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Muinsuskaitseamet toe-
tas muuseumide ja 
muinsuskaitse valdkon-
na arendamist ligi 
150 000 euroga, 4000 eu-
ro suuruse rahastuse sai 
ka MTÜ Tapa Lastekait-
se Ühingu projekt.

Liisi Kanna

Sel aastal viidi esimest korda 
läbi muuseumide ja muinsus-
kaitse valdkonna toetamiseks 
ühine taotlusvoor „Kultuu-
ripärandi valdkonna arenda-
mine“, kust said rahastuse 34 
projekti.

„Arendustegevuste lähen-
damine ühise taotlusvooru 
kaudu on hea võimalus kahte 
tegelikult seotud valdkonda 
omavahel lähendada ja teeb 
rõõmu, et toetust saanud pro-
jektide teemaspekter on väga 
lai. Kultuuripärandi puhul ei 
räägi me ammu enam pelgalt 
kaitsmisest ja säilitamisest, 
vaid avame pärandit laiale 
publikule, kaasame külas-
tajaid ning teeme koostööd 
teiste valdkondadega,“ ütles 
Muinsuskaitseameti muu-
seumivaldkonna juht Mirjam 
Rääbis.

„Taotlusvooru tulemused 
näitavad ilmekalt, et mõtleme 
valdkonnas aktiivsete asutus-
te ja ühendustega samas suu-
nas ning mitmed toetust saa-
nud projektid annavad olulise 
arenguhüppe kogu valdkon-
nale,“ lisas Rääbis.

Paljud rahastuse pälvinud 
projektid on seotud erialase 
koolitamisega, et arendada nii 
muuseumitöötajate kui muin-
suskaitse spetsialistide tead-
misi. Koolitusi on seinast sei-

Tapa noortele hakatakse 
pärandkultuuri tutvustama

Tapa õpilasmaleva 
üheks ülesandeks 
on vana kalmistu 

korrastamine, üht-
lasi ammutatakse 

teadmisi sealse pä-
randkultuuri kohta. 

Foto: Liisi Kanna

na, näiteks muuseumikogude 
säilitamise teemal, koolitused 
ajaloolise hoone omanikule, 
ajalooliste tapeetide teemadel 
või siis hoopis sellest, kuidas 
muuseumid saavad paremi-
ni arvestada erivajadustega 
inimestega.

Voorust said toetust ka 
laialt tuntud traditsioonilised 
sündmused, nagu muuseu-
miöö, laste ja noorte muuseu-
mifestival „Avatud mängu-
väljad“ ja koolinoortele mõel-
dud pärandivaderite projekt.

Just noortele keskendub 
ka Tapa Lastekaitse Ühin-
gu ettevõtmine. „Projekt on 
suunatud eelkõige õpilasma-
leva 40 noorele. Me käime 
õpilasmaleva jooksul kõik 
koos korrastamas Tapa vana 
kalmistut ja ka uut kalmis-
tut ning Pruuna mõisa parki. 
Vastavalt kohale tutvustatak-
se ühtlasi sealset pärandkul-
tuuri,“ rääkis Tapa Lastekait-
se Ühingu juhatuse esimees 
Ave Pappe.

„Noortega räägitakse kal-
mistu teemadel – miks on ris-
tid just sellised, nagu need on, 
miks on mõnedel hauaplatsi-
del aiad ümber ja palju muud. 

Pruuna mõisas saame jällegi 
teavet, miks mõis just selline 
on, miks rajati pargid ja alleed 
mõisa juurde jne,“ lisas ta.

Projekti käigus korralda-
takse ka mitmeid väljasõite. 
„Huvitegevustest käime Oan-
du metsarajal, et tutvuda met-
sa pärandkultuuriga. Põh-
jarannikul külastame Altjat, 
Käsmu kabelit ja Käsmu mat-
karadu ning Sagadi ja Palmse 
mõisa. Augustis toimub aga 
väljasõit Vormsi saarele, kus 
tutvume sealse pärandkultuu-
riga – vanad veskid, majakad, 
rõngasristid, kirik jne. Ees-
märgiks on, et noored saa-
vad ka võrrelda pärandkul-
tuuri erinevusi väikesaarel ja 
mandril,“ tutvustas ühingu 
juht ees ootavaid õpiretki.

Ave Pappe avaldas hea-
meelt, et Muinsuskaitseamet 
rahastab ka noortele suuna-
tud tegevusi. „See loob või-
maluse noortele pärandkul-
tuuri teemasid põnevalt edasi 
anda, et neis tekiks kasvõi pi-
sikene huvi valdkonna vastu. 
Et nad oskaksid märgata enda 
ümber pärandkultuuri ning 
sooviksid seda hoida,“ selgitas 
ta toetuse olulisust.
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14.–15. juunil toimub taas 
Grossi Toidukaubad Vi-
ru ralli, millele tänavu 
paneb punkti linnakat-
se Rakveres.

Liisi Kanna

Möödunud aastal peeti taas 
pikema pausi järel Viru rallit, 
mis oli ühtlasi Eesti autoralli 
meistrivõistluste etapiks. Nii 
ka tänavu!

Võistluse korraldamist eest 
vedavad Madis Halling ja 
Andres Ots rääkisid, et 2019. 
aasta ralli planeerimine on 
käinud juba üle poole aasta. 
„Eesti Autospordi Liit ootab 
ralli korraldamise kohta käi-
vat avaldust juba oktoobri-
kuus. Sellest ajast hakkabki 
korraldamine pihta,“ rääkis 
Madis Halling.

„Võistlustrassi kokku lep-
pimine ja kooskõlastami-
sed – kõik see võtab päris 
palju aega,“ lisas Andres Ots. 

„Ralli tuleb nii pealtvaatajate-
le kui sõitjatele atraktiivseks 
muuta. Ei ole ju mõtet teha 
täpselt sama asja, mis eelmi-
sel aastal,“ sõnas Ots, lisades, 
et tänavusel Viru rallil on 
eelmise aastaga identne vaid 
Kunda linnakatse.

Sel korral on linnakatseid 
aga koguni kaks. „Rakvere 
linn pani sel aastal väga tu-
gevalt õla alla ning leidsime 
võimaluse korraldada ka le-
gendaarne katse Rakvere lin-
nas,“ rõõmustas Ots.

„Ralli lõpebki laupäeval 
Rakvere linnakatsega. Pärast 
seda on Parkali tänava pro-
menaadil autasustamine,“ 
täpsustas Halling.

Rallipäev Kehalas
Alguse saab võistlus aga 
reedel Kunda lähistelt, kus 
toimub kokku kolm kat-
set – lisaks linnakatsele ka 
kaks kruusakatset. Laupäe-
val võetakse mõõtu seitsmel 
katsel. Kahel päeval kokku 

peetakse seega kümme kii-
ruskatset, mille kilometraaž 
on ühtekokku veidi üle 104 
kilomeetri.

Pealtvaatajatel tasub korral-
dajate sõ-
nul kind-
lasti minna 
v a a t a m a 
l i n n a k a t -
seid, mis on 
tasuta. Üle-
jäänud kat-
setel kehtib 
10 eurot 
maksev ral-
lipass, mida 
saab soetada 
kiiruskatsete 
j ä lg imiseks 
mõeldud pai-
kades koha-
peal.

„Suur ralli-
päev toimub aga Keha-
las, kus jätkub tegevust kesk-
päevast kuni kella neljani. 
Kehalat läbitakse Vinni kat-
se osana kaks korda. Lisaks 

mängib seal ralliraadio, kust 
saab värsket infomatsiooni 
võistluse seisust, kohapeal 
on toitlustus jne,“ soovitas 
Halling, 

lisades, et 
viimase katse ajaks jõuab sealt 
ka ilusti Rakveresse.

Lääne-Viru sõitjad
Korraldajad rääkisid, et ralli-

kava kokku panemisel püüd-
sid nad teadlikult vältida 
korduvaid katseid. „Ka eel-
misel aastal oli vaid üks kor-
duskatse ja seda joont jätka-
me. See säästab teid ja on ka 
sõitjatele mugavam – ei lõhu 
autot nii palju ja jätab rallist 
positiivse mulje,“ selgitas 
Ots. „Eelmine aasta oli taga-
siside sõitjatelt positiivne.“

Tänavu osalevate ekipaa-
žide arvuks prognoosivad 
võistluse eestvedajad 60–70, 
sarnaselt eelmisele aastale. 
„Kuna Tallinna ralli jäi ära, 
siis loodame, et ehk on meil 
veidi rohkemgi osavõtjaid,“ 
märkis Halling.

Juba on võistlejaid regist-
reerunud ka välismaalt – 
Suurbritanniast, Ukrainast, 
Lätist ja Venemaalt. „Tore 
oleks, kui tuleks ka Soomest, 
aga meie ralliga ühel ajal on 
ka Soome meistrivõistlus-
te etapp. Samuti Sardiinia 
MM-etapp. Selles mõttes 
on rallikalendri planeerimi-

ne hästi raske – pead arves-
tama lähinaabritega, suure 
MM-karuselliga, pluss veel 
kohalike oludega, “ sõnas 
Ots.

„Meil on traditsiooniks 
jäänud, et ralli toimub juuni 
teisel nädalal, pärast Rakvere 
linnapäevi ja enne jaanipäe-
va, kuskile enam lükata seda 
ei anna,“ lisas Halling.

Oma maakonna sõitjaid 
osaleb see-eest aga rohkelt. 
„Lääne-Viru publikul on 
päris palju kohalikke pois-
se, kellele pöialt hoida. On 
hea meel, et kohalikud tu-
levad välja,“ sõnas Ots. „See 
on ikka suur asi, kui ühes 
maakonnas on nii palju au-
tosportlasi!“

Teiste hulgas astuvad 
võistlustulle Lääne-Virumaa 
mehed Georg Gross, Ro-
land Poom, Siim Aas, Martin 
Leemets ja Kristo Laadre.

