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Kallis Silja!Kallis Silja!
Hiigelsuured õnnesoovid!Hiigelsuured õnnesoovid!

Kuulutaja meeskondKuulutaja meeskond

HINNAD RAKVERE TURUL 14. 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

Tomat (Poola) kg 3,50 4,00

Tomat (Eesti) kg 6,00

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 4,90

Maasikad (Eesti) kg 16,00

Kultuurmustikad (Kreeka) kg 10,00 12,00

Vaarikad (Hispaania) 125g karp 2,50

Õunad kg 1,50

Arbuus (Maroko) kg 2,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Kodused vahvlid tk 1,00

Juuretisega käsitööleib 500g 2,50

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00

Värske räim kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

REEDEL (15.05) ja LAUPÄEVAL (16.05) TURUL SUUR 
SUVELILLEDE ja TAIMEDE MÜÜK! 
Kaupa pakuvad aiandid ja kohalikud 

taimekasvatajad.

Puukool müüb turul viljapuude istikuid, maasika- ja 
vaarikataimi laupäeval (16.05) kella 11.30 – 13.00.

Info tel.3223877; turg@ogelektra.ee

Saunafestival 
lükkub järgmisse aastasse
Korraldusmeeskond on võtnud vastu otsuse lükata esma-
kordselt Võsul toimuma pidanud Eesti saunafestival 2021. 
aastasse.

„Maailmas laastamistööd tegev COVID-19 pandeemia ja 
Eestis kehtestatud eriolukord on pannud kõik ettevõtted, 
korraldajad ja ka omavalitsused suure surve alla. Jätkuvalt 
prognoosimatu viiruse käitumine ja ebaselgus sündmuste 
korraldamise turvalisuses külastajale ei jäta meile muid va-
likuid. See otsus on meile kurb, aga oleme kindlad, et külas-
taja tervis ja turvalisus peavad alati olema seatud esikohale,“ 
seisab sellekohases teates.

Korraldajad avaldavad tänu toetajatele ja partneritele hea 
koostöö eest ettevalmistuste tegemisel. „Vabandame teie 
ees, kuid loodame, et toetate meie otsust,“ märgivad nad.

Tänavuseks festivaliks soetatud piletid ostetakse täis-
hinnaga tagasi. Saunafestivali uueks ajaks on plaanitud järg-
mise aasta 17. juuli.

Kuulutaja

A meeriklannast Ellen 
Churchist sai esimene 
naissoost lennusaat-

ja, kes julges uue väljakutse 
vastu võtta ja pidevalt ühest 
linnast teise lennata. Esma-
kordselt astus ta stjuardessina 
lennuki pardale täna 90 aastat 
tagasi, 15. mail 1930. aastal.

Pole kaugeltki üldtuntud 
fakt, et kuni 1930. aastate-
ni töötasid reisilennukitel 
lennusaatjatena eranditult 
mehed. Esimeseks stjuuardiks 
oli 1912. aastal sakslane Hein-
rich Kubis. Tänapäeval on 
peaaegu vastupidi ja lennu-
saatjateks on enamasti naised. 
Aga ligi sada aastat tagasi oldi 
seisukohal, et naisterahvad ei 
sobi lennukite pardal mitte 
ühekski tööks. See arvamus 
kehtis senini, kuni ilmus välja 
Ellen Church.

Ellen sündis 22. septemb-
ril 1904. aastal Iowa osariigis 
Cresco linnas ja suurem osa 
tema lapsepõlvest möödus 
vanemate farmis, mis asus 
Cresco lennuvälja lähistel. 
Väike Ellen nägi iga päev 
startivaid ja maanduvaid len-
nukeid ning taoline vaatepilt 
lummas teda. Seetõttu võib 
kindel olla, et täiskasvanuna 
ei tahtnud ta kindlasti saada 
farmeri abikaasaks ja asuda 
hoolitsema lehmade eest.

22-aastaselt sai Ellen med-
õediplomi ja hakkas töö-

le haiglas. Kuid armastus 
lennukite vastu ei jätnud 
neiut maha, mistõttu läks 
ta õppima pilootide kursu-
sele, mille lõppedes sai ta 
lenduritunnistuse.

Veebruaris 1930 astus Ellen 
Church sisse lennukompa-
niisse Boeing Air Transport, 
mis praegu kannab nime 
United Airlines. Pärast koh-
tumist kompanii juhi Steve 
Stimpsoniga sai naine aru, et 
piloodiks ei võeta teda mitte 
mingil tingimusel. Seetõttu 
pakkus ta välja mõtte, et len-
nuki pardal võiksid olla mõ-
ned medõed.

Tol ajal kartsid paljud rei-
sijad lennukiga lennata, kus-
juures see kartus polnud laest 
võetud. On fakt, et tollal toi-
mus lennukatastroofe tun-
duvalt sagedamini kui täna-
päeval. Lennukid lenda-
sid madalal ja pilvedest all-
pool ning seda ka halbade 
ilmastikutingimuste korral. 
Seetõttu tegi Ellen õige ar-
vestuse: kui lennuki pardal 
askeldab noor naisterahvas, 
kes ei karda midagi, siis pole 
ka ülejäänud reisijatel midagi 
karta.

