
maviidet #minueuroopa.

Euroopa päeva ürituste 
peakorraldajad on Euroopa 
Komisjoni Eesti esindus ja 
Euroopa Parlamendi büroo 
ning partner Riigi Tugitee-
nuste Keskus. Tegevused 
viiakse läbi koostöös Europe 
Directi teabekeskuste, ELi 
liikmesriikide saatkondade ja 
eu-LISAga.

Ürituse kohta saab täienda-
valt lugeda veebilehelt www.
euroopapaev.ee. Lisainfot 
jagab Europe Direct Lääne-
Virumaa teabekeskuse juha-
taja Moonika Aruvainu tele-
fonil +372 524 3927 ja mei-
li teel moonika.aruvainu@
virol.ee.

Kuulutaja 

Tänavugi tähistatakse Euroopa päeva

1960: tulistati alla USA luurelennuk
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MUST KROONIKA

Tavapäraseid talguid tä-
navu kevadel pidada ei 
saa, kuid Teeme Ära 
meeskond pole käed rü-
pes istunud – möödu-
nud nädalal toimus digi-
taalne maailmakoris-
tuspäev ning Eestis on 
käimas maskide tege-
mise aktsioon.

Liisi Kanna

Traditsiooniline üle-eestiline 
talgupäev Teeme Ära toimub 
tavapäraselt maikuu esimesel 
laupäeval. Tänavu mõistagi 
seda korraldada ei saa, kuid 
kevadine aktsioon on siiski 
käima lükatud – eesmärgiks 
aidata kaasa koroonaviiruse 
leviku peatamisele.

Maskitalgud
Teeme Ära talgupäeva mees-
kond ootab ühinema algatu-
sega „Teeme Eesti viirusest 
puhtaks!“, millega kutsutakse 
üles valmistama ja kandma 
riidemaske. Kodune maski-
tegu sai hoo sisse 20. aprillist 
ja kulmineerub homme ehk 
maikuu esimesel laupäeval. 
Oma maskiteost oodatak-
se märku andma veebile-
hel www.teemeara.ee. Eilse 

hommiku seisuga oli maski-
talgute kaardile märgitud 204 
maskide valmistamise paika 
ning 4674 õmmeldud maski.

Kodused maskiteod moo-
dustavad kokku üle-eestili-
sed maskitalgud, mille ees-
märgiks on muuta isetehtud 
maskide kandmine inimestele 
omaseks, teadvustada õiget 
kandmist ning ühtlasi laie-
malt maskikandmise vajalik-
kust avalikes siseruumides, et 
tõkestada viiruse edasist le-
vikut. Maski valmistamise ja 
kandmise soovitused leiab sa-
muti Teeme Ära kodulehelt.

Teeme Ära talgupäeva eest-
vedaja Tarmo Tüür ütles, et 
kuna kevad on tulnud tänavu 
kõigi jaoks täiesti teistmoodi, 
tulevad ka talgud sel keva-
del teistmoodi. „Igakevadist 
traditsioonilist Teeme Ära 
talgupäeva ei saa eriolukor-
ra tõttu korraldada, kuid me 
saame igaüks anda oma panu-
se viiruse edasise leviku pea-
tamiseks, järgides kõiki vaja-
likke ohutusmeetmeid. Mas-
kitalgud pakuvad ühe lisa-
võimaluse, millega igaüks 
saab näidata, et hoolib endast 
ja oma kogukonnast ning on 
valmis võtma vastutuse,“ rää-
kis Tüür.

Talgupäeva eestvedaja sõ-
nul on inimesed hakanud 
eriolukorrast väsima ja kao-

tama valvsust, kuid ettevaatus 
on endiselt vajalik. „Viiru-
se leviku peatamine nüüd ja 
ka võimalike tulevaste uute 
lainete puhul saab toimuda 
ainult ühiselt pingutades, iga-
ühe panusena. Meie sõnum 
on kõigile üks: teeme Eesti 
viirusest puhtaks!“ toonitas 
Tüür.

Digikoristus
Möödunud kolmapäeval 
korraldas aga Teeme Ära 
talgupäevast välja kasvanud 
eestlaste juhitav maailma-
koristusvõrgustik digitaalse 
koristuspäeva, millega tähis-
tati ka keskkonnaliikumise 
Earth Day juubelit.