Viru ralli kütab põnevust kahe linnakatsega
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14. juuni Kuulutaja vahelt 

leiate Viru ralli erilehe, kus on 

välja toodud nii võistlejate 

nimekiri kui kiiruskatsete 

kaardid koos soovitustega 

pealtvaatajatele.
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PAKUN TÖÖD

• Motopood Rakveres pakub tööd 
müüjale-remondimehele. Töö 
sobib ka pensionärile. Tel 5648 
6638

• Vajan müüjat turule. Tel 524 6055

• Otsime Rakverre ja Kundasse 
tublisid puhastusteenindajaid 
hommikul ja õhtul osalise tööaja-
ga. Helistada tel 5610 3887

• OÜ Aaspere Agro pakub hooaja-
list (juuli-oktoober) tööd KOM-
BAINERILE (Claas Lexion 670). 
Vajalik T-kat. juhiluba. Samuti 
pakume tööd KUIVATIOPERAA-
TORILE. Vajalik valmisolek pikka-
deks tööpäevadeks, pingetaluvus, 
korrektsus ja täpsus. Pakume 
motiveerivat töötasu ja täpsusta-
tud väljaõpet kohapeal. Info tel 
5308 7181

• Töö kogemustega krohvijale ja 
maalrile, Rakveres. Tel 515 3753
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Täiskasvanuna uuesti õppima 
asumine nõuab sisemist mo-
tivatsiooni, julgust ning iga-
päeva elu kõrvalt on see suur 
väljakutse. Meie ümber on 
aga inimesi, kes leiavad jõu 
ning aja, et erinevate takis-
tuste kiuste uuesti õpinguid 
alustada või end täiendada.

Sel aastal viib Eesti Täis-
kasvanute Koolitajate Assot-
siatsioon Andras konkurssi 
läbi kahes kategoorias – aasta 
õppija ja meie linna või valla 
õpitegu.

Ootame esitama aasta õppi-
ja kandidaadiks neid inimesi, 
kes on jätkanud täiskasva-
nuna katkenud haridusteed, 
osalenud täienduskursustel 
või omandanud uue eriala 
ning seeläbi muutnud oma 
elu.

Sel aastal soovime tunnus-
tada ka õpitegusid, mis aita-
vad inimestel saada õppimi-
sest positiivseid kogemusi, 
uusi teadmisi ja oskusi. Meie 
valla või linna õpitegu on 

TÖÖ/TASUB TEADA

1. juunil avatakse Tartu loo-
dusmajas interaktiivne näitus 
„Elu putuka-na-ga-ta“, sama-
sugune väljapanek seatakse 
suve jooksul mitmel korras 
uudistamiseks üles ka Sagadi 
metsakeskuses. Näitus rää-
gib putukate tähtsusest iga 
inimese elus.

„Elu putuka-na-ga-ta“ on 
loodud selleks, et anda teavet, 
miks me peaksime putukaid 
hoidma ning kuidas meie 
kõigi elud on nendega seo-
tud. Väljapanekul avatakse 
putukate ja inimeste vastas-
tikuseid mitmekülgseid suh-
teid nii vaenulikest sõbrali-
keni kui ka kasulikest üksteist 
kahjustavateni.

„„Ma vihkan putukaid!“ – 
selline lause on minu kõrvu 
jõudnud väga paljude hea-
südamlike laste suust. Kui 
lähtuda ainult enda igapäeva-
elust, siis ega me keegi ei 
taha, et näiteks sääsed suvisel 
grillõhtul meid sööma tulek-
sid ja see tekitab tuska. Selli-
ne põlgus tuleb aga sellest, et 
inimesed ehk ei tea, kui palju 
putukad meile annavad ning 
kui tähtsad nad on,“ rääkis 
näituse projektijuht Krista 
Tomson.

Pühapäeval Raplas peetud 
G4S Noorteliiga ehk Eesti 
korvpalli meistrivõistluste 
kuni 14aastaste poiste pronk-
simängu kallutas enda kasuks 
Rakvere Spordikool/Tarvas. 
Meistrikulla teenis Auden-
tese SK, hõbedaga leppis Tiit 
Soku KK/SK Nord.

Treenerite Tõnis ja Ma-
dis Putko käe all harjutavad 
Rakvere kossupoisid alistasid 
KK HITO/BC Karjamaa tule-

musega 85:67. Treener Tõnis 
Putko nentis, et kogu pronk-
simängu vältel toimus kõva 
võitlus. „Kiidan poisse, kuna 
suutsime 40 minutit rohkem 
oma mängujoonisest kin-
ni pidada ja see tõi ka edu,“ 
kommenteeris treener meda-
lilahingut.

Tasavägise avaveerandi 
järel asus Rakvere juhtima 
21:18. Teise mänguperioodi 
alguses tegi Tarvas 8:1 va-

hespurdi ja läks 10 punktiga 
ette – 29:19. HITO vastas 
omakorda 7:0 spurdiga ning 
tuli kiirelt mängu tagasi. 
Poolajapausiks suurendas 
Tarvas siiski vahe 15punktili-
seks – 47:32.

Kolmandat veerandit alus-
tas paremini HITO, kuid ot-
sustavaks mänguperioodiks 
kasvatas põhiturniiril A-ala-
grupi võitnud Tarvas edu-
seisu 23punktiliseks – 70:47. 

Viimane veerandaeg mängu 
suurt muutust ei toonud ja 
Tarvas võttis U14 vanuse- 
klassi pronksmedalid.

Võitjate parimana tegi 
korraliku kaksikduubli 26 
punkti ja 20 lauapalliga Oli-
ver Balõtsev. Karl Ristna li-
sas 20 punkti ja 9 lauapalli, 
Georg-Richard Aare ja Tei-
ren Tõld viskasid võrdselt 15 
punkti.

Tõnis Putko hinnangul 

võib Rakvere kuni 14aastaste 
poiste võistkonna hooajaga 
tervikuna igati rahule jääda. 
„Saime Eesti karikavõistluste 
võidu, võitsime põhiturniiri 
ja saime kolmanda koha Eesti 
meistrivõistlustel. Arvan, et 
suutsime need 10 kuud olla 
täitsa tublid,“ tunnustas Put-
ko võistkonda.

Liisi Kanna

OTSIN TÖÖD
Kutsume tunnustama täiskasvanud õppijaid

Rakvere korvpallipoisid tõid meistrivõistlustelt pronksi

Suvel saab Sagadis tutvuda putukamaailmaga

Putukanäitus pakub midagi igale vanuseastmele. Foto: Krista Tomson

„Väljapaneku idee sündis 
soovist anda seda infot edasi, 
et inimestel oleks järgmine 
kord putukaga kokku sattu-
des mingisugunegi võimalus 
meenutada, miks nad on mei-

le vajalikud, kuidas meiega 
suhestuvad, kuidas me oleme 
nendega sarnased ning hoo-
pis sellele keskenduda,“ selgi-
tas ta.

Näituse isemoodi pealkirja 

autoriks on kuraator ja me-
toodik Annelie Ehlvest, kelle 
idee anda pealkirjaga edasi 
kogu näituse sisu, kulminee-
rus seesuguseks kolmemõt-
teliseks kombinatsiooniks. 
„Pealkiri ei ole küll koheselt 
kõige suupärasem, aga kui 
sellesse süveneda, siis saab 
aru, et igaüks võib valida sealt 
selle, mis teda kõnetab: elu 
putukana, elu putukata, elu 
putukaga. Just need teemad 
kajastuvad ka meie näitusel,“ 
märkis Krista Tomson.

Projektijuht kinnitas, et 
„Elu putuka-na-ga-ta“ pakub 
igale vanuseastmele mida-
gi teha, vaadata või lugeda, 
sest see koosneb väga palju-
dest osadest. Putukanäitusel 
saab muuhulgas jälgida pu-
tukate aasta- ja eluringi, uu-
rida mikroskoobiga putuka-
laboris pisimaailma, mängida 
putuka-aliast ning tutvuda 
igapäevaelu toodetega, mille 
koostises on putukate elu-
tegevuse käigus loodud ained, 
mida inimesed enda heaoluks 
kasutavad.

Veel saab telgis ja klotsi-
mängus tutvuda putukatest 
rekordiomanikega ja võrrelda 
meie endiga – kuidas tajuvad, 

hingavad ja liiguvad putukad 
ning kuidas inimesed. Nupu-
tamissõpradele ja põhjalikele 
näitusekülastajatele on lisaks 
mõeldud ristsõnad ja märk-
melehed küsimustega. Samu-
ti on võimalik mängida oma 
nutitelefonis putukateemalist 
digimängu.

Sagadi metsakeskuses saab 
putukanäitust kaeda loodus-
kooli perepäevadel 11., 18. ja 
25. juulil ning puupäevadel 
3.–4. augustini. Alates sep-
tembrist võivad koolid ja ha-
riduskeskused väljapanekut 
laenutada, Põhja-Eesti inime-
sed Sagadist ja Lõuna-Eesti 
omad Tartust.

Näituse tekstid ja suurema 
osa fotodest tegi Urmas Tar-
tes, tekstid korrastas Leelo 
Laurits. Putukakogu valmis-
tas Allan Selin ning tegevus-
te, mängude ja ülesannete 
osas panustasid Annelie Ehl-
vest, Pille-Riin Pärnsalu, Ja-
nika Ruusmaa jt. Väljapaneku 
sidus tervikuks agentuur Pult 
OÜ. Kõike seda toetas Kesk-
konnainvesteeringute Kes-
kus.

Liisi Kanna

nominatsioon, kuhu sobi-
vad kogukondlikud õppimist 
edendavad ja toetavad teod 
ning mis aktiivsete kogukon-
na liikmete toel teoks saavad.

Eesti Linnade ja Valdade 
Liidu nõunik Hille Ilves kut-
sub üles kohalike omavalitsu-
si täiskasvanud õppijaid mär-
kama: „Kohalikel omavalit-
sustel on suurepärane võima-
lus toetada ning märgata täis-
kasvanud õppijaid, kohalikke 
inimesi, kes tegelevad enese 
täiendamisega ja uute oskuste 
omandamisega. Kindlasti saa-
vad need inimesed oma eluga 

paremini hakkama ning on 
ka kohalikul tasandil aktiiv-
semad.“

Konkurssi korraldava Ees-
ti Täiskasvanute Koolitajate 
Assotsiatsiooni Andras koor-
dinaator Monica Marfeldt 
kutsub üles märkama ja kan-
didaate esitama: „Tunnustuse 
saanud õppijate lood ja õpi-
teod on paljudele inimestele 
julgustuseks ja innustuseks, 
et jätkata poolelijäänud õpin-
guid või alustada täiesti uue 
eriala omandamist,“ sõnas 
Marfeldt.

