
Rakvere, Vabaduse 12
Tel 512 4620

Tasuta nädalaleht

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446, mob 5334 5533
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee

21. mai 2021 Nr. 20 (1146)

LK 3 NARVA SAI VIIENDA GROSSI TOIDUKAUPADE KAUPLUSE

TULE MEILE
TÖÖLE!

PoolNeliOY@GMX.COM
Tel 5562 0224

Meie oskame Sind aidata

Broneeri aeg: 324 0301 I info@silmatervis.ee

Laada 29, Rakvere  T–R 10–18, L 10–14

 5 või S? Pole viga!

Ära otsi vabandusi –

tule kontrolli silmi!



Kuulutaja reede, 21. mai 20212 TASUB TEADA

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

Kuidas taotleda täitemenetluse lõpetamist aegumise tõttu?
Selle aasta 1. aprillil jõustusid täiteme-
netluse seadustiku muudatused, millega 
muudeti lihtsamaks täitemenetluse lõpe-
tamine tsiviilnõudes täitmise aegumise 
tõttu. Seoses sellega on tekkinud küsi-
musi, millal ja kellele saab sellekohase 
avalduse esitada.

Heli Laidro,
Viru Maakohtu kohtujurist

Justiitsministeeriumi ning Kohtutäi-
turite ja Pankrotihaldurite Koja kodu-
lehtedel selgitatakse, mida peaks tead-
ma ja järgima, kui soovitakse aegumise 
nõuet esitada.

Täitemenetlust viiakse läbi ainult täite-
dokumendi alusel. Täitedokumendiks 
on täitemenetluse seadustiku paragrahv 
2 alusel muuhulgas jõustunud kohtu-
lahend, töövaidluskomisjoni, üüri-
komisjoni ja liikluskindlustuskomisjoni 
jõustunud otsus.

Jõustunud kohtulahendist või muust 
täitedokumendist tulenevat nõuet saab 
täitemenetluses sundtäita teatud tähtaja 
jooksul, see tähtaeg on täitmise aegu-
mise tähtaeg. Pärast täitmise aegumise 
tähtaja möödumist on kohustatud isikul 
(täitemenetluse võlgnik) õigus taotleda 
täitemenetluse lõpetamist aegumise tõt-
tu. Kui täitemenetlus täitmise aegumise 
tõttu lõpetatakse, ei ole nõude sund-
täitmine täitemenetluse kaudu enam 
võimalik.

Jõustunud kohtulahendist või muust 
täitedokumendist tuleneva nõude täit-
mine aegub üldjuhul 10 aasta möödumi-
sel täitedokumendi täitmiseks esitami-
sest, kuid on ka erandeid. Näiteks kahju 
õigusvastasest tekitamisest tulenevate 
nõuete täitmine aegub 20 aasta möö-
dumisel. Lapse elatise täitmise nõude 
aegumistähtaeg on 10 aastat iga üksiku 
kohustuse jaoks.

Kelle poole pöörduda?
Kelle poole tuleb pöörduda, et lõpetada 
täitemenetlus täitmise aegumise tõt-
tu? Täitemenetluse lõpetamiseks täit-
mise aegumise tõttu tsiviilnõuetes on 
võlgnikul võimalik valida, kas pöördu-
da avaldusega täitemenetlust läbiviiva 
kohtutäituri või kohtu poole (TMS §-d 
481 ja § 2231). Avalduse esitamiseks 
on välja töötatud näidisvormid koos 
juhistega avalduse täitmiseks – kohtu-

täiturile esitatava avalduse näidisvorm 
on kättesaadav Kohtutäiturite ja Pank-
rotihaldurite Koja veebilehel kpkoda.
ee/kohtutaiturid/dokumnetide-ja-
avalduste-vormid ning kohtule esitata-
va avalduse näidisvormi on kättesaadav 
Eesti kohtute veebilehel www.kohus.
ee/et/kohtumenetlus/dokumentide-
vormistamisest.

Menetluses olevate täiteasjade kohta 
andmete saamiseks on võimalik esitada 
päring kas Kohtutäiturite ja Pankroti-
haldurite Kojale (e-post info@kpkoda.
ee, postiaadress Tartu mnt 16, Tal-
linn 10117) või läbi kodanikuportaali 
eesti.ee.

Avaldus kohtutäiturile
Kõige lihtsam viis täitemenetluse lõ-
petamiseks täitmise aegumise tõttu on 
esitada avaldus täiteasja menetlevale 
kohtutäiturile. Avalduse võib esitada kas 
elektrooniliselt või paberdokumendina. 
Avaldus peab olema allkirjastatud. Aval-
duses tuleb märkida:

• täiteasja number;
• võlgniku andmed (nimi, isiku- või 

registrikood, kontaktandmed);
• sissenõudja andmed (nimi, isiku- või 

registrikood);
• vabas vormis väljendatud palve lõpe-

tada täitemenetlus aegumise tõttu;
• võlgniku allkiri.
Avalduse läbivaatamise eest on koh-

tutäituril õigus võtta tasu 18 eurot (sea-
duses sätestatud tasule 15 eurot lisandub 
käibemaks 3 eurot). Tasu tuleb maksta 
enne avalduse läbivaatamist kohtutäi-
turi ametialasele arvelduskontole. Kui 
täitmisel on mitu nõuet ja menetluse 
lõpetamist taotletakse mitmes täiteasjas, 
tuleb avalduse läbivaatamise tasu maks-
ta iga täiteasja kohta, kui kohtutäitur 
seda nõuab. Täpsemat infot tasu maks-
mise kohustuse ja kontonumbri kohta 
saab täiteasja menetlevalt kohtutäiturilt. 
Kohtutäiturite kontaktid on leitavad 
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja 
veebilehel.

Avaldus kohtule
Avaldus tuleb esitada maakohtule, mil-
le tööpiirkonnas täitemenetlus toimub. 
Kohus vaatab esitatud avalduse läbi ha-
gita menetluse korras. Avaldus tuleb 
kohtule esitada eesti keeles või tõlgituna 
eesti keelde.

Avalduse võib saata kohtu menet-
lusposti aadressile e-kirjana, esitada 
paberdokumendina posti teel või kohtu 
kantseleisse või esitada elektrooniliselt 
avaliku e-toimiku kaudu. Avaldus peab 

olema allkirjastatud, elektroonilisel esi-
tamisel digitaalselt allkirjastatud. Kohtu 
kontaktandmed ja menetlusposti aadres-
si leiab kohtute veebilehelt.

Iga täiteasja kohta tuleb vormistada 
ja esitada eraldiseisev avaldus. Kohtule 
esitatavas avalduses tuleb märkida vähe-
malt järgmised andmed:

• täiteasja number, mille lõpetamist 
taotletakse;

• avaldaja ehk võlgniku andmed (nimi, 
isiku- või registrikood, kontaktandmed);

• asjast puudutatud isiku ehk sisse-
nõudja andmed (nimi, isiku- või registri-
kood, teadaolevad kontaktandmed);

• avalduse asjaolud ja selgelt väljenda-
tud taotlus täitemenetluse lõpetamiseks 
aegumise tõttu;

• avalduse esitaja allkiri.
Siinkohal tuleb märkida, et kuni täite-

menetluse lõpetamise avalduse lahen-
damiseni kohtus jätkub üldjuhul täite-
menetlus, kuid kohus võib võlgniku 
avalduse alusel esialgse õiguskaitse kor-
ras peatada kohtutäituri ametialasele 
arvelduskontole arestimise tulemu-
sena laekuva raha ülekandmise sisse-
nõudjale või muude täitetoimingute 
tegemise.

Kui võlgnik esitas enne kohtusse 
pöördumist täitemenetluse lõpetami-
se avalduse ka kohtutäiturile ja kohtu-
täitur jättis avalduse rahuldamata, tuleb 
kohtusse esitatavale avaldusele lisada ka 
kohtutäituri teade täitemenetluse lõpe-
tamata jätmise kohta.

Kui kohus avalduse rahuldab, ko-
hustab ta kohtutäiturit täitemenet-
luse lõpetama. Täitemenetluse lõpe-
tamine kohtulahendi alusel ei vabas-
ta võlgnikku täitemenetluse kulude 
kandmisest.

Avalduse esitamisel tuleb tasuda riigi-
lõivu 30 eurot. Avaldusele tuleb lisada 
riigilõivu tasumist tõendav dokument 
või tasumist kinnitavad andmed. Riigi-
lõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriu-
mi kontole.

Ülekannet tehes tuleb kindlasti mär-
kida isiku nimi, kelle eest lõiv tasuti, sa-
muti toimingu nimetus, mille eest lõiv 
tasuti (näiteks avaldus täitemenetluse 
lõpetamiseks). Kui avaldus esitatakse 
e-toimiku kaudu, saab riigilõivu tasuda 
e-toimiku keskkonnas pangalingiga.

Riigilõivu ei pea tasuma isik, kes on 
enne kohtusse pöördumist taotlenud 
täitemenetluse lõpetamist kohtutäituri 
juures ja kohtutäitur on jätnud täiteme-
netluse lõpetamata. Kohtusse otse pöör-
dudes on võimalik esitada ka taotlus me-
netlusabi saamiseks.
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Narva Eesti Gümnaa-
sium on uuest õppe-
aastast riigikool
Esmaspäeval allkirjastasid 
haridus- ja teadusminister 
Liina Kersna ja Narva linna-
pea Katri Raik Narva Eesti 
Gümnaasiumi riigile üleand-
mise lepingu. Alatest 1. sep-
tembrist saab kooli pidajaks 
Haridus- ja Teadusministee-
rium.

Minister Liina Kersna sõ-
nul on Narva Eesti Gümnaa-
siumi riigile üleandmine olu-
line samm Narva eestikeelse 
hariduslinnaku loomiseks: 
„Narva Eesti Gümnaasium, 
mis jätkab mõne aasta pä-
rast põhikoolina, paik-
neb tulevikus ühes hoones 
riigigümnaasiumiga. Lä-
hedal tegutseb ka Narva 
Vanalinna Riigikool, üld-
hariduskoolide kõrvale ker-
kib ka eesti õppekeelega 
lasteaed. Seega paari aasta 
jooksul saab Narvas olema 
hariduslinnak, mis loob või-
maluse õppida eesti keeles 
alatest lasteaiast kuni güm-
naasiumi lõpuni. Kvali-
teetne eestikeelne haridus 
on iga Eesti lapse õigus, ja 
mul on hea meel, et koos-
töös linnaga saame Narva 
noortele pakkuda parimaid 
võimalusi.“

„Eesti hariduslinnaku loo-
misega tekib linnas valik, kas 
õppida eesti keeles, keele-
kümblusmetoodika alusel 
või hoopis vene põhikoolis. 
Seisame selle eest, et kõik 
kolm õppimisvõimalust on 
ühtemoodi kvaliteetsed,“ 
sõnas Narva linnapea Katri 
Raik.

Narva Eesti Gümnaasiu-
mis õpib praegu 167 õpilast, 
sh 39 gümnasisti. Lepingu 
kohaselt võtab ministeerium 
üle kooli töötajate ja kooli 
tegevusega seotud kohustu-
sed ning uued arenguvõima-
lused plaanitakse koostöös 
kooliperega juba tuleval õp-
peaastal. Hariduslinnakus 
ehitustöödega seoses kolib 
kool uue õppeaasta esimesel 
poolel asenduspindadele.

Kuulutaja

Narva sai viienda Grossi 
Toidukaupade kaupluse
Nüüdseks nädala jagu on 
Narva Centrumis olnud ava-
tud Grossi Toidukaupade 
kauplus. Pidulikum avamisüri-
tus toimub aga järgmisel kol-
mapäeval.

Liisi Kanna

Aadressil Tallinna mnt 47 
asuv Narva Centrumi hoone 
kuulub AS OG Elektrale ning 
nüüdsest tegutseb varasema 
turu pindadel Grossi Toidu-
kaupade kauplus. Ettevõtte 
omanik Oleg Gross rääkis, et 
COVID-ist tulenenud sulge-
mise perioodi kasutati maja 
uuendustöödeks.

„Hoone sai sajaprotsendi-
liselt värskendatud, nii seest 
kui väljast,“ märkis Gross, 
täpsustades, et korrastati 
välisfassaad, ümbrusesse pan-
di uus asfalt ning uuendus-
kuuri läbisid ka kõik rendi-
pinnad. Maja teisel korrusel 
asuvad tööstuskaupade kaup-
lused ning lisaks toitlustus-
koht, esimesel korrusel tegut-

sevad toidukauplusele lisaks 
kalapood, apteek ja lillelett.

Mõistagi tehti täisvärs-
kendus varasema Narva turu 
osas, kus paikneb nüüd kol-
me kassaga Grossi Toidukau-
pade kauplus. „Seal on sada 
protsenti uus inventar. See 
on suur avar pood, laienda-
tud sortimendiga,“ tutvustas 
ettevõtja.