„Me veedame eriolukorra 
tõttu palju aega oma kodu-
seinte vahel. Ilmselt on paljud 
juba jõudnud läbi viia põhja-
liku kodukoristuse, nüüd on 
aga aeg pöörata tähelepanu 
digitaalsele prügile,“ ütles 
Heidi Solba, keskkonnaorga-
nisatsiooni Let’s Do It World 
president ja võrgustiku juht.

„Inimesed ei pruugi endi-
le teadvustadagi, kui palju 
digitaalne maailm loodust 
reostab ja keskkonda hävitab. 
Pea kõik tegevused internetis 
tõstavad meie süsinikujala-
jälge,“ märkis Anneli Ohvril, 
Let’s Do It World tegevjuht. 
Korraldajad tõid ka välja, et 

K oolilõuna asenduseks 
toidu jagamine on te-
kitanud veidi segadust, 

sest kooliti ja omavalitsuseti 
esineb erinevaid lähenemi-
si – kus jagatakse vaid vähe-
kindlustatud peredele, kus 
kõigile soovi avaldanutele, 
kus korraldatakse sooja lõu-
na pakkumine, kus jagatakse 
toidupakke.

Haridus- ja teadusministee-
riumi seisukohast on kõik la-
henemised sobilikud, kui jär-
gitakse nõudeid. Peamine on, 
et need, kes lõunat vajavad, 
selle saaks.

„Eriolukorras, kui õpilased 
on kodus distantsõppel, ei saa 
jätkuda koolide poolt tava-
pärane koolilõuna pakkumi-
ne. Ministeerium on palunud 
koolidel välja selgitada, kas 
kooli nimekirjas on õpilasi, 
kes vajavad koolilõunat. Kui 
koolile ja kohalikule oma-
valitsusele on teada õpilased, 
kelle kodune olukord ei või-
malda nõuetekohast toitlus-
tust, siis tagatakse see kooli ja 
kohaliku omavalitsuse koos-
töös. Abivajajatele koolitoidu 
pakkumine tuleb tagada,“ sel-

gitas haridus- ja teadusminis-
teeriumi kommunikatsiooni-
nõunik Liisa Tagel.

„Riik ette ei kirjuta, milli-
sed need pakid peavad ole-
ma, kui pikaks perioodiks või 
kui suurele hulgale õpilastele 
mõeldud. Omavalitsuste lõi-
kes on praktika erinev, mõnel 
pool rangelt vajaduspõhi-
ne, teisal on jagatud kooli-
toitu või toidupakke ka kõigi-
le õpilastele,“ lisas Tagel.

Nii mõneski kohas jagati 
eriolukorra algusfaasis lõuna 
asendust vähekindlustatud 
perede lastele, kuid otsustati 
hiljem võimaldada seda kõi-
gile sooviavaldanutele. Sooja 
toidu pakkumine on keeru-
kam, mistõttu paljudes koh-
tades on otsustatud toidupaki 
kasuks, transportides see otse 
inimestele koju või väljasta-
des jagamispunktides.

Näiteks Rakvere linnas ot-
sustati kohe alguses võimal-
dada toidupakk kõigile kooli-
lastele ning soovijad saavad 
selle kätte gümnaasiumi hoo-
vis. „Seni on toimunud kooli-
lõuna pakkide jagamine kahel 
korral. 31. märtsil jagasime 

250 ja 14. aprillil 403 pak-
ki. See ei ole abipakk vähe-
kindlustatutele, vaid kooli-
lõuna pakk. Meie seda abipa-
kiks ei kutsu, kõigil lastel on 
õigus saada koolilõunat. Pakk 
antakse kümne päeva jaoks 
iga kahe nädala tagant,“ sel-
gitas Rakvere linnapea Triin 
Varek.

Vaidlusi selles osas, kellele 
jagada, Rakveres olnud ei ole. 
Küll aga on teatavat vastu-
kaja tekitanud hoopiski pak-
kide sisu, ennekõike viimati 
jagatud ümberpakendatud 
toiduained. Teemat käsitleti 
ka linnavolikogu viimatisel 
istungil.

