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LISAINFO: Rakvere Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist 
Riin Sikka; telefon 3225825; riin.sikka@rakvere.ee 

29.–31. mai saavad Rakvere linna elanikud Lääne-Viru Jäätmekes-

kuses Piira külas lahtiolekuaegadel TASUTA ära anda ETERNIITI.

Kaasa võtta isikut tõendav dokument, sest eterniiti võetakse vastu 

ainult isikutelt, kelle elukoht on registreeritud Rakvere linnas.

TASUB TEADA
TÄNA MAAILMASMÕNE REAGA

T äna 164 aastat tagasi, 
22. mail 1856. aastal 
ostis 24-aastane vene 

ettevõtja ja metsenaat Pavel 
Tretjakov oma kunstikogus-
se kaks esimest maali. Sellest 
sai alguse Moskvas tänini ek-
sisteeriv kuulus Tretjakovi 
galerii.

Pavel Tretjakov (1832–
1898) pärines Moskva mit-
te eriti rikkast kaupmehe-
perest. Saanud koduse hari-
duse, alustas ta oma karjää-
ri kaubanduses, tegutsedes 
esiotsa koos oma isaga, aga 
seejärel koos venna Sergei-
ga. Vendadel õnnestus pere-
kapitali märkimisväärselt 
suurendada, sest nad asuta-
sid Kostromasse linamanu-
faktuuri, mis andis stabiilset 
sissetulekut.

Ka kaubanduses toimus 
suur laienemine, millega tee-
nisid Tretjakovid samuti pii-
savalt raha. Lisaks ehitati uusi 
vabrikuid. Kui Tretjakovid 
olid piisavalt rikastunud, hak-
kas neid huvitama heategevus 
ja kunstiteoste kogumine: kui 
Pavel huvitus esijoones vene 
kunstnike teostest, siis Ser-
gei kollektsioneeris Lääne-
Euroopa maalikunstnike 
loomingut.

24-aastane Pavel omandas 

esimesed maalid oma kollekt-
siooni jaoks 22. mail 1856. 
aastal. Sel päeval ostis algaja 
kunstihuviline Vassili Hudja-
kovi maali „Kokkupõrge Soo-
me salakaubavedajatega“, mis 
oli maalitud kolm aastat va-
rem. Tretjakov omandas sa-
mal päeval veel teisegi kunsti-
teose, milleks oli kunstnik 
Nikolai Šilderi samal aastal 
maalitud maal „Kiusatus“.

Paljud kunstiteadlased on 
seisukohal, et need polnud 
sugugi esimesed Paveli oste-
tud maalid, kuid kuna kind-
laid ja tõepäraseid andmeid 
varasemate ostude kohta 
pole, siis peetakse just nen-
de kahe maali omandamise 
kuupäeva nüüdseks maailma-
kuulsaks kujunenud kunsti-
galerii asutamisajaks. Samas 
on teada, et Pavel Tretjako-
vi eesmärgiks polnud mitte 
võõraste silmade eest peide-
tud erakunstikogu loomine, 
vaid vene maalikunsti rah-
vusmuuseumi rajamine.

Kunstikogumise üllale üles-
andele pühendas Pavel Tret-
jakov enam kui 40 aastat oma 
elust. Ta oli sõbrasuhetes pal-
jude kunstnikega, toetas neid 
mitmel viisil, sealhulgas ma-
teriaalselt, tänu millele sattu-
sid tema kollektsiooni kunst-

nike paremad teosed.
Pärast seda, kui Tretjakov 

omandas 1862. aastal Vassili 
Perovi maali „Talupoegade 
ristikäik lihavõttepühal“, al-
gas muuseumi kujundamine 
ja arendamine kiire tempoga. 
Nii täienes kollektsioon Ni-
kolai Ge (Gay), Ivan Šiškini, 
Aleksei Bogoljubovi, Mihhail 
Clodti, Konstantin Savitski, 
Arhip Kuindži, aga ka Liivi-
maalt pärit kunstniku Karl 
Huhni maalidega.

Muuseumi kujunemisele 
avaldas suurt mõju Tretjako-
vi suhtlemine maalikunstniku 
Ivan Kramskoiga, kes aitas 
moodustada ekspositsiooni ja 
välja valida sobilikke maale.

1881. aastal avati galerii 
kõigile huvilistele ja igaüks 
võis seda külastada. Aga 1892. 
aastal kinkis Pavel Tretjakov 
oma kunstikogu Moskva lin-
nale. Sel ajal oli kollektsioonis 
1287 maali, 518 joonistust ja 
9 skulptuuri. Hiljem ühendati 
selle kunstikoguga ka Pave-
li vennale Sergeile kuulunud 
kunstiteosed. Linnaduu-
ma otsusega määrati Pavel 
Tretjakov galerii eluaegseks 
varahoidjaks.

Kuni oktoobrirevolutsioo-
nini 1917. aastal nimetati 
muuseumi Pavel ja Sergei 

Tretjakovi Moskva linna 
kunstigaleriiks. Kui järgmisel 
aastal galerii bolševike poolt 
natsionaliseeriti, siis haka-
ti seda nimetama riiklikuks 
Tretjakovi galeriiks.