„Arvan, et naisterahva vii-
bimine lennukisalongis on 
hea eeskätt psühholoogiliselt. 
Kas meesreisija tahab tun-
nistada, et ta pelgab lenda-
mist, kui tema kõrval töötab 

noor neiu?“ mõtiskles Ellen 
Church intervjuus ajakirjale 
Time.

Ellen suutiski Stimpsonit 
veenda ja kompaniijuht andis 
naisele kolm kuud aega, et ta 
leiaks endale lisaks veel seitse 
samasugust kartmatut med-
õde, kes oleksid nõus töötama 
lennukites. Mõni aeg hiljem 
olidki sellised naised leitud, 
kes võeti tööle kolmekuulise 
katseajaga.

Ellen Church sooritas 
oma esimese reisi 15. mail 
1930. aastal, kui lendas San 
Franciscost Cheyenne’i linna 
ja sealt edasi Chicagosse. El-
leni esimene lennureis kestis 
20 tundi ning lennuk Boeing-
80A tegi selle aja jooksul 
ühtekokku 13 vahepeatust. 
Lennukis oli 14 reisijat. Pä-
rast seda lendu hakati Ellenit 
nimetama Lendavaks med-
õeks (Flying Nurse). Aga 
sellest, et lennukis usaldati 
mingi roll naisterahvale, sai 
tõeline sensatsioon.

Edu oli vapustav ja innus-
tav: noored ja ilusad näitsikud 
aitasid reisijatel pikka lendu 
üle elada, vestlesid nendega, 
rahustasid närvilisi reisijaid 
ja kandsid neile ette toitu. 
Muide, United Airlines oli 
esimene lennukompanii maa-
ilmas, mis hakkas reisijatele 
toitu pakkuma. Ei möödu-
nud kuudki, kui peaaegu kõik 

USA lennukompaniid hakka-
sid lennusaatjateks tööle võt-
ma naisi.

Samas kirjutas ajakiri Time, 
et esimeste stjuardesside ehk 
„taevatüdrukute“ (sky girls) 
väljavalimine ja töölevõtmine 
oli läbinisti seksistliku iseloo-
muga. Nii pidid kandideeri-
jad olema vallalised, neil ei 
tohtinud olla lapsi, nad pidid 
olema ilusad, kena kehaehitu-
sega, sümpaatsed, intelligent-
sed. Lisaks veel ka noored 
(21- kuni 25-aastased) ning 
miniatuursed ja väikesekas-
vulised – naiste kaal võis jää-
da 45 kuni 52 kilogrammi 
vahemikku ja pikkus ei toh-
tinud olla üle 163 sentimeet-
ri. Samuti oli stjuardesside 
puhul oluline pärineda heast 
perekonnast ja omada laitma-
tut iseloomu.

Kuni Teise maailmasõjani 
pidid stjuardessideks olema 
üksnes diplomeeritud med-
õed, kuid kuna pärast sõda 
ei jätkunud medõdesid kõi-
gile tsiviillendudele, siis seda 
nõuet pehmendati. Kuid 
naiste välimuse osas jäid nõu-
ded püsima.

Esimeseks Euroopa lennu-
kompaniiks, mis võttis tööle 
naislennusaatja, oli 1934. aas-
tal Swissair, millele järgnes 
1938. aastal Lufthansa.

Allan Espenberg

K oolitusfirma Edu Aka-
deemia juht Roland 
Tokko ning tema sõ-

ber Harald Lepisk said ühiselt 
valmis raamatuga „Minu elu 
kutse“, mis on Haraldi sõnul 
mõeldud kõigile, kes alles ot-
sivad oma suunda või on sel-
le juba leidnud, aga vajavad 
nõu ja inspiratsiooni esimeste 
sammude tegemiseks unis-
tuste elu poole.

Raamatu kirjutamise idee 
said mehed ühel pikal bussi-
sõidul Tartusse, mille jook-
sul koos paljud maailma asjad 
läbi arutati. „Ma olen alati 
oma koolitustel rääkinud, et 
eesmärk, see on unistus, mil-
lel on tähtaeg. Olin ka varem 
mõelnud, et võiksin ju kõik 
aastate jooksul oma koolitus-
tel räägitu kunagi kirja panna. 
Minu raamat oli otsekui unis-
tus, millel polnud tähtaega. 
Kui aga siis Roland helistas 
ja pakkus kaasautorlust, läks 
mul mõte käima ja nii see 
raamat kokku sai,“ muljetas 
Harald.