„Toorest kanafileed ei saa 
pakkuda, annab ikka selle 
peale tulla. See ei ole massi-
menetlemiseks kohane toit,“ 
andis volikogu liige Marti 
Kuusik negatiivse hinnangu. 
Ta lisas, et laps ei ela iga küm-
ne päeva tagant saadavast 
toidupakist, vaid see on 
täiendav abi, kus säilivus ja 
hügieen on tähtsama väär-
tusega, kui täisväärtuslik 
menüü.

„Seisukohad on erinevad. 

Meie oleme lähtunud sellest, 
et pakkuda täisväärtuslikku 
toitu ja selle tegemise võima-
lust, mitte ilusat pakendit ja 
poolfabrikaate. Mina eelistan 
igal juhul e-ainetega kotlet-
tidele värsket liha, mille ma 
kohe perele ära teeksin,“ vas-
tas Triin Varek, lisades, et 
uue paki komplekteerimisel 
saadetakse paki sisu nimekiri 
ette, nii on inimestel võima-
lus otsustada, kas nad soovi-
vad seda. Järgmine pakkide 
jagamine Rakveres toimub 
5. mail.

Toidu ümberpakendamine 
keelatud ei ole, küll aga on 
veterinaar- ja toiduamet nii 
ümberpakendamise kui üle-
üldse pakkide jagamise kohta 
kirjutanud ette soovitused, 
mida tuleb järgida.

„Meil on toitlustaja, kes on 
saanud hankega koolilõuna 
pakkujaks. Tema korraldab 
seda, tema värskelt pakib. Te-
mal on olemas ka tõendid sel-
le kohta, kust on kaup tulnud 
jne,“ kinnitas linnapea.

Liisi Kanna

VARGUSED
27. aprillil teatati politseile, et ajavahemikul 19.–24. aprill on 
Rakveres Side tänava maja trepikojast varastatud Classic Mag-
num 30 jalgratas, millega tekitati kahju ligikaudu 249 eurot.

26. aprillil teatati politseile, et Viru-Nigula vallas varastati 
kummipaat Dulkan koos paadimootoriga Suzuki. Vargusega 
tekitati kahju ligikaudu 2500 eurot.

Koolilõuna asendust võib korraldada erinevalt

Eriolukorra ajal 
„tehakse ära“ 
teistmoodi

lisaks keskkonnamõju vähen-
damisele muutuvad digisead-
med puhastuse järel üldjuhul 
kiiremaks, mis säästab nende 
kasutaja aega ja närve.

Niisiis kutsuti kõiki üles 
leidma kas või pool tundi, et 
vaadata üle e-postkast, tele-
fon ja arvuti ning kustutada 
kasutuks muutunud failid, 
korduvad või udused pildid, 
seisma jäänud rakendused 
ning programmid. Puhasta-
tud andmete mahtu sai regist-
reerida selleks loodud veebi-
lehel. Ning registreerijaid olid 
rohkelt.

„Rõõm on teada anda, et 
esimene ülemaailmne digi-
koristuspäev äratas väga 
suurt tähelepanu, osalejaid oli 
88 riigist, arvukamalt Indiast, 
Indoneesiast, Venemaalt, 
Türgist ja Süüriast, kokku 
üle 83 000,“ võttis tulemused 
kokku Let’s Do It World glo-
baalne kommunikatsiooni-
juht Ingrid Nielsen.

„Digikoristuspäeval koris-
tati ära esialgsetel andmetel 
68 000 GB digiprügi, mis võr-
dud umbes 20 miljoni digi-
fotoga. See number pole lõp-
lik, sest suurima osalusarvuga 
riigis alles andmete kokku-
arvutamine käib, ja mitmed 
riigid on otsustanud kampaa-
niaga edasi minna,“ jätkas ta.