20. sajandi esimesel poolel 
sai Tretjakovi galeriist Vene-
maa ja ka kogu Euroopa üks 
suuremaid kunstimuuseu-
me, mille koosseisu liiden-
dati mitu Moskva väikse-
mat muuseumi. 1995. aastal 
kuulutati Tretjakovi galerii 
vene kultuuri üheks väärtus-
likumaks objektiks ja praegu 
kuulub selle kogudesse enam 
kui 170 000 kunstiteost, kus-
juures kogude täiendamine 
jätkub pidevalt.

Uusi kunstiteoseid nii os-
tetakse kui saadakse ka kin-
gituste ja annetustena. Nii 
võib galerii kollektsioonist 
näiteks leida unikaalseid vene 
ikoone, mille autoriteks on 
Andrei Rubljov, Theophanes 
ja teised ikoonimeistrid. Ka 
demokraatlike ja realistlike 
kunstnike ehk peredvižniku-
te parimad tööd on galeriis 
esindatud. Unikaalne on ka 
Tretjakovi galerii raamatu-
kogu, mis koosneb enam kui 
200 000 kunstiraamatust.

Allan Espenberg

Üleeuroopalise kaitsealade 
päeva eesmärgiks on loodus-
kaitsealade, sealhulgas rah-
vusparkide tähtsuse rõhuta-
mine. Tänavu on fookuses 
inimeste tervise seos looduse-
ga, juhitakse tähelepanu asja-
olule, et liigirikkusest ning 
looduse heast seisukorrast 
sõltub ka inimeste füüsiline ja 

vaimne tervis.
Euroopa kaitsealade päe-

va tähistatakse 24. mail mat-
kade, töötubade ja muude 
programmidega pea kõikides 
Eesti rahvusparkides ja teistel 
kaitsealadel. Rakvere tähis-
tab Euroopa kaitsealade päe-
va matkaga „Matk Rakvere 
Tammikus“.

Rakvere abilinnapea And-
res Jaadla sõnul on Rakvere 
üks väheseid linnu Eestis, kus 
paikneb kaitseala ja nii otsus-
tati tähistada kaitsealade päe-
va temaatilise matkaga. „Gii-
diga matkal antakse ülevaade 
ka Rakvere ajaloost ja tammi-
ku kujunemisest. Usun, et see 
on tore võimalus tulla püha-

päeval peredega välja ja saada 
põnevaid teadmisi,“ kutsus 
Jaadla üles osalema.

Matk algab pühapäeval kell 
12 Rakvere Okaskrooni juu-
rest ning üritusele saab re-
gistreeruda Facebookis.

Kuulutaja

Andke teada kuldpulmapaaridest
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) koostöös Rakvere 
kristlike kogudustega korraldab vastuvõtu Lääne-Virumaa 
kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest, 
kel täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat. Samuti 
oodatakse sündmusele paare, kellel on sel aastal viie aas-
tase sammuga (55, 60, 65 jne) kuldpulmadele järgnevad 
pulma-aastapäevad.

VIROL-i tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul on pere-
väärtused ja nende hoidmine meie ühiskonnas äärmiselt 
olulised, eriti sellistes rasketes oludes, kus hetkel riigi ja ini-
mestena oleme. „Meie austusväärsed abielupaarid vajavad 
erilist tähelepanu just nüüd, keerulistel aegadel. Nemad on 
näidanud üles hoolivust, üksteisemõistmist ning armastust 
igasugustel aegadel ja seda juba üle poole sajandi,“ lausus 
Hõbemägi.

Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen usub, 
et peagi kümne aastaseks saav traditsioon on just sel aastal 
äärmiselt oluline. „On ju eakad pidanud praeguses kriisis 
tundma erakordset survet ning meie soovime anda oma pa-
rimat, et septembri algul võiksime neile pidulikkuse ja avali 
rõõmuga öelda suur-suur tänu pikaajalise abielu eest. Nen-
de ühine teekond on just praegustes segadusttekitavates ae-
gades äärmiselt vajalik eeskuju. On ju tugevad pered olnud 
kõige paremaks turvapaigaks meid ümbritseva turbulent-
si keskel. Väärikad abielupaarid kehastavad seda parimal 
moel,“ sõnas Karmeli koguduse pastor.

Kõik on oodatud austamisüritusele kirja panema oma 
tänavu väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid vane-
maid, vanavanemaid või teisi lähedasi, andes nendest 
paaridest teada hiljemalt 5. augustiks e-posti aadressil 
ingrid.parnamae@virol.ee või telefonil 5304 0823. Esialgse-
te plaanide kohaselt leiab austamisüritus aset 4. septembril 
kell 13 Rakvere Kolmainu kirikus.