Kauplus avati sel korral ko-
roonaajale omaselt vaikselt, 
ilma suurema teavituseta. 
„Me ei teinud teadlikult rek-
laami, et ei oleks trügimist,“ 
sõnas Gross.

Pidulikum avamise üritus 
plaanitakse siiski korraldada 
järgmisel kolmapäeval, 26. 
mail, kui kauplus juba mõnda 
aega töös olnud ning inime-
sed saanud pakutavaga tutvu-
da. Sel päeval saavad kliendid 
muuhulgas osaleda helikopte-
rilennu loosis.

„Tahame kingitusena oma 
ostjatele teha lennu Narva 
kohal,“ rääkis ettevõtte 

omanik. 26. mail ootab 
kaupluses spetsiaalne 
kast, kuhu loosist osa võt-
ta soovijal tuleb panna 
oma sel päeval sooritatud 
ostu tšekk, mille tahakül-
jele on kirjutatud ka len-
nuhuvilise telefoninum-
ber.

„Neljapäeva hommikul võe-
takse kolmapäeva jooksul 
kasti kogunenud tšekid välja 
ning loositakse 30 võitjat,“ 
selgitas Gross, lisades, et lend 
toimub suure tõenäosusega 
reedel, kuid see sõltub ilmast 
ning täpsemat infot jagatakse 
kaupluses.

Uues kaupluses ootavad 
ostlejaid ees ka avamishin-
nad. „Arvestades, et Narva 
inimestele meeldib toitu roh-
kem kodus valmistada, on 
just värske liha ja lihatooted 
viidud väga soodsatele hin-
dadele, aga muidugi ka paljud 
teised kaubad,“ rääkis jaeketi 
omanik.

Oleg Gross märkis lõpe-

tuseks, et Narva Centrumi 
avamisega on Grossi Toidu-
kaupade piirilinna laienemise 
esimene laine lõppenud ning 
praegu ei nähta ette Narva 
rohkemate kaupluste raja-
mist. Kõigi seni seal avatud 
viie kaupluse hooned kuulu-
vad AS OG Elektrale.

„Loodame, et COVID-i 
pandeemia hakkab nüüd 
lõppema ja ka piirilinn saab 
viirusega seotud mured sel-
jatatud ning üha edasi arene-
da,“ lausus Gross tulevikku 
vaadates ning soovis kõi-
gile narvalastele edu nende 
tegemistes.

Sada protsenti uus on kogu toidupoe inventar.

Aega, mil kaubanduskeskused olid suletud, kasutati Narva Centrumi hoone värskendamiseks. Fotod: Viljar Albi

Arvestades Narva inimeste harjumust valmistada toitu rohkem kodus, on uues kaupluses 
suur rõhk värskel lihal ja lihatoodetel.

Hiljuti avatud kolme kassaga kaupluses pakutakse täissortimenti.
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Rakvere saab 
Soolikaoja tiikidesse 
Eestis ainulaadsed 
ujuvsaared
2021. – 2022. aastal katse-
tatakse looduslähedasi ter-
vendusmeetmeid Soolikaoja 
ülemjooksul. Ujuvsaared 
paigaldatakse Life Cleanest 
projekti raames, vähenda-
maks Soolikaoja ja tiikide 
võimalikku reostust.

Kavas on rajada Rakvere 
linna Kirikuaia, Supeluse 
ning Allika parkide pais-
järvedele kokku 11 ujuv-
saart, mille kogupindala on 
102 ruutmeetrit, ujuvsaare 
kasulik pindala ehk taime-
dega kaetav ala on ristküli-
kukujulistel saartel 6 ruut-
meetrit ning kuusnurksetel 
saartel 10,4 ruutmeetrit. 
Lisaks ujuvsaartele pai-
galdatakse Sooliaojasse ka 
looduslikud nitraadifiltrid, 
mida varasemalt on katseta-
tud vaid Austraalias.

„Ujuvsaared peaksid igati 
kaunid välja nägema, arves-
tades seda taimele liigirik-
kust, mis on plaanis saartele 
istutada. Tegu on kahlema-
ta ühe Rakvere sellesuvise 
keskkonnalase tõmbepro-
jektiga, mis toob linna kind-
lasti palju huvilisi,“ lausus 
Rakvere abilinnapea Andres 
Jaadla.

„Läbi aasta kestnud Life 
Cleanest projektinõu-
pidamistel on spetsialistid 
pakkunud välja uudsed ja 
linnaruumi sobivad lahen-
dused. Eriti suur töö on siin 
olnud Vallo Kõrgemaal, 
kelle ideedele tuginedes 
viiakse ujuvsaarte lahendu-
sed ellu,“ avaldas Jaadla hea-
meelt. Ujuvsaared paigal-
datakse linna veekogudele 
juunikuus.

Kuulutaja

Politsei laevastik täienes kiirkaatriga
Navigatsioonihooaja algu-
ses veeskas politsei- ja piiri-
valveamet (PPA) uue kaatri, 
mida kasutatakse reageeri-
maks kiiret sekkumist vajava-
tele olukordadele Eesti mere-
alal ning Frontex ühisoperat-
sioonide raames teiste Euroo-
pa Liidu riikide välispiiril.

RIB-tüüpi patrull- ja 
erioperatsioonide kiirkaa-
ter valmis 2020. aasta lõpus 
ning see on arendatud ja 
ehitatud merel toimuvatele 
kiireloomulistele ja ohtlikele 
sündmustele reageerimiseks. 
Kaatriga valvab politsei me-
rel Euroopa Liidu välispiiri 
ning vajadusel reageerib kõr-
gendatud riskiga olukorda-
dele, sealhulgas merepääste 
juhtumitele.

Kaatrit kasutavad mereliste 
ülesannete täitmiseks nii po-
litsei eriüksus K-Komando 
kui ka teised PPA üksused 
Tallinnas.

K-Komando juhi Hannes 
Perki sõnul tõstab kaater 
märgatavalt politsei võimet 

reageerida merel kiireloomu-
listele sündmustele. „Eestil 
on üle 36 000 ruutkilomeetri 
mereala, mida läbivad lisaks 
Eesti alustele ka teiste rii-
kide laevad. Meie merealalt 
ei puudu sellised ohud nagu 
narko- või inimkaubandus, 
ebaseaduslik sisseränne. Sa-
muti juhtub igal aastal kõrge 
riskiga juhtmeid ka väike-
saartel,“ sõnas Perk.

Tema sõnul on merel vahe-
maad väga pikad, kuid rea-
geerimise aeg kriitilise täht-
susega, eriti kui tegemist on 
piiriülese kuritegevusega 
või sündmustega, kus ohus 
inimelud. „Eriüksus harjutab 
pidevalt äkkrünnakule rea-
geerimist, kaaperdatud ob-
jekti vabastamist ja kurjategi-
jate kinnipidamist ning muid 
stsenaariume, kus eksimis-
ruumi ei ole. Oskuste ja tree-
ningu kõrval on aga tähtis ka 
kohale jõuda ning eriüksuse 
vajadustele vastav kaater loob 
selleks paremad võimalused,“ 
rääkis K-Komando juht.

PPA rahvusvahelise koos-
töö büroo politseikolonel-
leitnandi Helen Neider-Veer-
me sõnul panustab politsei 
järgmisest aastast kiirkaatri 
ja meeskonnaliikmetega ka 
teiste Euroopa Liidu liikmes-
riikide välispiiri valvamisse.

„Vastastikune abistamine 
on meie igapäevane kohus-
tus sisepiirideta Euroopa 
Liidus. Uue kiirkaatriga toe-

tame lühiajaliselt Frontexi 
ühisoperatsioone seal, kus 
kiire reageerimise võimekust 
on parasjagu enim vaja. Va-
rem oleme Vahemere piir-
konnas toetanud kohalikku 
piirivalvet, reageerides juhtu-
mitele seoses nii inimeste kui 
ka näiteks narkootikumide 
ebaseaduslikule üle piiri toi-
metamisele. Uuest kiirkaat-
rist on kindlasti abi nii selliste 
kuritegude avastamisel kui ka 
inimelude päästmisel,“ ütles 
Neider-Veerme.

Kaatri ehitamise leping 
sõlmiti 2019. aasta sügisel 
ning selle valmistas Baltic 
Workboats Saaremaal. Kaa-
ter anti politseile üle 2020. 
aasta lõpus. Hankelepingu 
maksumus on 978 800 eurot. 
Ostu kaasrahastas 90 prot-
sendi ulatuses Euroopa Liit 
sisejulgeolekufondi Frontexi 
otsetoetuse meetmest projek-
ti „EBCGA erimeede – CPB 
RHIB“ raames.

Kuulutaja

MUST KROONIKA

TULEKAHJUD
19. mail kell 16.54 kutsuti päästjad Kundasse Loode tänavale, 
kus märgati kahekordsest mahajäetud puidust kortermajast 
valget suitsu. Kohale kiirustanud päästjad tegid kindlaks, et 
kaheksa korteriga majas oli teisel korrusel põrandale tehtud 
lõke. Päästjad kustutasid esmaste tulekustutusvahenditega 
lõkkes olnud ajalahed ning raamatud ja avasid laudpõranda, 
et läbi viia järelkustutustööd. Päästjad sulgesid kruvidega 
välisukse.

20. mail kella 1.15 ajal oli aga sama Loode tänava maja 
lausleekides. Päästjate saabumise ajaks olid majal püsti jäänud 
vaid seinad. Kuna ümbruses oli väga palju elektrikaableid, 
kutsuti kohale elektrikud, kes voolu välja lülitasid. Päästjad 
alustasid kustutustöödega, et ära hoida tule levik ümbrus-
konnale. Tulekahju likvideerimiseks kasutati ka redelauto 
lafetti. Kundasse reageerisid Kiviõli, Kunda, Rakvere ja Tapa 
päästekomandod ning Aasukalda ja Rannu vabatahtlikud 
päästjad. Kokku viibis sündmuskohal neli põhiautot, neli 
paakautot, redelauto, operatiivkorrapidaja ning kaks kiir-
abibrigaadi. Esialgsetel andmetel on tegemist süütamisega, 
kuid täpsemad asjaolud selgitab välja edasine uurimine.

16. mail kella 00.15 ajal süttis Rakveres Tsentrumi ostu-
keskuse kelder. Suurendatud jõududega reageerinud päästjad 
leidsid eest majandusruumis süttinud tualettruumi seina ja 
katuselt tuleva sademe äravoolutoru. Tulekahju lokaliseeriti 
kella 00.40-ks. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
19. mail alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Tapal 
kortermaja korteris ründas 59-aastane mees oma abikaasat, 
kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana 
kinni.

18. mail teatati politseile, et Tapa vallas Vajangu külas 
tõukas 52-aastane mees enda abikaasat. Politsei pidas mehe 
kahtlustatavana kinni.

16. mail alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Rak-
veres Vabriku tänava maja korteris lõi 17-aastane noormees 
teist noormeest, kes sai viga.

16. mail teatati politseile, et Rakveres eramus lõi 41-
aastane mees oma endist elukaaslast, kes sai viga. Politsei pi-
das mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

VARGUSED
15. mail alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Rakve-
res varastati eramaja territooriumilt taimi. Kahju on umbes 
1000 eurot.

15. mail alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Tapal 
tungis 38-aastane mees ukse lõhkumise teel eramajja sisse 
ning varastas sealt 230 eurot sularaha. Politsei pidas mehe 
kuriteos kahtlustatavana kinni.

Veel neli keskust saavad ideelahenduse
Eesti Vabariigi 100. aastapäe-
va puhul käivitatud programm 
„Hea avalik ruum“ jätkub ka 
tänavu ning seekord saavad 
kaasaegsete keskuste kavan-
did Kadrina, Kose, Loksa ja 
Türi.

Liisi Kanna

Programmi eestvedaja Eesti 
Arhitektide Liit sõlmis ra-
handus- ja kultuuriministee-
riumiga toetuslepingud, mille 
raames korraldatakse 2021. 
aastal neli arhitektuurivõist-
lust eesmärgiga leida parim 
lahendus Kadrina, Kose, Lok-
sa ja Türi keskuste rekonst-
rueerimiseks.

Kumbki ministeerium ra-
hastab konkursside korral-
damist 30 000 euroga, lisaks 
panustab iga kohalik omava-
litsus omalt poolt võistluse 
preemiafondi 20 000 eurot. 
Kõik arhitektuurivõistlused 
on hetkel ettevalmistamisel 
ning need viiakse läbi 2021. 
aasta jooksul.

Kõigi nelja programmiga 
liitunud asula puhul tuuakse 
välja, et puudub konkreetne 
keskosa või keskväljak ning 
soovitakse rajada heale avali-
kule ruumile omaseid lahen-
dusi, mis pakuks inimestele 
võimalusi vaba aja veetmiseks 
ning liikumiseks, luues ühtla-
si määratletud keskuse.