„Plaanisime raamatupoes 
suurt esitlust, mis tänases 
olukorras ära jäi. Otsustasi-
me teha esitluse virtuaalselt. 
Ja ühtlasi võtsime eesmärgiks 
teha Eesti läbi aegade suurim 
raamatuesitlus. Ja see meil 
õnnestuski! Webinariruumis 
käis esitluse ajal 799 osalejat, 
järele vaatas sealt 103 ini-

mest. Facebooki live’ides vaa-
tas esitlust 6500 osalejat,“ rää-
kis Harald, kuidas kriisi ajal 
esitluseks uus võimalus leiti.

Autorite sõnul kirjutati see 
raamat, et meie ümber oleks 
rohkem inimesi, kes päriselt 
hoolivad oma tööst ja kes ta-
havad igal hommikul ärgata 
ja tegutsema hakata.

„Raamatu eesmärgiks on 
aidata inimestel leida üles see 
oma kirg, oma kutsumus. Ise-
gi praegune kõige menukam 
slogan „Püsige kodus“ näitab 
paljudele meie seast kätte uue 
teeotsa. „Kuldsed käerauad“ 
ehk hea palk, mille pärast sa-
geli enda jaoks ebameeldivat 
tööd tehakse, on lahti tehtud. 
Nii paljud andekad inimesed 
on tööturul äkitselt olemas, 
valmis tegema midagi täiesti 
uut. Tööandjate jaoks on saa-
daval nii palju talente, kellega 
nad muidu mitte iialgi ei koh-
tuks,“ nentis Harald, lisades 
et praegu on hea aeg süüvida 
sellesse, millist tööd tegelikult 
teha soovitakse.

Psühholoog ja karjääri-
nõustaja Tiina Saar-Veelmaa 
julgustab tulevikku positiiv-
selt vaatama. „Kui senine töö 
praeguses vormis saab otsa, 
pole praegune olukord mitte 
alternatiiv senisele elule, vaid 
uute võimaluste aeg,“ rõhutas 
psühholoog.

Tiina on põhjalikult uuri-

nud tööõnne valemit. „Ini-
mesed tahavad teha tööd, mis 
muudab maailma paremaks. 
Teiseks soovivad inimesed, 
et tööst jääks jälg. Miks Ees-
tis on kutseharidus nii popu-
laarne? Miks täiskasvanud 
lähevad sepaks ja maastiku-
arhitektiks õppima? Ka uues 
eneseteostuses on inimese 
jaoks oluline, et jääks mingi 
jälg, olgu selleks tükk haritud 
maad, mõni huvitav toode 
või raamat. Kolmas oluli-
ne asi on, et saaksin tööl olla 
mina ise,“ teab Tiina.

Praegusel ajal tunnevad ini-
mesed end eriti ärevalt, tead-
matus tuleviku suhtes tekitab 
üha uusi hirme. „Hirm tekib 
siis, kui oleme kinni oma mõ-
tetes ja püüame kõikide teiste 
inimeste arvamuste ja oma 
mõtete kombineerimisel teha 
järeldusi ja tegutseda,“ selgitas 
autor Roland. „Kuid arvamu-
sed lähevad üksteisega vastu-
ollu ja inimene satub otsus-
tamatuse lõksu. Või teeb ot-
suse hirmust lähtuvalt. Kuid 
hirmust lähtuvalt tegutsedes 
on väga tõenäoline, et ta 
teeb ebaratsionaalseid ja läbi-
mõtlemata otsuseid.“

Aga kuidas hirmu selja taha 
jätta? „Minge peast südames-
se! Ehk hirmust uskumisse. 
Kui tulete oma peast süda-
messe, annab see usku ja kui 
inimesel on rohkem usku kui 

hirmu, hakkab ta tegutsema,“ 
kinnitas koolitaja ning soovi-
tas hirmust ülesaamiseks eel-
kõige meditatsiooni.

Kaire Kenk

„Minu elu kutse“ räägib kutsumuse leidmisest

1930: maailm sai esimese stjuardessi
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UUDISED

18.–24. maini võtab Lääne-Viru 
Jäätmekeskus need lahti-
olekuaegadel tasuta vastu!!

Rakvere linna

KEVADISED LEHEPÄEVAD

Vinni vald, Piira küla

telefon 6165165 
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KRAABI KREISILINNAS KÕIK LEHED KOKKU!

Varsti algab Rakvere Jakobsoni 
tänava rekonstrueerimine

R akvere linnavalitsus otsustas oma 11. mai istungil 
väljastada ehitusloa Rakvere linna C. R. Jakobsoni 
tänava rekonstrueerimiseks Parkali ja Kastani täna-

vate vahelises lõigus.
Rakvere abilinnapea Rainer Miltopi sõnul on antud 

tänavalõigu ümberehitus üks käesoleva aasta suurematest 
teeehitusprojektidest Rakveres, kus linn jätkab olulise sõl-
me väljaehitamisega.

Rakvere linnaarhitekti Angeelika Pärna sõnul lahenda-
takse kahe erineva ja olulise suuna ristumispunkt. „Projekti 
käigus pikendatakse Parkali tänava jalakäijate ala Pika tä-
nava suunas ning C. R. Jakobsoni tänav Pihlaka kohvikust 
kuni Kastani ringini saab loogilisema sõiduteesuuna,“ rääkis 
Pärna.