Kuulutaja

Kirjastus otsib kodukunstnikke
Aprilli alguses kut-
sus Ringvaade inimesi 
üles saatma neile foto-
sid kodudes valminud 
taiestest, mis tehtud 
kuulsate kunstiteoste 
järgi. Toimetusse lae-
kus üle saja foto, mida 
saates ka näidati. Need 
andekad teosed on seda 
väärt, et need jäädvus-
tada raamatusse.

Kirjastus, kes raamatu mõtte peale tuli, on püüdnud leida 
kõiki osalejaid ning suur osa inimesi on oma pildid saatnud 
ning nõusoleku andnud. Osa saatjaid on tänaseks tuvasta-
mata, aga kirjastus loodab neid leida.

Kui soovite, et teie foto oleks raamatus avaldatud, 
siis saatke oma pilt koos originaali nimetuse ning oma 
andmetega (nimi, elukoht, telefoninumber, fotograa-
fi ja modelli nimi ning vanus nende nõusolekul) aadressil 
info@avita.ee märksõnaga „Karantiinikunst 2020“. Rohkem 
infot www.avita.ee või telefonil 5621 7346.

Kuulutaja

Rakvere tähistab Euroopa kaitsealade päeva matkaga

1856: Moskvas asutati Tretjakovi maaligalerii

Foto: Ly Kala (J. Köler „Truu valvur“, 1878)
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PARIM HIND TOOTJA ESINDAJALT!
Tapa, Ülesõidu 8, / avatud 8:00-17:00 / Tel. 55 560 167
info@proplekitood.ee / www.proplekitood.ee

VIHMAVEESÜSTEEMID TERASKATUSED JA -TARVIKUD TURVATOOTED

EELARVESTUS

TRANSPORT

PAIGALDUS

PRO PLEKITÖÖD

VARGUS
19. mail alustati kriminaalmenetlus seoses metsavargusega 
Haljala vallas. Vargusega tekitatud kahju on ligikaudu 3000 
eurot.
RÖÖVIMINE
15. mail alustati kriminaalmenetlus selles, et Tapa valla kor-
termaja juures nõudsid kaks meest 52-aastaselt mehelt raha. 
Politsei pidas ühe mehe kahtlustatavana kinni. Täpsemad 
asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.
TULEKAHJUD
17. mail kell 2.11 teatati, et Tapa linnas Ivaste tänaval põleb 
maja. Sündmuskohale saabudes selgus, et põleb leegiga ühe-
kordne mahajäetud maja. Päästjad kustutasid tulekahju kella 
4.45-ks. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

16. mail kell 16.08 said päästjad väljakutse Tapa linna 
Pikale tänavale, kus põles puukuur. Päästjad kustutasid tu-
lekahju kell 17.44. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel, 
inimesed kannatada ei saanud.

Praegu on ujula ehita-
miseks laual 12 võima-
likku asupaika, mis jää-
vad valdavalt kaitseväe 
linnaku ning linna-
staadioni lähistele. Kui 
kõik sujub plaanipära-
selt, võiks kompleks 
valmis olla kahe aasta 
pärast.

Liisi Kanna

Tapa linna ujula ehitamine 
on pikalt jutuks olnud. Senini 
on paljud tapakad käinud uju-
mas Kadrinas või Tamsalus. 
Nõudlus ujumisvõimaluste 
järele on ka kaitseväe poolt.

Möödunud aastal eraldas 
riik Tapa ujula projekteeri-
miseks 200 000 eurot, mille 
kasutamine lükati edasi täna-
vusse aastasse. Nüüd on Tapa 
vallavalitsus saanud valmis 
ujula võimalike asukohtade 
analüüsi, kus kõrvutatakse 12 
kinnistu tugevusi ja nõrkusi.

Asukoha valimise protses-

sis osaleb ka volikogu, kus 
hakatakse 1. juunil toimuval 
istungil võimalike asukohtade 
üle arutama. „Meil on plaanis 
arutada läbi laekunud ette-
panekud ja kujundada oma 
seisukoht, pakkudes valla-
valitsusele meie hinnangul 
kaks-kolm kõige enam so-
bilikku kohta,“ rääkis Tapa 
vallavolikogu esimees Mak-
sim Butšenkov, lisades, et 
lõpliku otsuse teeb siiski 
vallavalitsus, kes algatab vas-
tava detailplaneeringu.

Volikogu esimehe sõnul 
on väga oluline ka kaitsemi-
nisteeriumi arvamus: „Oleme 
saatnud asukohtade analüü-
si ka kaitseministeeriumi-
le, nende panus ujula pro-
jekti elluviimisel on vallaga 
samaväärne.“

Siinkohal ei tähenda panus 
investeeringut ujula ehitus-
se, vaid soovi seal pakutavat 
teenust kasutada. „Tapa vald 
koos kaitseministeeriumiga 
soovivad osta ujulateenust 
Tapa linnas. Plaanis on kuu-
lutada välja hange eelnime-
tatud teenuse ostmiseks. Eel-

dame, et pakkuja ehitab ujula 
valmis ning hakkab teenust 
pakutud hinnaga osutama,“ 
selgitas Tapa vallavanem 
Riho Tell.

