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Liisi Kanna, 322 5092
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322 5093

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

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud 
E-R 9-17

HINNAD RAKVERE TURUL 7. MAIL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,40 0,60

Värske kartul (Prantsusmaa) kg 1,80 2,00

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Mugulsibul kg 2,00

Petersell kg 8,00

Värske küüslauk  (Ungari) tk 1,00

Vaarikatomat (Poola) kg 3,50 4,00

Salatikurk (Leedu) kg 2,00 3,00

Väike kurk (Leedu) kg 3,00

Väike kurk (Eesti) kg 6,00

Värske hapukurk kg 10,00

Redis (Poola) punt 1,00 1,50

Maasikad (Kreeka) kg 4,50

Kultuurmustikad (Kreeka) kg 10,00 12,00

Porgand 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

On alanud suvelillede, lilleamplite, maasika-, toma-
ti-, paprika- ja maitsetaimede müük!

Hea valik püsikuid 1.oo – 2.oo tk

Emadepäeval, suur suvelillede ja lilleamplite valik!

Laupäeval, 9. mail müüb puukool turul viljapuude 
istikuid, maasika- ja vaarikataimi 

kella 10.00 - 12.00 - ni! 

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

K allid emad, vanaemad 
ja vanavanaemad! Sel 
kevadiselt kaunil ja 

õiterohkel pühapäeval tähis-
tame emadepäeva.

Tänavu tuleb emadepäev 
teisiti, kuna kehtiva eriolu-
korra tõttu ei ole paljudel 
lastel võimalust oma ea-
kaid emasid külastada, et 
silmast-silma kohtuda ja kal-
listusi jagada. Aga kallistada 
saab ka südamega, distant-
silt, mõeldes soojuse ja tänu-
tundega oma emale ja vana-
ema(de)le ja nende olemas-
olule meie elus. Ka eriolukor-
ras saab emale ja vanaema(de)
le helistada või teha video-
kõne ja sel moel üheskoos pi-
dupäeva tähistada. Ka päris-
kallistused ei lähe kaotsi – 
saame jagada neid pärast 
eriolukorra lõppemist, roh-
kelt ja rõõmsalt.

Ema südamesse mahub lõp-

mata palju armastust, mis ei 
sea tingimusi ega mõista huk-
ka. Ema on meile kui majakas 
ning tal on alati jaksu oma 
lapsi aidata ja toetada, lohu-
tada ja mõista, innustada ja 
suunata. Kui ema on kodus, 
valitseb kodus soojus ja kodu-
tunne. Ema on andnud meile 
elu ning emaga jääme seotuks 
elu lõpuni. Ja ka hiljem, sest 
armastus elab igavesti ning 
mälestused on imeliselt kal-
lid. Suure tänutundega mõt-
len ise sel päeval oma emale 
ja vanaemale ning olen tänu-
lik headuse ja armastuse eest, 
mis neilt oma eluteele kaasa 
sain.

Emal on oluline roll lapse 
maailmavaate kujunemisel, 
samuti selles, milliseks kuju-
neb lapse suhtumine ümb-
ritsevasse. Õpetamine ja elu-
tarkuste jagamine käib tih-
tilugu justkui märkamatult, 

pigem eeskuju näidates kui 
õpetussõnu jagades. Ja kui 
vahel tundubki, et ema liig-
selt õpetab, soovib ta ju head, 
et lapsest sirguks iseseisev, 
eluga hästi hakkama saav ja 
iseenesega heas kontaktis 
olev inimene. Küllap on pal-
jud meist mõnele olukorrale 
tagasi vaadates mõistnud, et 
emal oli toona õigus.

Kindlasti on paljudel ema-
del praeguses kriisiolukorras 
tulnud jagada iseend ja oma 
aega väga paljude ülesanne-
te vahel, täites tavapärasest 
rohkem rolle. Ka ema võib 
olla väsinud, ehkki meie usk 
ema jõusse on vääramatu. 
Ehkki ema seab isetuna teis-
te pereliikmete vajadused sa-
geli enda omadest ettepoole, 
liidab kriis meid siiski omal 
moel ja küllap jääb tänavune 
emadepäev kauaks meelde. 
Teistel pereliikmetel on hea 

võimalus muuta see teistsu-
gune emadepäev ikkagi eri-
liseks, rõõmsaks ja mõnusalt 
koosveedetud päevaks. Ka 
telefonis öeldud soojad sõnad 
jäävad ema hinge kauaks he-
lisema.

Soovin teile Rakvere linna 
poolt imelist emadepäeva – 
olge terved ja hoitud!

Triin Varek,
Rakvere linnapea

Valitsus on kinnitanud meet-
mete paketi kriisist kanna-
tada saanud turismisektori 
ettevõtjate ning mikro- ja 
väikeettevõtjate toetamiseks 
kogusummas 35 miljonit eu-
rot. See tähendab, et väike-
ettevõtjad saavad EAS-ilt 
taotleda toetust, et üle elada 
eriolukorra aeg, kus seoses 
viiruse levikuga on turism 
majandusvaldkonnana sisu-
liselt peatunud ja tööd ning 
sissetulekut ei ole.

Rakvere abilinnapea And-
res Jaadla sõnul on oluline 
meeles pidada asjaolu, et ette-
võtte peab toetuse taotle-

miseks olema registreeritud 
www.puhkaeestis.ee turismi-
teenuste andmebaasis. Et 
mitte jääda asjaajamisega vii-
masele hetkele, tasub kõikidel 
oma andmed üle kontrolli-
da. „Kui hetkel puhkaeestis.
ee keskkonnas kontot ei ole, 
on seda lihtne kohe avalehel 
teha,“ lisas Jaadla.

Jaadla sõnul tasub olla 
tähelepanelik, kuna turis-
miteenuste pakkujatele jao-
tatavat raha on vaid 1,5 
miljonit. Seega kehtib ree-
gel „kes ees, see mees“ ja on 
ülioluline, et ettevõtjate info 
oleks võimalikult kiiresti 

andmebaasis üle kontrolli-
tud ning eesti keeles avalik. 
Vastasel juhul võib ette-
võtja oma toetusest lihtsalt 
ilma jääda. Siia alla ei kuulu 
majutus- ja toitlustusettevõt-
ted, nende taotlemine toimub 
EMTAK koodi alusel ja ei 
seostu otseselt puhkaeestis.ee 
andmetega. Samas aga sobi-
tuvad turismiteenuse pakkuja 
alla FIE-d, näiteks giidid, kes 
võivad lisada oma giidituu-
ri teenusena puhkaeestis.ee 
lehele.

