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TÄNA MAAILMAS

OTSIME AASTA

ÕPPIJAT!
Esita tunnustamiseks sõber, lähedane või  tuttav, 
kelle ellu on täiskasvanuna õppimine toonud olulisi 
muudatusi.

Märka ja tunnusta ka  täiskasvanute 
koolitajaid, õppijasõbralikke tööandjaid 
ja õpitegusid. Kandidaate saab esitada 
www.andras.ee

Täna 67 aastat tagasi, 29. 
mail 1953. aastal jõudsid uus-
meremaalane Edmund Hil-
lary ja nepallane Tenzing 
Norgay esimeste inimestena 
Džomolungma ehk Mount 
Everesti tippu. Selle sünd-
muse auks tähistatakse tänast 
päeva rahvusvahelise Džo-
molungma päevana.

Hiina ja Nepali piiril Hi-
maalajas asuv Džomolungma 
on merepinnast kõige kõrge-
mal asuva tipuga mägi maa-
ilmas, mille otsa on parim aeg 
ronida maikuus. Džomolung-
ma kõrguseks on oletatavas-
ti 8848 meetrit, kuid täpselt 
pole kõrgus teada, sest mõõt-
miste tulemused on olnud 
veidi erinevad.

Erinevates keeltes nimeta-
takse Džomolungmat mitme-
ti – Sagarmatha, Qomolang-
ma, Zhumulangma, Jhomo-
lungma, Qomoganggar jne. 
Alates 1865. aastast on mäel 
ka inglispärane nimi – Mount 
Everest, mille ta sai geograaf 
sir George Everesti järgi.

Veel 19. sajandi keskel oldi 
seisukohal, et Džomolungma 
tippu ei suuda ükski inimene 
mitte kunagi ronida – kasvõi 
seepärast, et mäetipus puhub 
tuul 200 kilomeetrit tunnis ja 
õhutemperatuur langeb öösi-
ti 60 miinuskraadini. Sellele 
vaatamata püüdsid paljude 
riikide alpinistid aastaküm-
nete jooksul alistada Džomo-
lungmat, kuid ei suutnud seda 
erinevatel põhjustel teha. Esi-
mene plaan Džomolungma 
tippu jõudmiseks töötati välja 
juba 1893. aastal, aga esma-

kordselt püüti mäge vallutada 
1921. aastal.

Kuigi järgnevate aastaküm-
nete jooksul korraldati umbes 
poolsada ekspeditsiooni, mil-
le käigus õnnestus Himaa-
lajas alistada mitu 7000 meet-
ri kõrgust mäetippu, polnud 
ühelgi katsel jõuda enam kui 
8000 meetri kõrguse Džomo-
lungma tippu edu. Alles 1950. 
aastal suutsid prantslased 
vallutada esimese 8000-lise 
mäe – selleks oli Annapurna 
kõrgusega 8091 meetrit.

Sellest ajast alates sai pal-
jude alpinistide unistuseks 
Džomolungma alistamine. Ei 
läinudki palju aega mööda ja 
29. mail 1953. aastal jõudsid 
esimeste inimestena mäetip-
pu Uus-Meremaa alpinist ja 
maadeuurija Edmund Hillary 
(1919–2008) ning Nepali šer-
pa Tenzing Norgay (1914–
1986), kes kasutasid hapniku-
maske ja kelle heaks töötas 
enam kui 30 šerpat.

Hillary ja Tenzing tõmba-
sid mäetipus lehvima Suur- 
britannia, Nepali, India ja 
ÜRO lipu. Muu maailm sai 
sellest sündmusest teada alles 
neli päeva hiljem – 2. juunil 
1953, kui krooniti kunin-
ganna Elizabeth II. Monarhi 
otsusega anti Hillaryle rüütli-
tiitel ja tal oli õigus kasutada 
oma nime ees tiitlit sir. Aga 
Tenzing Norgay, kes polnud 
Briti Rahvaste Ühenduse ko-
danik, sai Suurbritannia ku-
ningannalt medali.

2003. aastal, kui möödus 
pool sajandit mäetipu valluta-
misest, anti Edmund Hillaryle 

Nepali aukodaniku tiitel. Pä-
rast Hillary surma kuulutasid 
šerpad ta aga oma „jumalaks 
ja kuningaks“.