Kadrina vallavanem Kairit 
Pihlak nentis, et lisaks kesku-
se puudumisele on Kadrina 
alevik tervikuna arhitektuu-
riliselt mõtestamata. „Meil on 
kaks peatänavat, mille ristu-
mise piirkonnast võiks kuju-
neda tänapäevane, inimeste 
vajadustele vastav visuaalselt 
kena keskne koht, kus ini-
mestel on meeldiv olla,“ ütles 

Pihlak.
„Arhitektuurivõistluselt 

ootame tänapäevast lahen-
dust Kadrina alevikukes-
kusele – visiooni, mis loob 
alevikust ühtse terviku, on 
funktsionaalne, uuenduslik 
ja samas traditsioone austav,“ 
lisas vallajuht.

„Loodan, et saame lähte-
ülesande valmis lähiajal. Ka-
sutasime ära võimaluse osale-
da programmis, et seada siht, 
kuhu poole avaliku ruumiga 
liikuda,“ jätkas Pihlak.

Kui konkursside korralda-
misel panustavad rahaliselt 
suure osa ka ministeeriumid, 
siis ideelahenduste realisee-
rimiseks tuleb omavalitsustel 
endil vahendid muretseda. 
Küsimuse peale, kas Kadri-
nas on keskuse ehitudtööde 
rahastamise küsimus juba 
selge, vastas Pihlak, et valla 

esmane prioriteet on Kadri-
na Keskkooli hoone rekonst-
rueerimise finantseerimine. 
„Alevikukeskuse väljaehita-
misel loodame tulevikus EL-i 
rahastusmeetmetele,“ märkis 
omavalitsusjuht.

Arhitektuuriprogramm 
„Hea avalik ruum“ oli kingi-
tus Eestile 100. aastapäeva 
puhul, kui korraldati 15 lin-
nakeskuse ja -väljaku arhi-
tektuurivõistlus. Kuna huvi 
ja soov oma keskused korda 
teha oli aga palju rohkematel 
omavalitsustel, kui esimesse 
etappi mahtusid, algas 2019. 
aastal jätkuprogramm.

Seni on läbi viidud arhitek-
tuurivõistlused 23 asulas, mil-
lest juba valminud on 10 linna 
rekonstrueeritud südamed 
– Tõrva, Põlva, Valga, Võru, 
Rapla, Rakvere, Elva, Kures-
saare, Kärdla ja Viljandi.

Kadrina arhitektuurikonkursi võistlusala piirkond. Foto: kuvatõmmis Maaameti kaart
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Kutsutakse vanu aknaid taastama ja dokumenteerima

Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskuse algatus 
„Vaata vana akent!“ kutsub kolmandat aastat üles vanu puit-
aknaid väärtustama ja taastama.

Sel laupäeval, 22. mail toimuvad akende taastamise töötoad 
ja teised temaatilised üritused Türi kogukonnamajas, Eduard 
Gutmanni majas Põltsamaal, Palamuse muuseumis, Salu talus 
Koeru ligidal, C. R. Jakobsoni talumuuseumis Kurgjal, Jaa-
ni talus Pärnu-Jaagupis, Liiva pastoraadis Muhus ja Vormsi 
talumuuseumis, lisaks 24. mail Tartu restaureerimiskeskuses 
ja 28. mail Toila linnas. Täpsemat infot ja viiteid praktilistele 
materjalidele leiab Vaata vana akent Facebooki lehelt.

Kogu suve jooksul on 7–19-aastased lapsed ja noored koos 
peredega oodatud kaasa lööma aknajahil ehk vanade akende 
inventeerimise talgutel „Mida aken peegeldab?“. Osalemiseks 
tuleb vanast aknast tehtud foto koos lühikese lisainfoga saata 
aadressil elle@estlander.org.

Aknajahil osalemine annab hea võimaluse koos vanemate 
või vanavanematega enda ümber kultuuripärandit märgata, 
mõtestada ja jäädvustada. Kõigi noorte kogutud materjal lä-
heb hoiule vabaõhumuuseumi kogusse ja saab kättesaadavaks 
uurijatele ning huvilistele. Täpse juhendi ja kasulikke nõu-
andeid leiab Pärandivaderite kodulehelt pärandivaderid.ee.

Kuulutaja

LUGEJA KÜSIB

Tööandja ütles, et tahab meid ühepoolselt puhkusele saata, 
sest tema sõnul pole tal meile kuu aja jooksul veel tööd anda. 
Mina sooviksin puhata aga septembris, panin selle kirja veeb-
ruaris antud avaldusse. Kas tööandja saab ühepoolselt töötajaid 
puhkusele saata, kui tööd anda pole? Märtsis ja aprillis saime 
Töötukassa töötasu hüvitist. Kuidas mõjutab see puhkusetasu 
suurust?

Vastab Sandra Kuus, Tööinspektsiooni nõustamisjurist

Tööandja saab puhkuste ajakava koostada ehk ise töötajate 
puhkusi määrata esimese kvartali jooksul (töölepingu seaduse 
(TLS) § 69 lg 2). Puhkuste määramisel tuleb siiski arvestada eelis-
õigusega töötajate soovidega, näiteks väikelaste vanematega 
(TLS § 69 lg 7). Kui tööandja ei ole töötajatele puhkuste aja-
kava 31. märtsiks teatavaks teinud, siis peale seda saab töötaja 
ise oma puhkuse aega määrata, teatades sellest kirjalikku taase-
sitamist võimaldavas vormis avaldusega 14 kalendripäeva ette 
(TLS § 69 lg 3).

Järelikult praegu tööandja enam ühepoolselt puhkuste aja-
kava koostada ei saa. Kui töötaja on ka juba avaldusega oma 
puhkusesoovi tööandjale esitanud, siis seda muuta või tagasi 
võtta saab ainult poolte kokkuleppel. Samuti saab kinnitatud 
puhkuste ajakava muuta ainult poolte kokkuleppel. Kui töötaja 
ei ole nõus oma puhkuseavaldust tagasi võtma, siis peab töö-
andja talle praegu tööd tagama või maksma keskmist töötasu 
töö mitteandmise tõttu (TLS § 35).

Puhkusetasu arvestatakse puhkusele eelneva kuue kuu töö-
tasude põhjal. Töötukassa töötasu hüvitist käsitletakse töö-
andja makstud töötasuna, mille Töötukassa maksab töötajale 
tööandja nimel ja Töötukassa arvel. Järelikult tööandja võtab 
puhkusetasu arvutamisel arvesse ka Töötukassa makstud töö-
tasu hüvitise. Kui töötasu hüvitise taotlemise aluseks oli töö-
tasu vähendamine TLS § 37 alusel, siis töötaja puhkusetasu ka 
väheneb.

Nädalavahetusel jahivad loodusfotograafi d parimaid tabamusi
Saabuval nädalavahetusel 
toimub juba 24. korda loo-
dusfotovõistlus Vereta Jaht, 
kus jäädvustatakse Eestile 
iseloomulikku loodust ja hea 
pildiõnne korral ka tänavust 
jahilooma minki.

Vereta Jaht toimub ka sel 
aastal kahes etapis – esime-
ne etapp leiab aset 21. mai 
päikesetõusust 23. mai päi-
keseloojanguni virtuaalselt 
ehk iga fotokütt pildistab 
nende kolme päeva jooksul 
enda poolt valitud piirkonnas 
kevadist Eestimaa loodust. 
Teine etapp toimub tradit-
sioonilises vormis 10. – 12. 
septembrini Viljandimaal, 
kus fotograafid kogunevad 
Võrtsjärve kaldal Vaiblas asu-
vasse baaslaagrisse.

„Tänavuse Vereta Jahi jahi-
loomaks on mink. Sügisesel 
fotojahil jääb meie kogune-
mispaiga ümbrusesse palju 
mingile sobilikke veekogusid, 

näiteks Pedja ja Põltsamaa 
jõed ning muidugi ka Võrts-
järv, aga ka kevadel võib hea 
õnne korral teda kaamerasse 
püüda,“ lausus Tiit Hunt, Ve-
reta Jahi peakorraldaja.

Hundi sõnul osaleb selle-
aastasel võistlusel pea 40 foto-
graafi, kelle hulgas on nii 
iga-aastaseid osalejaid kui ka 
mõned uued tegijad.

Kevadel ja sügisel pildis-
tatud loodusfotodest valib 
iga osaleja välja kuni kümme 
parimat. Nende seast selek-
teerib žürii omakorda välja 
umbes 60 huvitavamat fotot, 
mida saab imetleda juba ok-
toobri lõpus avataval foto-
näitusel RMK Metsamajas 
Tallinnas. Näituse avamisel 
kuulutatakse välja ka parimad 

võidutööd.
Aastate jooksul on loo-

dusfotovõistlusel jahitud 
nii loomi, linde kui kalu, nii 
maismaal kui veekogudes. 
Jahiloomaks on olnud kob-
ras, metssiga, metsis, põder, 
hirv, ilves, metsnugis, mäger, 
teder, saarmas, metskurvits, 
metskits, ronk ja kährik.

Vereta Jaht on pärisjahile 
sarnanev jaht, kus relvadeks 
fotokaamerad, laskemoonaks 
mälukaardid ning jahisaagiks 
hulgaliselt looma- ja loodus-
pilte. Ei ühtegi pauku, ainult 
vaiksed kaameraklõpsud. 
Vereta Jahi eesmärgiks on 
iseloomustada piltide kaudu 
piirkonna maastikke ja selle 
asukaid.

Vereta Jahti korraldavad 
Riigimetsa Majandamise 
Keskus (RMK) ja Overall 
Eesti AS.

Kuulutaja

Vereta Jahi möödunudaastane võidutöö – „Hämarikus rändav värbkakk“. Foto: Aare Urbas

TÄNA MAAILMAS

1921: kuidas liiklusavarii mõjutas näitlejanna karjääri
Täna 100 aastat tagasi, 21. 
mail 1921. aastal sündis an-
dekas filminäitleja Valentina 
Karavajeva, kes pälvis noore 
neiuna NSV Liidu ühe kõrge-
matest auhindadest – Stalini 
preemia, kuid tema esimene 
filmipeaosa jäi talle ka 
viimaseks.

Allan Espenberg

Valentina Karavajeva (1921–
1997) oli näitlejanna, kelle 
kurb elusaatus ei hämmasta-
nud mitte ainult tema kaas-
aegseid, vaid ka järeltulijaid. 
Temast on tehtud palju te-
lesaateid ja vändatud doku-
mentaalfilme ning talle on 
pühendatud näidendeid.

Karavajeva tahtis saada 
näitlejaks ja mitte miski muu 
teda ei huvitanud. Ta nägi 
ennast ainult näitlejana, kuid 
edukaks näitlejaks ta ometi ei 
saanud. Samas polnud sellel 
teel esialgu ka ühtki takistust. 
Karavajeva jaoks olid kõik 
teatrilavad avatud, kuid tema 
eesmärgiks oli kino: temast 
pidi saama filminäitleja. Noor 
Valentina sai tänu kinole tun-
tuks miljonitele inimestele, 
mistõttu ta kaotas huvi tööta-
da väiksemale publikule ehk 
teatrikülastajatele.

Tegelikult panid vanemad 
tüdruku sündides talle ni-
meks Alla, kuid lapsele see 
nimi ei meeldinud. Väideta-
valt ütles Alla juba viieaasta-
selt vanematele, et tema nimi 
on Valentina – see pidavat 
lavalaudade jaoks paremini 
kõlama.

Räägitakse, et juba teisme-
lisena tekkis Karavajeva peas 
nn „stalinlik süžee“. Nimelt 
kirjutas ta Kremlisse kirja, 
milles palus abi näitlejaks 
õppimisel. Valentina istus 
seitsmendas klassis oma laua 
taga, kui tuli vastus: „Tere tu-

lemast Mosfilmi filmikooli“. 
Vanemad aga ei olnud nõus 
laskma noort tüdrukut üksi-
päini Moskvasse. Nii põgenes 
tüdruk kodunt, jättes kiiruga 
maha kirjakese vanematele.

Moskvas määrati Valentina 
õppima kuulsa režissööri Juli 
Raizmani kursusele. Peaaegu 
koheselt hakati teda kasutama 
episoodilistes rollides, kuid 
varsti otsustas Raizman usal-
dada noorele neiule peaosa 
filmis „Mašenka“ (eestipära-
selt „Mašake“). Alguses läks 
kõik halvasti, Valentina kuk-
kus proovivõtetel läbi, kuid 
ta nõudis kordusproovi. Ta 
kirjutas sellal oma emale: „Mu 
kallis ja ainus emake, mul on 
väga raske olla, süda on mur-
dumas. Mašenka on minu 
jaoks kogu mu elu. Võetagu 
minu käest kõik muu, kuid 
ma tahan saada heaks Mašen-
kaks!“ Lõpuks saigi Valentina 
peaosa selles filmis, mis jõu-
dis publiku ette 1942. aasta 
aprillis.