„Huvi on olnud väga suur 
ja tagasiside julgustav, nii et 
kindlasti jätkame digiprügist 
aru saamise ning ka selle ko-
ristamisega. Kuna aga teema 
on väga kompleksne ja mit-
metahuline, siis võtame het-
kel aega veidi atra seada ning 
kaasame diskussiooni spet-
sialistid, et suudaksime ise 
teemast aru saada ja seda siis 
seletada nii, et see muutuks 
lõppkokkuvõtteks selgemaks 
kõigile digimaailma kasutaja-
tele,“ lisas Nielsen tulevikku 
vaadates.
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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

LOE Kuulutajat www.kuulutaja.ee

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

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 Rakvere kesklinnas keskküttega 
2toaline remonditud korter ja 3toaline 
remonti vajav. Tel 508 4750

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

• Müüa keskküttega (52,4m2) korter Lää-
ne-Virumaal Rakkes Oru tn. Korteris on 2 
eraldi tuba, esik, köök, sahver, panipaik, 
WC vannituba ja avar rõdu. Lisaks keld-
riboks. Korter on keskmises seisukorras ja 
osaliselt möbleeritud. Tel 552 0370

• Müüa 3toaline korter Rakvere, Võidu 
70. 3/5, 65 m2, läbi maja, rõdu, korter on 
vaba. Tel 5551 8067

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

• Müüa Väike-Kamaris (Jõgevamaa) maja 
järelmaksu võimalusega. Tel 5624 4605

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

• Müüa Valga linnas maja haigla lähedal, 
järelmaksu võimalusega. Tel 5624 4605

• Müüa maja Tõrma külas (2 korrust), 
järelmaksu võimalusega. Tel 5624 4605

• Müüa maja Kalana külas (Jõgevamaa), 
järelmaksu võimalusega. Tel 5624 4605

• Müüa suvila Pällu (Jõgevamaa) külas, 
järelmaksu võimalusega. Tel 5624 4605

• Müüa elamumaa Tõrma külas (1 ha). 
Järelmaksu võimalusega. Tel 5624 4605

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

• Soovime osta elamumaa kinnistu/
krundi Rakvere linnas või selle lähistel, 
võib ka olla koos vana majaga. Sobiva 
pakkumise korral kiire tehing! Tel 5565 
3842

• Ostan suvila või väiksema suvema-
ja. Tel 514 5796

• Toimekas, hakkaja ja tore pere otsib 
maakodu. Kuna peres kasvab koolilaps, 
siis maja võiks olla Rakverest hea trans-
pordiühendusega ja mitte kaugemal, kui 
40 min. Krunt võiks olla vähemalt 3500 
m2. Maja võib vajada remonti. Palun võta 
ühendust tel 5668 3600, Katrin

• Soovin osta garaaži Rakveres. Tel 504 
3520

• Soovin osta mõistliku hinnaga garaaži 
Rakveres. Tel 5647 0750

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile Jõgeva linnas ja aleviks 
1-2toalisi möbleeritud kortereid otse 
omanikult. Tel 5624 4605

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

• Anda üürile Vinnis 1toaline ja 2toaline 
korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline k.m. möbleeritud 
( el. pliit, külmkapp, pesumasin) korter 
Rakveres Roosi tn. Üür 200 € + KÜ arve. 
Tel 501 1478

• Üürile anda 2toaline mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Üürile anda 2toaline ahiküttega korter 
Rakvere linnas. Vesi korteris, pesemisvõi-
malus puudub. Tel 5664 1656

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

• Anda üürile otse omanikult 2toaline 
ahjuküttega korter Kadilas. Tel 513 7633

• Anda üürile Kohtla-Järves 2toaline kor-
ter otse omanikult. Tel 5624 4605

• Pakkuda üksikule inimesele üürikorte-
rit eramaja II korrusele kaks tuba ja köök, 
WC ja dušš, mööbel, diivan, voodi, kül-
mik, teler, muusikakeskus, mikrolaineahi, 
köögimööbel, pliit, nõudepesumasin. 
All I korrusel elab eakas pensionär, kelle 
tingimus on üksik inimene. Maja asub 
Tapa linnas. Mitte ühelgi pidutsejal ja 
lärmakal inimesel palun mitte tülitada. 
Tel 5660 5470

• Anda üürile suvila Võsul, 4 tuba, terrass, 
rõdu, dušš, ettemaks. Tel 5660 3408

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

• 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 hoolda-
tud. Hind 7950 €. Asub Pärnus. Tel 
518 3539