Tenzing Norgay tütrepoeg 
Tashi Wangchuk Tenzing 
rääkis 2019. aastal ajakirjan-
dusele oma mälestustest Ed-
mund Hillary kohta, rõhu-
tades: „Ta oli tõeline härras-
mees ja ei kirjutanud kunagi 
seda saavutust enda arvele. 
Ta korrutas kogu aeg, et mit-
te tema ei ole kangelane, vaid 
seda on hoopis Tenzing Nor-
gay. Aga veel oli Hillary väga 
lihtne inimene. Minu ema 
nimetas teda alati onuks ja 
ta oli meie perekonna liige. 
Praegugi suhtleme me Hillary 
pojaga.“

Aga oma vanaisa meenutas 
kolm korda Džomolungma 
tipus käinud Tashi Tenzing 
järgmiste sõnadega: „Minu 
vanaisa oli lihtne šerpa „ei-
kusagilt“, kes tõusis planeedi 
kõige kõrgema mäe tippu. 
Vaatamata talle osaks saanud 
ülemaailmsele kuulsusele jäi 
ta alati tagasihoidlikuks ini-
meseks ja ei kaotanud kunagi 
kaastunnet teiste suhtes. Ta 
ei tõusnud ju Everesti tippu 
mitte kuulsuse pärast, vaid 
sellepärast, et see oli tema töö 
ja et perel oleks toit laual.“

Esimese eestlasena vallutas 
Džomolungma 22. mail 2003 
Alar Sikk. Kokku on mäeti-
pu praeguseks alistanud um-
bes 4000 inimest ning selle 
nõlvadel on hukkunud 240 
mägironijat.

Allan Espenberg

Tänavugi oodatakse kandi-
daate täiskasvanuhariduse 
tunnustuskonkursile. Kan-
didaate saab esitada kuni 7. 
juunini neljas kategoorias –
aasta õppija, aasta õpitegu, 
aasta koolitaja ja aasta õppija-
sõbralik tööandja.

„Kriis on loonud olukor-
ra, kus täiskasvanud peavad 
järjest enam midagi uut õp-
pima, et muutunud oludega 
kohaneda,“ ütles Haridus- ja 
Teadusministeeriumi täis-
kasvanuhariduse osakonna 
juhataja Terje Haidak. „Õppi-
mine aitab nii tööalaselt edasi 
jõuda kui igapäevaelus pare-
mini toime tulla ning meil on 
hea meel enesetäiendamisega 
tegelevaid täiskasvanuid tun-
nustada,“ lisas Haidak.

„Ootame kõiki inimesi 
esitama aasta õppija kandi-
daadiks neid, kes on jätka-
nud täiskasvanuna katkenud 
haridusteed või omandanud 
uue eriala ning seeläbi muut-
nud oma elu,“ lausus ETKA 
Andras projekti koordinaator 
Monica Marfeldt.

Lisaks soovitakse konkur-
siga tunnustada õpitegusid, 
mis aitavad inimestel saada 
õppimisest positiivseid koge-
musi, uusi teadmisi ja oskusi. 
Aasta õpiteo kategooriasse 

sobivad kogukondlikud õp-
pimist edendavad ja toetavad 
tegevused, kus löövad kaasa 
aktiivsed kogukonna liikmed.

Konkursi raames otsitakse 
ja tunnustatakse ka täiskas-
vanute koolitajaid, kes on 
koolitajana tegevad avalikus, 
era- ja/või kolmandas sekto-
ris ning kes toetavad täiskas-
vanud inimeste enesearengut 
indiviidi, kogukonna ja ühis-
konna tasandil.

Õppijasõbraliku tööandja 
konkursiga soovitakse esile 
tõsta neid organisatsioone, 
kus toetatakse töötajate aren-
gut ja innustatakse õppima, 
luuakse tööpraktika võimalu-
si ning investeeritakse tööta-
jate ümberõppesse.

Eelmisel 2019. aastal päl-
vis aasta õppija tiitli Lääne-
Viru maakonnas Mario Mik-
vere ning õpiteo tiitel läks 
Väike-Maarjasse MTÜ Kotli 
Maja disainkoolitustele, kus 
kogukonna liikmetega õppe-
jõu juhendamisel õpiti graa-
filist disaini ning kujundati 
meeneid. Õppijasõbralikuma 
tööandja nominente oli eel-
misel aastal üks, Jeld-Wen 
Eesti AS ning koolitaja no-
minente kaks, Tiina Mäeks ja 
Eva Vahtramäe.