„Sama põhimõte, mis on 
olnud Rakvere veekeskuse ja 
Viljandi veekeskuse rajami-
sel. Erainvestor ehitab valmis 
ning avalik sektor tellib tee-
nust,“ lisas vallavanem.

Linnajuhid loodavad tege-
leda planeeringu algatamise 
ja hanke väljakuulutamisega 
paralleelselt, see võimaldaks 
kaasata hanke võitja planee-
rimisprotsessi. Planeering 
plaanitakse algatada pärast 
võimaliku asukoha eelsisen-
di saamist volikogust ning 
seejärel tutvustada ka ujula-
teenuse hankedokumente.

„Plaanis on hange välja 
kuulutada käesoleva aasta 
suvel. Õnnestumise korral 
võiks kompleks valmis olla 
kahe aasta pärast,“ märkis 
Tell.

Rajatava ujula asukoha 
valikul lähtutakse sellest, et 
kompleks asuks võimalikult 
lähedal Tapa kesklinnale ja 

toetaks selle arengut ning er-
gutaks ettevõtlust. Kinnistu 
peaks asuma linna lõunapool-
ses osas, nii on rajatav ujula 
lähedal nii linnaelanikele kui 
sõjaväelastele.

Analüüsitavateks asukohta-
deks on Ambla mnt 44 (Män-
nikumägi), Eha 4 (Gagarini 
park), Ivaste 4 (sõjaväelinna-
ku staadion), Ivaste 14 (Tapa 
staadioni kõrval), Ivaste 1 
(sõjaväelinnak), Kooli 11/13 
(muusikakooli park), Linda 
4 (erikooli kõrval), Loode 10 
(ehituspoe kõrval), Paide mnt 
14 (Tapa staadion), Paide 
mnt 85 (sõjaväebaasi kõrval) 
ning Pargi 3 (Tapa Gümnaa-
siumi kõrval).

Valiku juures on oluline ka 
kinnistu suurus ja kuju, ala 
peab olema piisavalt suur, 
et sinna mahuks spordi-
kompleks. „Samas komp-
leksis ujulaga soovime veel 
näha väikest veekeskust koos 
lastebasseini ja saunadega, 
pallimängusaali ning väikse-
maid saale rühmatreeningu-
te läbiviimiseks,“ tutvustas 
vallavanem.

Eelmise nädala kolmapäeval 
võeti Viru Maakohtu loal 
kaheks kuuks vahi alla 45-
aastane mees, keda kahtlusta-
takse Vinni vallas 49-aastase 
mehe tapmises.

Esmaspäeval, 11. mail kel-
la 19.40 ajal sai kiirabi teate, 
et Vinni valla korterelamus 
kukkus peaga vastu raudpliiti 
49-aastane mees, kes sai kuk-
kumise tõttu lahtise peahaa-
va. Sündmuskohale reageeris 
asjaolude väljaselgitamiseks 
ka politseipatrull.

Rakvere politseijaoskonna
juhtivuurija Tiina Toost sel-
gitas, et korteris viibinud 
seltskond rääkis esmalt polit-
seile, et tegemist oli kukku-
misega. „Hiljem, kui kanna-
tanu oli juba haiglasse viidud, 
tunnistasid sündmuskohal 
viibinud inimesed meediku-

tele telefonikõnes, et meest 
löödi taburetiga vastu pead,“ 
rääkis Toost.

Vastav informatsioon 
edastati koheselt ka politsei-
ametnikele, kes pidasid 
sündmuskohal kahtlustata-
vana kinni 45-aastase mehe. 
„Tema suhtes alustati krimi-
naalmenetlust kehalise väär-
kohtlemise paragrahvi alusel, 
kuid kui kannatanu haiglas 
12. mail suri, kvalifitseeriti 
alustatud kriminaalmenetlus 
ümber tapmiseks,“ selgitas 
juhtivuurija.

Toosti sõnul on tegemist 
kahetsusväärse juhtumiga, 
kus korteris viibinud sõb-
rad tarvitasid alkoholi ning 
ühisjoomise käigus tekkinud 
konflikt päädis sellega, et 
49-aastane mees sai niivõrd 
raskeid vigastusi, et suri järg-

misel hommikul haiglas.
„Vägivallale eelneb enami-

kel juhtumitel alkoholi tar-
vitamine. Õhkkond joobes 
inimeste vahel võib järsku 
muutuda pingeliseks, mis 
viib ka vääramatute tagajär-
gedeni. Antud juhtumi taga-
järjeks oligi paraku ühe ini-
mese surm,“ sõnas uurija.

Kahtlustataval puuduvad 
kehtivad väärteo- ja krimi-
naalkaristused. Prokurör 
Ain Tali sõnul taotles pro-
kuratuur kahtlustatava va-
histamist, et hoida ära uusi 
kuritegusid.