2018. aasta õppija tiitli-

ga pärjatud Oksana Kurvits 
omandas keskhariduse Rapla 
Täiskasvanute Gümnaasiu-
mis, sellele järgnesid õpin-
gud Järvamaa Kutseharidus-
keskuses ja praegu õpib ta 
Lääne-Virumaa Rakendus-
kõrgkoolis. Oksana julgustab 
kõiki õppima. „Tuleb üle olla 
oma hirmudest ja astuda esi-
mene samm, kui sa selle sam-
mu teed, oled juba võitja. Ha-
ridus annab nii majandusliku 
kui ka emotsionaalse kindlu-
se,“ põhjendas Oksana.

Täiskasvanud õppijate ja 
õpitegude tunnustamine on 

üks osa oktoobris toimuvast 
traditsioonilisest täiskasva-
nud õppija nädalast, mille ajal 
on fookuses täiskasvanuna 
õppimine.

Aasta õppijat ja õpitegusid 
tunnustatakse 1. novembril 
täiskasvanud õppijate fooru-
mil.

Kandidaate saab esitada 
10. juunini veebilehel www.
andras.ee/et/tunnustamine. 
Eelmiste aastate edulugudega 
saab tutvuda www.andras.ee/
et/edulood.

ETKA Andras

• Otsime suvekuudeks pu-
hastusteenindajaid, töö on 
sobilik ka koolinoortele. Tööaja 
algus kell 10-11 hommikul, 3-6 
tundi päevas. Brutotasu alates 
5€/tund. Oled oodatud meie 
juurde tööle kui armastad 
puhtust, oled kohusetundlik ja 
sõbralik. Asume otse mere kal-
dal ning soovi korral võimalus 
ühendada töö ja puhkus. Meie 
klientidest 70% moodustavad 
välisturistid, kes naudivad 
puhast loodust ja vaikust, su-
vepäevade ja muude üritustega 
me ei tegele. CV palun saata 
mereoja@mereoja.eu, tel 5908 
4196

• Varjupaikade MTÜ pakub tööd 
Rakveres asuvasse loomade var-
jupaika. Tööülesanneteks on 
loomade varjupaika toimetamine 
ja igapäevane hooldamine. Töö-
tajalt ootame tõsist ja suurt soovi 
tegeleda kodutute loomadega 
ning tugevat empaatiavõimet. Töö 
ei ole keeruline ja seega sobib nii 
nooremapoolsele inimesele kui ka 
krapsakamale pensionärile. Töö 
vahetustega ning väljaõpe koha-
peal. Töötasu 600 €. Info Virumaa 
varjupaiga telefonil 5309 0510 või 
e-post virumaa@varjupaik.ee

• Firma pakub tööd CE-kategoo-
ria autojuhile, töö Eesti sisene. 
Tel 512 7883

• Farm Haljalas otsib oma mees-
konda farmitraktoristi, kelle 
tööks on sõnniku lükkamine, 
loomade söötmine, tehnika kor-
rashoid. Graafik 6 tööl, 2 vaba. 
Lisainfo tel 5348 5870

• Puiduettevõte Baltic Log 
Cabins OÜ otsib tootmistööli-
si. Töökoht Väike-Maarjas E-R 
8-17. Tel 324 2426

• Pakun tööd maja värvijatele 
Rakvere kesklinnas (625 m2). Info 
tel 5648 6638

• Firma Rakveres pakub osalise 
tööajaga tööd ja otsib kiiresti töö-
kat abitöölist (majapidamistööd, 
remonditööd ja välistööd). Info 
tel 5349 9515

• Ilustuudio Mariell otsib oma 
meeskonda juuksurit ja jumesta-
jat ning annab rendile privaatse 
töötoa (sobilik ripsmetehnikule, 
küünetehnikule või kosmeetiku-
le). Küsi lisa tel 5687 4264!

• Mees otsib tööd (puude ladumi-
ne). Tel 5858 1371

• Kogemustega metsamees, tee-
tööline, teravilja kombainer 
otsib tööd. Tel 5609 7522

• Kutseline lapsehoidja otsib tööd. 
Olen kogemusega, valdan nii eesti 
kui vene keel ja liigun autoga. He-
listage tel 553 5125
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Rakvere linn korraldab 8.–9. 
juunil Rakvere keskväljakul 
esmakordselt Eesti Saunafes-
tivali, kuhu on oodatud sau-
nasõbrad ja eriliste sündmus-
te nautijaid üle ilma – suured 
ja väikesed, pered ja sõprus-
konnad.

Eesti Saunafestivali ees-
märgiks on väärtustada ja tut-
vustada Eesti saunakultuuri. 
Ikka selleks, et saunakultuur 
leviks, kasvaks, areneks ja 
saunatamine oleks au sees ka 
tulevikus.

Kahel päeval toimuval fes-
tivalil köetakse külastajate 
jaoks Rakvere linnasüdames, 
keskväljakul, kuumaks ligi 20 
eriilmelist ja eri tüüpi sauna. 
Kohal on tuletõrjeautosse 
ehitatud suitsusaun, sauna-
buss, vesimassaažidušiauto, 
Eesti suurim telksaun, haa-
valaastudest saunamaja-paat-
saun, vanasse sõjaväeautosse 
ehitatud saun, kümblustün-
niauto, kadakasaun, tünni-
saunad ja mitmed teised erili-
sed „kuumad majad“.

Rakvere linnapea Marko 
Torm meenutab saunafes-
tivali idee sündi järgmiselt. 
„Minu tädipoeg Sander oli 
Soomes korraldamas Soome 
sajanda juubeli puhul eripal-
gelist sündmust. Kolmes lin-
nas toimuvat saunafestivali, 
kus üleval suured rock-lavad 
ja territooriumil mituküm-

mend sauna. Olin tollal Lää-
ne-Virumaa maavanemana 
võtnud turismiedenduse 
üheks oma südameasjaks 
ning nägin, et selline sünd-
mus võiks ideaalselt sobituda 
näiteks Võsule,“ rääkis Torm.

„Koos Vihula valla tollaste 
eestvedajatega, Aqva Spa juhi 
Romani ja Lammasmäe Puh-
kekeskuse omaniku Meelis 
Parijõgiga võtsime ette sõidu 
Helsingisse, et esimest sünd-
must ise kaeda ja n-ö „käega 
katsuda“. Avanev pilt oli või-
mas. Töölo halli juures maha 
pandud festivaliala jättis uhke 
mulje, kuigi ilm sattus olema 
kohutav ja inimesi seetõttu 
vähe. Aga see mõte jäi kuida-
gi kummitama,“ jätkas linna-
pea.

„Vihula ühines Haljalaga ja 
sinna see sündmus seni veel 
jõudnud ei ole, kuid Lammas-
mäe pealik Meelis on seda 
mõtet vedada võtnud ja tema 
kontaktide pinnalt asus Rak-
vere tegutsema,“ meenutas 
Torm ligi nelja aasta tagust 
idee sündi.

„Pean väga oluliseks seda, et 
Rakveres kinnitaksid kanda 
aina enam sündmusi ja sünd-
muste korraldajaid. Mida 
rohkem nišše suudame täita, 
seda edukamad võime linna-
na olla. Rohkem külastajaid, 
rohkem majanduslikku, ima-
goloogilist ja sotsiaalmajan-

duslikku kasu. Aga selle kõi-
ge jaoks on vaja ka raha sisse 
panna ja samas ei taga ükski 
rahastusotsus iseenesest edu 
või õnnestumist. See kõik 
eeldab ka meilt otsustajatena 
olulist mõttemaailma muu-
tust. Määravaks saab meie 
avatud suhtlemine korralda-
jatega ja iseenda tahe. Et me 
ainult ei räägiks, et Viljandis 
ja Haapsalus on parem. Tee-
me ise paremini,“ märkis lin-
napea muiates.

„Olen väga tänulik kogu 
korraldusmeeskonnale, kes 
selle sündmuse puhul on pa-
nustanud tööväliselt ja vaba-
tahtlikus korras. Kummardus 
meie toetajate ja (sauna)kon-
sultantide, Meelis Parijõgi 
ja Villu Nurmoja, ees,“ lisas 
meer.

Festivaliala on piiratud ka-
hemeetrise piirdega, et tagada 
osalejatele mõnus ja eraldatud 
atmosfäär, viibides samas otse 
linnasüdames. Kohapeal on 
toitlustuse võimalus, paki- ja 
riidehoiud, riietustelgid ning 
loputamisvõimalus. Mängib 
muusika, sahisevad vihad ja 
on võimalus osa saada sauna-
protseduuridest ning -rituaa-
lidest kuulsate saunameistrite 
juhtimisel. Pere pisematele 
pakub tegevust Põhjakeskuse 
Mängumaa.

Kristel Mänd

Rakvere jätkab eriliste sündmustega – 
kuumad saunad keskväljakul!
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KUHU MINNA

MÕNE REAGA

Täna jõuab kinodesse 
perefilm „Lemmikloo-
made salajane elu 2“, kus 
inimesed ja nende lem-
mikloomad elavad New 
Yorgis.

Tõnu Lilleorg

Filmi kaks kesksemat tegelast 
koer Max ja jänes Lumepall 
on naabrimehed, kes elavad 
hoovipoolse rõdutrepiga va-
rustatud korrusmajas. Nad 
mõlemad on väikeste laste 
lemmikloomad. Isekeskis ni-
metavad loomad lapsi muidu-
gi „minu inimeseks“.

Kohati üsna mõtliku loo-
muga Maxil (hääle andnud 
Tõnn Lamp) on viimastel 
aastatel olnud raske harjuda 
lapse ilmumisega perekon-
da, sest lapsed üldiselt talle ei 

meeldi. Siiski õpib Max ar-
mastama tema jaoks uut karja 
liiget, kuid kõigist oma mure-
dest lapse suhtes ta ei vabane.

Ülienergiline Lumepall 
(Priit Võigemast) on sattu-
nud vaimustusse ideest olla 
superkangelane, sest tema 
laps riietab teda keebiga õig-
luse kaitsjaks.