Toetust on võimalik taotle-
da alates eilsest. „Eeldatavasti 
kestab taotlusvoor kuu kuni 

poolteist ja niikaua pakume 
turismiettevõtetele kõrgen-
datud valmisolekut ja tegut-
semist antud teemal. Oleme 
Rakveres ja Virumaal käe-
pikendus, kes aitavad ettevõt-
jatel taotlustingimusi täita,“ 
kinnitas Jaadla.

Rakvere Turismiinfo-
keskuse administraatori Kaie 
Leuska sõnul ollakse valmis 
Virumaa turismisektori et-
tevõtjaid igati abistama kas 
telefonil 324 2743 või e-posti 
teel turism@rakvere.ee.

Kuulutaja

Rakvere Turismiinfokeskus abistab 
turismiettevõtjaid toetuse nõuete täitmisel

Emadepäevatervitus

WWW.AIALAHENDUSED.EE
INFO@AIALAHENDUSED.EE

+372 56 236 365

AUTOMAATIKA SÜSTEEMID

*Liug- ja tiibväravatele

*Tõkkepuud AEDADE EHITUS

* Aia- ning väravatarvikud

WWW.AIALAHENDUSED.EE
INFO@AIALAHENDUSED.EE

+372 56 236 365
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MUST KROONIKA

MÕNE REAGA

MÕNE REAGA

Elron tihendab 
sõiduplaani
Reisijate arvu suurene-
mine rongides toob alates 
esmaspäevast tihedama 
sõiduplaani. Väljumisi li-
sandub pea kõikidele suun-
dadele.

„Kuigi liikumispiirangud 
kehtivad endiselt, liigub 
inimesi praegu juba mõ-
nevõrra rohkem. Seetõttu 
ei soovinud me ka eriolu-
korra lõppu ära oodata 
ning tihendame sõiduplaa-
ni juba 11. maist. Rongides 
on kõige rohkem inimesi 
just Tallinna ümbruses, 
seetõttu tihendame prae-
gu ka eelkõige Tallinna 
linnalähiliikluse sõidu-
plaane,“ ütles Elroni müü-
gi- ja arendusjuht Ronnie 
Kongo.

Sõiduplaanid on leitavad 
veebilehelt www.elron.
ee ja rongiinfot jagab öö-
päevaringne infotelefon 
616 0245.

Kuulutaja

Valitsus pani paika pii-
rangute leevendamise 
ajakava – esmaspäe-
vast avatakse kauban-
duskeskused ja muu-
seumid, nädala pärast 
ka raamatukogud.

Liisi Kanna

Mõningased leevendused al-
gasid juba eelmisel nädalal, 
kui teatud tingimustel luba-
ti ühine õues sportimine ja 
välijõusaalide avamine ning 
muuseumide õuealade kü-
lastus. Teisipäeval lisandusid 
võimalused taas mootor-
sõidukijuhi koolituse kor-
raldamiseks ning tipp-
sportlaste treeningtegevuste 
laiendamiseks.

Ees ootava nädala jooksul 
tuleb veel mitmeid leeven-
dusi. Seejuures peab kõikjal 
jätkuvalt kinni pidama 2+2 
reeglist ning olenevalt kohast 
ja tegevusest lisandub muidki 
nõudeid ja soovitusi.

Sellest pühapäevast on 
lubatud jumalateenistuste 
pidamine ning esmaspäe-
vast võib avada kauban-
duskeskused. Viimastes on 
lubatud avada kõik kaup-
lused ja teeninduspunktid 
ning ka söögikohad. Samas 
jääb kehtima piirang, mille 
kohaselt peab toidu koha-
pealne tarbimine lõppema 
hiljemalt kell 22, et vältida 
inimeste õhtust kogunemist. 
Kaubanduskeskustes asuvad 
meelelahutuslikud ajaveetmi-
se kohad nagu bowling, män-
gutoad jm jäävad endiselt su-
letuks.

„Jaekaubanduses töötab üle 
50 tuhande inimese ja kau-
banduskeskuste sulgemine 

mõjutas selgelt väga suurt 
osa neist,“ rääkis majandus- 
ja taristuminister Taavi Aas. 
„Piirangute leevendamine 
aitab tagada sissetuleku kau-
banduskeskuste töötajatele ja 
nende teenindamisega seo-
tud valdkondadele, näiteks 
hulgikaubandus, teenindus 
ja transport. Loodetavasti 
saame sellega vähendada ka 
koondamiste laine ulatust,“ 
selgitas Aas.

Rakvere külje all asuv 
Põhjakeskus on avamiseks 
valmis. „Meie pikaajalised 
suhted ja tihe koostöö üür-
nikega on aidanud üle saada 
eriolukorra keerulistest ae-
gadest ning meil on hea meel 
keskus taas 11. mail avada,“ 
kinnitas sealne turundusjuht 
Mari-Liis Rego.

Avamisjärgselt soovitab 
valitsus külastajatel seal kan-
da näokatet, kaubanduskes-
kustel tuleb aga jälgida, et 
hügieeninõuded oleks täi-
detud. „Keskuse klientide ja 
töötajate turvalisus on meile 
olulised. Hoolitseme jätku-
valt hügieenireeglite järgi-
mise eest keskuse üldaladel. 
Oleme taganud desinfitseeri-
misvahendite olemasolu ning 
tõhusa koristuse ja pindade 
desinfitseerimise. Samuti pa-
lume turvatöötajal jälgida, et 
üldaladel peetakse kinni 2+2 
reeglist,“ tutvustas Rego tege-
vusi ohutuse tagamiseks.

Samuti võivad 11. maist 
uksed avada muuseumid ja 
näitusasutused. Näiteks SA 
Virumaa Muuseumid ootab 
esmaspäevast külastajaid kõi-
kidesse üksustesse.

„SA Virumaa Muuseumid 
on juba avanud Rakvere lin-
nuse hoovi ja Palmse mõisa 
pargi. Alates 13. märtsist, 
mil muuseumid suleti, oleme 

teinud oma jõududega ja või-
maluste piires heakorratöid 
ja pisiremonte, et olla valmis 
külastajate saabumiseks. Kaua 
oodatud hetk on saabumas 
11. mail,“ rõõmustas SA Vi-
rumaa Muuseumid juhatuse 
liige Viljar Vissel.