„11. mai sündmused ja 
mehe taust annavad aluse 
arvata, et ta kaldub alkoholi 
kuritarvitama, muutub pur-
jus olles agressiivseks ning 
kipub konflikte lahendama 
vägivallaga. Meil on põhjen-

datud kahtlus, et ta on sellise 
käitumisega põhjustanud ini-
mese surma ning võiks vaba-
duses sama käitumismustrit 
jätkates veel kedagi vigasta-
da,“ selgitas prokurör.

Politsei kutsub inimesi üles 
hoolikalt mõtestama alkoho-
li tarvitamise vajadust ning 
soovitab tekkinud pingeid 
maandada sõnaliselt.

„Potentsiaalset kuritegu 
saab ära hoida, loobudes kas 
alkoholi tarvitamisest või 
seades tarvitatava alkoholi-
kogustele selgeid piire. Kai-
nelt on lihtsam ennetada 
konflikte ning ka tekkinud 
arusaamatusi saab hõlpsasti 
lahendada verbaalselt,“ selgi-
tab Toost.

Kuulutaja

Vahi alla võeti tapmises kahtlustatav mees

Tapa ujulale valitakse kohta

Ilma lühiennustamine 
muutus täpsemaks
Keskkonnaagentuur annab 
teada, et alates 18. maist 
mõõdavad ilmaradarid se-
nise 15-minutilise inter-
valli asemel 5-minutilise 
intervalliga. Sagedamini 
ilmuvad radaripildid või-
maldavad täpsemini ilma 
prognoosida. See tähendab 
paremini õhuruumis toi-
muvat jälgida ning kiire-
mini tuvastada arenevaid 
pilvesüsteeme, millega 
võib kaasneda väga tuge-
vaid hoogsademeid, äikest 
ja rahet.

Kuulutaja
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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

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

SUVEREHVE

KOPPLAADURI TEENUS
VUNDAMENTIDE 

EHITAMINE
BETOONITÖÖD

TRASSIDE EHITUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

KINNISVARA

• Rakveres Laada tn müüa 2toaline 
keskmises seisukorras korter. V korrus, 
rõdu, panipaik korteris, duširuum korras, 
tehnika ja mööbel hinnas, korter on soe 
ja toad on päiksepoolsed. Hind 41 000 €, 
tule vaatama ja tee omapoolne hinnapak-
kumine. Tel 5866 2345

• Müüa Rakvere kesklinnas renoveeri-
mata majas 2toaline keskküttega korter. 
Tel 5562 8849

• Müüa Arkna tee 50, 2toaline puukütte 
ja madalate kommunaalkuludega korter. 
Korter asub I korrusel. Rakvere kesklin-
nast 3 km kaugusel. Hind 25 000 €. Küsi 
lisainfot tel 5558 1347

• Müüa korralik puuküttega 2toaline 
korter Huljal. WC ja vannituba eraldi. 
Aknad vahetatud I korrus. Korter 40,2 
m2. Tel 5592 7553

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

• 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 Rakvere kesklinnas kivimajas 
3toaline puukütte ja madalate kommu-
naalkuludega 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 3toaline keskküttega korter 
Väike-Maarjas Tel 5348 9335

• Müüa remonti vajav maja Tamsalus, 
Rahu tn, suur krunt 5700 m2. Hind 15 000 
€. Tel 5614 1352

• 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

VAHETUS
•  Vahetada 2toaline ahjuküttega korter 
(43,60 m2) 1toalise mugavustega korteri 
vastu I korrusel. Võimalik kompensat-
sioon. Tel 516 6570

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

• Pere soovib osta Lääne-Virumaale nota-
ri poolt kinnitatult järelmaksuga korteri/
maja vms. Sissemaksuks 7000 €. Võib 
vajada ka remonti. Tel 5556 3634

• 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 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 garaaži Sõmerul. Tel 5592 9942

• Ostan garaaži Tamsalus. Tel 5695 0589

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

• Ostan metsamaad, põllumaad, talu-
kohti koos hoonetega, hooned võivad olla 
ka lagunenud ja kehvas seisus. Küsige kon-
kurentsivõimelist 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

• Annan üürile korteri Haljalas. Üür 
180 € + kommunaalmaksud. Tel 
5340 1555

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

• Anda üürile (hilisema ostu võimalusega) 
avar 52 m2 sanitaarremonti vajav 2toaline 
kõigi mugavustega korter Rakvere kesklin-
nas. Tel 5558 7544

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

• Anda üürile 2toaline kõigi mugavustega 
korter Kadrinas. Tel 515 0512

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega möb-
leeritud korter Laekveres. Üüri hind 100 € 
+ elekter, vesi. Info 527 0058

• 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 Tapa vallas linna lähedal 
3toaline värsket renoveerimist vajav kõigi 
mugavustega korter. Kontakt tel 5387 6843

• Anda üürile Tapa vallas linna lähedal 
3toaline kerget renoveerimist vajav kõigi 
mugavustega korter. Kontakt tel 5687 6843