• Müüa Opel Vectra 2000. a. Tel 5695 7500

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

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

• Ostan diisel mootoriga sõiduauto või 
kaubiku kuni 1500 €, võib vajada remon-
ti. Tel 5365 4085, skampus@online.ee

• Ostan Mazda 6 või Toyota Avensis 
universaal. Võiks olla normaalses korras 
ja kehtiva ülevaatusega. Eelistatud diisel-
mootori ja manuaalkastiga. Maksan kuni 
1300 €. Tel 503 0406

TEENUSED

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

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Toestame rehvivahetust Pajustis, Naa-
ritsa 3. Toestame ka nädalavahetustel ja 
õhtustel aegadel. Tel 5627 3336

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

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

• Diivani ja tekstiili puhastus, kiire ja 
mugav. Tel 5646 7038

VEOTEENUS JA RENT

• 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

• Veoteenus, kolimine ja kolu vedu 
prügimäele. Tel 506 1547

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

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

* 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

• 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.)

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

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 

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

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

• 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

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

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

• Majade renoveerimine, vundamen-
did, juurdeehitused, üldehitus, terras-
sid, fassaadid, vee ja kanalisatsioon 
süsteemid, vannitoad ja saunad, lam-
mutus ja prügivedu, betooni tööd, 
akende ja uste vahetus. NB! Hinnapak-
kumised tasuta, ehitusabi24@online.ee. 
Tel 5619 9994

• Teostan vannitubade ja saunade ehi-
tus- ja remonditöid, terasside, aedade 
ja kõrvalhoonete ehitust. Tel 505 7584

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

• Tänavakivide paigaldus, aedade ehi-
tus, haljastustööd. Tel 5608 1124, e-mail 
stone35@online.ee

• Korterite, vannitubade remont. 
Tel 5345 3901

• Lammutustööd koos prahi äraveo-
ga. Tel 5345 3901

• 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, kvali-
teedi tagab pikaajaline kogemus. Katu-
sed, vihmaveesüsteemid, fassaadid , sise 
ning välis soojustus tööd, saunade ehitus, 
maalritööd jne. Helista ja küsi julgelt 
pakkumist tel 5668 4415

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Maalritööd, trepikodade remont, 
üldehitus, 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

• 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 küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (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
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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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

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

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

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

PARIM TEOSTUS MEILT
•Terrasside pesu ja õlitamine

•Tänavakivi pesu
•Kiviparketi pesu 

•Katuste ja fassadide pesu
•Akende pesu ka kõrgustes

•Aedade ehitus ja hool-
dustööd

•Eripuhastustööd
•Muru niitmine

•Muru õhutamine ja 
väetamine

•Võsalõikus ja 
trimmerdamine

•Hekilõikus
•Umbrohu- ja samblatõrje, 

mutitõrje
•Puude, põõsaste ja taimede 

istutamine

Hooaeg on jälle  käes, 
kiirusta pakkumist 

küsima! 
5566 6811 või emaili teel 
anlermaesepp@gmail.com

KÕIK TELLINGU 
LAHENDUSED 

PARIMA HINNAGA

• Projekteerimine • 
• Rent •

• Paigaldus •

Tel 5694 2226
5667 9259

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

MUUD TEENUSED

• 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

• Kännufreesimine. Freesime teie tülika 
kännu kiiresti ja ilma hoovi üles kündma-
ta suure masinaga. Kuni 4 kändu ühel ob-
jektil 1,40 €/1 cm kännu läbimõõdu kohta 
(mõõdetakse kõige laiemast kohast). 
Hind sisaldab koristamist ning muru 
külvamist. Ainult ühe kännu freesimine 
85 €. Üle 4 kännu hind kokkuleppel. Tel 
5613 3349

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

• Müüa sõelutud musta mulda. Asu-
me Rakveres. Tel 526 1408

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

•  Pööningute ja keldrite puhastus, 
samas ka prahi ära vedu. Tel 5345 
3901

• 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

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

• 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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

KODU

• 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 pliidiplaadid 85x53, 76x46, 
70x40, pesumasin Beko eestlaetav, kal-
mistupinke. Tel 5590 7361