„Külastajatele avame kõiki-
de muuseumi filiaalide uksed. 
Politseimuuseumis saab gii-
diga koos kulgeda eksposit-
sioonis ja hoovialal uudistada 
meie põnevaid atraktsioone – 
avatud on ka laskeala. Linna-
kodaniku maja õues on või-
malus jälgida meie program-
me ja külastada 19. sajandi 
ning 1930ndate elu kajastavat 
ekspositsiooni. Rakvere lin-
nuses pääseb külastaja ka si-
seruumidesse, et elamus oleks 
maksimaalne. Palmse mõisas 
avame peamaja ja kõrvalhoo-
ned, kus saab tutvuda mõi-
sa ajalooga ning pargis sõita 
hobukaarikuga,“ tutvustas 
Vissel taasavatavaid võimalu-
si, lisades, et nii linnuses kui 
Palmse mõisas saab nautida 
ka nende kokkade valmista-
tud roogasid.

Külastajate ja muuseumi-
töötajate kaitseks on filiaa-
lides tehtud nõuetekohaseid 
ettevalmistusi. „Kehtib 2+2 
reegel ja seda järgime nii töö-
tajate kui ka külastajate poolt. 
Korraga lubame muuseumis-
se kuni 10 inimesest koosne-
vaid gruppe. Ruumid oleme 
nõuetekohaselt varustanud 
desinfitseerimisvahenditega 
ning kassast on külastajal või-
malik saada ka ühekordseid 
kindaid ja vajadusel maske,“ 
märkis Virumaa Muuseumi-
de juht.

Palju on räägitud haridus-
asutustega seonduvast ning 
nii nagu mõni aeg tagasi plaa-
niks võetud, taastab 15. maist 

osaliselt kontaktõpe. Samuti 
on järgmisest reedest lubatud 
avada raamatukogud.

Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogu direktor Kaili 
Õunapuu-Seidelberg märkis, 
et ka nemad valmistuvad uksi 
avama, kuid praeguste plaa-
nide järgi tehakse seda alates 
18. maist. „Raamatukogude 
teenuste järkjärguline laien-
damine alates 15. maist sõltub 
omavalitsuse otsusest, kuid 
järgida tuleb kultuuriminis-
teeriumi juhendis toodud 
nõudeid, mis aitavad tagada 
nii külastajate kui töötajate 
ohutuse ja takistavad viiruse 
levikut korduvalt kasutata-
vatelt pindadelt nagu välja-
anded ja tehnika,“ selgitas 
Õunapuu-Seidelberg.

„Kultuuriministeerium ei 
ole veel (neljapäeva hommi-
kuse seisuga – toim) nimeta-
tud nõudeid avalikustanud, 
seega ei oska ma hetkel veel 
väga täpselt vastata, milliseid 
teenuseid ja millises ulatu-
ses me esmalt pakkuma hak-
kame. Ootame juhised ära, 
kooskõlastame oma tegevu-
sed linnavalitsusega ning ava-
likustame siis oma täpsemad 
plaanid,“ jätkas raamatukogu 
direktor.

„Mõistame, et lugejad soo-
viksid taas raamatukokku 
tulla, kuid soovime korral-
dada teenused nii, et kaitsta 
võimaliku viiruse leviku eest 
oma lugejaid ja töötajaid,“ li-
sas Õunapuu-Seidelberg lõ-
petuseks.

18. maist on taas lubatud ka 
avalikud koosolekud. Kõigi 
piirangute leevenduste juures 
on aga rõhutatud, et vastavalt 
ajakavale saab toimida vaid 
siis, kui ei tekki tagasilöö-
ke ning viiruse levik taas ei 
kasva.

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
5. mail alustati Rakvere politseijaoskonnas kriminaalme-
netlus selles, et Tapal lõi 26. aprillil haridusasutuses noor-
mees oma kaasõpilast, tekitades talle füüsilist valu.

1. mail sai politsei väljakutse Rakveres Maidla tänava era-
musse, kus ühise alkoholi tarvitamise käigus toimus kaklus 
46- ja 38-aastase mehe vahel. Politsei pidas kahtlustatavana 
kinni 46-aastase mehe.

PÕLENG
5. mail kell 16.33 said päästjad väljakutse Vinni valda Paas-
vere külla, kus talu peremees tegi lõket ning säde lendas 
küüni katusele. Ohutusnõuded olid täidetud, aga siiski toi-
mus põleng. Päästjad lammutasid katust ja kustutasid põ-
lengu kell 17.29.

LEITI LÕHKEKEHI
4. mail tehti kahjutuks Kadrina vallast Võipere külast leitud 
käsigranaat, Haljala vallast Aasu külast leitud tankitõrjegra-
naat ja Lahe külast leitud suitsugranaat, Vinni vallast Mõe-
daku külast leitud reaktiivmürsk ning Tapa vallast Sauvälja 
külast leitud käsigranaat.

Loomade varjupaik avatakse 
Lääne-Viru omavalitsuste koostöös

R akvere linna ja Varjupaikade MTÜ vahel sõlmitud 
riigihankeleping Rakvere linna haldusterritooriumil 
hulkuvatele koertele ja kassidele koduloomade varju-

paigateenuse osutamiseks lõppes 31. detsembril 2019 ja ap-
rilli lõpuni jätkus teenuse osutamine ajutise lepingu alusel. 
Ehkki Rakvere linn soovis lepingut MTÜ-ga veelgi piken-
dada, osutus teenuse eest küsitav summa linna jaoks liiga 
kõrgeks. Koostöö lõppes 30. aprilli seisuga.

Rakvere abilinnapea Rainer Miltopi sõnul algatas Rak-
vere linn mullu sügisel ettepaneku korras Lääne-Virumaa 
Omavalitsuste Liidu kaudu ühiselt uue maakondliku kodu-
tute loomade varjupaiga loomise. Vastavasisulised läbirääki-
mised maakonna omavalitsustega on aktiivselt käimas. Uus 
varjupaik on kavas rajada uude asukohta, senisega võrreldes 
suuremale territooriumile, mis pakub senisest paremaid 
tingimusi. Plaani kohaselt võib uus varjupaik valmida 2021. 
aastal.

Jätkamaks vahepealsel perioodil varjupaiga tööd, kutsus 
Rakvere linn teised maakonna omavalitsused koostööle. 
„Rakvere linna eestvedamisel on kõik Lääne-Virumaa oma-
valitsused ühehäälselt otsustanud avada ühiselt kodutute 
loomade varjupaiga senises asukohas Kasarmu tänaval, 
kuniks valmib uus ja kõikidele tänapäevastele nõuetele vas-
tav varjupaik,“ sõnas Miltop.

Rakvere abilinnapea sõnul alustatakse tööd esimesel 
võimalusel, eeldatavalt järgmise nädala alguses. Samuti 
allkirjastatakse kõikide maakonna omavalitsuste esindajate 
osalusel ühine koostöölepe.