Linnaarhitekt lisas, et parkimiskohtade arv parklas ei 
muutu, küll aga jäävad osad parkimiskohad teisele poole 
sõiduteed. See annab hea võimaluse Pihlaka külastajatele 
sõiduteed ületamata kohvikusse minna. Parkali ja Jakobsoni 
ristumiskohta tekib tõstetud kivikattega sõiduteeala, kus on 
alandatud kiirus.

Rainer Miltopi sõnul alustatakse rekonstrueerimisprojek-
ti ettevalmistustöödega paari nädala pärast ja ehitus algab 
juuni esimeses pooles. Töid tehakse etapiviisiliselt ja tänava-
lõik jääb liiklusele avatuks. Samuti säilib kinnistuomanike 
ligipääs oma kinnistutele.

Kuulutaja

Õppus Kevadtorm toi-
mus sel aastal 25. april-
list 8. maini ning osale-
jate arvuks oli 10 000 
asemel 3500. Põhi-
eesmärk sai siiski 
täidetud.

Liisi Kanna

Eriolukorrast tingituna jäi 
Kevadtormil laialdast ter-
ritooriumi hõlmav taktika-
line õppuse osa Kesk-Ees-
tis tänavu ära. Selle asemel 
pandi osalevate üksuste os-
kused proovile kaitseväe 
keskpolügoonil.

Leitnant Taavi Laasik 
kaitseväe peastaabi pressi-
jaoskonnast nentis, et õppuse 
toimumiskoht pani Kevad-
tormi tegevustele teatud pii-
rangud, kuna kaitseväe kesk-
polügoon seab taktikaliste 

tegevuste harjutamisel üksus-
tele omad piirid.

„Samuti on tegemist kaitse-
väelastele tuttava keskkon-
naga, mis ei pruugi pakkuda 
osalejatele maastikul niivõrd 
suurt väljakutset tegevuste 
planeerimise ja läbiharjuta-
mise juures, kui see oleks ol-
nud esialgselt õppuse tegevu-
seks planeeritud piirkonnas 
Kesk-Eestis,“ kommenteeris 
Laasik.

Samas nentis ta, et Kevad-
tormi põhieesmärk on anda 
hinnang väljaõppetsüklit 
lõpetavatele üksustele ning 
hoolimata õppuse muutu-
nud formaadist ei jäänud ka 
sel aastal midagi kriitilist te-
gemata. „Eelkõige said välja-
õppetsüklit lõpetavad aja-
teenijad vajaliku kogemuse 
ning koostöövõimaluse Eestis 
paiknevate NATO liitlaste la-
hingugrupi kaitseväelastega,“ 
märkis Laasik.

Õppuse esimese poole 
moodustas väliharjutus, mil-
le käigus mängiti maastikul 
läbi etteantud taktikaline 
olukord, kus ajateenijate ük-
sustele etendas vastase rolli 1. 
jalaväebrigaad, mille põhijõu 
moodustavad jalaväe lahingu-
masinatel liikuvad Scouts-
pataljon ja NATO liitlaste 
lahingugrupp.

Õppuse teises pooles toi-
musid 13. ja 21. jalaväepatal-
joni lahinglaskmised, mille 
eesmärgiks oli kaitselahin-
gu harjutamine koos tule- ja 
pioneeritoetuse, vasturün-
nakute ning soomusüksus-
te toetusega. Jalaväepatal-
jonide manöövreid toetasid 
lahinglaskmistel üksused 1. 
jalaväebrigaadist ning NATO 
liitlaste lahingugrupist, sa-
muti tegid õppusel koostööd 
õhutulejuhtidega USA stra-
teegilised pommitajad B1.

Reservväelased
Sel aastal ei kutsutud eriolu-
korra tõttu õppusele Kevad-
torm reservväelasi, väljaarva-
tud mõned üksikud vabataht-
likult selleks soovi avaldanud. 
Leitnant Laasiku sõnul oli 
esialgu õppusest planeeritud 
osa võtma koos liitlaste ja 
reservväelastega ligi 10 000 
osalejat, muudatuste järel 
oli osalejate arvuks ligi 3500 
kaitseväelast.

„Samas on reservvägi ja 
-väelased just Eesti riigikait-
se selgrooks, mistõttu nende 
õppusele kutsumine ja seal 
harjutamine on ülimalt tarvi-
lik. Ajateenistuse läbinud re-
servväelastele on vajalik oma 
oskusi järjepidevalt täiendada 
ja lihvida reservõppekogune-

mistel, et reservväe üksused 
oleksid valmis oskuslikuks 
tegutsemiseks. Kahjuks ei ol-
nud seda eriolukorra tõttu sel 
aastal soovitud mahus võima-
lik teha,“ tõdes ta.