• 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 aiatöödeks sobilik vints koos 
kahe sahaga. Tel 5674 0905

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

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
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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%

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

*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 €)

Kuuluta
kuulutused.kuulutaja.ee

Müüa Rakveres
KUIVA 

KÜTTEPUUD 

2 € KOTT!
KUUSK 40 L 

VÕRGUS (30 CM)
Tel 5300 3606

KÜTE, KÜTTEPUUD

• 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

• Rakvere Kütteladu müüb puidubri-
kett al. 130 €/alus, turbabrikett 135 €/
alus, küttegraanuleid al. 195 €/alus. 
Transpordivõimalus. Narva 17, tel 
5566 9440, www.algaveod.ee

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

• Müüa küttepuid koos kohaletoomisega. 
Tel 514 3328

• Küttepuud lõhutud. Müüa küttepuid 
aastaringselt koos kohaletoomisega, 
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 kuivi lõhutud küttepuid ja ma-
hekartulit. Tel 514 8848

• Müüa küttepuid. Tel 5853 0124

• 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 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 lao-
tuna 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

EHITUS

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

•  Müüme katusematerjali otse toot-
jalt: plekk, eterniit, kivi, sindel. Samas 
ka paigaldus. Tel 5345 3901

METS

• 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

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

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa töötav traktor T16. Töökorras 
ja käivituv traktor. Hind 1800 €. Tel  
5810 0011, Jaanus

•  Ostan traktoritele TZ-4K-14, RS-09 
T-25, T-40 haakeriistu. Tel 5687 5845

• Müüa looduslikku, sõelutud ja pu-
rustatud kruusa, kruusasõelmeid, kil-
lustikku. Ehitus -ja täiteliiva. Sõelutud 
musta mulda. Tel 505 5431

• Ära anda tasuta hobusesõnnikut, asub 
Kaarmal, Väike-Maarja vald, tel 520 4301 
(peale peab ise panema, kohapealt saab 
labidat)

/R/ • Müüa sõelutud musta mulda. Tel 
554 9113

• Müüa kuusehekitaimi. Tel 5561 1125

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

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

• Müüa hobusesõnnikut. Tel 522 8396

• 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

LOOMAD

• Ostan vuti tibusid. Tel 5395 0313

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 NSVL fotoaparaate, objektiive, 
binokleid, vahvliküpsetajaid. Tel 5853 
2215



Ei noorpõlve sõprus 
või meil meelest minna eal…

Unustamatut  
ENE SUKKOT

jääb leinama ja avaldab 
kaastunnet lähedastele. 

Sõbranna Ella
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HINNAD RAKVERE TURUL 29. 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 3,80 4,50

Salatikurk (Leedu) kg 2,00 3,00

Väike kurk (Poola) kg 4,00

Väike kurk (Eesti) kg 6,00

Värske hapukurk kg 10,00

Redis (Poola) punt 1,00 1,50

Maasikad (Kreeka) kg 4,00 4,50

Kultuurmustikad (Kreeka) kg 10,00 12,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00 1,50

Õunad kg 1,50

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, lilleamplite, maasika-, tomati-, 
paprika- ja maitsetaimede müük!

SUUR VALIK PÜSIKUID 1.00 – 2.00 €/TK

Laupäeval, 2. mail müüb puukool turul viljapuude isti-
kuid, maasika- ja vaarikataimi kella 10.00 – 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

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

TEATED

• Arli Puukool müüb viljapuid-, põõ-
said; maasika-, vaarika-, mustikataimi 
ja muid püsikuid laupäev, 02.05 Rak-
vere turg 10-12.00, Väike-Maarja 12.30, 
Laekvere 13.15, Muuga mõisa kaupluse 
plats 14.00, Roela Aldar 14.45. Info, telli-
mine 518 8465, ahaak59@hot.ee, www.
arlipuukool.ee

• ÜLLE BAUMANI ÕMBLUSTÖÖ-
KODA. OLEME AVATUD! Teostame 
rõivaste remont- ja parandustöid. 
Meil on müügil ka lai valik laste ja 
naiste kleite! Tulge vaatama ja proovi-
ma! Rohuaia tn 15, Rakvere (kohviku 
kõrval). E-R 11.00-18.00, L 11.00-
15.00 Lisainfo telefonil 5695 6582

Annemäe aiand 

müüb kurgi-, tomati- ja 

paprikataimi,

suvelilli ja teisi amplitaimi.