„See on üksmeelne, ühine kokkulepe – solidaarse vastu-
tusega,“ kinnitas Miltop, kelle sõnul oli otsustamine väga 
kiire, ratsionaalne ja osapoolte käitumine koostöövalmis. 
„See näitab, et kui me jõud koondame, oleme ühiselt võime-
lised efektiivseid ja kõigi osapoolte vajadustele vastavaid la-
hendusi leidma,“ lisas ta.

Kuulutaja

Valmistutakse taasavamisteks
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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 paigaldusOÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

SUVEREHVE

KINNISVARA

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

• Müüa renoveeritud 2toaline korter 
Vohnja külas. Uued aknad, põrandad, 
el. juhtmestik, köök, vannituba. Kellel 
huvi see helistab ja saab lisainfot, 
saame kokkuleppele. Hind 15 000 €. 
Tel 5625 3560, Andre

• Müüa värskelt renoveeritud 2toaline 
korter Lepnal, 40,5 m2. Korralik ühistu, 
ahiküte, linna vesi ja kanalisatsioon, 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 remonti vajav maja (rehielamu) 
Kunda lähistel. Kiire. Helistada saab tele-
fonidele 5667 3023 või 5851 5145

• 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

• Müüa garaaž Mulla tänaval. Tel 514  7703

OST

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

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

• 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 elamumaa krundi Rakveres 
alates 1000 m2. Tel 510 2390

• Ostan suvila või väiksema suvemaja. 
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

• Ostan maja/ridaelamu 70 000 €. Lää-
ne-Virumaal. Tel 5192 0913

• Soovin osta garaaži Rakveres. Tel 504 
3520

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

ANNAN ÜÜRILE

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

• Otse omanikult anda üürile 1toaline 
mugavustega korter Kungla tn. Seisu-
kord väga hea. Hind 210 €/kuus + kom-
munaalmaksud ja kõrvalkulud. Lepingu 
sõlmimisel 420 €. Tel 5664 9966, Pille

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

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

• Anda üürile 2toaline korter Haljalas. 
180 € + kom. Maksud. Tel 5340 1555

• 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 atrakt-
sioonid. Üür 150 € + mõõdetavad kulud. 
Lepingu sõlmimisel tuleb maksta 1 kuu 
üür ettemaksuna + 200 € tagatisraha. 
Tel 528 5834

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

• Anda üürile 2toaline kõigi mugavus-
tega möbleeritud (el. pliit, külmkapp, 
pesumasin) korter Rakveres, Roosi tn. 
Üür 180 € + KÜ arve. Info 501 1478

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

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

• Üürile anda 2toaline korter Vinnis. 
Tel 503 9175

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

• Anda üürile Kohtla-Järvel 2toaline 
korter otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile 3toaline korter ahjuküt-
tega Lepnal. Tel 5677 6315

• Pakkuda üksikule inimesele üürikor-
terit eramaja II korrusele kaks tuba 
ja köök, WC ja dušš, mööbel, diivan, 
voodi, külmik, 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, ter-
rass, 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 Audi A4 Avant 2,0 TDI 04/2005.a. 
103 kW, automaat, universaal, must me-
tallik, hooldusraamat, kliima, püsikas, 4 x 
el.aknad, palju lisasid, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere 5903 7780

• Müüa Citroën C3 09/2008.a. 1,4i, 54 kW, 
bensiin, 5 ust, luukpära, hooldusraamat, 
konditsioneer, kehtiv ül. 07/2020, superö-
konoomne, soodsalt! Rakvere 5903 7780

Müüa Fiat Stilo 09/2003.a. 1,6i, 76 kW, 
bensiin, 3 ust, helehall met, täiuslik 
hooldusraamat, sõitnud ainult 139t km, 
uue vääriline, korralik, kehtiv ül. 09/2020, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere 5903 7780

• Müüa Ford Focus Chia 1,8 TDCi 
03/2003.a. 74 kW universaal, helesinine 
metallik, hooldusraamat, konditsioneer, 
4 x el.aknad, hea varustus, puhas auto, 
korralik, soodsalt! Rakvere 5903 7780

• Müüa KIA Ceed TX 07/2007.a. 1,6i 84 
kW, turbodiisel, 5 ust, luukpära, kirsipu-
nane met, täiuslik hooldusraamat, kliima, 
el.aknad, valuveljed, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere, 5903 7780

• 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 Mercedes-Benz 211 2006.a, E 200 
CDI, automaat, must, tehniline ülevaatus 
04.2021.a, läbisõit 290 000 km. Hind 4200 
€. Tel 515 4870

• Müüa Opel Astra 07/2004 1,6i 77 kW, 
luukpära, 5 ust, helesinine met, täius-
lik hooldusraamat, konditsioneer, 2 x 
el.aknad, konks, väga korralik, kehtiv ül. 
08/2020, ökonoomne, soodsalt! Rakvere 
5903 7780

• Müüa väga heas korras Opel Astra 
GTC kupee, 2008. a 1,8 l, 103 kW. 
Manuaal, 5 käiku, bensiin. Kliima 
automaatik. 2 x el.aknad. Ülevaatus 
kehtiv kuni 09.2020. Kindlustus keh-
tiv. Läbisõit 98 900 km. Ostetud uuena 
Eestist. Uued suverehvid valuvelge-
del, uued talverehvid plekkvelgedel.  
Hind 3199 €. Lisainfo: Raul, tel 5331 
5544, Rakvere

• Müüa Opel Astra Station Wagon 
01/2006.a. 77 kW universaal, hõbedane, 
konditsioneer, 2 x el.aknad, valuvelgedel, 
korralik, soodsalt! Rakvere 5903 7780

• Müüa Peugeot 207 Trendy 11/2009.a. 
1.6 HDI 66 kW turbodiisel, tumesinine 
metallik, luukpära, 5 ust, hooldusraa-
mat, konditsioneer, el.aknad, korralik, 
superökonoomne 4-5 l/100 km kohta! 
Rakvere 5903 7780

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

• Müüa Volkswagen Golf 5 Variant 
Trendline 1.9 tdi 01/2008.a. 77 kW, tume-
sinine metallik, turbodiisel, universaal, 
täiuslik hooldusraamat, konditsioneer, 
el.aknad, väga korralik, superökonoom-
ne, soodsalt! 5903 7780 Rakvere

• Müüa mopeed Moto, vähe sõitnud. Tel 
5664 4270

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

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 kõikide Javade osi UAZ amor-
did ja M-401 välimised ukselingid. Tel 
5558 5956

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

• 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. 
Remontivajavad, seisnud, ilma ülevaa-
tuseta, heas korras jne. Samuti pakuvad 
huvi vene masinad. Lääne-Virumaal 
tulen kiirelt kohale. Tel 5357 7108

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

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Nissan Qashqai Acenta 4x4, 07/2012a. 
2.0 (104kw), bensiin, automaat, beež 
met. Sn: 244 450km. 
Hind: 6190.-

Peugeot 208 Active Plus, 10/2016a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, oranž met. 
Sn: 86860km. 
Hind: 6850.-

Nissan Pulsar Visia, 09/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 84 400km. 
Hind: 7990.-

Peugeot 2008 Active Plus, 06/2015a. 
1.4(50kw), diisel, manuaal, must  met. 
Sn: 64 360km. 
Hind: 8990.-

Nissan Pulsar, 04/2016a. 1.2(85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met Sn: 
57962km. 
Hind: 9190.-.