Kui Max satub maale, kus 
kohtub elukogenud karjakoer 
Kikasega (Marko Matvere) ja 
Lumepall saab tellimuse pääs-
ta vangistusest tsirkusetiiger, 
saavad meie kangelased või-
maluse end proovile panna. 
Lisaks näeb filmis tegutsemas 
veel mitmeid naabruskonna 
kasse ja koeri, kes omi täht-
said asju ajavad.

Filmi tegelased räägivad 
eesti keeles ja helidublaa-
ži võib lugeda õnnestunuks, 
sest heliline pool sulandub 
hästi pildilise poolega. Filmi 

tegevuspaigad mõjuvad ek-
raanil terviklikult ja kuidagi 
sõbralikult – lausa omamoodi 
puhkuseks võib olla sellise fil-
miloo maailmas viibida. Filmi 
jutustamislaad on meeldivalt 
rahulik ja realistlik. Samas ei 
hiilga linateos just ootamatu-
te süžeepöörete poolest, mis 
teeb selle kohati igavaks.

Filmi huumor siinkirju-
tajat naerma ei ajanud ja nii 
käitusin vastavalt linateose 
reklaamplakati loosungile: 
„Ära naera“. Kuid kuna teised 
kinosaalis viibinud täiskasva-
nud lõkerdasid kohati isuga, 
oleks vast liialdus väita, et fil-
mi huumor on nõrk.

Tegelastele on teiste 
seas hääle andnud ka Piret 
Krumm, Evelin Võigemast, 
Saara Kadak, Tarvo Sõmer, 
Tarvo Krall, Jim Ashilevi, 
Mart Toome ja Tõnu Oja.

Lemmikud lahkuvad 
mugavustsoonist

Käsmus etendub „Külmetava kunstniku portree“
Eva Kalbuse käe all lavale seatud ning KOKK teatritrupi 
näitlejate esituses etendus „Külmetava kunstniku portree“ 
räägib Konrad Mägi elust.

Konrad Mägi oli maalikunstnik, kelleta oleks jäänud 
Eesti kunst ilma suurepärasest värvinägemusest ning ter-
vest maailma nägemise ja tõlgendamise viisist. Nii kirjutab 
Enn Kunila oma eessõnas 2017. aastal ilmunud raamatule 
„Konrad Mägi“.

Mart Kivastiku näidendi abil saame heita pilgu mitme 
tolle-aegse eesti kunstniku otsingutesse. Näidendis ristub 
Konrad Mägi tee Aleksander Tassa, Nikolai Triigi ja mit-
mete teistega. Esile kerkib Mägi rahutu tung edasi liikuda, 
ikka Pariisi suunas. Nagu ta näidendis räägib: „Pole paremat 
tunnet kui ärasõidu tunne. Ükstapuha kust. Ükstapuha kelle 
juurest. Siis on tunne, et kõik on veel ees.“ Mis teda ajendas? 
Kohe näidendi alguses ütleb Mägi: „Eestis on mul lihtsalt 
külm.“

Samuti on Mägi lugu ka lugu ligihiilivast depressioonist, 
mis ei lasknud tal tunda rahulolu päralejõudmisest ega või-
maldanud kunstimaailmas läbi lüüa nii, nagu ta seda juba 
eluajal oleks väärinud.

Näitetrupp KOKK on materjaliga tegelenud 2018. aasta 
sügisest ning pälvinud erinevatel kooliteatrifestivalidel mit-
meid peaauhindu.

Etendust mängitakse veel 14. juunil Purtse Tulivee kesku-
ses ja 17. juunil Käsmus restoranis Kaspervik.

Kuulutaja

O KÕRTS
Jõe 3a, Võsu 
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
1. juuni O @the video night DJ Alvar Orula
7. juuni kõlavad läbi aegade parimad hitid DJ Aivar Havi
8. juuni Retro Jämm VDJ Martineero

GUSTAVI MAJA
22.–26. juuli laste päevalaager, soodushind kuni 31. maini
5. juuni „Investeerimine ja eneseareng“
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

RAKVERE TEATER
31.05 kl 19.00 Loojanguekspress Raudteegeto (Näituse 4a, Rakve-
re) (lav. Peeter Raudsepp)
1.06 kl 19.00 Loojanguekspress Rakvere raudteegeto Näituse 4a 
(lav. Peeter Raudsepp)

RAKVERE KULTUURIKESKUS
31. mai kell 14 Seeniortantsupidu Rakvere Teatri õuel
7. mai–1. juuni kevadnäitus „Mis linn/maakond see on?“ Rakvere 
Galeriis
29. mai–31. juuli Eveli Variku kellanäitus Lääne-Virumaa Kes-
kraamatukogus
31. mai kell 10–17 suvine raamatutäika Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogu hoovil
31. mai kell 18 Laulustuudio kontsert „Viisikate viisid“ Rakvere 
Muusikakoolis
1. juuni kell 12 orelikontsert: Gustav-Leo Kivirand Rakvere Kol-
mainu kirikus
1. juuni kell 13 lastekaitsepäeva koguperekontsert „Emad ja isad 
lastele“ Rakvere Linnavalitsuse terrassil
3. juuni kell 11–15 Kreisi noortepäev Rakvere Rahvaaias
6.–10. juuni Rakvere linna päevad
7. juuni kell 11 Sandra Heidovi lasteraamatu „Lapsed ja natuke 
vanemad“ esitlus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
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OST

OST

KINNISVARA

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

VEO- JA KAEVETEENUSED

TEENUSED

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              97
CITROEN XSARA 5ust 1,4             -02
CITROEN C2                     1,0i                             06
CITROEN C3                          03
CITROEN C5             2,0HDI         -04
UUS! CITROEN JUMPER        1,9TD                  98

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309       83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                99
PEUGEOT 206 3ust  1,1             99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                06
PEUGEOT PARTNER            1,9D              -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0         85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD  96-99
REANULT THALIA      1,4                   -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i   93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i         97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut    94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD     95-00
SEAT CORDOBA                         06
SEAT IBIZA                       -02
SEAT TOLEDO                    91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i    95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, 
tel 505 2065

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

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 AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

KASUTATUD KASUTATUD 
LAMELLREHVIDLAMELLREHVID

UUED REHVIDUUED REHVID

KASUTATUDKASUTATUD
SUVEREHVIDSUVEREHVID

Alates 8-10 €/tk 
(koos allahindlusega)

Sobilikud suvel sõitmiseks, 
mustri jääk 4-5 mm

E-R 9-16
Tallinn-Narva mnt 95. km

Tel 5568 4683

50 %50 %

25 %25 %

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka 
vastavalt Kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi 
keevitus (vajadusel välja-
sõidud kliendi juurde)

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD
(väljasõidud klientide juurde)

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

Tel 5698 0253, 5631 3965
Info.cormet@gmail.com
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15

• Müüa 1toaline renoveeritud muga-
vustega korter Jaama pst, II korrusel. 
Hind 28 000 €. Tingimisvõimalus. Tel 
508 7583

• Müüa 1toaline keskküttega korter I 
korrusel Sõmeru keskuses. Hind 15 000 
€. Tel 5887 1954

• Müüa Tapa linnas 1toaline korter, 
I korrus, osaliselt möbleeritud. Sobib 
hästi pensionärile. Hind 16 000 €. Tel 
511 0478

• Müüa 2toaline korter Rakvere kesk-
linnas renoveeritavas majas, I korrus, 
remontivajav. Korteri planeering: 
väljapääs mõlemale poole maja, toad 
paiknevad eraldi, samuti on vannituba 
ja WC eraldi. Korterelamus toimuvad 
renoveerimistööd, mille käigus soo-
justatakse maja fassaad, vundament, 
katus. Uued välisuksed fonolukuga. 
Korteris on uued 3-kordsed paket-
taknad. Vahetatud kogu kütte- ja ka-
nalisatsioonisüsteem. Korterisse jääb 
köögimööbel koos sisustusega. Tel 
(alates kl 17.00) 5906 7067

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter 
Rakvere linnas Jaama tänaval. Tehtud 
remont köögis ja WC-s. Maja taga 
avar kuur/garaaž. Avar keldriboks. 
Soodushind 20 000 €. Lisainfo telefonil 
5349 1622

• Müüa Rakveres remonti vajav 
2toaline ahjuküttega korter, II kor-
rus + veranda. Tel 5663 6045, 5550 
0233 – õhtuti.

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Vinni vallas, 7 km Laekverest. Tel 
5669 3339

• Müüa 2toaline korter Kundas, Ka-
semäe 13-28. 39,9 m2, vajab remonti. 
Tel 5374 4694

• Müüa kapitaalremonti vajav 3toaline 
korter Laekveres. III korrus, 64 m2, 
keskküte. Hinnaks 3500 €. Sobib ka 
vahetus vana maja või talukoha vastu. 
Tel 5562 2919

• Müüa (ka järelmaksuga) või üürile 
anda (tagatisraha nõue) Tapal 85% 
renoveeritud eriplaneeringuga korter 
3 tuba + köök, dušš-wc koos, koridori 
vaheuks ja ühes toas veel teisaldatav 
dušinurk - köök, eraldi + wc pikas ko-
ridoris, mis võimaldab kasutada kahe 
1toalise eraldi korterina, 2/3 ,STV-tv, 
oma ahikeskküte + õhksoojuspump + 
konditsioneer, möbleeritud , 5 minuti 
tee rongipeatuseni ja poodi. Võimalik 
välja ehitada veel pööningukorter ja 
keldris suur saun, mõlemad a 70 ruut-
meetrit. Üür 100 € korter + maksud. Va-
hetus variandid väiksema korteri vastu 
või midagi muud huvitavat. e-mail: 
aautod@gmail.com. Tel 5648 8989

• Müüa 4toaline remonti vajav korter 
Viru-Jaagupis. Tel 5342 0092

• Müüa vana maja Rakveres heas 
rajoonis. Krunt 1100 m2. Tel 5309 8802

• Müüa privaatse aiaga armas maa-
maja Tudus. Palkmaja suure privaatse 
kuusehekiaiaga, kuhu kuuluvad õuna-
puud ja marjapõõsad, aias ka oma kel-
der ja kaev. Sees alustatud lammutus-
töödega. Köök ja kaks tuba + aidaalune 
(kuhu saab lisaks tubasid ehitada). 
Köögis pliit ja suurestoas ahi. Sobib 
ideaalselt asjalikule perekonnale, kes 
soovib elada rahulikus maapiirkonnas 
või siis lihtsalt suvemajaks! Hind 6500 
€. Tel 5614 1352