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

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

• Üürile anda möbleeritud büroo-
pind Rakveres Laada 4-47, 2 tuba. 
Hind 120 €.  Kogupind 36 m2, kivi-
maja, internet, trepikoda lukus, hind 
sisaldab: vett. Soovi korral saab ka 1-3 
tuba. Info 502 1751

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Audi A6 V6, 2,5 l, 110kW, 2000. a, 
diisel, või vahetada hästi hoitud Audi 80 
B4 diisel Avant. Tel 5386 6881

• Müüa Audi 80 B4 universaal. Heas 
sõidukorras, tsingitud kere. Väljavahe-
tatud palju uusi osi. Hind 700 € tin. Tel 
5386 6881

• 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 Citroen C3 09/2008. a. 1,4i, 54kW, 
bensiin, 5 ust, luukpära, hooldusraamat, 
konditsioneer, kehtiv ÜV 07/2020, su-
perökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Fiat Stilo 09/2003. a. 1,6i, 76kW, 
bensiin, 3 ust, helehall met, täiuslik hool-
dusraamat, sõitnud ainult 139  000 km, 
korralik, kehtiv ÜV 09/2020, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus Chia 1,8 TDCi 
03/2003. a, 74kW, 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 
84kW, turbodiisel, 5 ust, luukpära, kir-
sipunane met, täiuslik hooldusraamat, 
kliima, el.aknad, valuveljed, superöko-
noomne, soodsalt! Rakvere. Tel 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 Opel Astra 07/2004, 1,6i, 77kW, 
luukpära, 5 ust, helesinine met, täius-
lik hooldusraamat, konditsioneer, 2 x 
el.aknad, konks, väga korralik, kehtiv ÜV 
08/2020, ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

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

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

• Müüa väga head korras Seat Cordoba, 
2008. a, 1.6, bensiin ostetud uuena Ees-
tist. Läbisõit väike, auto 4 uksega, käru 
konks, el aknad, kliima. Rooste puudub 
hind 2000 €. Samas müüa Volkswagen 
Golf 4, heas seisus universaal, 1.6, ben-
siin. Hind 1200 €. Tel 5809 6086

• 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 1.9TDI, 01/2008. a. 77kW, 
tumesinine  metallik, turbodiisel, uni-
versaal, täiuslik hooldusraamat, kon-
ditsioneer, el.aknad, väga korralik, 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• 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 igas seisukorras sõidukeid, 
kaubikuid ja maastureid. Võib 
remonti vajada! Puksiiri võimalus 
olemas! Tel 5309 2650

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

• 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 
SÕELUTUD MULDA! Tel 5781 3410

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

 

• Kallurauto teenus (karjääri kallur). 
Tel 503 2269

• 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, 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 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

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

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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 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 

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

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

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

• Teostame erinevaid teemantpuuri-
mistöid. Kontakt: info@kckteemant.eu. 
Tel 517 4192

• Teostan vannitubade plaatimist, esi-
kud jne ja elamispindade remonditöid 
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

• Vannitubade remont. Tel 5633 1530

• Korterite remont ja talumajade 
renoveerimine. Tel 5633 1530

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

• 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

• 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

• 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 ja pottsepa teenused. 
Tel 522 1165

• 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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

• 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

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

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
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

• 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

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

 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

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

MUUD TEENUSED

• Arvelda ilma ettevõtteta! Meie 
hoolitseme arveldamise, raamatu-
pidamise, kindlustamise ja palga 
maksmise eest. www.arve24.eu. Tel 
5191 9817

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 514 3787, 
Heino

• Hekilõikus. Tel 507 3463, Hallan

• 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

• 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

•  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

• 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

• Tantsumuusika ühemehebändilt. Tel 
514 9885

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

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

KODU

• Müüd sõidukorras mopeed, gaasikee-
vitus- ja lõikamis seadmed, torutöö-
deks vajalikud seadmed. Tel 5372 6719

• 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

• Müüa kooritud kuuselatte ja aiaposte, 
antiiktellist ja VAZ- kastika raam. Tel 
5662 5497

• Anda ära voodi (190x160 cm) ja kaks 
öökappi. Tel 527 5026

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

• Müüa heas korras kreissaag. Tel 5569 
3587

• 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

• Müüa hauapinke, mesitarud ja üm-
margune laud. Tel 5566 3501

• 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! 

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

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

• 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 õlleankru, kruustangid ja jalg-
ratta. Tel 5555 5527

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

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

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

kuulutused.kuulutaja.ee kuulutused.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 €)

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%

www.kuulutaja.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

• Ostan vana, pööningult hästi kuiva 
laua materjali: planku, põrandalauda, 
voodrilauda, laelauda ja linast presenti 
ning väga hästi säilinud nahamasina. 
Tel 5801 9086

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 lõhutud küttepuid, must ja hall 
lepp. Pikkused 35-50 cm. Hind alates 
38 €/3. Transport kokkuleppel. Telefon 
520 8818

• 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 lõhutuid küttepuid. Tel 506 0177

• 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 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