Kaitseliitlased
Kaitseliit lõi õppusel kaa-
sa väikese koosseisuga nel-
jal päeval, peamiselt vastu-
tegevuses kaitseväe üksus-
tele. Kokku osales sadakond 
kaitseliitlast Alutaguse, Jõ-
geva ja Viru malevast. Kõik 
kolm (lisaks Järva malev) 
kuuluvad Kirde maakaitse-
ringkonda ning on ühtse 
juhtimise all. Õppusel osa-
leti Viru maleva pealiku ko-
lonelleitnant Jaanus Ainsalu 
juhtimisel.

„Meile oli see lisavõima-
lus treenida ning testida va-
rustust, kuna sellel aastal ei 
olnud kavas osaleda Kevad-
tormil rohkem kui staabis ja 
vahekohtunikena,“ selgitas 
kolonelleitnant Ainsalu, miks 
Kirde maakaitseringkond 
oma üksusega välja läks.

Samuti märkis maleva-
pealik, et eriolukorra tõttu 
pole Kaitseliit väljaõpet ära 
jätnud. „Teeme teisel ajal, na-
tuke teismoodi, oleme paind-
likud ja viime planeeritud 
üritused läbi,“ sõnas Ainsalu.

Lõppes plaanitust 
väiksemahulisem Kevadtorm
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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

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.comSUVEREHVE

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

• 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 2toaline korter otse omanikult 
Tapa, Ülesõidu 5a. Hind 22 000 €. Lisain-
fot tel 5648 7826

• Müüa otse omanikult 2toaline (48 m2) 
avatud köögiga san. remonti vajav korter 
Triigi külas, Väike-Maarja vald, Lääne-Vi-
rumaa. Hind 8000 €. Tel 5616 2388

• 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 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 Rakvere kesklinnas kivimajas 
3toaline puukütte ja madalate kom-
munaalkuludega korter. Küsi lisainfot 
tel 512 1708

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

• Müüa remonti vajav maja (rehielamu) 
Kunda lähistel. Kiire. Helistada saab tele-
fonidele 5667 3023 või 5851 5145

• Müüa Nurmelä elamumaa Kadrina 
vallas 5318 m2. Tel 5698 2788

OST

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

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

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

• Soov osta Rakvere ümbruses elamu-
maad või maja (võib vajada ka remonti.) 
Tel 5907 1895

• Soovin osta suvila või väiksema maja 
Võsul, võib vajada remonti. Tel 5333 9060

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

• Ostan elamumaa krundi Rakveres 
alates 1000 m2. Tel 510 2390

• Ostan maja/ridaelamu, hind 70 000 €. 
Lääne-Virumaal. Tel 5192 0913

• Soovin osta garaaži Rakveres. Tel 504 
3520

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

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

• Ostan metsamaad, põllumaad, talu-
kohti koos hoonetega, hooned võivad 
olla ka lagunenud ja kehvas seisus. Küsige 
konkurentsivõimelist hinnapakkumist, 
kiire ja korrektne asjaajamine. Lisainfo 
telefonil 517 0056 või metsahalduse@
gmail.com

ANNAN ÜÜRILE

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

• Otse omanikult anda üürile 1toaline 
mugavustega, möbleeritud korter Kungla 
tn. Seisukord väga hea. Hind 200 €/ kuus+ 
kom. ja kõrvalkulud. Lepingu sõlmimisel 
400 €. Tel 5664 9966 Pille

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

• 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

• Üürile anda renoveeritud 2toaline 
ahjuküttega korter Haljalas. Üür 180 € 
+ kommunaalid keskmiselt 40 € kuu + 
elekter. Info telefonil 5667 0958

• Anda üürile 3toaline korter ahjuküttega 
Lepnal. Tel 5677 6315

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Avant 2,0 TDI 04/2005.a. 
103 kW, automaat, universaal, must me-
tallik, hooldusraamat, kliima, püsikas, 
4xel.aknad, palju lisasid, superökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere 5903 7780

• 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 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, 
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, 
4xel.aknad, hea varustus, puhas auto, 
korralik, 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 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 Opel Astra 07/2004 1,6i 77 kW, 
luukpära, 5 ust, helesinine met, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 2xel.
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, 2xel.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 Toyota Corolla Verso aastast 
08.2008, 2,2, 100kW, diisel, 6 käiku, ma-
nuaal käigukast. Hõbedane metallikvärv, 
veokonks, järgmine ülevaatus 04.2021. a. 
Tel 5198 4922, e-post tom03@hot.ee

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

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

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

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

• Ostan igas seisukorras sõidukeid, 
maastureid, kaubikuid! Tel 5565 
9595

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

• Soovin osta BMW või Sierra, MB, Lada, 
hind kuni 1000 €. Tel 5632 3142

• Ostan igas seisukorras sõidukeid. Re-
montivajavad, seisnud, heas korras jne. 
Romud kustutan arvelt. Huvi pakuvad 
ka vene masinad. Sobivusel tulen kohe 
järgi. Tel 5357 7108

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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

• Pakun veo- ja kallurteenust ning 
tõstevõimalust. Kast kallutab kolme 
külge! Töötame igapäev! MÜÜA SÕE-
LUTUD MULDA! Tel 5781 3410

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

 

• Kallurauto teenus (karjääri kallur). 
Tel 503 2269

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

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

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

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

• 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 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
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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

* 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.)