• Soodsalt müüa väike kahekordne 
ahiküttega maja Püssis. All korrusel 
2 tuba, köök, veranda, 2 sahvrit, kori-
dor. Ülal 1 tuba ja 2 suurt panipaika. 
Maja vajab renoveerimist, kuid kohe 
saab sisse kolida. Vaata http://www.
kv.ee/3080107. Info peale kl 18.00 
telefonil 526 3168

• Müüa Viru-Nigula vallas, Mahu 
külas  5 kinnistut  mere  ääres. 
90301:001:0039, 90301:001:0040, 
90301:001:0041, 90301:001:0045, 
90301:001:0046. Detailplaneering 
tehtud igale kinnistule, puurkaev 
olemas, osaliselt elekter. Müügi hind 5 
kinnistul 180 000 €, võimalus ka eraldi 
osta (hind kokkuleppel). Tel 5666 0375, 
aaro.koppel@mail.ee

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

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

• Ostan 1-2toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres. Tel 5332 8728

• Ostetakse Tapa linnas 1-3toaline 
korter. Kõik pakkumised on oodatud. 
Tel 511 0478

• Ostan Rakvere või Haljala remonti 
vajava korteri. Tel 518 8770

• Ostan 2toalise keskmises seisukorras 
korteri Väike-Maarja alevikku. Tel 
5554 0472

• Ostan 2-3toalise korteri Rakvere 
kesklinnas (II-III korrus). Tel 5562 4806

• Lastega pere ostab maja! Vähemalt 
1ha maad, Rakvere linnast kuni 25 km, 
hea bussiühendusega, naabrid eemal. 
Tel 551 1073

• Soovin osta garaaži Rakveres või 
Lääne-Virumaal. Tel 5366 4143

• Ostan garaaži Rakvere, Mulla täna-
vale. Tel 5648 6638

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

• Ostan väiksema (1-2 ha) metsakin-
nistu või vana talukoha. Võib pakkuda 
ka raiutud metsamaad. Tel 5562 2919

• Soovin üürida 1toalist ahjuküttega 
korterit Rakveres. Tel 5459 4079

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

• Üürile anda 1toaline (38,5 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, Pikk 37, I 
korrus. Hind 200 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Anda üürile 1toaline keskküttega 
korter I korrusel Sõmeru keskuses. 
Tel 5887 1954 

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline plii-
diküttega korter, vannituba puudub. 
Üür 100 €/kuus, (sisaldab kommunaal-
kulusid). Info tel 511 0478

• Anda üürile 2toaline kõigi mugavus-
tega möbleeritud korter Rakveres. Üüri 
hind 250 €+ KÜ arve. Info tel 501 1478

• Üürile anda 2toaline (61,3 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, Pikk 37, II 
korrus. Hind 220 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline ahiküttaga, 
möbleeritud korter Rakveres. Korter 
asub I korrusel. Tel 5392 3969

• Üürile anda 2toaline (50,4 m2) kõigi 
mugavustega korter Rakvere südalin-
nas. Korter on osaliselt möbleeritud, 
rõduga, päikesepoolne, III korrus. Üü-
rile anda alates juunikuust, soovitavalt 
pikemaks ajaks. Tel 514 0250

• Anda üürile suvila, 4 tuba, terrass, 
rõdu, dušš, asukoht Võsu, suur õu. Tel 
5660 3408

• Üürile anda 2 kaubanduspinda: 
kauplus 100 m2 + ladu ja kauplus 40 
m2, Tapa kesklinnas. I korrus, eraldi 
sissepääsud, olemas olmeruumid, 
valveseadmed, internet. Tel 503 9645

• www.toonklaas.ee

• Müüa BMW 330 XD, 3,0, diisel, 
150kW, 2004. a. Tel 5660 0759

• Müüa Ford Focus, bensiin,1,6 m3, 
2006. a, läbisõit 136 000 km, suve-tal-
verehvid velgedel, konks, väga heas 
korras. Hind 3000 €. Tel 5695 9345

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 08/2007. 
a. 74kW, universaal, bensiin, hõbedane 
metallik, konditsioneer, kesklukk, 2 x 
el.aknad, orig. valuveljed, korralik, äsja 
läbinud tehnilise ülevaatuse 08/2019, 
ökonoomne! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa KIA RIO 2014. a, valge, läbi-
sõit 47,8 000 km, tehase garantii, teh. 
hoole 50 t. km teostatud. Üks omanik. 
Tel 506 2554

• Müüa heas korras Mitsubishi 
Lancer 1,8, 83kW, 1995. a, seda-
an, automaat, el. aknad, el. luuk, 
läbisõit 156  300 km, hõbedane, 
roosteta, pult. Tule ja veendu ise! 
Tel 5852 8509 

• Müüa Mercedes Benz E200 CGI 
Elegance, W211, diisel, automaat, 
originaal läbisõit 79 600 km, hõbe-
metallik, must nahkpolster, ehitus-
aeg 07/2004, talvel ei ole sõitnud. 
Absoluutne pärl! Tel 527 4467, 5342 
5808 (24 h)

• Müüa Opel Astra 1,9 CDTI, 2006. a, 
heas korras, soodne, ÜV 11/2019. Tel 
517 4193

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
12/2001. a. 74kW, bensiin punane, 
luukpära, 5 ust, täiuslik hooldusraa-
mat, konditsioneer, 4 x el.aknad, roos-
teta, mõlkideta, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Station Wagon 1,8i 
06/2006. a. 92kW, bensiin, universaal, 
kirsipunane metallik, uuem mudel, 
täiuslik hooldusraamat, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, el.aknad, mõlki-
deta, korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Opel Combo C-VAN 3-ukseli-
ne, 2009. a, mootor 1,3TD, 55 kW, ÜV 
aasta lõpuni, kindlustus 08/2019. Olen 
3 omanik, ÜV läbis puhtalt, välimus 
hindega 4, asukoht Rakvere ja näha 
saab nv, nädala sees asun Tallinnas. 
Tel 5692 1120 

• Müüa Toyota Avensis  2.0D4D 
08/2003. a. 85kW, uuem mudel, se-
daan, tumebeež metallik, turbodiisel, 
konditsioneer, el.aknad, veokonks jne, 
kehtiv ülevaatus 09/2019, roosteta, 
mõlkideta, korralik, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Basis 1,9TDI 04/2004. a. 74kW, kuld-
ne metallik, turbodiisel, universaal, 
hooldusraamat, 4 x el.aknad, püsikii-
rusehoidja, kehtiv ülevaatus, korralik, 
ökonoomne! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Atlantic 1.9TDI 05/2006. a, 74kW, 
universaal, hõbedane metallik, hool-
dusraamat, kliima, 4 x el.aknad, pü-
sikiirusehoidja, jne, äsja läbinud 
tehnilise ülevaatuse 04/2020 korralik, 
superökonoomne, soodsalt! Tel 5903 
7780, Rakvere

• Müüa Volkswagen Passat Variant 
Comfortline 2.0TDI 12/2006. a. auto-
maat, turbodiisel, universaal, tume-
roheline metallik, hooldusraamat, 
kliima, navi, el.aknad, veokonks, pü-
sikiirusehoidja, jne, äsja läbinud teh-
nilise ülevaatuse, mis kehtib 05/2020, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volvo XC60, 2,4D, 11/2009. a, 
must, SUMMUM ülevaatus 10/2020. 
Tel 502 8156

• Müüa normaalgabariitidega uus 
mootorratas Alpha BD50Q-3A (saab 
sõita ka juhiloata). Hind 500 €. Tel 
322 7640

• Müüa GAZ-53 kallaja, GAZ-52 porte, 
Zili raam, linttraktor Kasahstan 75. 
Tel 503 1849

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

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga uusi 
plekke, tulesid, stangesid jne, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan Gaz 51 ja sellega seonduvaid 
varuosasid. Pakkuge igas seisukorras 
isendeid, mittekomplektsed, vana-
rauda minevaid, kui ka sõidukorras 
isendeid. Hind vastavalt seisukorrale. 
Ranel tel 5343 4624, Gaz511@mail.ee

• Ostan sõidukeid igas seisukorras! 
Kaua seisnud, rikkega, ülevaatuseta 
jne. Tel 5565 9595

• Ostan igas seisukorras sõidukeid ja 
kaubikuid! Võib remonti vajada! Tel 
5309 2650

• Ostan igasuguses seisukorras sõidu-
keid. Kaua seisnud, remonti vajavad, 
vanarauaks, heas korras jne. Sobivusel 
tulen kohe järgi. Tel 5357 7108

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Autode ja traktorite starterite ning 
generaatorite remont. Müügil ka 
uued ning vahetusfondi starterid ja 
generaatorid. Tel 526 0545

• Sõiduautode remont, hooldus, diag-
nostika, summuti remont/keevitus. 
Hind 20 €/h, Haljala vald, võimalik 
transpordiga aidata. Tel 5620 2164

• Muruniidukite, murutraktori-
te, trimmerite remont ja hool-
dus. Aiatehnika rent (mullafrees, 
muruõhutaja-samblaeemaldaja, 
oksapurustaja, hekipügaja). Jaama 
pst 11, Rakvere. Tel 325 5332, Fo-
restplus OÜ

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. Tel 5558 3686
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• Traktoriteenus kallurhaagis 
tõstukiga: turvas, saepuru, liiv, 
muld, kruus, ehituspraht, mets jne. 
Tel 503 2269

• 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

• Treilerveod. Helista tel 5858 0123

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunni-
töö 30 €/h. Rendime puksiirhaagist 
(konn) ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10meetrine redel 
6 € - 24/h. Kivipurustaja 50 € - 24/h, 
tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 
24/h, elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teostame 
kõike, mis on kolimisega seotud, 
ja seejuures soodsate hindadega. 
Alates pakkimisest kuni klaverite 
jm raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame koos 
teie probleemile parima lahendu-
se. OÜ Kolimised. Tel 5649 3289 
või kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Kallurauto töö (13 tonni). Tel 503 
2269 

FEKAALIVEDU JA VESI

www.kuulutaja.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* 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

• 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

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

Info tel 504 0118

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

 ● Kallurveod
 ● Multilift konteinerite rent 
(10 m3, 15 m3, 20 m3)

 ● Täitepinnase müük

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Andke julgelt teada oma 
soovist ja me tuleme appi!