 E-L 9-18, 

muul ajal kokkuleppel.

Tel 506 9685, 

5648 7435

TUTVUS

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

• Sind keskealine härra ootab kena 
olemine Tallinnas koos armsa naiste-
rahvaga. Tel 5803 0260

• 58.a pikemat kasvu sale mees tutvub 
noorema naisega. Tel 5348 9906

• Mees vanuses 60.a tutvub üksiku 
pikemat kasvu saleda naisega kellele 
meeldib Rakvere, oleks hea perenaine, 
kellega oleks koos meeldiv vabaaega 
veeta. Tel 554 6490

•  49 aastane mees Tapalt tutvub naiste-
rahvaga. Tel 5896 3550

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

ETV2 näitab teisipäeval, 5. 
mail keskkonnakuu raames 
dokumentaalfilmi „Meemaa“. 
See on paljude auhindadega 
pärjatud Makedoonia doku-
mentaalfilm, mis järgib met-
sikus maanurgas, peaaegu 
mahajäetud külakeses elava 
Hatidze elu üht aastaringi. 
Linateose autoreiks on ma-
kedoonlased, Ljubomir Stefa-
nov ja Tamara Kotevska, 
mõlema jaoks on „Meemaa“ 
esimene täispikk film, see-
ga on loota, et nad jätkavad 
samas vaimus ja me võime 
lähiaastatel veelgi näha head 
makedoonia kino.

Filmi plakat on hästi soo-
jades toonides ja sulni meele-
oluga, mis võib ekslikult jät-
ta mulje, et ees on ootamas 
mahe ja lootusrikas film, kui-
das tulevik on helgem ja elu 
läheb paremaks, kuid kahjuks 
see nii ei ole. Kui te arvate, 
et teid ootab tavaline doku-
mentaal, kus on intervjuud, 
faktid, rääkivad pead, siis õn-
neks see nii ei ole. Tegemist 
on sedalaadi linateosega, kus 
elu ise rullub teie ees lahti ja 
lõppkokkuvõttes saate sellest 
pigem mängufilmiliku ela-
muse. 

Hatidze Muratova on Eu-
roopa üks viimaseid mets-
mesinikke. Ta korjab oma 

mesilased mägisest loodusest 
ja kasvatab sülemeid kodu lä-
hedal külakeses. Tema eluase 
on arhailine hütt, kus pole 
elektritki. Seal elab ta koos 
oma 85-aastase emaga, kes on 
paraku juba aasta aega haige.

Film jälgib Hatidze ja tema 
ema omavahelist suhtlust, 
ning Hatidze suurt armastust 
ja austust mesilaste vastu. 
Naine järgib alati seda reeglit, 
et mesilastelt üle poole meest 
ära võtta ei tohi. Sel suvel 
tabab Hatidzet aga ikaldus – 
tema naabrusesse kolib suur-
pere, kes karjatab lehmi aga 
kasvatab ka mesilasi. Nendel 
ei ole ei loomade ega mesi-
laste vastu sellist austust nagu 
Hatidzel.

Esialgu näib, et kõik laabub, 
kuid siis hakkab järjest kiiva 
kiskuma. Naabripere pea ehk 
isegi kuulaks Hatidze nõu-
andeid, kuid tema juures käib 
jõrm ärimees saaki nõudmas: 
„Anna mulle kohe rohkem 
mett! Kas tõesti rohkem ei 
ole? Nüüd pead veel 20 kilo 
kokku koguma!“ Husseinil on 
kari lapsi ülal pidada ja mees 
kuulabki ärika nõudmisi, 
kõrvad lontis.

Hatidzel ja ühel Hussei-
ni poegadest tekib omava-
hel mõistmine ja side, üks 
lootuskiir võib filmis olla see, 

et kunagi kui see poiss suu-
reks kasvab, hakkab ta me-
sinikuks ja siis ta kuulab Ha-
tidze nõuandeid. Sellele me 
võime vaid loota, kas see nii 
ka olema saab, on iseasi.