Filmil oli tollal, sõjaajal to-
hutu edu, kuigi tänapäeval 
sellest palju ei teata. Tegu 
oli heasüdamliku, romantili-
se filmiga, mille keskmes oli 
kahe noore inimese armas-
tus. Ka Valentina Karavajeva 
mängu kiideti taevani. 1943. 
aastal anti filmile Stalini pree-
mia, mille said režissöör Juli 
Raizman, stsenarist Jevgeni 
Gabrilovitš ja peaosaline Va-
lentina Karavajeva. 21-aasta-
sest neiust sai selle kõrge au-
tasu kõigi aegade kõige noo-
rem laureaat.

Saatuse julm nöök
Raizmanil oli kombeks mitte 
kasutada oma filmide pea-
osades ühtesid ja samu näit-
lejaid, kuid Karavajeva jaoks 
tahtis ta teha erandi. Jutt on 
mängufilmist „Moskva tae-
vas“. Kuid lavastaja plaan ei 

teostunud.
Filmi hakati 1943. aasta su-

vel tegema Kuibõševi linnas, 
kuhu saabus ka Karavajeva. 
Kuid teel raudteejaamast ho-
telli põrkas näitlejat vedanud 
avatud katusega kerge auto 
suurel kiirusel kokku tram-
miga. Autojuht hukkus koha-
peal, aga Karavajeva sai ras-
kesti vigastada. Nii ei saanud 
ta enam selles filmis mängi-
da, mistõttu režissöör võttis 
tema asemele noore ja andeka 
tudengi Nina Mazajeva.

Valentina Karavajeva jäi 
õnnetusest eluks ajaks pikk 
ja kohutav arm, mis ulatus 
kõrvast lõuani. Tema nägu 
oli moondunud ja filmides 
ta enam mängida ei saanud, 
sest lähivõtted olid tema pu-
hul välistatud. Ainsaks või-
maluseks jäid veel episoodi-
lised rollid ja loomulikult ka 
teater.

Peatselt saigi ta kutse 
Moskva teatrisse, kus tal õn-
nestus mängida üht peaosalist 
Tšehhovi näidendis „Kaja-
kas“. Mis edasi juhtus, pole 
täpselt teada. Mõned allikad 
väidavad, et Karavajeva män-
gis vähem kui kümnes eten-
duses ja läks kõigi teiste näit-
lejatega tülli.

Elu välismaal 
ja tagasitulek
Tollal armus Valentina ingli-
se diplomaati George Chap-
manisse, kellega sõlmitud 
abielu andis naisele ka võima-
luse loota välismaa kirurgide 
abile. Karavajeva saatis uuesti 
kirja Stalinile: „Mul pole näit-
lejana tööd. Olen Stalini pree-
mia laureaat, võin mängida 
palju rohkem rolle, kui saan 
välismaalt arstiabi. Ma olin 
ja jään nõukogude inimeseks, 
olen lojaalne kommunistliku-
le parteile.“

Nii hüppaski näitlejanna 

välismaale siirduvale rongi-
le. 1945. aasta mais oli veel 
võimalik NSV Liidust lahku-
da. Pärast seda langes raud-
ne eesriie ja välismaalastega 
suhtlemise eest ei paitatud. 
Šveitsis tehti näitlejannale 
kaks lõikust ning kuigi õn-
nestus arm osaliselt eemalda-
da, muutus ülahuul tuimaks. 
Ka pereelu ei laabunud. Kuigi 
ta pani Šveitsis käima teatri 
sealsetele venelastele, tahtis 
ta pääseda kodumaale.

Karavajeva lahutas abielu ja 
naasis Nõukogude Liitu, kus 
talle pakuti tööd vaid tema 
kunagises kodulinnas, pisike-
ses Võšni Volotšoki kolkas. 
Olnud aasta aega nn karan-
tiinis, sõitis naine 1951. aastal 
Moskvasse, kus sai tööle Puš-
kini-nimelisse teatrisse. Aga 
elas ta mitmes üürikorteris 
ning alles kümne aasta pärast 
sai ta ühetoalise korteri.

Teatris mängimine polnud 
Karavajevale endiselt meelt-
mööda ning tal õnnestus 
pääseda Moskva ühte filmi-
stuudiosse, kus talle paku-
ti imepisikesi rolle. Rohkem 
kasutati teda aga hoopis vä-
lisfilmide dubleerimisel. Nii 
andis ta venekeelse hääle 
näiteks sellistele staaridele, 
nagu Bette Davis, Marlene 
Dietrich, Greta Garbo ja Ing-
rid Bergman. Ta dubleeris ka 
üht Eesti filmi: mängufilmis 
„Keskpäevane praam“ rääkis 
ta sisse Ada Lundveri rolli.

Millal Karavajeva suri, pole 
teada. Tema surnukeha avas-
tati 1997. aasta detsembri lõ-
pus, kui veetoru lõhkemise 
järel murti tema korteriuks 
maha. Naine lamas põran-
dal külmas vees, ümbritse-
tuna sassis filmilintidega. 
Aga tema hauamonumendile 
on kirjutatud: „Unustamatu 
Mašenka“.
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PAKUN TÖÖD

• Vajatakse B-kategooria juhiloaga 
haljastustöölist (niitmine ja trim-
merdamine). Tel 5333 7410

• Firma pakub tööd CE-kategooria 
juhile. Töö Eesti piires esmaspäe-
vast reedeni. Tel 512 7883

• Ehitajale on pakkuda püsivat 
tööd. Tel 5633 1530

• SOL Baltics OÜ ootab oma kol-
lektiivi tubli eritöölist-tõstukijuhti 
Virumaale. Pakume täistööaega. 
Kandideerimiseks helista meile tel 
674 7399 või võta ühendust otse eri-
tööde juhi Kaspariga, tel 5695 0685. 
Või täida palun ankeet kodulehel: 
www.sol.ee

• SOL Baltics OÜ ootab oma kol-
lektiivi tubli asenduspuhastus-
teenindajat. Pakume paindlikku 
graafi kut ja tööd omale sobival ajal. 
Rõõmustame, kui Sul on olemas 
juhiload. Küsi lisa töödejuhatajalt 
Andrit, tel 5868 0138. Värbamis-
keskus tel 674 7399

• Pakume suvel tööd niitjatele, 
trimmerdajatele Rakveres. Täis-
tööaeg. Lisainfo töödejuhatajalt: 
5194 3370 (Lia). Värbamiskeskus 
tel 674 7399. Tule ise tööle või jaga 
sõbraga infot!

• Lääne-Virumaal Ebaveres asuv 
metallitöökoda otsib keevitajaid 
ja lukkseppi. Saada enda kontakt ja 
lühitutvustus info@egestenmet.ee. 
Lisainfot küsi telefonil 5911 7155

• RTR Teenused võtab tööle veoau-
tolukksepa. Tel 506 1861

• RTR Teenused võtab tööle veo-
autojuhi. Tel 501 0433

• V i r u  H a l u d  p a k u b  t ö ö d 
lintsaeraami operaatorile. Info 
518 4333

• Soovin tellida meistrit kes oskab 
vana olemasoleva aia asemele pai-
galdada uus võrgust aed. Täpsem 
info telefonil 5306 4800

• Otsin Haljalas Columbia kivi 
ladujat. Tel 5392 6152

• Otsin korstna ladujat. Tel 5398 
2904
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Karfi n OÜ otsib oma 
meeskonda 

ÜLDEHITUS MEHI, 
kelle tööülesanneteks on 

erinevate ehitustööde 
teostamine Helsingis. 

Tel 5566 7339, 
siim.karfi n@gmail.com

OTSIN TÖÖD 

• 15-aastane noormees otsib 
suveks tööd. Tel 5594 3374 

E  evõte otsib 
oma meeskonda 

kogemuste ja oskustega 
TÄNAVAKIVIDE 
PAIGALDAJAID. 

Tööde teostamise piirkond 
on üle Ees  . 

Tel: +372 5347 7840

Mevot Invest OÜ 
võtab tööle 

BULDOOSERIJUHI

Töö kirjeldus
• Teede-, tänavate- ja 

platside ehitus ning pin-
naste teisaldamine 
ja planeerimine 
3D-buldooseeriga;

• Seadme tehnilise 
seisukorra jälgimine ja 
lihtsamate hooldetööde 
teostamine.

Vajalik 
• Varasem töökogemus 

samas valdkonnas 
(vähemalt 2a);

• Oskus töötada 
iseseisvalt;

• Eelnev kokkupuude 
3D-automaatikaga;

• Hea pingetaluvus, täpne 
ja korrektne.

Tel: +372 5347 7840
mevotinvest@gmail.com

Otsin asjalikke 
TÖÖMEHI 

juuli kuus algavale 
elumaja ehitamiseks 

(vundament ja 
fi bost seinad). 

Lisainfo 522 6500

• Pakun tööd osalise tööaja võima-
lusega CE-kategooria veokijuhile, 
tööpiirkond Kunda. Tel 516 5212

• Otsin bussile vanhool elektrik 
mehaanikut. Kohale tulek vajalik, 
Vinni vald. Tel 508 0364

• Miradel OY pakub tööd venti-
latsiooni paigaldajale Helsinkis, 
Espoo, Vantaa. Info: miradel.info@
gmail.com, tel +35840077 6817 või 
513 4942

• Viru Peekon OÜ. Võtame tööle 
arenenud seakasvatusettevõttes 
Kallukse farmi, farmitöölise. Kor-
ralik farm, hea seltskond, eluterve 
õhkkond, konkurentsivõimelist 
töötasu , lisatasu heade töötule-
muste eest. Töö iseloom eeldab 
tehnilist taipu ja head füüsilist 
vormi. Elamispinna võimalus Voh-
njas. Kontakt tel 5341 1296, e-mail: 
virve@saimre.ee
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Cormet OÜ
METALLITÖÖD
Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka vastavalt 

kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi keevitus 

(vajadusel väljasõidud kliendi juurde)
RASKETEHNIKA, VEOAUTODE NING 
HAAGISTE REMONT, HOOLDUS NING 
VARUOSAD
FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD 
(väljasõidud klientide juurde)
SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD
KLIIMADE TÄITMINE+REMONT
RASKETEHNIKA REHVITÖÖD
VEOAUTODE REHVITÖÖD
REHVIDE PARANDUS+MÜÜK
ALUSROOMIKUTE REMONT+MÜÜK

Tel 5698 0253
Info.cormet@gmail.com

Vinni v, Vinni a, Tööstuspargi põik 1

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

KINNISVARA

• Müüa 1toaline (29,7 m2) ahju-
küttega korter. Kapitaalremont 
tehtud, vesi- ja kanalisatsioon 
olemas, omaette sissepääs. Väga 
hea asukohast, Rägavere tee. Tel 
5646 6926

• Müüa üürilepinguga kaetud 
2toaline korter Rakveres, Pikk 
37. Ruutmeetri hind 650 €. Tel 503 
4972, info@ko.ee

• Müüa Laekvere lähistel 2toaline 
ahjuküttega korter. Hind 1200 €. 
Tel 5669 3339

• Müüa Kunda keskuses 2toali-
ne korter, keskküttega (50 m2). 
Korteris on ka toimiv puuküttega 
pliit ja ahi. Korter 2-korruselises 
majas I korrusel, sauna kasutamise 
võimalusega, seisukord rahuldav. 
Remonti vajav, läheduses kool, 
vallamaja, spordikeskus, park. 
Grossi Toidukaubad ja bussipeatus 
90 m. Hind kokkuleppel. Tel 5383 
1014

• Müüa 2toaline rõduga korter 
Aseris. Tel 5632 7008

• Müüa Lääne-Virumaal, Tamsalu 
linnas keskküttega avar 3toaline 
korter, rõdu. Hind 15 900 €. Tel 
511 0478

• Müüa Viru-Nigula alevikus 3toa-
line korter, asub I korrusel ja hind 
kokkuleppel. Helistada telefonil 
5851 5145

• Müüa Kundas 3toaline remon-
ditud korter, osalise uue mööbli 
ja kodutehnikaga. Tel 5894 2895

• Müüa Rakveres Silla tn. 7 hea 
planeeringu ja eraldi tubadega 
renoveeritud 4toaline korter. 
Korter on päikseküllane ja soe, 
vaikses ja rahulikus piirkonnas. 
Asukoht on  suurepärane, lähedal 
2 lasteaeda, ehitamisel uus Rak-
vere Ühisgümnaasium,  A. Pärdi 
nim. Muusikamaja, tennisehall, 
staadion, Aqva Spa. Pilte näeb: 
www.kv.ee/3337742. Hind 90 000 
€. Tel 522 2973 ja 511 6424, e-mail 
aademart@gmail.com

• Müüa garaaž Rakveres, Saue 
tänaval. Mõõdud 6,1x3,4. Olemas 
kanal, elekter. Heas korras. Hind 
4800 €. Tel 557 6593