Aasta õppijat ja õpitegusid 

tunnustatakse 9. oktoobril 
toimuval täiskasvanuharidu-
se tänusündmusel, mis on osa 
traditsioonilisest täiskasva-
nud õppija nädalast. Täiskas-
vanud õppija nädal toimub 
sel aastal 23. korda ja selle 
eesmärk on tõsta esile täis-
kasvanuna õppimine. Möö-
dunud aastal võttis täiskasva-
nud õppija nädala sündmus-
test osa üle 10 000 inimese.

Tunnustamine toimub Eu-
roopa Sotsiaalfondi projekti 
„Täiskasvanuhariduse eden-
damine ja õppimisvõimaluste 
avardamine“ raames. Kon-
kursi korraldab Eesti Täiskas-
vanute Koolitajate Assotsiat-
sioon koostöös Haridus- ja 
Teadusministeeriumi, Eesti 
Tööandjate Keskliidu ja Eu-
roopa täiskasvanuhariduse 
veebikeskkond EPALE-ga.

Kandidaate saab esita-
da 7. juunini ETKA Andras 
veebilehel www.andras.ee/
tunnustamine. Lisainfot ja-
gavad ETKA Andras pro-
jekti koordinaator Monica 
Marfeldt (monica@andras.
ee) ja Lääne-Viru maakonnas 
täiskasvanuhariduse koordi-
naator Tiiu Säbel (tiiu.sabel@
gmail.com).

Kuulutaja

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

1953: vallutati Džomolungma mäetipp

Kutsutakse üles tunnustama täiskasvanud õppijaid
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MUST KROONIKAMÕNE REAGA

WWW.AIALAHENDUSED.EE
INFO@AIALAHENDUSED.EE

+372 56 236 365

AUTOMAATIKA SÜSTEEMID

*Liug- ja tiibväravatele

*Tõkkepuud AEDADE EHITUS

* Aia- ning väravatarvikud

WWW.AIALAHENDUSED.EE
INFO@AIALAHENDUSED.EE

+372 56 236 365

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

5.–7. juuni saavad Rakvere linna elanikud Lääne–Viru Jäätmekesku-

ses Piira külas lahtiolekuaegadel TASUTA ära anda VANA KLAASI. 

Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument, sest klaasi võetakse vastu 
ainult isikutelt, kelle elukoht on registreeritud Rakvere linnas. Ära saab 
anda ainult lehtklaasi, seega aknaraamid peavad olema eemaldatud.

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
26. mail sai politsei väljakutse Tapa linna korterisse, kus 
63-aastane mees lõi noaga talle tuttavat 65-aastast naist, teki-
tades talle raskeid kehavigastusi. Politsei pidas mehe kahtlus-
tatavana kinni.

23. mail teatati politseile, et Kundas kauplusest varguse kat-
sel tekitas 40-aastane mees füüsilist valu 54-aastasele mehele. 
Politsei pidas 40-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Promenaadil võtavad 
peagi koha sisse 
suvekauplejad

R akvere Kultuuri-
keskus annab suve-
kauplejate kasutusse 

seitse müügikioskit ehk 
rakverlastele juba tutta-
vat linnumaja, mis pai-
galdati kolmapäeva lõu-
nal bussijaama tagusele 
promenaadile.

„Kuna koroonapuhangu 
ja jätkuvate 2+2 reeglite 
tõttu jäävad tänavu suvel 
ära traditsioonilised ja rah-
va seas populaarsed laadad, 
pakuvad müügikioskid 
ostjaile hea võimaluse lei-
da meelepäraseid tooteid 
siitsamast Rakvere kesk-
linnast,“ rääkis Rakvere 
linnapea Triin Varek.

Kultuurikeskuse projekti-
juhi Kaspar Loodi sõnul 
kutsuti esmalt jõuluajal 
Parkali tänaval tegutsenud 
kauplejaid, kellel on linnu-
majades müümise koge-
mus juba olemas. „Soovi-
jaid oli mitmeid ja tänaseks 
on juunikuuks broneeritud 
juba mitu müügikohta. 
Kuid ootame jätkuvalt hu-
vilisi, eriti juuliks ja augus-
tiks,“ lisas Lood.

Kel on soov suvel linnu-
majas kaubelda, palutak-
se ühendust võtta Kaspar 
Loodiga telefonil 5193 
7753 või meili teel (kaspar.
lood@rakvere.ee). Mini-
maalne kauplemisaeg on 
üks nädal.