Lapsed on filmis nagu 
muiste, üleni räpased murja-
nid. Loomad jäävad mingisse 
tõppe ja surevad. Mesilased, 
kes on meest ilma jäetud, 
ründavad teisi mesilasi. Ema 
sureb. Hundid uluvad. Lõ-
puks on talv ja naabrid am-
muilma külma eest minema 
kolinud. Hatidze on üksi 
oma hurtsikus, aga sealt ta 
ära minna ei taha, oskamata 
enda sõnul nimetada põhjust, 
miks.

See on hingekriipiv, va-
lusalt aus ja ehe film. Väga 
poeetiline, nii sisu kui pildi-
keele poolest. Siin on hea ja 
kurja vastandumine, mõist-
mine ja mõistmatus, hooli-
mine ja hoolimatus. Ja siin 
on teile vaatamiseks toodud 
killuke suuresti juba hääbu-
nud, hääbuvat elu, midagi 
niisugust, mis kuulub kuskile 
eelmistesse sajanditesse. Siin 
selles filmis on ürgsust. Kes 
vaatab, ei kahetse.

Margit Adorf

Rakvere spordikeskuse direk-
tori Siim Tuusi eestvedami-
sel kutsuti ellu fotokonkurss 
„Sport Rakvere kodudes“. 
Liikuda saab küll ka looduses 
ning praeguseks on reegleid 
järgides mõningane ühis-
treening õueski lubatud, kuid 
ilmad on veel kesised ning 
ilmselt jätkavad paljud ka 
füüsiliste harjutuste tegemist 
koduseinte vahel.

Rakvere spordikeskus oo-

tab fotosid sellest, kuidas ko-
dus sporti tehakse. „Nähes, 
kui rohkelt liikus sotsiaal-
meedias vahvaid videoid, 
kuidas inimesed ennast ko-
dudes aktiivsena hoiavad, 
tuli mõte, et need kodulinna 
hetked võiks kuidagi jäädvus-
tada ning eriolukorra lõppe-
des oleks osad neist nähtavad 
meie spordihallis. Loodan, et 
osavõtt on rohke ning utsitab 
nii mõnedki agaramalt liigu-

tama!“ kommenteeris Siim 
Tuus idee sündi.

Parimatest saadetud foto-
dest avatakse sügisel näitus 
Rakvere spordihalli fuajees. 
Žürii kolme lemmikut pre-
meeritakse eriauhindadega. 
Konkursi täpsemad tingi-
mused leiate spordikeskuse 
kodulehelt.

Liisi Kanna

Fotokonkurss ootab koduseid spordipilte

„Meemaa“ – valusalt aus dokumentaalfi lm
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PAKUN TÖÖD

• Pakume tööd puiduhakkuri 
operaatorile. Info tel 506 7437

• Otsin ehitajat vannitoa re-
mondiks Vinnis. Tel 5624 4605

• Pakun tööd CE-kategooria 
veokijuhile. Töö enamasti 
Kunda sadama piirkonnas. 
Osalise tööaja võimalus. Tel 
516 5212

• Soovin leida head hooldajat 
83 aastasele ja gastrostoo-
miga naisterahvale Rakvere 
linnas, ööpäevaringselt ja va-
hetustega. Tel 553  5575
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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

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

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, Turu plats 5

Tel 5647 3004

* REMONTE

* ALPINA

* RIEKER

* JANA

* TAMARIS

* CAPRICE

OLEME AVATUD:
E-R 9 -18 ja L 9 -15
OLETE OODATUD!

Rakvere
Lääne 36
Tel 511 0286

Avatud esmaspäevast kuni reedeni

KUNI SOODSAM30%

kell 8–11.30 ja 12.30–16

OÜ PUIDERi LAOMÜÜK

Lepapuidust mööbel
sauna ja suvilasse,

voodrilauad, lavalauad


	kul0105001
	kul0105002
	kul0105003
	kul0105004
	kul0105005
	kul0105006
	kul0105007
	kul0105008
	kul0105009
	kul0105010
	kul0105011
	kul0105012