• Müüa kinnistu, mis asub Vi-
ru-Nigula aleviku keskel. Krundi 
suurus on 2372 m2, kus asuvad 
maja ja kõrvalhoone, mis vajavad 
lammutust. Olemas elektriliitu-
mine, puurkaev. Ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooniga liitumise võima-
lus. Tel 5858 8228

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi 
mugavustega korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 508 1311

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

• Ostan Tapal või Tamsalus 1-2toa-
lise korteri. Tel 511 0478

• Ostan 1-2toalise korteri Kun-
das. Tel 510 0776

• Ostan 2-3toalise korteri Rak-
veres. Keskküte, keskmises seisu-
korras, kuni 49 000 €, kv-portaalid 
tuttavad. Tel 5914 3705

• Ostan maja Rakveres. Tel 5804 
2647

• Ostan maja Tartu linnas. Tel 
5817 2199

• Ostan Tapa vallas maamaja või 
vana talukoha. Tel 511 0478

• Ostan maja Rakvere linnas või 
lähiümbruses (10 km). Hind kuni 
120 000 €. Tel 5819 1258

• Ostan enda tarbeks (ei ole va-
hendaja ega ei müü välismaalas-
tele) viljakat maad, mis on sobilik 
mahedaks taimekasvatuseks. 
Asukoht metsade keskel, veekogu 
krundil või krundipiiril ja hea 
ligipääsuga. Tel 5850 2000

• Soovin osta korteri või maja 
Rakveres või lähiümbruses, võib 
vajada remonti. Soodsa hinna 
puhul tehing kohe! Tel 522 6500

• Soovin osta korteri või maja 
Rakvere linnas või lähiümbruses. 
Võib pakkuda ka maatükki. Tel 
5300 9000

• Ostan suvila või krundi. Võib 
pakkuda Toolsest kuni Võsuni. 
Tel 510 2390

• Ostan maja, krundi või ridaela-
muboksi (äärmine) Sõmerul või 
Näpil, võib pakkuda ka Rakveres. 
Pakkumised tel 5532743 (ka sms)

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
seisukord pole oluline. Tel 504 
3520

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 
9942

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla 
tn. Tel 5648 6638

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
seisukord pole oluline ja samuti 
võib sisse jääda kogu teie vana 
prügi või mittevajaminevad asjad. 
Hind kokkuleppel. Tel 522 6500

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürile võtta korteri Rak-
veres või Lääne-Virumaa piirkon-
nas. Kõik pakkumised on oodatud 
numbrile 5332 8182

• Korralik noor pere soovib võtta 
üürile 2toalise korteri Tapa lin-
nas. Info tel 511 0478

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile Rakvere linnas kõigi 
mugavustega 1toaline korter (43 
m2), möbleeritud, I korrus. Üür 200 
€. Auto koht hoovis. Tel 502 9052

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline 
pliidiküttega korter, vesi on korte-
ris, vannituba puudub. Üür 100 €/
kuu. Tel 511 0478

• Omanik annab üürile Rakvere 
vanalinnas 2toalise (60 m2) ah-
juküttega värskelt renoveeritud 
korteri. Korteris soe vesi boileriga, 
sooja annavad ahi ja soojamüüriga 
pliit, vajadusel vannitoas põran-
daküte. Hoovis võimalik grillida. 
Hind kuus 300 € + kommunaalku-
lud ja elekter vastavalt tarbimisele. 
Lepingu sõlmimisel vajalik 1 kuu 
ettemaks + 1 kuu tagatisraha. Tel 
5664 9966

• Anda üürile kõigi mugavustega 
2toaline korter Rakveres. Tel 
5341 4807

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus, 2004. a. 1,6. 
74 kW. Luukpära, tumepunane, 
läbisõit 132 000 km. Kõik lisad, 
põhjamaade variant, Eestist oste-
tud uuena, kaasa naelrehvid velge-
del, kindlustus ja ülevaatus aasta 
lõpuni, auto väga heas korras. 
Hind 2100 €. Asukoht Harjumaa, 
Kuusalu. Tel 5667 3749

• Müüa Ford Focus C-Max. 1,6 
diisel, 2005. a, hõbedane, 5 ust, 
manuaal, läbisõit 298 000 km (100 
% originaal), 10. a Eestis 1 omanik, 
TÜ 06.2022, naastrehvid kaasa, 
igati korras/ökonoomne ja kindel 
auto. Hind 1990 €, 1590 € Võsu/
Tallinn. Tel 5648 0448

• Müüa Mercedes-Benz C180. Tel 
557 5132

• Müüa Opel Vectra, 2006. a, uni-
versaal, bensiin 1,8 l, 103 kW. Auto 
heas korras, ülevaatus tehtud, 
järgmine ülevaatus 04.22, kerel lei-
dub kriipse-kraapse, sõiduk pole 
uus. Hind 1100 €. Tel 5695 7857

• Müüa Belarus, haagis, mahuti. 
Tel 5358 6829

• Müüa haagis MAZ 8114 Zubr-
jonok. Uued tuled ja juhtmed. 
Luuk! ÜV 07/22. Hind 280 €. Tel 
5890 6630

VARUOSAD
• Ostan RS-09 kõiki osi. Tel 5558 
5956

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

• Ostan VAZ 2103. Pakkuda võib 
igas seisukorras sõidukit. Tel 5394 
9760

• Sõidukite kokkuost üle Eesti! 
Lääne-Virumaal tuleme kohale 
15 minutiga ja maksame pa-
rimat hinda! Pakkuda võib ka 
vigaseid, avariiliseid või seis-
nud masinaid. Arveldamine 
sularahas! Helista 5631 1001

• Ostan sõidukeid, kaubikuid 
ja maastureid igas seisukorras! 
Raha kohe kätte! Vajadusel 
kustutame registrist! Helistage 
julgelt, maksan rohkem! Tel 
5355 5848

• Ostan sõidukeid igas sei-
sukorras ning hinnaklassis. 
Võib pakkuda absoluutselt 
kõike. Paku julgelt! Tel 5309 
2650

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid/maastureid/kaubi-
kuid! Huvi pakuvad ka vanad 
autod ja uunikumid! Vajadusel 
puksiir! Arvelt kustutamine! Vi-
rumaal tulen kohe kohale, paku 
julgesti! Tel 5565 9595

• Ostan VAZ/ZAZ/GAZ tüüpi 
sõidukeid ning vene mopeede: 
Riga, Delta, Mini, Stella jne. Igas 
seisukorras! Pakkuge julgelt! Tel 
5565 9595

• Ostan Toyota marki sõidu-
keid ning maastureid. Võib 
pakkuda absoluutselt igas 
seisukorras ning hinnaklas-
sis. Võib olla kaua seisnud, 
ilma ülevaatuseta jne. Tel 5896 
1576

• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariilisi, heas korras jne 
sõidukeid. Maksan õiglast hinda. 
Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja doku-
mentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5376 2575

• Metallrahaks24 ostab sõidukeid, 
autojuhtmestikke (nõrk voolu 
kaabel ja ehituskaabel), plii aku-
si, vana metalli, kulda, tehnilist 
hõbedat, elektrimootoreid, vas-
ke. Korrektne vormistus ja kiire 
tehing. Võta ühendust tel 5802 
6399

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remon-
ti, olla seisnud, avariilised, heas 
korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda. Tel 
5357 7108

• Autode kokkuost sõidukorras, 
avariilased, kaua seisnud ja vana-
rauaks. Tel 5678 5520

• Ostan vanu romusi ja metalli. 
Autod samal päeval arvelt maha. 
Tuleme tõstame tõstukiga peale. 
Tel 5305 1098

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana 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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

VEOTEENUS 
MULTILIFT-KRAANA AUTOGA 

Kandevõime 12 tonni, 
kast 6 meetrit. 

Kraana on puldist juhitav. 

Pikkus 15 meetrit+vajadu-
sel 8 meetrit pikendus. 

Tõstejõud kõrvalt 4tonni, 
15meetri pealt 1100kg. 

Palgi lõuad + greifer. 

Saan tõsta materjali üle Teie 
aia otse peenramaale. 

5305 1098

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

• Autoremont Pajustis Naaritsa 
3. Varuosade tellimine ja pai-
galdamine. Hinnad soodsad. 
Info tel 5627 3336

• Teenustööd teleskooplaaduri-
ga Manitou (2020. aasta). Tõste-
võime 3,3 tonni ja tõstekõrgus 7 
meetrit. Tel 5333 4774

VEOTEENUS JA RENT

• Pakume Rakveres mugavat, 
kiiret ning soodsat taksotee-
nust. Püsiklientidele soodus-
pakkumised! Sõidu alustus 
2 €. 0,80 €/km. Tellimine tel 
5878 8129

• Autorent: Toyota Corolla, 2007. 
a. D4D, päev 35 €, nädal 300 €, kuu 
600 €. Tel 5648 0448

• Pakun sõiduautoga sõidu abi. Tel 
5558 3790

• Kallurautoteenus (karjääri kal-
lur ja 13 tonni kandejõud). Tel 
503 2269

• Veoteenus: mööblivedu, väik-
ses mahus kolimine jne. Kauba 
ruumi maht 3x1,5 m. Tel 503 
2269

• Metsaveoautoteenus. Tel 503 
2269

 

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

 

• Multilift  konteineri  rent . 
L i i g p i n na s e  ja  e h i t u s p r ü g i 
äravedu. Täitepinnase müük : 
liiv, muld, killustik. Tel 5348 
7973

• Miniekskavaator JCB kae-
vab ja puurib kus vaja. On ka 
materjali veo võimalus Mitsu-
bishi kalluriga. Tel 529 9356, 
Jaanus 

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

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

• Ve ote enus (kraanaga mu-
del, 6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 
2021

• Veo- ja kolimisteenus. Tagaluuktõs-
tuk. Kandejõud 3 t furgoon 6,1 m pikk, 
2,4 m lai ja 1,85 m kõrge. Tel 5810 5969

www.kuulutaja.ee

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude tüh-
jendamist. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 
5194 4298, 5381 9930

• Reoveevedu  Lääne-Viru-
maal. Teenindame iga päev. Tel 
5656 1515

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutustöid 
koos prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
(majad, saunad, korterid, terras-
sid, pesuruumid). Tel 504 5560

• Üldehitustööd, tänavakivi 
paigaldus, pandused, muru-
kivide rajamine, äärekivi pai-
galdus. Hinnad soodsad. Tel 
5673 4632

• Pakume ehitustööd terveks 
aastaks. Tel 5343 7995

• Teostame katusevahetuse töid, 
helista ja küsi hinda! Tel 5668 4415

• Teostame erinevaid puitehi-
tustöid. Terrassid, varikatused, 
kuurid, saunad, majad jne. Info 
tel 5668 4415

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, remont ja rõngaste 
vahetamine. Tel 5840 0240

• Kõik lammutustööd, keldrite 
ja pööningute koristus koos prahi 
äraveoga. Tel 5380 0863

• Remont, ehitus, siseviimistlus 
(plaatimine, liistutamine, värvi-
mine). Korterid, suvilad, majad. 
Tel 504 5560

• Teen kõiki lammutustöid ja 
keldrite puhastustöid. Tel 5895 
6633

• Majade renoveerimine ja 
korterite remont. Torutööd, 
elektritööd ja vannitubade 
remont. Tel 5633 1530

• Üldehitustööd, puukuurid, sau-
nad, grillmajad, terrassid. Vanade 
majade renoveerimine ja uute 
ehitus. Tel 5380 0863

• Teostame kõiki ehitus- ja re-
monttöid nii eramutes kui kor-
terites, vannitoad, siseviimistlus, 
soojustamine, fassaadid, vun-
damendid, katused, terrassid 
jne. Santehnilised tööd. Hinnad 
taskukohased. Info tel 5808 5965 

• Vee- ja kanalisatsiooni trasside 
ehitus (sise, välis). Septikute ja 
mahutite paigaldus. Septikutel eu-
rosertifi kaat. Hinnad mõistlikud. 
Info tel 5808 5965

• Paigaldame tänava- ja ääreki-
visid, puit- ja võrkaedade ehitus, 
haljastustööd, terrasside ehitus, 
teostame kõiki lammutustöid, 
majade värvimine, prügivedu. 
Müüa killustikku, mulda, liiva. 
Tel 5605 5143, email: eleanor31@
online.ee

• Tänava- äärekivide paigal-
dus; piirdeaedade, terrasside 
ehitus; väravate valmistami-
ne, paigaldus ja automaatika, 
haljastustööd. Tehtud töödele 
garantii. Tel 5394 6666

• Teostame elumajade, korterite, 
vannitubade ehitus- ja remon-
ditöid. Tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus ja 
remont. Tel 5890 2983

• Siseviimistlus, maalritööd, ta-
peetimine, korstnajala katmine 
krohviga. Hinnad kokkuleppel. 
Tel 5343 2458

• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame kõiki ehitus- ja remonditöid. 
Tehtud töödele garantii. Tel 518 
7979

• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Teostame ehitus- ja remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilisitöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

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

• Maalritööd, trepikodade re-
mont, krohvitööd, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 9293 
Ehmes OÜ. Lai 3 a

• Teostan santehnilisitöid Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, sisevii-
mistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

• Teostan maalri ja siseviimist-
lustöid, vannitubade remont ja 
plaatimine. Tel 5684 3839, https://
www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. www.pinnakatted.ee. Tel 503 
1157

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. info@estpur.ee, tel 5347 6567

• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee Tel 508 3305

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija 
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
soojamüürid, küttekollete remont. 
Tel 5647 2716, email viruahjud@
gmail.com

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru 
Küttesüsteemid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

SANTEHNILISED TÖÖD
Sise-, välis-, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, 

mahutite müük ja 
paigaldus.