S u v e k a u b a n d u s e g a
tehakse algust täna ja 
müügikoha lahtioleku-
aja kehtestab iga kaupleja 
individuaalselt.

Kuulutaja

L eevendamaks koroona-
kriisi mõjusid majandu-
sele, otsustas riik eralda-

da kohalikele omavalitsustele 
erakorralist toetusraha, mida 
tuleb kasutada uute projekti-
de elluviimiseks.

Möödunud nädalal saatis 
rahandusministeerium ko-
halikele omavalitsustele välja 
infokirja, kus investeeringu-
toetuse olemus lahti selgita-
tud. Esmaseks nõudeks on, et 
raha saab taotleda vaid 2020. 
aasta eelarves kavandamata 
objektide tarbeks. Toetust 
võib kasutada seni rahalise 
katteta töödeks või ka mit-
meaastase projekti järgmiste-
le aastatele planeeritud tööde 
katteks.

„Juba varem eelarvesse pla-
neeritud tööde tarbeks toe-
tust ei anta, sest sellisel juhul 
jääks tehtavate tellimuste 
maht samaks ega tooks ma-
jandusele kaasa lisavõimen-
dust,“ selgitas riigihalduse mi-
nister Jaak Aab. „Just täienda-
vad investeeringud annavad 
praegu hädavajaliku tõuke 
kriisi majanduslike taga-
järgedega toime tulekuks,“ li-
sas minister.

Üle Eesti eraldatakse kok-
ku 70 miljonit eurot. Iga 
omavalitsus saab baastoetu-
se, mis on 200 000 eurot, kui 
nende elanike arv on suurem 
kui 4000. Sellest väiksemate 
omavalitsuste baastoetus on 

100 000 eurot. Lisaks antakse 
kolm miljonit saarvaldadele, 
kus kehtestati rangemad pii-
rangud. Üle jääv osa jaotatak-
se kõikide omavalitsuste va-
hel proportsionaalselt elanike 
arvule.

Nii näiteks saab Lääne-
Virumaal suurima toetuse 
Rakvere linn – 780 000 eurot. 
Väikseima aga Haljala vald 
370 000 eurot. Kokku eral-
datakse Lääne-Virumaale 3,9 
miljonit.

Omavalitsus võib selle raha 
eest ehitada, lammutada või 
remontida mistahes objekte, 
paigaldada kommunikatsioo-
ne või soetada uut mööblit. 
Toetust antakse projektidele, 
mille minimaalne maksumus 
on 20 000 eurot.

„Riigi eesmärk ei ole toeta-
da väga pisikesi projekte. Sel-
lised tööd peaks iga omava-
litsus suutma ise oma eelarve 
rahaga teha. Künnis 20 000 
eurot võimaldab teha remon-
diprojekte ja sellega eelkõige 
toetada kohalikke ettevõt-
teid,“ seisab seletuskirjas.

Muus osas on aga omava-
litsustele antud vabadust –
omafinantseeringut pole tar-
vis, samas võib objekti ka ise 
panustada, esitatavate pro-
jektide arv ei ole piiratud 
ning nimekirja saab jooksvalt 
täiendada. Küll aga on pai-
ka pandud esitamise viimane 
tähtaeg – 15. november.

„Soovime, et omavalitsused 
suunaksid investeeringuteks 
mõeldud raha võimalikult 
kiiresti kohalikku majandus-
se,“ sõnas minister Aab. „See-
tõttu oleme teinud taotluste 
esitamise võimalikult lihtsaks 
ning püüame neid menetleda 
kiiresti.“

Esimese nädalaga mõista-
gi veel ühtegi taotlust ei lae-
kunud, käimas on arutelud. 
„Praegu saavad kohalikud 
omavalitsused rahandus-
ministeeriumiga konsultee-
rida, missugused objektid on 
reeglitele vastavad. Toetuse 
saamiseks projektinimekirjad 
esitatakse pärast volikogus 
objektide kinnitamist ja han-
ke tulemuste selgumist,“ sel-
gitas rahandusministeeriumi 
kommunikatsioonispetsialist 
Kady-Ann Sutt protsessi.

Omavalitsus saab toetuse 
kätte pärast tööde teostajaga 
lepingu sõlmimist. Kõik le-
pingud peavad olema sõlmi-
tud hiljemalt detsembri kesk-
paigaks, et rahandusministee-
rium jõuaks omavalitsusele 
sel aastal toetuse üle kanda.