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

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

KAEVETEENUSED

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

• 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

• Teostan vannitubade plaatimis ,esi-
kud jne ja elamispindade remondi töid 
kuni tapeetimiseni välja. Lisaks võib ka 
pakkuda aedade värvimist ja väliterassi 
ehitust. Tel 5684 3839

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

• Liivapritsitööd. Puidu, kivi ja maja 
fassaadi puhastus. Tel 518 8770

• Metalli- ja keevitustööd. Valmistan 
metallist aedu, piirdeid, väravaid, vari-
katuseid, reklaamtulpasid, rattahoidjaid, 
kalmistupinke, muid metallist esemeid 
ja konstruktsioone (prügimajad, ken-
nelpuurid, tõkkepuud jm). Tsinkimise 
võimalus. Tel 5621 1330, piksmetall.ee

• Teostame kõiki ehitus-ja remonttöid, 
nii eramutes kui korterites. Vannitoad, 
siseviimistlus, soojustamine, voodri-
vahetus, terrassid jne. Santehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Tel 5808 5965

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

• 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

• 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

• Teostame ventilatsiooni töid eramaja-
dele, vajadusel ka projekt. Tel 5197 0125

• 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

• 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 lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Maalritööd. Tel 503 0406

• 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 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

• 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

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

KÕIK TELLINGU 
LAHENDUSED 

PARIMA HINNAGA

• Projekteerimine • 
• Rent •

• Paigaldus •

Tel 5694 2226
5667 9259

A&O meeskond 
teostab 

järgnevaid töid:
 üldehitus, ehitustööd, 
ehitusremonttööd
 terrasside ehitus
 piirdeaedade ehitus, 
piirdeaiad
 kuuride ehitus, kõrval-
hoonete ehitus
 eramaja ehitus
 prügimajade ehitus, 
prügimajad
 tänavakivi paigaldus, 
kõnniteed
 katuste ehitus, katusetööd
 vundamentide ja soklite 
soojustamine, soojustustööd
 lammutustööd 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
või helista meile
 +372 5566 6811 

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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com
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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
                     

Ed. Vilde 6a, Rakvere
E-R   9-18 L      10-15 P   Suletud

HIND 20 €

Jumestus, 
ripsmepikendused

tel 5612 7727

• 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

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

 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

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Soojusta PUR vahuga.
www.pinnakatted.ee

Tel 503 1157

S

MUUD TEENUSED

• Tantsumuusika ühemehebändilt. Tel 
514 9885

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 514 3787, 
Heino

• Hekilõikus. Tel 507 3463, Hallan

• Suurpuhastus, kodukoristus ja akende 
pesemine. Tel 5616 2388, ouodal@hot-
mail.com või Facebookis Odal OÜ

• 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

• Biopuhastite ning septikute paigal-
dus ja müük. Tel 5757 0202, erlend@
eestiseptik.ee

• 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

• 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

• 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

• 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

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

KODU

• Soovin osta põllukivi, kiviaia tegemi-
seks. Tel 502 5390

• Müüa majapidamisest ülejäänud asju. 
Jalgrattad (uued ja remonti vajavad), köö-
gitoolid, elektrigrill, raudrattad, plastikust 
aiatoolid, uus grill 17’’, el. hekilõikur, väike 
elektripliit, malmist kuusejalg, kapsa-
riivid, kaltsuvaibad, villane tekk, naa-
ritsanahad, külgkardinad, nõukaaegne 
vahvliküpsetaja, vanad käekellad, Norma 
märgid, kristallkausid, kristallkarahvin 6 
klaasiga, naiste joped, kostüümid, saa-
pad, kummikud jm. Asuvad Rakveres. 
Tel 5358 4840

• Ostan raamatuid „Seiklusjutte maalt ja 
merelt“. Tel 5645 1242

• Müüa kokkupandav aiamaja. Tel 
5645 1447

• Vahetada ilus vana kiiktool „Seik-
lusjutte maalt ja merelt“ vastu. Tel 
5645 1242

• Ära anda hunnik aknaraame koos 
klaasidega. Tel  502 5069

• Müüa 2 kiviveoalust, 7x3 ja 6x2.5, olid 
rakenduses linttraktoriga, 100 €. Tel 
502 5069

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

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

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

*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 Rakveres
KUIVA 

KÜTTEPUUD 

2 € KOTT!
KUUSK 40 L 

VÕRGUS (30 CM)
Tel 5300 3606

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

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%

• Müüa täispuidust söögilaud - 150 € 
(värv tume lakk), toidukuivati - 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! 