Info tel 508 9375

• 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
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi 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

ARBORIST.EE
OHTLIKE JA PROBLEEMSESTE 

PUUDE LÕIKUS 
VÄÄRTUSLIKE PUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
VILJAPUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
HEKILÕIKUS

AIA VÕI KINNISTU 
HOOLDUS

25 aastat töökogemust 
TEL 5302 3518

www.arborist.ee

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
Avatud E-R 9-19

    L 9-15

Müügil juuksehooldus-
vahendid

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

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

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

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

• 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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

MUUD TEENUSED

• Kululõikus ja rohulõikus Vi-
rumaal. Töö kiire ja korralik. Tel 
514 8661

• Muruniitmine muruniitjaga, 
murutraktoriga, trimmeriga. 
Tel 503 2269

• Kümblustünni rent. Hind 
alates 45 €/ööpäev. Rakvere 
piires transport tasuta. www.
saunatünn.ee. Tel 514 7518

• Pakume Rakveres klientide 
poolt hinnatud Hilot massaaži 
100 minutit. Tule ja veendu sel-
les ise. Broneerimine tel 5813 
2913, Rägavere Tee 48. Hind 
39 €. www.boosterbotanics.ee

• Vee vedu: haljasalade kastmine, 
tolmuteede kastmine jne. Tel 503 
2269

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

• Kanuumatkad Kunda jõel. 
Broneeri aeg www.samisiil.eu. 
Tel 506 2896

• Telli oma õhksoojuspumbale 
hooldus. Hooldatud õhksoojus-
pump säästab elektrit ja pikendab 
soojuspumba eluiga. Hooldust 
viib läbi mitme aastase töökoge-
musega hooldustehnik. Tel 5556 
2972

• Noorendike hooldus, ettelõikus 
harvesterile, liinide alused, sihid 
jne. Hind kokkuleppel. Tel 5905 
5927, vosa12@online.ee

• Soojuspumbad, müük ja pai-
galdus. Meilt ostetud soojuspum-
padel hooldus soodushinnaga. 
TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

• S o ojuspumpade müük, 
paigaldus, hooldus, remont. 
Õhksoojuspumba siseosa kee-
miline puhastus. Uued õhksoo-
juspumbad al 395 €. Õhk-vesi 
soojuspumpade müük, paigal-
dus (Daikin, Thermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. 
Tel 5656 4857

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kondit-
sioneere. Tel 502 4944

• www.arbotec.ee pakutavad 
teenused: ohtlike puude raie, 
kändude freesimine, võsa-
lõikus, trimmerdamine, hek-
kide lõikamine. Võtke meiega 
ühendust, tel 528 6976; e-mail: 
info@arbotec.ee

• Teostan keevitustöid alumii-
niumist, roostevabast metallist 
ja mustast metallist. Mobiilne 
keevitus. Tel 5694 9141

• Ohtlike puude likvideerimi-
ne. Tel 554 9113

• Aedade kujundus, puude-põõ-
saste istutus, viljapuude hool-
dustööd. Tel 5380 0863

• Hauaplatside korrastamine, ki-
vide puhastamine, sambla eemal-
damine, hauapiirete ehitamine 
paekivist, betoonist äärekivist või 
puidust ning muud kalmistutööd. 
Töötame üle Eesti. Tel 5592 3491, 
hauaplatsihooldus@muhkel.ee

• Hauaplatside ja piirete ehitus, 
hooldus. UUS! Graniidist haua-
tähised ja piirded! Tel 526 0804, 
Eimland

• Pakkuda raamatupidamistee-
nust ettevõtetele. Huvi korral 
ühendust võtta numbril 5824 
1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• Koristan ära teie vanaraua 
keldritest ja õuedelt. Tel 5672 
7600

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Printerite 
müük, hooldus ja rent. Kohapeal 
suur valik kvaliteetseid, soodsa 
hinnaga analoogtoonereid. Aad-
ress E. Vilde 14/1, telefon 553 5475, 
meiliaadress info@itsalong.ee

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Helista juba täna tel 551 2053. 
Vaata ka www.hss.ee
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 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, 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, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

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

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

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

MÜÜA 
KÜTTEPUUD 

23 €/ruum. 3m lepp3m lepp
 Tel 5842 4160. 

Toome kohale al 20 ruumi.
 Vedu hinnas.

Viru Halud OÜ müüb 
kvaliteetset küttepuud

Telli kontaktivabalt 
www.viruhalud.ee

• Kuiv lepp võrkkotis - 
2 7 eur/kott

• Kuiv kask võrkkotis - 
3,5 eur/kott

• Kuiv lepp lahtiselt - 
55 eur/rm

• Kuiv sanglepp lahtiselt - 
58 eur/rm

• Toores lepp lahtiselt - 
40 eur/rm

• Toores sanglepp lahtiselt - 
42 eur/rm

• Toores kask lahtiselt - 
50 eur/rm

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

HÖÖVELMATERJALI
(välis-, sise-, põranda-, 
terrassi-, servamata 

lauad)

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

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5672 7175

• Koristan aia, kuuri või garaaži-
nurgast vanaraua. Tasuta ei taha, 
maksan raha. Tel 517 4143

• Ära anda töökorras elektripliit 
Zanussi, 4 kütteplaadiga. Tel 5662 
5489

• Müüa kokkupandav jalgra-
tas-muruniiduk. Hind 99 €. Tel 
5646 2820

• Kodumaine looduslik mitme-
värviline ümaraks lihvitud de-
koratiivkruus kolmes suuruses: 
5-10 mm, 10-20 mm ja 20-40 mm. 
Sobib teede, radade, panduste, 
kiviktaimlate, haudade jms kat-
miseks. Veovõimalus. Hind 60 €/
tonn. Telefon 505 3340

• Müüa kasutatud Leedu katel, 
7 ribi. Hind kokkuleppel. Tel 520 
9960

• Müüa lastevoodi, vanker, möö-
bel, riided, nõusid, rulluisid (44). 
Tel 5594 7776

• Müüa abiratasetega laste jalgra-
tas, hind 20 €. Üksikuid tarbeklaa-
si pitse. Tel 5649 1828

• Müüa Norma kuivainetopsid 
(6 suurt ja 4 väikest), esineb 
roostet ja kulumist. Hind 30 €. 
Tel 5780 1098

• Müüa vähe kasutatuid jalgrat-
taid. Tel 5850 4076

• Müüa sõelutud muld koos trans-
pordiga. Info tel 5373 8197

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda 
erinevaid täitematerjale (killus-
tik, liiv, muld) võimalus tasuda ka 
vanametallis ja autoromudes. Tel 
5627 2666 

• Käsitsi kooritud kuuselatid ja 
aiapostid. Tel 5662 5497

OST
• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusostud 
majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, kojukutsed tasuta, üle 
Eesti. Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. 
Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

• Ostan tarbeklaasi tooteid: vaa-
sid, klaasid, pitsid jne. Pakkuda 
võib kõike. Tel 507 9984

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristall-
nõusi,- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

• Ostan vana mootorratta, võrri, 
mopeedi. Pakkuda võib kõike, ka 
varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi vaase, ka-
rahvine ja pitse. Samuti ostan 
Norma/Salvo  mänguauto, 
rongi, trammi ja 1970–90. a 
cccp 1/43 mudelautosid. Tel 
529 1288

• Ostan nõuka- ja vanaaeg-
seid esemeid, ka vanametal-
li, kila-kola, enne müüki võta 
ka minu pakkumine. Tel 503 
1849

• Ostan teie küttepuu ülejäägid 
majapidamise likvideerimisel. Tel 
5801 9086

• Ostan kaua kuivanud põranda ja 
voodrilauda ning paksu planku 
ka väiksema koguse. Tel 5801 9086

• Ostan ENSV miilitsa ja kolhoo-
sidega seotud ja kunsti. Tel 510 
7541

• Ostan töökotta korraliku suure-
ma ja väiksema alasi. Heale õige 
hind. Tel 5801 9086

• Ostan nõukaaegseid märke 
Moskva olümpiaga seotud mee-
neid. Plastnokaga mütsi, estop-
lasti lambi ja värvilisest klaasist 
nõusid. Tel 510 7541

• Ostan vene aegse kohvi-, teeser-
viisi. Tel 503 9650

• Ostan pildil oleva vaasi. Pak-
kuge ka teisi värve. Hind 100 €. 
Tel 5677 0569

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel seisma jäänuid 
esemeid: raamatust mööb-
lini ja viin ära pesumasinad, 
pliidid jne kila-kola. Tel 503 
1849

• Ostan vanaaegseid asju, va-
navara, vanakraami, kila-kola. 
Tel 5555 5527

• Ostan kasutatud mootorsae, 
ka suuremat remonti vajava. Tel 
503 9650 

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid .  Toores 
lepp - hind alates 40 €/rm, 
kuiv lepp - hind alates 55 €/
rm, saadaval ka sangleppa ja 
kaske. Puud on laotud 5 m3 
alustele, hind alates: hall lepp 
280 €, sanglepp 300 €, kask 330 
€. Puu pikkuse lõikame vas-
tavalt kliendi soovile. Trans-
port hinnas. Tel 5347 7664, 
Erko, Kohala küla, Lääne-
Virumaa

• Müüme: puidubrikett alates 120 
€; turbabrikett - 120 €; pelletid 
(6 ja 8 mm) al. 180 € 0,975 t/alus; 
kivisüsi alates 200 €/t. Transpor-
divõimalus. Rakvere Kütteladu, 
Narva 17, tel 5566 9440, www.
algaveod.ee

• Müüa soodsalt lõhutud küt-
tepuud (ka kuiva). Pakkuda 
ka 30 cm 40 L võrgus kuivi. Tel 
5554 6093

• Müüa saetuid ja lõhutuid kütte-
puid koos transpordiga. Pikkused 
vastavalt tellija soovile. Tel 5615 
2941

• Müüa metsakuiv kuusk, kvali-
teetsed kuivad kõlksuvad. Toon 3 
ruumi korraga tavaliselt 3.3 peal 
hind ikka 120 € ja toomine tasuta! 
35 cm ja 50 cm 40 € ruum. Tel 
5480 0134

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, 
koos kohale toomisega. Tel 514 
3328

• Müüa küttepuud (kask, sang-
lepp) 33 cm, 37 cm, 43 cm, 50 
cm. Premium pelletit 6/8 mm, 
puitbriketti (kõike sorte), kivisüsi 
(25 kg, 1000 kg), transport hinnas. 
Tel 5390 0545

• Müüa kuiv 30 cm lepp võrgus 
40 L - 2.50 €, kask 3.00 €. Puitb-
rikett 960 kg alusel alates 135 
€. Turbabrikett alusel 140 €. 
Premium pellet 8 mm 975 kg - 
190 €. VEDU TASUTA. Tel 5373 
3626

• Küttepuu lepp 50 cm, hind 40 €/
rm. Rakvere. Tel 5836 9120

• Müüa lõhutud küttepuid. Halu 
pikkus vastavalt kliendi soovile. 
Saadaval: hall lepp, must lepp, 
kask. Hinnad alates 35 €/ruum. 
Lääne-Virumaa, Väike-Maarja 
vald. Tel 5375 4750

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

• Müüa saetud, lõhutud kütte-
puud. Lepp, sanglepp, kuusk. 
Kütteklotsid võrgus 2 €. Tel 
5192 4320

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (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 3 m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõimalus. 
Tel 501 3862

EHITUS

• Müüa killustiku erinevad 
fraktsioonid, graniitsõelmeid, 
ehitusliiva, täiteliiva, haljas-
tusmulda. Suuremate koguste 
tellimisel koostame hinnapak-
kumise. Asume Rakveres. Tel 
5463 8919

• Otsin narvablokke garaažile. Tel 
508 0364

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322

• Saemeeste brigaad teostab raie-
teenust ja võsalõikust. Puhasta-
me kraavid ja teeservad võsast ja 
suurtest puudest. Tel 506 0777

• Ralfi Veosed OÜ ostab ladus-
tatud ja kasvavat võsa, tel 511 
6174. Samas müüa 3 m ja lõhutud 
küttepuud, tel 504 3326

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa traktor T-25, 1990. a. 
Traktor on heas seisukorras. Info 
tel 5332 0997

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5196 2628 või  5354 3002

• Müüa sõelutud musta mulda, 
asukoht Rakveres, lisainfo tele-
fonil 526 1408

• Purustatud turba allapanuga 
hobusesõnnik, asendamatu soo-
juse hoidja kasvuhoones, sobib 
hästi ka lillede-puude-põõsaste 
istutamisel väetiseks ja aiamaale 
rammuks. 80 L=5 €. Rakvere piires 
koju toomine tasuta. Tel 5557 2217

• Müüa seemnesuurust kartulit 
„Laura“, „Reet“ ja „Piret“. Tel 504 
6887

• Müüa Kungla talu toidu- ja 
seemnesuurust kartulit „Laura“ 
ja „Gala“. Info tel 514 1338. Vedu

OST
• Ostan erinevat seisvat tehnikat: 
traktorid, kombainid, veoautod, 
haagised, seadmed, mahutid, 
metall jne. Tel 5360 6046

• Ostan haakeriistad traktorile 
T-25, T-40. Tel 5687 5845

• Ostan traktori JUMZ. Tel 5687 
5845

kuulutused.kuulutaja.ee
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

TURUL SUUR VALIK 
TAIMSET ISTUTUS-
MATERJALI: 
tomati-, kurgi-, papri-
ka-ja maitse-
taimed, suve- ja püsi-
lilled ning 
kevadised lõikelilled!
   