Renault Trafi c, 05/2012a. 2.0(84kW), 
diisel,  manuaal,  must met.  Sn: 
180 930km. 
Hind: 9700.-

Nissan Juke Acenta Tech Pack, 
08/2015a. 1.6(86kw), bensiin, auto-
maat, punane met. Sn: 39 998km. 
Hind: 9990.-

Nissan Qashqai Visia, 04/2016a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. 
Sn: 48410km. 
Hind: 10 790.-

Nissan Qashqai Acenta, 02/2015a. 
1.2(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. 
Sn: 96 480km. 
Hind: 10 990.-

Nissan Qashqai Acenta, 11/2015a. 
1.2(85kw), bensiin, manuaal, punane 
met. Sn: 62 370km. 
Hind: 11 980.-

Nissan Micra N-Connecta, 05/2017a. 
0.9 (66kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 14 570km. 
Hind: 11 990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 01/2015a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, pruun 
met. Sn: 106 290km. 
Hind: 12 190.-

Peugeot 2008, 12/2019a. 1.2(61kw), 
bensiin, manuaal, valge met. Sn: 7km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 02/2017a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, valge met. 
Sn: 65 995km. 
Hind: 14 190.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 
1.2(96kw), bensiin, manuaal, pruun 
met. Sn: 40 860km. 
Hind: 14 950.-

Nissan Qashqai Tekna, 01/2017a. 
1.2(85KW), bensiin ,automaat, hõbe-
dane met. Sn: 60 840km. 
Hind: 15 490.-

Infiniti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), 
diisel, automaat, must met. Sn: 
113 490km. 
Hind: 15 990.-

Nissan X-Trail Acenta Vision Pack, 
09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, manuaal, 
must met. Sn: 25 760km. 
Hind: 16 490.-

Honda CR-V, 01/2016a. 2.0 (114kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 
72 058km. 
Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja Tehno-
loogia pakett, 04/2017a. 1.6(120kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
32 735km. 
Hind: 19 690.-

Ni s s a n  N V 3 0 0  Wo r k i n g  S t a r , 
07/2018a. 1.6(92kw), 9-kohta, diisel, 
manuaal, hall met. Sn: 29 555km. 
Hind: 21 990.-

Nissan Qashqai Tekna+, 01/2019a. 
1.3(117kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 9250km. 
Hind: 22 990.-

Nissan Navara Tekna, 02/2018a. 2.3 
(140kw), diisel, automaat, nelikvedu, 
pruun met. Sn: 7600km. 
Hind: 34 990.-

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

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

 

• Kallurauto teenus (karjääri kallur). 
Tel 503 2269
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KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

* 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

KUULUTUSED 
JÄTKUVAD 

LK 8 

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

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

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

• Veo- ja kolimisteenus. Tagaluuktõs-
tuk. Kandejõud 3 t furgoon 6,1 m pikk, 
2,4 m lai ja 2 m kõrge. Tel 5810 5969

• 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

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

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, pin-
nase aukude puurimine. Tel 5558 3686

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

• 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

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, remont ja rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240

• 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

• Bauroc, fi bo, columbia müürid, lint-
vundamendid, puitkonstruktsioonid, 
puitfassaadid, hoonete renoveerimine, 
terrassi ehitus, ehitusalane konsultat-
sioon. Tel 5646 0674

• 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

• Teostame erinevaid ehitus ja remon-
ditöid. Küsi pakkumist 522 6353 või 
kirjuta Info@tellimeister.ee rohkem infot 
www.tellimeister.ee

• 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 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

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Viru-
maal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone 
vundamentide rajamine. 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 lammu-
tustöid ning prahi utiliseerimist. Pikk 
töö kogemus. 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

• Korstnate ehitus ja remont koos vaja-
like plekitöödega, pikaajaline kogemus 
ja kvaliteetne tulemus. Tehtud töödele 
anname 3 aasta pikkuse garantii. Tel 5618 
9517, joosep.sepp@mail.ee

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

• 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

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877
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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 

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

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 
hooldustööd

•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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

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

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

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

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

MUUD TEENUSED
• Hekkide hoolduslõikus. Tel 514 3787 
Heino

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

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

• Hauaplatside ehitus ja piirete paigal-
dus. Tel 5834 4024

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

• 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

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

• Pakun aknapesu teenust ja hooldust. 
Tel 5609 2200

•  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

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 5672 
7600

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

• 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

• 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
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Osta e-poest www.torujyri.ee
või tule poodi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres või Jõhvis

Tel 510  6247, info@torujyri.ee

Kõik veepumbad -20% • Nibe õhk-vesi  ja maasoojuspumbad -15% • -15% • 2190 € • Septik Strong koos imbväljakuga 2 m  - 999 €, 3 m  - 1199 €

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

www.kuulutaja.ee

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 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 €)

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

Müüa Rakveres
KUIVA 

KÜTTEPUUD 

2 € KOTT!
KUUSK 40 L 

VÕRGUS (30 CM)
Tel 5300 3606

KODU

• Müüa kokkupandav aiamaja. Tel 
5645 1447

• Uued kaarkasvuhooned nelikant-
toru profiiliga soodsalt 3x4; 3x6; 
3x8m. Transport tasuta koju. Info ja 
tellimine 5673 0411

• Müüa kreissaag (ostja hinnaga), mal-
mist vann, malmist pada, suure võim-
susega õuna purusti, 2 seinakella, 1 
laevakell (töötab), 2 põdrasarve aluse-
ga. Tel 5674 0905

• Müüa kasutatud trikitõukeratas 
„Ethic“ (poehind 300 €). Hind 170 €. 
Tel 522 6500