Teostame kaevetööd sulle sobival 
ajal ja kokku lepitud hinnal!
Info saamiseks helistage 

tel 524 6521 Info@anvora.ee

Hei sina, kes sa otsid
KANALISATSIOONI 
TRASSIDE ja muu 

KAEVETÖÖDE
teostamisega abi.

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

EHITUSTEENUSED

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

• Reovee- ja fekaalivedu. Tühjen-
dame ära septikud, biopuhastid, 
kuivkäimlad jm. Helista tel 5656 
1515

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Rõngaste vahetami-
ne. Tel 5840 0240

• KCK Teemant OÜ teostab teemant 
puurimistöid (ventilatsiooniavad, 
toruavad, kaabliavad jne). Tellimiseks 
võta ühendust info@kckteemant.eu või 
helista tel 517 4192

• Teostan LIIVAPRITSITÖID - tulen 
kohale, puhastan palk- ja kiviseinu. 
Tel 5614 1352

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Tel 56938220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• Santehnilised tööd, torutööd, 
torumehed. Firma teostab kiirelt ja 
kvaliteetselt järgnevaid töid: nõudepe-
sumasina paigaldus, boilerite paigal-
dus/hooldus, radiaatorite paigaldus/
hooldus, keevitustööd, küttetorustiku 
paigaldus, tarbeveetorustiku paigal-
dus/hooldus, lekete likvideerimine, 
üldehitus. Küsi julgelt hinnapakkumist 
anlermaesepp@gmail.com või helista 
meile +372 5566 6811

• Firma teostab katuse-, fassaadi- 
ja üldehitustöid. Tel 5553 0770

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

• Paigaldame tänava-ja äärekive, ehi-
tame puit- ja võrkaedasid, teostame 
haljastustöid, pinnase planeerimine, 
lammutustööd, prügi- ja prahivedu. 
Müüa killustikku, liiva, mulda. Tel 
5639 1093, email: stone35@online.ee

• Ehitustööd. Puitfassaadide ehi-
tus ja renoveerimine! Katusetööd! 
Tuulekastide ehitus! Vihmaveesüs-
teemide ja katuse turvaelementide 
paigaldus! tanelprjadko@gmail.
com. Tel 5838 5302

• Ehitus- ja remonditööd. Rakvere. 
Tel 5385 5075

• Ehitame lintvundamente ja 
majakarpe, puitkonstruktsioonid 
ja puitfassaadid, terrassid. Tel 
5646 0674

• Metallitööd (treimine, keevitus). Tel 
503 2269

• Paigaldame aknaid ja uksi, teeme 
ka akende ja uste remonti, hooldust, 
reguleerimist ja paketivahetust. Tel 
5307 8178

• Teeme sisetöid ja vannitubade re-
monti. Tel 5678 0773

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Siseviimist-
lus, vannitoad, voodrivahetus, 
soojustamine, terasside ehitus, 
santehnilised tööd. Hinnad head. 
Tel 5808 5965

• Teostame ehitus ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, maal-
ritöid, santehnilistöid, elektritöid. 
Samuti vannitubade remonti. Tel 
518 7979

• Maalritööd, trepikodade remont, 
üldehitus. Tel 5897 9293, Ehmes OÜ

• Teostame kõiki lammutustöid ja pra-
hi utiliseerimist. Töö kiire ja korralik. 
Tel 5604 0360

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

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

• Pleki kantimis teenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, kõik 
erikujulised ja standardplekid. Tel 
553 9330

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 
5565 3842, www.pursoojustus.ee

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. 
info@estpur.ee , tel 5347 6567

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

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

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, müürid. Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, küttekollete remont. 
Tel 5647 2716

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru Kütte-
süsteemid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Tel 522 1165

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kogemustega ja pädevusega elektrik 
teostab kõiki elektritöid. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 5663 1764, e-post: 
fond@fonde.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

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

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

Pakume laias valikus üldehitustöid 
nii eramute, paarismajade, rida- 
ja korterelamute kui viilhallide 
ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357
E-mail: info@rolux.ee
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RAAMATU- 
PIDAMISTEENUS

Rohkem infot:
wwww.ingliteteraapia.weebly.
com/raamatupidamine.html

tel. 5455 1595

• igakuine 
raamatupidamine

• palgaarvestus, 
maksuarvestus,

• töötajate maksete 
deklareerimine

• majandusaasta 
aruande
koostamine

• konsultatsioon
• töö-/praktika 

võimalus

MUUD TEENUSED

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus,

torude sulatus

• 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)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

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

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid sise- 
ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 

Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 

Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 

tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 

pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 

10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 

18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 

ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

• 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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
Fassaadiplaatide müük 

ja paigaldus
Akende ja uste paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

• Õigusabi. Meristo õigusbüroo taas 
avatud. Põhja 25, Rakvere. Tel 514 
1346, e-post meristomonica@gmail.
com. Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

• Kümblustünn Rakveres. Tahak-
sid muuta sünnipäeva, suvepäeva 
või mõne muu ürituse meeldejää-
vaks. Tule ja rendi kümblustünn, 
mis mahutab 8-10 inimest. Pakub 
lõõgastust nii suvel kui ka külmal 
talvel. Võimalik lisaks rentida ka 
peotelk. Transpordi võimalus. Tel 
5854 5348

• Saunatünni rent. Tee oma eriline 
üritus veel meeldivamaks, rendi 
SAUNATÜNN, rent 50 €/ööpäev, 
nädalavahetuse rent 100 € (ree-
dest-pühapäevani). Rakvere piires 
transport tasuta , väljaspool Rakve-
ret 0,35€/km. Lisainfo -Saunatünn.
ee. Tel 5841 6018

• Õmblusmasinate remont-müük. 
Tarvikud, osad kõikidele masinatele. 
Kuulutus ei aegu. Info 24 h tel 558 
8429, 3245 085, Priit

• Viin ära tasuta silma riivava ja 
ruumi võtva vanaraua. Pakkuda võib 
kõike! Helista julgelt! Tel 5883 6185

• Teostame puude langetamist, küt-
tepuude lõhkumist ja vajadusel ladu-
mist. Hind kokkuleppel. Tel 5631 8207

• Autoga vee vedu ja kastmisteenus 
(12 500 l), ka tolmuste teede ja platside 
kastmine . Tel 503 2269

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

• Hekilõikus. Tel 5660 3585

• Niidan muru. Tel 5660 3585

• Muru niitmine. Tel 503 2269

• Muruplatsiabi: riisumine, niitmine 
traktori kui ka trimmeriga. Tel 5394 
2650

• Keldrite-, pööningute-, kuu-
ride-, puhastamine ja prahi ära 
vedu. Tel 5553 0770 

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

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

• Tantsumuusika ja õhtu juhtimine 
Toits Bändilt. Tel 514 9885

• Ansambel, õhtujuhtimine. Sisustame 
teie õhtu. Üle Eesti. Tel 5190 1697

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 
OÜ Mart Tali Kaubandus

• SAT-süsteemid alates 95 €. TV-an-
tennid – paigaldus, remont. OÜ RTS 
ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Koidula 1, 
Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel 551 2053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385
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OST

KODU

KÜTTEPUUD

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

*LASTE ATV=FERRARI 
(punane, kõige rohkem 
ostetud), KROSSIKAD, KIIV
RID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 245 €
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

MOPEEDID 795 €, 
ROLLERID, ATVD
suure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, 
JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT
Naistele kaunid mitme-
värvilised jalgrattad korviga

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

Motopood

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

H420EKO

kuulutused.kuulutaja.ee

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

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

• Müüa kultuurmustika taimi „Pat-
riot“, kõrgus 1,2-1,5 m (4 aastat vanad), 
„Chandler“, kõrgus 1,5+ m, „Kazplisz-
ka“, kõrgus 1,5+ m (4 aastat vanad), 
„Alvar“ kõrgus 1,20-1,5 m. Hind 6 €/
tk. Tel 524 3577

• Ära anda kasutamata eterniiti 14 
tahvlit 113x175. Tel 503 7161

• Lemmu kivi. Kodumaine loo-
duslik dekoratiivkruus kolmes 
fraktsioonis (5-10 mm, 10-20 mm, 
20-32 mm) aeda, teedele, hauaplat-
sidele jne. Hind laos 60 €/tonn. 
Transpordivõimalus. Tel 505 3340 
või sven@meyris.eu

• Müüa 40 cm pikkuseid ja 40 cm 
läbimõõduga lehise pakke. Kogus 20 
tükki. Tel 5645 5903

• Müüa soodsalt sanitaartehnikat. 
Vannid, valamud, dušid ja vannitoa-
mööbel - kõik vajalik uue vannitoa 
jaoks .http://www.sanitary.ee. Tel 
5633 5264

• Müüa sauna- ja suitsuahjud. Va-
jadusel kaup koju kätte ja paigaldus. 
Tel 505 4355

• Müüa klaver RIGA, heas seisu-
korras, soodsalt, hea valik noorele 
klaveriõpilasele. Tel 511 0478

• Seoses majapidamise likvideeri-
misega müüa uut ja kasutatud ma-
jakraami (mööbel, sügavkülmik, raa-
matud, nõud, kardinad, kaltsuvaibad, 
riided-jalanõud, jalgrattad ja palju 
muud). Asukoht: Simuna, Väike-Maar-
ja vald. Helista tel 515 8050 ja lepime 
aja kokku

• Müüa kokkupandav jalgra-
tas-muruniiduk. Hind 150 €. Tel 
5646 2820

• Müüa uus saepuruimuri venti-
laator. Hind 150 €. Tel 5646 2820

• Müüa mesilastaru uus 27 raami + 
magasin, hind 250 € ja vahasulatus 
aparaat töötab gaasipõletiga, komp-
lektne (ilma balloonita), hind 250 €. 
Rakveres. Tel 5386 6881

• Müüa jooksulint N1 Runner 2,5, gaa-
sisoojendus kahe ballooniga, võrguga 
kiige. Info tel 5648 9109

• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärismetal-
le. Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. Raha kohe, koju kut-
sed tasuta, üle Eesti. Antiigiäri, Pikk 
7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 2330, 
info@hansaantiik.ee