LAUPÄEVAL, 
22.MAIL TURUL:

SUUR VANA-
KRAAMI MÜÜK
• nõukaaegne 
vanavara 
• keraamika 
• autoosad 
• margid, märgid, 
mündid 
• raamatud

PUUKOOL MÜÜB 
kella 11.00 – 12.00
•  viljapuude ja 
marjapõõsaste istikuid 
• maasika- ja vaari-
kataimi 
• ilupõõsaid ja püsililli

PEIPSI KALA - värske 
ja suitsutatud kala

 

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60
Värske kartul, imp. kg 2,00 2,50
Maitseroheline 
(r.sibul, till)

kg 7,00 10,00

Värske küüslauk, 
imp.

tk 1,00

Mugulsibul kg 2,00 2,50
Redised kimp 1,00 1,20
Rabarber kg 5,00
Väike kurk , imp kg 2,50 3,00
Väike kurk, Eesti kg 6,00
Salatikurk , imp. kg 3,50
Tomat, imp. kg 3,00 3,50
Tomat, Eesti kg 7,00
Maasikad, imp. kg 4,50
Vaarikad imp. kg 12,00
Kultuurmustikad, 
imp.

kg 12,00

Murelid, imp. kg 15,00
Arbuus, imp. kg 2,50
Värske hapukurk kg 8,00
Mesi 700g purk 6,00 6,50
Kodused vahvlid tk 1,00
Värske räim kg 1,30
Värske kilu kg 1,30

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Iga lahkumine on raske, 
iga teele saatmine kurb. 

Avaldame kaastunnet sugulastele  
NIINA PROOSA 

surma puhul.  

Perekond Stogov

 Personaalne koeraomaniku nõustamine/koo-
litamine koera kodus või veebis. Igale koerale 

ja tema perele tuleb läheneda personaalselt ja 
seda ma teengi. Keskendun jõuvabale ja posi-
tiivsele treeningule. Lisaks koolitamisele aitan 
viia Sinu lemmiku veterinaari juurde või hoian 

sel ajal, kui ise pead kodust eemal olema. 

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

LOOMAD

• Müüa ristand kanatibud, vutiti-
bud. Tel 514 3787

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel teie küttepuu ja briketi ning 
vanaraua ja muu kila-kola järgi. 
Tel 503 1849

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid 
esemeid, ka vanametalli, ki-
la-kola, enne müüki võta ka minu 
pakkumine. Tel 503 1849

• Ostan enne 1961. a vene kopi-
kaid, tsaari jm. vanu münte. Tel 
5606 8763, Arvo

• Ostan värvilisest klaasist vaase 
kuni 100 €/tk, vanu raamatuid, 
piibleid, ehteid, käevõrusid, 
merevaiku, sõlgi, setu ehteid 
(suur sõlg 1000 €), hõberub-
lasid, hõbedat, uure, münte, 
paberrahasid, märke, kaitseväe 
ja Kaitseliidu märke, kiivreid, 
medaleid, kohvikanne, piima-
kanne, Langebrauni ja Lorupi 
toodangud, fotoaparaate, foto-
sid, fotoalbumeid, dokumente, 
diplomeid, maale, seinapilte, 
ikoone, kujusid, Eesti vapiga või 
lipuga esemeid jne. Igasuguse 
vanavara ja kunsti ost! Raha 
kohe! Tel 5649 5292

• Ostan vanu raamatuid (täis-
nahkköites raamatud kuni 100 
€/tk). Samuti ostan Tarbeklaasi 
värvilisi ja õhumullidega vaase, 
rahvuslikke ehteid, müntidest 
tehtud ehteid, vanu dokumente, 
diplomeid, plakateid, reklaame, 
plekist silte, piibleid, ehteid, sõl-
gi, merevaiku, hõbedat, münte, 
hõberublasid, paberrahasid, 
märke, medaleid, fotosid, fo-
toalbumeid, maale, seinapilte, 
kujusid, keraamilisi kujukesi 
(memm, taat, naisefiguurid 
jne). Igasuguse vanavara ja 
kunsti ost! Tulen ise kohale - 
raha kohe! Tel 5649 5292

• O s t a n  v a n e m a i d  n a i s -
te-meeste ehteid (kaelaehted, 
sõrmused, sõled, prossid, rin-
naehted, mansetid). Huvitavad 
ka lauanõud, vaasid, karpidega 
lusikad, raamatud, seinamaa-
lid, ehete karbid, kujukesed ja 
muud ilusad vanad asjad. Tel 
5356 0761, Liina

• Ostan vanu rahasid, orde-
neid, rinnamärke, medaleid, 
postmarke, albumeid, vimp-
leid, tikutoose ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnika ajakirju, 
mööblit, rahasid, ordeneid, rin-
namärke, vimpleid, heliplaate, 
kellasid, fototehnikat, fotosid, 
albumeid, raadio, lauanõusid, 
ehteid ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan vanu kellasid. Ei pea 
olema töökorras! Võib pakkuda 
ka hambakulda või üksikuid 
kuld ja hõbe ehteid - ka sulatu-
seks. Kõik muud vanad esemed 
ka huvitavad! Tel 5872 5458

• Ostan kokku nõukogude 
aegset elektroonikat. Ostsil-
loskoobid, EW Raadio, sage-
dusmõõturid, generaatorid, 
voltmeetrid, raadiojaamad, 
lennukite elektroonika, raa-
diosaatjad, arvutid, trükkplaa-
did, raadioside komponendid, 
KM-kondensaatorid, isekirju-
tajad. Kõik nõukogude elekt-
roonika. Samuti ostan tehnilist 
hõbedat! Helistage 8-22.30. Tel 
511 1203

• Ostan vanavara, maale, klaas-, 
portselan- ja hõbeesemeid, mün-
te, ordeneid, märke, postkaarte, 
fotosid, raamatuid, vaase jne. Raha 
kohe kätte. Tel 5353 8982

TEATED

• Arli Puukool müüb viljapuid,- 
põõsaid, maasika-, vaarika-mus-
tikataimi ja muid istikuid L, 
22.05: Tapa turg 9-10.30, Rakvere 
turg 11-12.30, Väike-Maarja Coop 
parkla 13.00, Haljala Grossi poe 
kõrval 14.15. Info tel 518 8465, 
www.arlipuukool.ee

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
veres, Laada 14. Müügil jalgratturi 
riided

Langetame pea oma 
klassijuhataja mälestuseks 

NIINA PROOSA.
Meie sügav kaastunne 
Jürile, Katile peredega 

kalli ema, vanaema kaotuse puhul.

R II KK, 10V KL. 1979 lend.

Mälestust sa hella pälvid. 
Pälvid austust sõnu häid. 
Mälestuste kauneid jälgi 
meile hinge sinust jäi.

Avaldame kaastunnet 
lähedastele 

NIINA PROOSA  
surma puhul. 

2 keskkooli 
18 lend, 1963. a.

 

TUTVUS

• Mees 60+ tutvub üksiku, pike-
mat kasvu naisega, kes hoiaks 
suvel aia korras Rakveres ja 
oleks hea perenaine. Kiire! 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, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist 
puudutavatele küsimustele. 
Kõne hind 0,97 eurot/min

Terve Koer OÜ 
info@tervekoer.ee, 5813 9207, FB/Instagram: Terve Koer 

HINNAD RAKVERE TURUL 20. MAI 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee



MÕNE REAGA

Värvikas kevadlaat avab 
Kukekülas Rakvere laadasuve
Sellel reedel ja laupäeval toimub Rakvere jaamahoone esisel 
platsil Kukeküla kevadlaat. Peakorraldaja FIE Silvia Pärna 
sõnul on plaanis laatadega Rakvere jaamahoone eest jätkata 
vähemalt kord kuus nädalalõppudel läbi terve suve ja pakku-
da inimestele põnevat avastamist ning ostlemirõõmu. „Kuna 
korraldan laatasid üle kogu Eesti, siis on Rakvere kevad-
laadale tulemas kauplejaid nii lähemalt kui kaugemalt,“ ütles 
Pärn.

Kaubeldakse kõigega, mida ühelt healt laadalt leida võib: 
toidu ja joogi, tervisetoodete, käsitööga jne. Korraldaja lu-
bab kevadlaada laadapäevade jooksul pakkuda lustlikku laa-
damelu koos muusika ja rõõmsa olekuga nii kauplejatele kui 
külalistele.

„Kindlasti järgime COVID-19 olukorrast tingitud reegleid 
ja ohutust,“ kinnitas Pärn. „Kuna inimesed on kodus istumi-
sest väsinud ja üritus toimub vabas õhus, siis loodame kõrget 
huvi,“ lisas ta.

Üks ettevõtmise eesmärk on elavdada Rakvere põhjaosas, 
Kukekülas ja Lennuki tänava piirkonnas aktiivset tegevust 
läbi terve suve. Silvi Pärna sõnul on laada ettevalmistamisel 
suureks abiks olnud Rakvere Kukeküla Selts. „Usun, et seltsi 
abil saab korraldada veel mõndagi põnevat, mis Rakvere ja 
Kukeküla linnaosa suveelu ilmestaks,“ lisas Pärn.

Rakvere Kukeküla kevadlaat toimub sel reedel ja laupäeval 
kella 9–16.

Kuulutaja

KUHU MINNA

Rakvere Teater
28.05 ja 29.05 kell 19 „Oi, Johnny“ s/s, 
lav Peeter Raudsepp
28.05 kell 19 „Kõike head, vana toriseja“ 
v/s, lav Eili Neuhaus
29.05 kell 19 „Tants“ v/s, lav Veiko 
Õunpuu

Lääne-Virumaa 
Allergia ja Astma Ühing
30. mail kell 10 toimub väljasõit Ne-
lijärvele (bussijaama tagumisest park-
last). Ühinguliikmetele omaosalus 7 eu-
rot (lõuna ja kohvipaus), mitteliikmete-
le 10 eurot, tasuda bussis või ülekande-
ga ühingu kontole. Toimub koosolek, 
infopäev (järvemaja Pilliroosaali ter-
rassil) ja tegevused looduses. Tagasisõit 
kell 16. Osavõtust teatada 24. maiks, tel 
5342 9043.

Lääne-Virumaa 
Vaegkuuljate Ühing
Teabepäev toimub 31. mail kell 14 Rak-
vere linnavalitsuse saalis 114. Teemaks 
vaegkuuljate rehabilitatsioon. Külas 
Külliki Bode. Üritusel on kirjutustõlge.

Lääne-Viru Pensionäride Liit
25. juulil kell 12 sõidame Jänedale Pul-
liteatrisse vaatama etendust „Naine 
Salamandri tähtkujust“, pilet ja sõit 25 
eurot.
6. augustil kell 9 sõidame Paidesse va-
nemaealiste festivalile „Hingelt noored“, 
lõpus esineb Anne Veski, sõit 5 eurot.
Oleme avatud alates 26. maist sotsiaal-
keskuses kolmapäeviti kell 10–13. Oo-
tame registreerima ja tasuma ka liikme-
maksu. Kontaktid 5855 1886 Sirje, 5343 
8408 Maret.