• Müüa tugev käru raam. Uued „Dor-
meo“ madratsid (2 m x 90 cm) 40 €. 
Laste köis kiik 20 €. Uus kett tali 45 €. 
Tel 5685 8009

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

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

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

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

LOE

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

• OÜ Puider müüb sanglepa küttepindu. 
Samas müügil ka kütteklotsid 40 L võrk-
kottides. Info 10.00-12.00, esmaspäev, 
kolmapäev, reedeti. Tel 322 4929

• Müüa küttepuud, hall lepp, hind alates 
39 €/rm. Hind sisaldab kohale vedu Rak-
veres ja selle ümbruses. Info tel 5349 5103

• Müüa soodsad ja kvaliteetsed kütte-
puud. Saab tellida nii puistena (kant) kui 
laotult (ruum). Hall lepp al. 35 €/ruum, 
28 €/kant. Sanglepp al. 40 €/ruum, 33 €/
kant. Kask al. 45 €/rm, 37 €/kant. Haab 
al. 40 €/rm, 33 €/kant. Helista ja küsi lisa 
5559 0853 Lääne-Virumaa Väike-Maarja 
vald

• Müüa saetud, lõhutud küttepuid, ko-
haletoomisega Rakvere piires. Hind 35 €/
ruum. Tel 507 7961

• Müüa lõhutud küttepuud (hall lepp). 
Transport hinnas! Puu kvaliteetne ning 
kogused õiged. Huvi korral helista tel 
513 7659

• Müüa kase-puitbrikett, alusel 960 kg, 
140 €. VEDU TASUTA. Tel 5363 9678

• Müüa kuiv lepp 30 cm 40 L võrkkotis 
2,50 €. Müüa kuiv kask 30 cm 40 L võrk-
kotis 3.00 €. Müüa kase-puitbrikett 96 tk 
alusel 960 kg 140 €. Tasumine ülekande-
ga, kaardiga, sularahas. VEDU TASUTA. 
Tel 5373 3626

• 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 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

KUULUTA   kuulutused.kuulutaja.ee

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

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
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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

kuulutused.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Annemäe aiand 

müüb kurgi-, tomati- ja 

paprikataimi,

suvelilli ja teisi amplitaimi.

 E-L 9-18, 

muul ajal kokkuleppel.

Tel 506 9685, 

5648 7435

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.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

• Müüa rapsiseemet. Tel 521 3382

• Müüa kurgitaimi „Adam“ F1 V.H. sort 
Rakveres. Tel 5349 9628

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

• Müüa mahedalt kasvatatud toidu-ja 
seemnekartulit “Laura“ ja „Printsess“. 
Tel 5662 3201

• Müüa sõelutud musta mulda. Tel 
554 9113

• 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. 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

• Müüa sõnnikut. Tel 5685 8009

LOOMAD

• Müüa mitu tõugu küülikuid ja merisigu 
lemmikuks. Tel 5685 8009

• Müüa noor vene sinine kass. Tel 5362 
4501

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

• 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

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

• 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! 

• Arli Puukool müüb viljapuid,- põõ-
said, maasika-, mustika-, vaarikataimi 
ja muid istikuid laupäev, 16.05 Tapa 
turg  9-11.00, Rakvere turg 11.30, Tamsalu 
13.30, Kadrina Grossi poe parkla 14.45. 
Info ja tellimine 518 8465

• Rakveres Saue tänaval läks suve 
lõpus kaduma väikest kasvu emane 
kass Purra. Purra on hallitriibuliste 
laikude ja valge kõhualusega. Kass on 
pelgliku loomuga. Kui juhtud Purrat 
nägema, tee võimalusel pilt ja võta 
ühendust 5687 6068 või 5688 8797. 
Kui oled ta endale koju võtnud, olen 
nõus kassi tagasi ostma. Info eest, mis 
aitab Purra koju VAEVATASU 100 €!

TUTVUS

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

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

• 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

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

• Metallitöökoda pakub tööd oskustega 
keevitajale ja lukksepale. Info tel 502 
9342

• Pakume tööd Soomes põllumajandu-
ses kogemustega lüpsjatele. Väljaõpe 
kohapeal eesti keeles. Samuti toetame, 
nõustame ning abistame sisse elamisel 
ja küsimuste ning probleemide tekkimi-
sel. Täpsem info tel. 5629 8044 ja www.
aravu.ee

• Katelapuit vajab C-kategooria auto-
juhti. Saata CV katelapuit@gmail.com

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

• Soovin leida head hooldajat 83 aastase-
le ja gastrostoomiga naisterahvale Rakve-
re linnas, ööpäevaringselt ja vahetustega.  
Tel 553 5575

OTSIN TÖÖD

• Mees 50+ otsib tööd, soovitav 0,5 
koormus. Tel 5592 3305 

Kallis Anneli,
südamlik kaastunne elukaaslase   

AIVARI
surma puhul. 

Anne, Katrin, Maire, Silva

Mälestame toredat ja abivalmis elektrikut   
ARON LIIVAMEEST

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.  

Arkna Rehvitöökoda

Mälestame  
ARON LIIVAMEEST
ja avaldame kaastunnet

 lähedastele. 