• Müüa vähekasutatud trikiratas, hind 
250 € (poes 400 €). Tel 522 6500

• 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 PS4, 500 gb, kaks juhtmevaba 
pulti, 5 mängu, karp kaasa. Hind 250 
€. Tel 522 6500

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

• Müüa pliidiplaadid 85x53, 76x46, 
70x40, pesumasin Beko eestlaetav, 
kalmistupinke. 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 
kandekott. 3 erinevat reguleeritavat 
suurust: vastsündinud lapsele, imikule 
ja väikelapsele. 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 män-
guautosid, 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 pak-
kuda 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 nõukaaegs eid meeste-ja 
naiste jalgrattaid. Pakkuda ainult heas 
korras rattaid. Tel 5616 5761

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel 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 jul-
gesti! Tel 503 1849

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

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!D!
Kupongi 
esitajale
kõik tooted

Avame Rakvere, 
Võru, Tapa ja Jõgeva 
Pöialpoisi poe 
11. mail. Kõik 
kaubad 11-12 mai 

-25% -25% 

-10%-10%

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 saetud, lõhutud küttepuid, 
kohaletoomisega. Hind 40 €/ruum. Tel 
507 7961

• Müüa toored saare ja lepa 50 cm pikku-
sed küttepuu halud. Tel 5825 8315

• Müüa küttepuid koos kohaletoomisega. 
Tel 514 3328

• Müüa kuivi küttepuid 25 €/m3. Sega-
puud pikkusega 2-3,5 m, läbimõõt 5-20 
cm. Tel 5558 3686

• 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 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 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

Viru Halud OÜ 
müüb kõrge 

kütteväärtusega

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

•Kuiv lepp - 55 eur/rm
•Kuiv lepp võrkkotis 40 l - 

2,9 eur/kott
•Kuiv saar/kask võrkkotis 

40 l - 3,5 eur/kott
•Toores lepp - 40 eur/rm

•Toores haab - 
45 eur/rm

•Toores kask - 50 eur/rm

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

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

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789
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• 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

TEATED

• Alessandra Moetäika/Kirbuturg. 
Moetäika kolis, asume Rakveres, 
Rägavere tee 46, II korrusel. Too 
oma seisma jäänud riided meie 
juurde müüki ja tee nad rahaks ! Oled 
rõõmuga oodatud! Lisainfo 5618 4223

• Kadunud kass Ats Rakvere prügila 
ümbruses. Võib liikuda juba Rakve-
res või mujal, 4 aastane, isane. Tel 
529 1991

• Arli Puukool müüb viljapuid,- põõ-
said, maasika-, vaarika-, mustika-, 
viinapuutaimi, hortensiaid, fl okse ja 
muid püsikuid laupäev, 09.05 Rakvere 
turg 10-12.30, Roela Aldari plats 13.00, 
Laekvere 14.00, Väike-Maarja Coop 
parkla 15.15. Info ja tellimine 518 8465

• ÜLLE BAUMANI ÕMBLUSTÖÖKO-
DA. OLEME AVATUD! Teostame rõi-
vaste remont- ja parandustöid. Meil 
on müügil ka lai valik laste ja naiste 
kleite! Tulge vaatama ja proovima! 
Rohuaia tn 15, Rakvere (kohviku kõr-
val). E-R 11.00-18.00, L 11.00-15.00 
Lisainfo telefonil 5695 6582

• Olen jälle avatud naiskingsepp Kroo-
nikeskuses. E, T, N 9.00-15.00, K 11.00-
18.00.  Ootan! 

Annemäe aiand 

müüb kurgi-, tomati- ja 

paprikataimi,

suvelilli ja teisi amplitaimi.

 E-L 9-18, 

muul ajal kokkuleppel.

Tel 506 9685, 

5648 7435Ostame 

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

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa töökorras uue akuga traktor. 
Hind 1900 €. Tel  5810 0011 Jaanus

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

• Ostan mesilaspered. Tel 506 4184

• Müüa rapsiseemet. Tel 521 3382

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

• Müüa musta mulda 6 €/kant, 
komposteeritud muld, transpordi 
võimalus. Asub Vinnis. Tel 509 2222

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

• Müüa sõelutud musta mulda. Tel 
554 9113

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

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

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

• Müüa hobusesõnnikut. Tel 522 8396

• 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

VANAVARA

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

• Ostan vanemaid naiste-meeste eh-
teid. Võivad vajada ka parandamist. 
Huvitavad ka lauanõud, karpidega 
lusikad, raamatud, seinamaalid, 
ehete karbid ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5351 8660 Liina

• 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

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

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

Kingsepp Vilde 6A jälle avatud: 
ETKR: 9.00-15.00, N: 9.00-17.00

Tel 551 5680
Kohtumiseni!

Kasutatud riiete äri, Vilde 6A 
jälle avatud: 

ETKR: 9.00-15.00, N: 9.00-17.00
Kohtumiseni 

TUTVUS

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

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

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

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

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

PAKUN TÖÖD

• Soovin leida head hooldajat 83 aas-
tasele ja gastrostoomiga naisterahvale 
Rakvere linnas, ööpäevaringselt ja vahe-
tustega. Tel 553 5575

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

• Vajatakse metsaistutajat. Tel 5199 6563

• Vajan kiiresti üks kord nädalas aia 
rohijat Rakveres väikese tasu eest. Tel 
554 6490. Kiire! 

• Pakkuda tööd aia abilisele (riisumine, 
rohimine, värvimine). Töötasu kokkulep-
pel. Tel 553 3835 
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MÕNE REAGA

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

TÄNA MAAILMAS

LOE

Sügava kurbusega teatame, 
et on lahkunud 

meie kallis ema, 
vanaema ja ämm  

VIRVE KASK (BRAUER) 
29. IX 1947–1. V 2020

Leinavad lapsed peredega. 

Ärasaatmine toimub pereringis

Need armsad, kellest äkki jäime ilma, 
on tegelikult alles – meie sees: 
nad on nii ligi, et ei torka silma 
nii nagu valgus tolmukübemes.

  – L. Tungal –

Eestis juba pea kaks kuud 
kehtinud eriolukorra ajal „ko-
lisid“ mitmed kogudused oma 
jumalateenistustega veebi-
keskkonda, kus on olnud ka 
märgatav külastatavuse tõus. 
Alates sellest pühapäevast 
on võimalik kokku saada ka 
pühakodades, kuid jätkuvad 
ka veebiülekanded, et riski-
grupid saaksid turvaliselt ek-
raani vahendusel kõigest osa.