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

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

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

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

• Ostan vanaaegseid asju. vanaaeg-
sedasjad@gmail.com. Tel 555 55527

• Ostan nõukogudeaegsed fotoapa-
raadid ja objektiivid. Tel 5853 2215  

• Ostan küttepuu ülejäägid (maja 
müügi või majapidamise likvideerimi-
sel), ka väiksema koguse. Tel 5801 9086

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan nõukogudeaegse vahvliküp-
setaja, küpsise pannid, mudelautod, 
binoklid. Tel 5834 8898

• Ostan majapidamise likvideerimise 
või kolimisel jäänud esemeid, raa-
matutest tööriistadeni. Tel 5808 1220

• Ostan murutraktori, ka remonti 
vajava. Tel 503 9650

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaar-
te, fotosid, albumeid, koos fotodega, 
markidega ümbrikke. Ka kollektsiooni-
dena. Teemad – linnavaated, pulmad, 
matused, inimesed, pühadekaardid, 
sõjaväelased jm. Täiskirjutused hinda 
maha ei võta. AITA TALLETADA AJA-
LUGU! TELEFONINUMBER MUUTUS! 
Uus tel 5878 3749

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

• Saetud-lõhutud küttepuud lao-
tuna 5 m3 alustele. Kõik puuliigid 
eraldi. Telli riidas puud koju. Tel 
5399 3702

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.80 €/kott 
ja kasel 3.20 €/kott. Tel 505 1528

• Müüme  3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
rm. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid koos veoga. 
Asume Kadrina lähedal. Tel 5199 4895

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, 
kuiv kask, toores lepp, sanglepp. Tel 
5192 4320

• Müüa soodsalt lõhutuid kütte-
puid (ka kuiva). Tel 5554 6093

• Müüa küttepuid: toores lepp, hind 
alates 40 €/rm; kuiv lepp, hind alates 
55 €/rm. Puulõhkumis teenus halu-
masinal, hind alates 11 €/rm. Puud on 
laotud 5 m3 alustele, võimalusel saab 
ka väiksemale alusele. Puu pikkuse lõi-
kame vastavalt kliendi soovile. Trans-
pordi võimalus. Tel +372 5347 7664, 
Erko. Kohala küla, Lääne-Virumaa 

• Müüa lõhutud küttepuid koos trans-
pordiga, saadaval hall lepp 40 €/
m3 (kvaliteetne puit). Tel 513 7659, 
Rakvere

• Müüa lõhutud küttepuud (toores 
segapuu). Hind 40 €/m3. Helista ja küsi 
lisa. Tel 5604 0360

• Müüa Rakveres toores küttepuu 
(vaher, kask). Halu pikkus 30-40 
cm. Ruumi hind 35 € ja ostja trans-
port!! Tel 5567 5755

• Müüa Rakveres kuiva pliidipuud 
40 l võrgus (30 cm lepp). Koti hind 
2.80 €! Tel 5567 5755

• Müüa küttepuid (märgi ja kuivi, lah-
tiselt ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohale toomisega, veokile laotult 5-15 
m3. Kuivad 38 cm ja toored 30-50 cm. 
Tel 503 0311

KVALITEETNE 
KÜTTEPUU

al 39 €/rm
toores lepp

al 55 €/rm
kuiv lepp

Rohkem infot: tel 5556 0240 
www.viruhalud.ee

Kaubale saate ka 
meie lattu ise järgi tulla. 
Asume Rakvere vallas, 

Paatna külas.

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

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

Hind koos transpordiga. 
Pakis12 briketti. 

Min tarnitav kogus 48 pakki.

kasebriketti 
1,98 EUR pakk.

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

EHITUS

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdule. 
Tel 553 9330

•  L I I V ,  K I L L U S T I K ,  M U L D , 
FREESASFALT. Kohale veoga Tal-
linnas, Harjumaal, Kohila vallas. Tel 
507 9362

KUULUTA



Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Aivar Müüri 
matuseteenused  ● 24 h surnutransport

 ● matuste organiseerimine
 ● krematooriumi teenused
 ● matusetarvikud
 ● kalmistutööd

Suhtleme nii eesti kui ka vene keeles

Teenused

Tel 5647 7432
Leina 8, Tapa vald, 45109
aivar.myyr.001@mail.ee
www.matmine.eu
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TUTVUS

MUU

TEATED

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

METS

Kuulutuse tekst 
on võimalik 
sisestada ka 
veebikesk-

konnas. 
Kuulutus ilmub nii 
internetis kui ka 

paberlehes. 
www.kuulutaja.ee

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

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

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtnasaeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

PRO PLEKITÖÖD OÜ

Müük kohapeal 
laoseseisuna:

Trapetsprofi il 20 
(katus) pikkusega 3m.
RR. 32 (tume pruun) 
RR. 23 (tume hall)

Hind 4,85+km (5,82€)

Vihmaveesüsteem 

-20 %
Tapa, Ülesõidu 8 

Avatud E-R 8.00-17.00
Tel 5556 0167

Ettevõte müüb ehitus-
likku saematerjali, eri-

nevad pikkused, laiused 
prusse ja laudu.

Saadaval ka 6 m materjal. 
Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine.

Transpordi võimalus.
Info tel 515 0268, 520 6369

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554 7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Remm Puit OÜ
 Müüb Vinnis

ehituslikku saematerjali

Tel 508 3841
remmpuit@gmail.com

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ ja 
„Gala“, seemne suurune kartul „Gala“ 
Rakvere vallas. Transport. Tel 514 1338

• Müüa kultuurmustika taimi „Pat-
riot“, kõrgus 1,2-1,5 m (4 aastat vanad), 
„Chandler“, kõrgus 1,5+ m, „Kazplisz-
ka“, kõrgus 1,5+ m (4 aastat vanad), 
„Alvar“ kõrgus 1,20-1,5 m. Hind 6 €/
tk. Tel 524 3577

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5354 3002 
või 513 3787

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info tel 
5196 2628 või 5351 7414

• Müüa sõelutud põllu mulda 10 t au-
tokoorem, hind 200 €. Kompostmuld 
45 €/t. Transport Lääne-Virumaa piires 
tasuta!!! Tel 5356 8224, roelaagro@
hot.ee

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. 
Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. Paki-
tud ja lahtine. Tel 554 9113

• ÖKORAMM kompost. Kvaliteetne 
sõnnikust valmistatud sõelutud kom-
postmuld. Umbrohu- ja haigusvaba! 
Ostuga keemiline analüüs kaasa. Hea 
mullaviljakuse ja pH taastaja. Valmis 
kasutamiseks püsikutele, katmikala-
dele ja avamaale. Hind laos 60 €/m3. 
Transpordivõimalus. Tel 505 3340 või 
sven@meyris.eu

• Müüa kurgitaimi „Adam“ F1 v.k sort. 
Tel 5349 9628

• Traktor Jumz soolo müüa. Tel 5196 
2965

• Müüa MTZ80 (775h) frontaaliga ja 
puulõhkuja taga; MTZ82 (3557h); 
T-25. Tel 5695 9345

• Ostan veneaegseid uusi ja heas kor-
ras varuosi traktoritele DT-20, T-25, 
T-40 AM, MTZ, JUMZ. Tel 5687 5845

• Anda rendile põllumaa Kunda lähe-
dal 1,5 ja 4,9 ha. Tel 5388 3351

• Ära anda isane kass. 2-aastane isane 
kass otsib endale toredat peremeest/
perenaist. Kiisu on musta/ valge pika 
karvaline. Kassile meeldib süüa krõ-
binaid, meeldib mängida, armastab 
paitamist. Kass on steriliseerimata. 
Transpordi võimalus. Tel 5827 1798

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

• Ostan seisma jäänud esemeid. 
Vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
veres, Laada 14 – müügil hea valik 
jalgratturi riideid (püksid, pluusid, 
kombinesoon)

• Alessandra Moetäika/Kirbu-
turg. Too oma seisma jäänud 
asjad meie juurde müüki ja tee nad 
rahaks. Oleme Rakvere kesklinnas 
asuv mõnus kirbuturg. Rendinädal 
12 €. Asume Tsentrumi ostukeskuse 
II korrusel. Lisainfo tel 5618 4223

Konkrit-Agro OÜ 
müüb kvaliteetset 
GMO vaba sööta 
kodulindudele ja- 
loomadele.

Müügipunktid:
Järvamaa, tel 5647 9519 
Lääne-Virumaa, tel 5595 5649
Harjumaa, tel 524 9546
Ladu Tartumaa, tel 512 8444
Kuusalus Majamarket, 
tel 600 8112

• Energiline nooruslik ja asjalik töötav 
Lääne-Virumaa mees vaiksest ja ra-
hulikust maakodust soovib tutvuda 
46-58aastase saleda Lääne-Virumaa 
naisega püsisuhte eesmärgil (võib ka 
kaugemalt). Ole julge ja helista sest 
kõik oleneb sinust. Sinu kõnet ootan 
alates 18.00. Tel 5372 5051

• Tutvun sümpaatse sõbraliku naisega 
püsisuhteks. Tel 5907 3196

• 57aastane mees soovib tutvuda 
naisega. Tel 5673 1995

• 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 küsi-
mustele. Kõne hind 0,97 eurot/min. 

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste tee ...

Südamlik kaastunne Riivole ema 
ERIKA KIUR`i

surma puhul.
Peide ja Õnne, 
Vaike ja Loa
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HINNAD RAKVERE TURUL
30. mai 2019. Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 1,00

Värske kartul (import) kg 1,80 2,00

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Petersell kg 8,00

Karulauk punt 1,50

Küüslauk (import) tk 1,00

Salatikurk kg 2,00

Väike kurk (import) kg 2,00

Väike kurk (Eesti) kg 3,80

Värske hapukurk kg 8,00

Tomat (import) kg 2,50 4,00

Tomat (Eesti) kg 5,00 6,00

Redis punt 1,00

Rabarber kg 2,00

Porgand punt 1,50 2,00

Maasikad (import) kg 3,00 3,50

Maasikad (Eesti) kg 16,00

Murelid (import) kg 8,00 10,00

Arbuus (import) kg 2,00

Kultuurmustikad (import) kg 8,00

Mesi 700g purk 5,50

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Müügil rikkalikus valikus suvelilli, püsikuid, tomati- , kurgi- ja maitsetaimi.