Põdruse küla kogukond

Mälestame toredat naabrit  
ARON LIIVAMEEST

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Anželika ja Tõnu

Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega. 

Mälestame kallist 
ema ja vanaema

LINDA-HELENE JEGOROVA
Leinavad poeg tütardega.

Seoses viirusega 
ärasaatmist ei toimu.

Ei päikene enam nii eredalt sära, 
sest emake kallis läks jäädavalt ära…

Südamlik kaastunne 
Peetrile lastega 

kalli ema ja vanaema
LINDA JEGOROVA

kaotuse puhul. 

Reet ja lapsed 
peredega

Siiras kaastunne 
Annelile elukaaslase 
AIVAR KUUSIKU

kaotuse puhul. 

Rakvere turg

Sügav kaastunne Margusele 
ja tema perele, 

kalli isa 
REIN MARJAPUU

kaotuse puhul. 

Kungla 4 elanikud
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Esmaspäeval, 18. märtsil kell 
23.45 on Kanal 2 kavas suure-
pärane psühhoanalüütiline 
õudusfilm „Nõid“, mille te-
gevustik toimub 17. sajandi 
Uus-Inglismaal.

Abielupaar William ja 
Katherine püüavad elada 
vaga ja kristlikku elu väikeses 
kogukonnas, kuid neid heide-
takse sealt välja. Tagatipuks 
juhtub mõeldamatu õnnetus –
kaob nende noorim laps. 
Nüüd pöörduvad süüdistused 
pere vanimale lapsele, tütar 
Thomasinile, kes beebi kadu-
mise ajal teda valvama pidi. 
Tema enda pereliikmed hak-
kavad teismeeas neidu nõiaks 
pidama ja kõik see viib vii-
maks veriste sündmusteni.

Oluline ei ole selle linateo-
se juures üldse reaalne filmi 
sündmustik, vaid inimpsüh-
holoogia, need lülitid ja hoo-
vad, mis sunnivad üht või 
teist tegelast käituma nii nagu 
nad käituvad. Loomulikult 
ei ole Thomasin seal mingi 
nõid, vaid süüta ohver ja ise-

gi kui filmi sündmustik päris 
finaalis teda nõiana serveerib, 
siis tuleks seda võtta pigem 
kui sümbolit – sa muutudki 
selleks, kelleks sind manatak-
se. Selles linaloos on suure-
mateks kurjategijateks ja ma-
najateks need, kes püüavad 
leida kedagi, kes oleks süüdi.

Tegemist on mitmekihili-
se ja mõtlemapaneva filmiga, 
mis on kaugel harjumuspära-
sest stamp-õudusfilmist, kus 
koll ongi koll ja head ning pa-
had on selgelt eristuvad.

„Nõid“ on režissöör Robert 
Eggersi täispika mängufilmi 
debüüt, autoritöö, millele ta 
ka ise stsenaariumi kirjutas. 
Linateos pälvis 2016. aastal 
43 erinevat auhinda, sealhul-
gas pärjati nii stsenaariumit, 
tegijat kui filmi tervikuna, li-
saks kunstnikutööd, naisnäit-
lejat, operaatoritööd.

Kõik need nominatsioo-
nid ja pälvitud preemiad ei 
ole asjata, tegemist on tões-
ti sedalaadi filmiga, mis ra-
bab, poeb naha vahele ja jääb 

kummitama ning mida võiks 
hiljem veelgi üle vaadata. Eg-
gers on vaieldamatult andekas 
ja valinud endale õige eriala, 
ta oskab suurepäraselt lugu 
jutustada nii pildis kui sõnas. 
Tema töö on meistriklass.

Veel võib vaatajal huvitav 
teada olla, et stsenaariumi 
kirjutamisel on aluseks võe-
tud originaalsed 17. sajandi 
dokumendid. Kasutatud on 
rahvajutte, kohtudokumente, 
inimeste päevikuid. See pole 
puhas väljamõeldis ja just 
see kokkupuude reaalsuse-
ga lajatab filmile tõelise õõva 
pitseri.

Margit Adorf

Nõid analüüsib hirmu
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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

Instru Rakvere, Vilde 14, tel 322 3830 instru.ee

PÄIKESEPRILLID JA KONTAKTLÄÄTSED 
LEIAD KA MEIE e-POEST

OOTAME SIND
SILMAKONTROLLI!

Optometristi vastuvõtt Rakvere Instrus 
19. ja 22. mail kl 10-16

Registreerimine telefonil 322 3830

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-15 L,P suletud

Soodsad hinnad!
19€
-20%

Kõik saapad
Ülejäänud kaup

Tere Tulemast!

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

ERIPAKKUMINE
TASUTA SÕIDUKI ROOSTEKONTROLL

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

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

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

Kvaliteetsed
elektrilised tõukerattad

maaletoojalt

Tule proovisõidule Linnuse 7, Rakvere või
telli www.joyoreesti.ee

PVC aknad, rõdude klaasimine

Soodustused kehtivad kuni 31.05.20
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