Nõnda on Rakvere Karmeli 
kogudus korraldamas esimest 
korda kristluse põhitõde-
sid tutvustavat Alfa-kursust, 
mis toimub samaaegselt nii 
koguduse ruumides kui in-
terneti vahendusel. Kui Alfa-
kursuse programmi pikkus 
on 12 tundi, siis selle mini-
versioon koosneb kuuest 

loengust, mille käigus räägi-
takse kristlusest, Jeesusest, 
Piiblist, palvest, kogudusest. 

Loengupidajad on pastor 
Gunnar Kotiesen, tippjuht 
Meelis Einstein, pangan-
dusspetsialist Peeter Kop-
pel, religiooni- ja suhtlemis-
psühholoog Tõnu Lehtsaar 
ja õppejõud Sven-Joonatan 
Siibak.

Praktiliselt näeb see välja 
nõnda, et alates 14. maist on 
viiel järjestikusel neljapäe-
va õhtul algusega kell 18.30 
võimalik tulla nii kohale Rak-
veres Narva tn 24 asuvatesse 
ruumidesse kui jälgida loen-
gut otseülekandena Karmeli 
koguduse Facebooki lehe või 
Youtube'i kanali vahendusel. 
Seejärel jagunetakse kohapeal 

väiksematesse gruppidesse, et 
vahetada loengu ajal esile ker-
kinud mõtteid ja arutleda kü-
simuste üle. Ekraani vahen-
dusel saab liituda vestlusgru-
piga Zoomi keskkonnas.

Kursusel osalemiseks pa-
lume registreerida aadressil 
karmelikogudus@gmail.com, 
et saaksime arvestada, kui 
palju on inimesi kohale tule-
mas ja kellele saata Zoomi pa-
roolid grupitööks. Loenguid 
saab veebist kuulata ka ilma 
registreerimata.

Ristiusku tutvustavat Alfa-
kursust korraldavad väga 
erinevad kristlikud kirikud, 
praegu on maailmas käimas 
üle 34 000 Alfa-kursuse 159 
riigis. Kursuse õpiku „Elu kü-
simused“ on kirjutanud ang-

likaani kiriku pastor Nicky 
Gumbel.

Formaadi eripäraks on see, 
et viimane kokkusaamine ei 
ole mitte tavapärases loen-
guvormis kirikus, vaid välja-
sõiduna. Nõnda on planee-
ritud ka seekordse mini-Alfa 
kuues kokkusaamine, kui 
olud seda juuni teises pooles 
võimaldavad.

Olenemata sellest, kas osa-
leda Alfa-kursusel kohale tul-
les või veebi vahendusel, on 
sisu sama: võimalik on enda 
jaoks värskendada või avasta-
da teadmisi ristiusu olemuse 
ja põhimõtete kohta.

Rakvere Karmeli koguduse 
Alfa-meeskond

T äna 118 aastat tagasi, 8. 
mail 1902. aastal purs-
kas Kariibi meres asuval 

Martinique’i saarel Pelée vul-
kaan, millest sai eelmise sa-
jandi ohvrirohkeim vulkaani-
purse, kuna selles hukkus 
hinnanguliselt kuni 40 000 
inimest.

Montagne Pelée (tõlkes: 
Kiilaspäine mägi) vulkaan 
asub Martinique’i saare 
põhjaosas ja on selle kõrgeim 
tipp. Vulkaani kõrgus on 
1397 meetrit, jalami diamee-
ter 15 kilomeetrit. Ovaalse 
kujuga kraater on suurusega 
1000x750 meetrit. Pelée jala-
mil asub tänapäeval vulkaani-
muuseum.

Tegelikult hakkas vulkaan 
aktiivsuse märke näitama 
juba 150 aastat enne 1902. 
aasta katastroofi. Alates 18. 
sajandi keskpaigast kuulsid 
Martinique’i saare elanikud 
aeg-ajalt kärgatusi, plahva-
tusi ning tugevat kõminat, 
mis tuli maa alt. Aga 1753. 
aastal paiskas vulkaan esma-
kordselt välja tuleleeke ning 
järgnevatel aastatel regist-
reeriti veel umbes 30 taolist 
juhtumit. Seejärel jäi vul-
kaan mõneks aastaks vait, siis 
plahvatas uuesti ja vaikis jälle 

aastakümneks.
Kuna uued plahvatused, 

poole sajandi jooksul toimu-
nud harvad gaasipursked ja 
leegitsemised ei mõjutanud 
eriti palju kohalike elanike 
igapäevaelu, siis harjusid ini-
mesed vulkaani veidrustega 
ning ei näinud selles enam 
ohtlikku ja hirmuäratavat 
naabrit.

Vulkaan hakkas aktivisee-
ruma 1902. aasta aprillis ning 
katastroof puhkes kuu aega 
hiljem – 8. mail umbes kella 8 
paiku hommikul. Purskami-
ne algas ootamatult. Vulkaa-
ni jalamile tekkinud praost 
purskas välja tohutu hallikat 
värvi lõõmpilv, mis koosnes 
laavast, aurudest ja gaasidest. 
See tõusis ülespoole ja seejä-
rel tormas mürisedes mööda 
mäekülge alla Saint-Pierre’i 
linna suunas, mis asus vul-
kaanist 8 kilomeetri kaugusel.

Gaasi- ja tuhavool pühkis 
mõne minuti jooksul maa-
pinnalt ilusa ja õitsva Saint-
Pierre’i linna, mida senini oli 
nimetatud Kariibi mere pär-
liks, ning lisaks hävitas sada-
mas seisnud 17 aurulaeva.

Linnaelanikest jäid ellu 
vaid kaks inimest. Linna-
vangla maa-aluses üksikkon-

gis istunud 27-aastane Louis-
Auguste Cyparis (teise nimega 
Ludger Sylbaris), kes oli saa-
nud karistada sõbra ründami-
se eest mõõgaga, leiti elusana 
neli päeva pärast purset. Ta 
oli jäänud ellu tänu akendeta 
kongile, kuhu ei pääsenud sis-
se ei gaas ega tuhk. Hiljem anti 
talle armu ja ta ühines tsirku-
setrupiga, käies jutustamas 
oma imelist pääsemislugu. Ta 
suri 55-aastasena.

Teiseks ellujäänuks oli ääre-
linnas elanud kingsepp Léon 
Compere-Léandre, kes vaa-
tamata saadud põletushaava-
dele elas veel 34 aastat. Tema 
maja jäi lõõmpilvest niivõrd 
kaugele, et mees pääses vaid 
vigastustega, kuigi temaga 
samas majas elanud veel mitu 
inimest hukkusid.