• 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

Müüa Rakveres
KUIVA 

KÜTTEPUUD 

2 € KOTT!
KUUSK 40 L 

VÕRGUS (30 CM)
Koju vedu al. 10 kotti

Tel 5300 3606

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

• Müüa sõelutud täitemulda Rakveres. 
Koorem 8 m3. Koorma hind 80 €. Tel 
518 4333

METS

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa traktor „BELARUS“  2 telj. 
haagis, metall mahuti 5 tn. jm. Tel 
5358 6829

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

• Müüa mahedalt kasvatatud seem-
ne ja toidukartulit „Reet“ „Piret“ 
„Maret“ ja „Ando“. Tel 504 6887

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

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

• Müüa sõelutud musta mulda. Tel 
554 9113

• Müüa looduslikku, sõelutud ja pu-
rustatud kruusa, kruusasõelmeid, kil-
lustikku. Ehitus -ja täiteliiva. Sõelutud 
musta mulda. Tel 505 5431
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Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

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

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

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

Tuul puude ladvus tasa kiigub, 
me vaikses leinas langetame pea.  

Mälestame kauaaegset majaelanikku, 
head naabrit

AGNES VEBERMANI.
Avaldame kaastunnet
 lastele ja lastelastele 

peredega. 
Naabrid Kasemäe 13, 

Maie, Anne, Maarika ja Silvi

Aeg seda kaotust ei kustuta eal, 
süda Sind ikka meeles peab…

Mälestame naabrimeest
PAUL VALVIKUT.

Mäletavad 
perekond Koitla

Mälestame sõbralikku ja 
rõõmsameelset  

LINDA JEGOROVAT.
Südamlik kaastunne Peetrile. 

Endised töökaaslased 
kpl „Dünamost“

• 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

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 värvilist Tarbeklaasi oma 
kogusse. Vaasid Kassikakk, Merekivi, 
Laura, Sammal jne, pakkuda võib kõike. 
Tel 511 4620

• 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

• 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! 

2. Mai öösel 23:00 - 23:30 kukkusid
Karepa- Varangu- Essu teel
 järelkärult maha 3 kanuud!

Senised, mitmed tehtud otsingud ei ole andud tulemusi.  
Kanuude tagastajale või kanuudeni viiva info edastajale 

soliidne vaevatasu garanteeritud €€€!  Helista 516 8298! 

TUTVUS

• 61-aastane, 172 cm, 72 kg, aus ja truu 
vaba naine soovib leida tõelist sõpra 
vanuses 59-69 aastat, kes oleks samuti 
aus ja truu. Tore oleks kooselus edasi 
minna. Tel 5606 0796

• Nooruslik 62-aastane mees Kadri-
nast, Lääne-Virumaalt, kes armastab 
lilli, tutvub südamliku mittesuitsetava 
naisega kooselu eesmärgil, võib olla ka 
vene päritoluga, Põhja-, Ida-Eestist. Tel 
5696 3005

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

OTSIN TÖÖD

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

• Ehitusmees kogemustega otsib 
tööd (oma tööriistad ja auto). Tel 
5367 0297

PAKUN TÖÖD

• Soovin leida head hooldajat 83-aastase-
le ja gastrostoomiga naisterahvale Rakve-
re linnas, ööpäevaringselt ja vahetustega. 
Tel 553 5575 või 528 8693

• 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 autojuh-
ti. Saata CV katelapuit@gmail.com

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

• Pakun tööd müügiagendile. Ärilugu 
sarja raamatute müümisel. Sobib ka 
kooli ja põhitöö kõrvalt lisateenistusena. 
Tulemustasu on 50 % läbimüügist. Tel 503 
0406, arilugu@mail.ee

• Farmioperaatorile töö Väike-Maarjas. 
Ootame tööle peret, pakkuda kaks töö-
kohta, konkurentsivõimeline tulemus-
palk. Vajadusel 2toaline mugavustega 
ametikorter keskuses. Töökoht Pandivere 
seafarmis. Väljaõpe kohapeal. Kontakt 
505 0425

• Otsime ca kuuks ajaks asenduspuhas-
tusteenindajat Stora Enso saeveskisse, 
Näpi tee 2e. Info tel 5192 5898

• Puiduettevõte Baltic Log Cabins 
OÜ otsib tootmistöölisi. Töökoht 
Väike-Maarjas E-R 8-17. Tel 32 42 426

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

• Pakun haltuurat, autoremondilukkse-
pale 10 €/h kätte. Tel 502 5069

• OÜ ForEst ForEver pakub tööd metsan-
dustöötajale. Tel 523 6524

• AS Virumaa Metsatööstus võtab 
tööle saeoperaatori. Info 5809 9389 
või tulla kohale Rakvere, Näituse tn 10

• Puiduettevõte otsib töötajat saematerja-
li järkkamissae operaatorit-tootmistöö-
list. Ettevõte asub Rakvere vallas, tööaeg 
8.00-16.30. Tel 503 6867

HINNAD RAKVERE TURUL 21. MAIL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Kartul kg 0,40 0,60

Värske kartul (Prantsusmaa) kg 1,50

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

Salatikurk (Eesti) kg 4,00

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 kasvuh.) kg 16,00

Kultuurmustikad (Kreeka) kg 10,00 12,00

Vaarikad (Hispaania) 125g karp 2,50

Murelid (Kreeka) kg 12,00

Õunad kg 1,50

Arbuus (Maroko) kg 2,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Kodused vahvlid tk 1,00

Juuretisega käsitööleib 500 g 2,50

Värske räim kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

ROOSIKUNINGAS 
HR REIN JOOST MÜÜB 

LAUPÄEVAL (23.05) 
TURUL 

ROOSIISTIKUID!