PÕLTSAMAA ROOSIAED müüb turul roose reedel, 31. mail!

tööstuskaup – riided ja jalanõud
kasutatud riided

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

TASUB TEADA

Käes on küll peaaegu suvi, 
kuid just nüüd on kõige õi-
gem aeg hakata valmistuma 
eelolevaks talveks.

Kindlasti on paljudel plaa-
nis välja vahetada olemasolev 
katel, mis on aastakümneid 
korralikult tööd teinud, kuid 
praeguseks ajale jalgu jäänud.

Vanad kütteseadmed vaja-
vad sageli puhastamist ja ei 
ole sugugi nii efektiivsed kui 
nüüdisaegsed innovatiivsed 
lahendused.

Ei ole õige väita, et täna 
müüdavad kütteseadmed 

oleks täiesti hooldevabad. 
On küll võimalik paigaldada 
erinevaid puhastusautomaa-
tikaid, kuid need ei muuda 
kütteseadet täiesti hooldeva-
baks. Kolle, suitsulõõrid ja 
ventilaatorid vajavad siiski 
korrapärast puhastamist. Vä-
hemalt aastas korra on vajalik 
kütteseadme täielik hooldus. 
Rakvere Küttesalongist on 
võimalik seda tellida.

Täna ehitatakse uued hoo-
ned ja renoveeritakse vanad 
nii õhutihedaks, et tahke-
kütteseadmele ei pruugi põ-

lemiseks piisaval õhku jät-
kuda. Seoses sellega hakkab 
pigituma korsten ja tekivad 
tõmbeprobleemid. Uue küt-
tesüsteemi rajamisel või vana 
renoveerimisel tasuks mõelda 
ka välisõhu peale juhtimisele, 
et ei tekiks hapnikuvaest põ-
lemist. Enne küttesüsteemi 
renoveerimist tasuks konsul-
teerida spetsialistiga.

Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemi paigaldust ja 
hooldust ning konsultatsioo-
ni.

Rakvere Küttesalong soovitab

57 aastat tagasi, 1962. aastal 
hukati Iisraeli vanglas nat-
si-Saksamaa üks juhtfiguure ja 
juutide hävitamise eest vastu-
tanud Adolf Eichmann. Kuna 
mees poodi kesköö paiku, siis 
on mõnikord nimetatud tema 
surmaajaks 31. maid, teine-
kord 1. juunit.

Hilisem SSi obersturmbann- 
führer ja Gestaapo juudiosa-
konna juht Adolf Eichmann 
sündis 19. märtsil 1906 So-
lingenis, kuid tema pere kolis 
varsti Austriasse Linzi, kus 
ta veetis oma lapsepõlve ja 
nooruse.

Algul töötas Eichmann 
oma isa väikeses kaevan-
dusettevõttes lihttöölisena, 
kuid 1920. aastate lõpus asus 
tööle kaubareisijana naftafir-
mas Vacuum Oil Company. 
Majanduskriisi ajal tekkinud 
raskuste tõttu vallandati aga 
firmast hulk töötajaid, nende 
seas ka Eichmann.

Tegevuseta jäänud mees 
üritas leida uusi kohti, kuhu 
oma energia rakendada. Sel-

leks osutus Austria Natsio-
naalsotsialistlik Tööpartei, 
millega Eichmann liitus 1. 
aprillil 1932 perekonnasõbra 
ja hilisema töökaaslase Ernst 
Kaltenbrunneri soovitusel. 
Novembris võeti ta SSi täis-
liikmeks ja tema numbriks sai 
45326.

Kui natsipartei Austrias 
keelustati, viidi Eichmann üle 
Saksamaale, kus ta läbis Aust-
ria leegioni liikmena 14kuu-
lise sõjaväelise väljaõppe. 
Pärast seda, septembris 1934 
asus ta tööle SSi julgeoleku-
teenistuses (SD), kus hakkas 
juba mõne kuu pärast teenima 
juudiosakonnas.

Esimese suurema ülesande 
sai Eichmann 1938. aastal, kui 
ta saadeti Viini, et kiirendada 
anšlussijärgset juutide emig-
reerumist Austriast. Ta rajas 
„Juudi väljarändekeskuse“, kus 
maalt lahkuvatel juutidel oli 
võimalik kiiresti dokumen-
did korda ajada. Sellest kuju-
nes tegelikult miljoniäri, sest 
juutidelt konfiskeeriti kinnis-
vara ning neid nööriti rän-
galt ka mitmesuguste tasude 
võtmisel.

1939. aasta detsembris jätkas 
Eichmann oma tööd Riikliku 
Julgeoleku Peaameti osakon-
nas IV B4. IV tähendas Ges-
taapot ja B4 viitas juudiküsi-
mustega tegelevale osakonna-
le. Esialgu oli peaküsimuseks 
juutide võimalikult kiire üm-
berasustamine Saksamaalt. 
Pärast Prantsusmaa valluta-
mist kaaluti väga tõsiselt va-

rianti deporteerida Saksa või-
mu alla jäänud miljonid juudid 
Prantsuse Madagaskari koloo-
niasse. Et aga niivõrd suure 
logistilise operatsiooni läbi-
viimiseks puudusid vajalikud 
ressursid ja sakslaste kontrolli 
all polnud ka mereteed, siis jäi 
see plaan täide viimata.

See ja idas alanud sõda Nõu-
kogude Liiduga tähendas, et 
juudiprobleemi „lahendami-
seks“ hakati tunduvalt suure-
ma innuga kasutama koon-
duslaagreid ja erikomandosid. 
Juutide küsimusega tegelenud 
Wannsee konverentsil 1942. 
aastal määrati Eichmanni 
ülesandeks korraldada juutide 
ja teiste „riigivaenlaste“ trans-
port Saksa riigi võimu all ole-
vatel territooriumidel. Eich-
manni töö tulemusel liikusid 
pidevalt rongid juutidega sel-
leks hetkeks juba surmalaagri-
teks muutunud kinnipidamis-
kohtadesse.

Viimasel aastal enne II maa-
ilmasõja lõppu viibis Eich-
mann peaasjalikult Ungaris, 
kust ta põgenes 1945. aastal, 
kui Saksamaa poolt okupeeri-
tud riiki sisenesid Nõukogude 
Liidu väeüksused.

Kuigi USA väeüksused pi-
dasid Eichmanni paar korda 
kinni, õnnestus tal valenime 
all esinedes ja end demobili-
seeritud Saksa armee sõdurina 
näidates kohtu alla sattumi-
sest päästa. Olles end mõned 
aastad varjanud Saksamaal, 
liikus ta 1947. aastal salaja 
Itaaliasse ning sealt lennukiga 

Argentinasse.
Oma uut elu sai Eichmann 

nautida üle kümne aasta, kuni 
Mossadi agentideni jõudis 
info tema uuest nimest ja elu-
kohast. Argentinasse saade-
ti Mossadi agendi Peter Zvi 
Malkini eliitrühm. 11. mai õh-
tul 1960. aastal peatas Malkin 
tänaval Eichmanni, kes oli just 
jalutamas oma kodu poole, 
kui Malkin ütles talle väide-
tavalt ainsad hispaaniakeel-
sed sõnad, mida ta teadis: „Un 
momentito, señor“ (Üks hetk, 
härra). Seejärel haaras Malkin 
sakslase käest ja murdis ta pi-
kali maha. Samal ajal rabas tei-
ne agent Eichmanni jalgadest, 
misjärel topiti mees autosse.

Eichmanni röövimine ja 
Argentinast välja toimetami-
ne ilma võime teavitamata 
tekitas tõsiseid diplomaatilisi 
vaidlusi, kuid need sumbusid 
mõne aja pärast ilma min-
geid erilisi tagajärgi kaasa 
toomata. Iisraelis peeti Eich-
manni üle kohtuprotsess ning 
ta mõisteti inimsusvastastes ja 
muudes kuritegudes süüdi. 

Kokku esitati talle 15 süü-
distust, milles kõigis leiti tal ka 
süü olevat. Eichmann ise väi-
tis, et tema täitis ainult käske 
ja seeläbi väga suurt vastutust 
toime pandud kuritegude eest 
ei kanna. Ta poodi Ramlehi 
vanglas, surnukeha põletati ja 
tuhk puistati Vahemerre.

Allan Espenberg

1962: hukati juutide tapja Adolf Eichmann
TÄNA MAAILMAS
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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

www.omaporsas.ee

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Sealiha al 2,69 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil lai valik sealihast saslõkke,
grill-lihasid, grillribisid, grillkoote,

erinevad grill- ja saslõkivorstid.

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

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 €
Ventilatsioonisüsteemide

projekteerimine, paigaldus,
hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Lilleäri Daalia Vilde tn 14 (endine lillekauplus,
mis asus 12 aastat Laada tn bistroo kõrval)
E-R 7.30-17.00, L 8.00-15.00, P - suletud

Tellimusi saab edastada ka telefoni teel 322 3324 ja 520 2527

Lilled sünnist surmani
•
•
•

lõikelilled, kimbud, seaded
matusekimbud ja pärjad
potililled nii tuppa kui õue

•

•

käsitöökaardid
ja salmid
dekoreeritud
kommikarbid
ja ðampused

•
•

Lillekuller
Lgp. ärikliendile
arvega maksmine

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

B-kat 03.06 ja 18.06
B-kat e-õpe 20.06 ja 11.07

Esmaabi koolitus 14.06 ja 28.06
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Teamwood OÜ
(Sepa 18 a, Sonda)

Lisainfo:
Regina +372 51 325 81 või

+372 53 067 722
regina@teamwoodtimber.com

PAKUB LAIAS VALIKUS
terrassilaudu,

välisvoodrilaudu,
põranda- ning

seinalaudu, karkassi ja
saematerjali

Tel: 5564 5207,
322 3325
Avatud:

E-R 9-19 L 9-15
P suletud

www.rixratas.ee

RAKVERES,
Parkali 7

(Pihlaka kohvik)

Kõik 27,5” ja 29” maastikurattad

-20%

KOGU
KAUP

RAKVERE
TAPA
PAIDE
JÕGEVA

Turu Kaubamaja, Laada 16
Kaubanduskeskus, Jaama 1
, Keskväljak 3

, Suur tn 5

Mänguasjapoes

1. juunil lastekaitsepäeval

-25%
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