Linnas elas ametlikult um-
bes 28 000 inimest, kuid li-
saks nendele olid linnas en-
dale elukoha leidnud suur 
hulk põgenikke küladest, 
mis asusid plahvatanud mäe 
nõlvadel. Seetõttu oletavad 
ajaloolased, et kõige tõenäo-
lisemalt võis vulkaanipurskes 
hukkuda 36 000 kuni 40 000 
inimest.

Purske ajal ei toimunud 
laava väljavoolu, kuid hil-

jem kerkis vulkaanist välja 
tohutusuur laavatropp terava 
kalju kujul (kõrgus 375 meet-
rit, läbimõõt kuni 100 meet-
rit). Umbes aasta pärast hak-
kas see teravik järk-järgult 
purunema ja vulkaan sai ta-
gasi endise kuju. Martinique’i 
saare piirkonnas merepõhjas 
toimunud uuringud näitasid 
hiljem, et see vulkaani sise-
musse tekkinud kalju langes 
mitusada meetrit allapoole.

1902. aasta vulkaanipurse 
oli ainulaadne oma toimu-
mise mehhanismi poolest, 
sest see ei alanud tipust, vaid 
mäenõlvadelt. Pärast seda 
sündmust võtsid vulkaa-
niteadlased kasutusele uue 
termini – Pelée-tüüpi pur-
se, mida iseloomustab lõõm-
pilvede esinemine.

Aga Pelée vulkaan purs-
kas veel 1929. aastal, kuid 
tookord enam suurt kahju ei 
tekitanud. Vulkaan on prae-
gugi aktiivne. Saint-Pierre’i 
linna ei ehitatud enam kunagi 
täies hiilguses ja ulatuses üles, 
kuigi mõned külad samasse 
kohta tekkisid. Praegu on sel-
les piirkonnas elanikke 5000 
ringis.

Allan Espenberg

Teadmisi kristluse põhitõdedest saab värskendada tasuta loengutega

1902: vulkaanipurse hävitas hetkega suure linna Advokaat, ema, võitleja
Ülehomme saab vaadata järgmist osa Briti krimidraamast 
„Hoides usku“, mille südikaks kangelannaks on väikelinna 
advokaat ja kolme lapse ema Faith Howells. Praegu jookseb 
ETV ekraanil sarja teine hooaeg, esimest hooaega saab vaa-
data rahvusringhäälingu uuelt veebiplatvormilt Jupiter.

Esimese hooaja peasündmuseks oli Faithi (mängib Eve 
Myles) abikaasa Evani (Bradley Freegard) kadumine. Mees, 
kes on ametilt samuti advokaat abielupaari ühises firmas, vii-
bis teadmata asukohas ligi kümme päeva.

Faith asus meest innukalt otsima, mille käigus sattus ta 
arestikambrisse, seisis püstolitoru ees, sotsiaalamet võttis ära 
tema lapsed ja pisut hiljem päästis ta tütre pantvangistajate 
käest. Samuti sai ta teada perefirma võlgadest, perekondlikust 
saladusest, kohalike mafioosode tegemistest, abikaasa salai-
dentiteedist ja huvist stripiklubide vastu. Ja peaaegu armus 
ühte klienti.

Teise hooaja sündmustikus on Faith kõige selle eelneva 
tõttu Evanis pettunud ja emotsionaalselt temast eemaldunud. 
Hooaja keskseks teemaks on olnud mõrvaprotsess ühe ko-
haliku taluniku lese Madleni üle, keda süüdistatakse abikaa-
sa mahalaskmises. Faith tunneb, et mõistab tänu oma koge-
mustele, mida Madlen läbi elab ja asub teda kohtus kaitsma. 
Paraku mõistetakse naine esimese hooga süüdi. Kuid Faith ei 
anna alla ja püüab leida uusi tõendeid.

Samuti on Faithile suureks väljakutseks lahendada Evani 
tekitatud probleemid kohaliku maffia ristiema Gael Reardo-
niga. Faithil on endiselt tunded Steve Baldini vastu, kes aitas 
teda Evani otsimisel. Ning eelmises osas sai Evan koju vang-
last. Siit saabki lugu ülehomme edasi vaadata.

Seriaal võeti üles üsna väikese eelarvega paralleelselt inglise 
keeles ja kõmri keeles. Viimane on ametlik keel Walesis, mis 
on Suurbritannia kultuuriline piirkond kolme miljoniga ela-
nikuga. Just seal toimub sarja tegevus.

Esmalt jooksis sari kõmrikeelsena ühes Walesi telejaamas 
ning kogus seal 25 aasta suurimad vaatajanumbrid. 2018. aas-
ta kevadtalvel pani Briti suur telekompanii BBC sarja inglis-
keelsena üles oma veebikanalisse.

Veebivaatamiste arv jõudis maikuu lõpuks ligi üheksa mil-
jonini ja siis otsustati panna sari jooksma oma kõige paremas-
se kanalisse BBC One kõige paremale eetriajale argiõhtul kell 
üheksa. Aasta hiljem jõudis ekraanile teleloo teine hooaeg. 

Tähelepanuväärseks sarja juures on asjaolu, et peaosalisi 
mängivad näitlejad on abikaasad ka päriselus. Nad on rääki-
nud, et tänu sellele tunnetavad nad võtteplatsil partnerit väga 
hästi ja oskavad teineteisega koos olla sundimatult ja loomu-
likult. Ilmselt tasub siit otsida „saladust“, miks vaatajatele sarja 
tegelased nii ehedad tunduvad.

Tõnu Lilleorg
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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 €

Broneeri aeg ülevaatuseks
tel 58 177 000
Kreutzwaldi 22a, Rakvere

ERIPAKKUMINE
TASUTA SÕIDUKI ROOSTEKONTROLL

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R L

P

- 9-17, 9-12

suletud

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

NORAX KOOLITUSKESKUS

Info ja registreerimine tel 32 25 060, Rohuaia 6, Rakvere või
info@noraxkoolitus.ee; www.noraxkoolitus.ee

Veoautojuhi täienduskoolitus

B-kat autokool

E-autokool (teooria.ee)

16. mai (L, P kell 9.00)

25. mai (E, T kell 16.00)

Alustada saab igal ajal!

Tasuda saab mitmes osas.

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

8., 15., 22. ja 29. mai

15. ja 29. mai

Avatud: E-R 9-18, L 9-15
Rakvere, Turu plats 5

Tel 5647 3004

* REMONTE

* ALPINA

* RIEKER

* JANA

* TAMARIS

* CAPRICE

MAIS KÕIK JALATSID

-20%
TÄISHINNAST!
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