„Eurovision Song Contest“, 
Rotterdam 2021
Sel nädalal toimub kauaoodatud Euro-
visiooni lauluvõistlus, õige aeg või isegi 
viimane aeg tutvuda seekordsete lugu-
dega juba enne laupäevast finaali – eel-
kõige neil, kes varasemaid poolfinaale 
vaadata ei viitsinud.

Duubelplaadil on sobilik alapealkiri 
„Openup“, vabalt tõlgendades „avane-
mine/avanege“. Eelmine aasta jäi ju Eu-
rovisioon koroonakriisi tõttu üldse ära, 
seda esimest korda 65 aasta jooksul.

Traditsiooniline Eurovisiooni laulu-
võistlus, reklaamitud kui Euroopa lem-
mikuim teleshow, toimub 65. korda. 
Sedapuhku siis Rotterdamis, Hollandis.

Plaadilt leiab loomulikult kõik 39 lau-
lu, mis võistlusel kõlavad. Muusikat on 
kokku natuke alla kahe tunni. Võrd-
luseks, kahe aasta eest oli Tel Avivis 
kaks laulu, kaks riiki rohkem.

Selleaastaseid lugusid järjest läbi kuu-
lates jääb mulje küllaltki heast tasemest. 
Tõsi, väga eredalt vastuhelkivaid pärle 
napib, kuid iseenesest häid palasid on 
rohkesti. Tegelikult vaid mõned üksi-
kud lood on täiesti kehvakesed või tun-
duvad lihtsalt veiderdamistena.

Potentsiaalseks võidulooks võiks väl-
ja pakkuda sakslaste oma. Mitte et lugu 
ise tipptasemel oleks (teatud mõttes 
lahe küll), kuid kõnetava pealkirjaga 
„I Don't Feel Hate“, esitajaks Jendrik. 
Tegelikult tõstaks esile Kreeka lugu – 
Stefania „Last Dance“. Ja muidugi jälle 
neid poplugudemeisterdajaid rootslasi, 
Rootsit esindab seekord Tusse looga 

„Voices“.
Eesti-Läti-Leedu omavahelises maa-

võistluses jääb seekord kindlalt peale 
Uku Suviste „The Lucky One“. Lätlaste 
ja leedukate lood on kahtlemata eristu-
vad, isegi põneva helipildiga, kuid kau-
nis kaheldav, et kõrgele jõuavad. Kõige 
(raju)rokilikumaks looks võib seekord 
pidada Soome oma. Blind Channeli 
„Dark Side“ on vägagi tasemel, põhja-
naabritele tuleks kindlasti samuti pöialt 
hoida.

Venemaa tuleb sel korral parajalt 
totra „pulavalemiga“ looga, esitus on 
pooleldi vene, pooleldi inglise keeles. 
Pealkiri on aga konkreetne – „Rus-
sian Woman“ (täiesti tundmatu artist 
Manizha). Võõrkehana Eurovisioonil, 
nüüdseks juba mitmed head aastad, 
figureeriv Austraalia tuleb välja enam-
vähem normaalse looga „Technicolour“ 
(Montaigne), kuid nende paariaasta-
tagusele jääb see alla.

Esmaste kuulamisringide järel tõstaks 
rohkem esile veel Aserbaidžaani, Bel-
giat, Küprost, Poolat, Iisraeli, Serbiat, 
Sloveeniat. Kui valdav enamus lugudest 
on ingliskeelsed, siis vähemalt Taani, 
Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia jul-
gevad välja tulla emakeelsetega.

Kokkuvõttes, plaadi eelis antud juhul 
on just see, et kõnetab ainult muusika, 
mitte võimalikult efektseks vormistatud 
vastava artisti, vastava riigi, videoklipp.

Ülo Külm

ARVUSTUS

Melanhoolne, mõtlemapanev rännak
„Nomaadimaa“ on film, mille pärast ta-
sub kindlasti alates esmaspäevast üles 
otsida lähim kino, et see lugu suurel ek-
raanil ära vaadata.

Päeval, mil ma seda artiklit kirjutan, 
ei ole Rakvere kohta uut kinokava veel 
üleval, kuid kindlasti hakkavad alates 24. 
maist „Nomaadimaad“ näitama nii Apol-
lo kui ka Forum Cinemas ketti kuuluvad 
kinod.

„Nomaadimaa“ pälvis tänavusel 
Oscarite jagamisel kolm preemiat: pa-
rim film, parim naisnäitleja (Frances 
McDormand) ja parim režissöör (Chloé 
Zhao). Preemiaid on linateosele jagunud 
ka BAFTA-l, kus see sai auhinnad sama-
des kategooriates, lisaks veel operaatori-
töö eest (Joshua James Richards). Nii et 
tegemist on erinevate žüriide poolt kõr-
gelt hinnatud filmiga. Kindlasti pole see 
aga sedasorti premeeritu, et kriitikud 
kiidavad ja rahvale ei meeldi. Meeldib. 
Väga hea film on. Kas just aasta parim, 
selle üle võib ju vaielda, aga kindlasti on 
see film hea.

Tegemist ei ole väljamõeldud looga, 
selle taga on tõsielusündmused. 2017. 
aastal avaldas eakatest ränduritest raa-
matu „Nomadland“ („Nomaadimaa“) Jes-
sica Bruder. Eesti keelde seda seni veel 
tõlgitud ei ole, kuid kellel tekib pärast 
filmivaatamist sügavam huvi, siis ingli-
se keeles on võimalik seda raamatut osta 
näiteks Rahva Raamatu kaudu. Bruder 
elas koos nomaadikogukonnaga mitu 
aastat ning kirjutas seega sellest, mida ise 
vahetult koges ja nägi.

Filmi ja raamatu lood ei kattu 
üks-ühele. Kuigi linateos põhineb raa-

matul, on stsenaariumi autoriks Chloé 
Zhao ja fookused on veidi erinevad. 
Filmi keskmes on naine nimega Fern 
(Frances McDormand), raamatu kesk-
mes aga 64-aastane Linda, kes unistab 
ökokogukonna loomisest.

Filmis on aga peategelaseks 61-aastane 
Fern, kes on hiljuti leseks jäänud. Ko-
dulinnaks oli tal koos mehega tööstus-
linnake, kus toodeti ehitusmaterjale. Pä-
rast kipsitehase sulgemist ja mehe surma 
ei jää naisel lõpuks midagi üle kui oma 
vähene vara autosse pakkida ja teele asu-
da. Kuskile, kust leiaks tööd.

Nomaadimaa loo keskmeks ongi ini-
mesed, kes nomaadidena rändavad sin-
na, kus parasjagu tööd leida. Vahepeal 
aga pargivad oma eluks kohandatud 
kaubikud või autokaravanid ühisesse 
laagrisse ja on üksteisele toeks.

Mis aga filmi eriliseks teeb, on see, et 
ainsaks näitlejaks ja väljamõeldud tegela-
seks on Fern. Ülejäänud inimesed, keda 
me ekraanil näeme, ongi need nomaadi-
dena rändajad, keda ka Bruder oma raa-
matus kirjeldab. Linateoses, tõsi küll, on 
sündmused siiski veidi teistsugused. Ja 
muidugi ei ole ülesfilmitud lugu kuskil 
kohapeal sündinud, nomaadid peavad-
ki näitlema, kuid nad siiski mängivad ja 
esindavad iseennast. Me näemegi selles 
filmis kaasaegseid USA nomaade.

Suurem osa filmi tegelastest on elu-
kogenud, kogu elu tööd rabanud, elus 
räsida saanud. Aga linaloo üldine tonaal-
sus on hoolimata rusuvatest mälestustest 
ja ränkadest üleelamistest väga soe. Siit 
ei leia kisklemisi ja tülisid, mitte mingit 
räpasust, alkoholismi, kuritegevust ega 

viha maailma vastu.
Nagu ütleb peategelane vastuseks kü-

simusele, kas ta on kodutu: olen vaid 
majatu, mitte kodutu. Ferni küll kutsu-
takse mitmelgi korral kellegi juurde ela-
ma, tal on sõpru, õde, ka tekib üks vana-
härra, kes teeb ettepaneku paikseks jää-
da, kuid teda tõmbab maanteele tagasi.

Film on melanhoolne, seda rõhutab 
visuaalne tonaalsus ja mõtlik pehme 
klaverimuusika. On ka muusikalised 
vahepalad, eakate esituses, palju lõkke 
ääres jagatud elulugusid. See on film, mis 
paneb elu üle järele mõtlema. Nomaadid 
kinolinal ei mõju kuidagi amatöörlikult, 
nad poevad publikule oma lugudega 
nahavahele.

Režissöör Chloé Zhao on ka varem 
töötanud mitte näitlejaks õppinud ini-
mestega ja selle filmi puhul oligi kõige 
keerulisem pigem see, kuidas profes-
sionaalne näitleja nomaadide keskele 
sujuvalt sulatada. Võtteplatsil võis väi-
detavalt nii mõnigi kord kuulda kiitust 
näiteks Lindale ja märkust Francesele, et 
too „vähem näitleks“. Tuli olla võimali-
kult loomulik.

See lugu räägib Ameerikast, nähtu-
sest, mis on võimalik vaid selles suures 
riigis. Kuid tegelaste lood on ometi uni-
versaalsed ja kõnetavad ka kauge Eesti 
kinopublikut. Soovitan filmi kindlas-
ti ära vaadata, sõitke kasvõi teise linna 
seda vaatama. Väike rännak tagasi koju 
annab filmielamusele kindlasti oma osa 
juurde.

Margit Adorf
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Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Sealiha al 2,49 €/kg

Meie lihameistrite
käsitsi valmistatud

grill-tooted al 3,50 €/kg

VÄRSKE JA EESTIMAINE SEALIHA PEREFARMIST

kaupluse A&E Kangad

Rakveres, L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

21.-22. mai
24.-25. mai

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

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

TAGAKAMBRI
SOODUSMÜÜK

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

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

www.tulisilm.eu
e-mail: info@tulisilm.eu

infotelefonid 6888080 / 56833993

TELLIMISREISID/BUSSILIINID/
ÕPILASREISID/TÖÖLISTE VEDU

Meie bussid asuvad Tallinnas,
Kuusalus, Rakveres ja Loksal.

KÜSI PAKKUMIST OMA SÕIDULE!

07:00          Rakvere 17:56
- Lai 17:54 *
07:03 ** Teater 17:53 *
07:05          Aiand 17:49
07:07          Tõrremäe 17:48
07:08          Suvilad 17:47
07:09          Päide 17:46
07:10          Pahnimäe 17:45
07:11          Luha 17:44
07:12          Kisuvere 17:43
07:13          Haljala tee 17:42
07:15 17:39Haljala
07:24          Aaspere 17:31
07:26          Liiguste 17:29
07:29          Rõmeda 17:26
07:31 17:24Viitna
07:35          Tapa teerist 17:20
07:37          Läsna 17:19
07:39          Turba 17:17
07:43          Valgejõe 17:11
07:45          Soosilla 17:09
07:47          Kõnnu 17:07
07:50          Loksa tee 17:04
07:52 * Kolga tee 17:02
07:54          Kahala 17:00
07:56          Kahala-Kursi 16:58
07:57          Kupu 16:57
08:00          Kuusalu tee 16:54
08:03 * Kiiu viadukt 16:51 *
08:04          Valkla tee 16:50
08:06          Kivisilla 16:48
08:08          Kodasoo 16:47
08:10          Ruu 16:44
08:11          Jägala jõgi 16:43
08:12          Koogi 16:42
08:13          Jõelähtme 16:41
08:14          Männisalu 16:40
08:15          Linnake 16:39
08:16          Kostivere tee 16:38
08:17          Vet.Punkt 16:37
08:25 * Priisle 16:29 **
08:27 * Mustakivi 16:26 **
08:35 * J.Vilmsi -
08:37          Tallinna

bussijaam 16:15

TÖÖPÄEVITI
Kaugbussiliin

nr 307
Piletid

saadaval nii
bussis kui

eelmüügist!

www.tulisilm.eu
e-mail: info@tulisilm.eu
infotelefonid 6888080 /

56833993

Tapa, Ülesõidu 8 • Tel 5556 0167 • e-mail pro.plekitood@gmail.com

Tehtavad tööd:
• Katuste ehitus
• Fassaadi tööd
• Vihmaveesüsteemide paigaldus
• Veeplekkide valmistamine ja paigaldamine
• Renoveerime ja soojustame

vanad elumajad alates vundamendist
kuni korstna otsani

Müük:
• Katuse- ja fassaadipleki müük

(parima hinnaga)
• Katuse turvatarvikud

(sillad, redelid, lumetõkked)
• Vihmaveesüsteemid
• Plekist liistprofiil

(veeplekid, katteplekid,
korstnamütsid, katuseluugid jne)

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com www.küttesalong.ee• •

SUURIM VALIK
KÜTTESEADMEID!

Oleme avatud:

E-R 8.00-17.30

L 9.00-14.00
Järelmaksu
võimalus!

Ideest teostuseni!
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