�

Ilus valik suvelilli, 
püsikuid, amplitaimi ja 

lilleampleid. 
Rikkalikult tomati-, 

kurgi-, paprika- 
ja maitsetaimi!

�

Puukool müüb turul 
viljapuude istikuid, 
maasika- ja vaarika-

taimi laupäeval (23.05) 
kella 11.00 – 12.30.

�

Info tel 322 3877; 
turg@ogelektra.ee
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KUHU MINNA

Gustavi Maja
4. juunil kell 18.30 Peeter Liivi loeng „Eludevaheline elu“
8. juunil kell 18 Mai Agate Väljataga loeng „Käesoleva aja 
energiad“

Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu
Ü lehomme õhtul saab 

ETV ekraanil edasi 
vaadata Briti romanti-

liste sugemetega miniseriaali 
„Põhi ja lõuna“, mille tege-
vus toimub 1850. aasta paiku 
Inglismaal.

Sarjas on jagusid neli ja 
tänaseks on neist eetris ol-
nud pooled. Kõik läbematud 
võivad kogu loo aga ERR-i 
veebiplatvormil Jupiter kas-
või järjest ära vaadata.

Loos on kaks peatege-
last: rauge pilguga noor 
neiu Margaret Hale (Danie-
la Denby-Ashe) ja rühikas 
vabrikant John Thornton 
(Richard Armitage). Noored 
kohtusid Londonist põhja 
pool asuvas tööstuslinnakeses 
Milton, kus kogu elu toimub 
puuvillase kanga tootmise 
ümber.

Margaret saabus vabriku-
linna Lõuna-Inglismaalt, 
idüllilisest kauni looduse rüp-
pe uppunud väikelinnast, kus 
tema isa tegutses kirikuõpeta-
jana. Üks usuline formaalsus 
osutus aga tundliku loomuga 
mehele vastuvõetamatuks ja 
nii võttis ta pere – Margare-
ti ja abikaasa – ning suundus 
tundmatusse Miltonisse, et 
seal asuda tegutsema loengu-
pidaja ja õpetajana.

Korteri sai Hale’ide pere-
kond läbi tutvuste nende-
samade Thorntonidega. Sel-
le perekonna pea on kolme-
kümnele lähenev John, kes 
pidi teismeeas katkestama 
õpingud isa surma tõttu ja 
asuma tööle perele kuulunud 
kauplusesse.

Johni ema kindlakäelisel 
juhtimisel hakkasid nad pisi-
tasa vabrikantideks, sest puu-
villase kanga tootmine oli 
osutunud kättejõudnud in-

dustriaalühiskonnas heaks 
äriks. Vabriku olustikku on 
sarjas kujutatud õnnestu-
nult, töölised töötamas to-
hutute kangastelgede taga, 
ümberringi hõljumas valged 
puuvillaebemed.

Margareti ja Johni vahel 

tekib vastastikune tõmme, 
mille arengule aga mitmeid 
takistusi ette tuleb. Tegela-
sed peavad ühelt poolt taluma 
piiravat elukorraldust, mis 
annab samas elule stabiilsust. 
Teisalt on neis südikust tun-
netada ja tegutseda n-ö kastist 

väljas, mis loob uusi võimalu-
si ja avab uusi perspektiive. 
Sellisena pakub telelugu head 
kaasaelamist ja on vaatamist 
väärt.

Tõnu Lilleorg

Ootamatu asumine põhja

Margaretist ja Johnist saavad kaaslinlased. Foto: pressimaterjalid
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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 €

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

KEVADINE
TAGAKAMBRI-

LAAT

22.-23. mail
25.-26.

ja

mail

kaupluse A&E Kangad

Rakveres, L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

Suur valik KARDINA- ja RÕIVAKANGAID 1-4 €/m
Mööbliriided 5 €/m

220-240 cm laiad voodipesukangad 3,50-4,00 €/m
Valik voodipesu laadahindadega

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

•

•

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

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

ERIPAKKUMINE
TASUTA SÕIDUKI ROOSTEKONTROLL

Asume Rakvere vallas
Sireli tee 3
Tel 503 7729,
322 4174

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

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

PÄIKESEPRILLID JA KONTAKTLÄÄTSED 
LEIAD KA MEIE e-POEST

OOTAME SIND
SILMAKONTROLLI!

Optometristi vastuvõtt Rakvere Instrus 
22. mail kl 10-16

Registreerimine telefonil 322 3830
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