Lisaks investeeringutoetu-
sele eraldati riigi lisaeelarvest 
kohalikele omavalitsustele 
kriisiabina 30 miljonit otse-
selt kriisimõjude kompensat-
siooniks ning 30 miljonit ko-
halike teede hoiuks.

Liisi Kanna

Omavalitsused saavad investeeringutoetust
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ÄRIPINNAD

• Üürile anda möbleeritud büroopind 
Rakveres Laada 4-47, 2 tuba. Hind 
120 €.  Kogupind 36 m2, kivimaja, in-
ternet, trepikoda lukus, hind sisaldab: 
vett. Soovi korral saab ka 1-3 tuba. 
Info 502 1751

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Audi A4 2,7 TDI 132 Kw, 2007.a 
must universaal. Nahkpolster, palju 
lisasid, 378  000 km. Vaatamata suurele 
läbisõidule heas korras. Ford Mondeo 2,0 
bensiin107 kW. 2005.a, must luukpära, 
ls.175 000 km, lisad. Tel 5348 7116

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

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

• Müüa Audi A4 Quattro, 2002. a, 
2,5, diisel, läbisõit 340 000 km. Nahk 
sisu, universaal, manuaal. Sobib ka 
varuosadeks. Vajab remonti. Küsi lisa! 
Hind 1300 €. Tel 5595 1893

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

• Müüa Citroen C4 Picasso 15.09.2009. 
a, 5 ust, mahtuniversaal, hõbedane. Palju 
lisasid. Tel 503 5726

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

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

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

• Müüa Mercedes-Benz E 200, 2.1, 
90kW, 2005. a, diisel, tagavedu, au-
tomaat. Auto korraliselt hooldatud 
ja tehniliselt heas korras. 2019. a 
vahetatud: vedrud ja amordid, pidu-
rikettad koos klotsidega, rooliotsad 
(sisemised, välimised), tagumised 
rattalaagrid, generaatori sidur. Auto 
asub Pärnus. Hind 3200 €. Helista ja 
tule vaatama, tel 518 3539

• Müüa Nissan Almera 2003, 1,5 
luukpära. Tel 504 0570

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

tel 326 1463, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

Asume uuel aadressilGardi Elektroonika OÜ
Narva 49, Rakvere, 
tel 5052 065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

• • DiagnostikaDiagnostika
• • AutovalveseadmedAutovalveseadmed
• • Webasto ning Eber- späsher Webasto ning Eber- späsher 

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

Info tel 504 0118

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

SUVEREHVE

KINNISVARA

• Müüa (ka pikaajalise järelmaksuga) või 
üürida (tagatisraha nõue) Tapal korter 
1toaline ja  eriplaneeringuga korter, 
3 tuba + köök, 2 x dušš, 2 x WC, saab 
kasutada kahe eraldi 1toalise korterina, 
ahikeskküte + õhksoojuspump + 2 x 
konditsioneer, möbleeritud, 5 min. rongi 
peatuseni. Võimalik ehitada pööningu-
korter-keldris saun. Üür alates 100 €/
korter + maksud. Hind 26 000 €. Vahetus 
variandid. Tel 5648 8989  

• Müüa korter Vohnjas Ringtee 7-8, 1toa-
line ja köök. Tel 5565 2908

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

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

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

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

• Müüa 3toaline keskküttega korter 
Väike-Maarjas Tel 5348 9335

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

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

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

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

OST

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 9942

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 1toalist korterit kesklin-
nas, asjaga kiire. Tel 5370 2726. Meeste-
rahvas on nõus abistama

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile 1toaline mugavustega 
möbleeritud korter Rakveres Jaama tn. 
Üüri hind 190 €+ kom. maksud. Tel 527 
0058 või 515 4870

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

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

• Anda Tapal üürile 1toaline pliidiküt-
tega korter (vannituba puudub). Üür 
100 € + kommunaalid. Info tel 511 0478

• Anda üürile (hilisema ostu võimalu-
sega) avar 52 m2 sanitaarremonti vajav 
2toaline kõigi mugavustega korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5558 7544

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

• Üürile anda 2toaline korter renovee-
ritud majas Rakvere kesklinnas, 220 € + 
kommunaalmaksud. Tel 528 1874

• Anda üürile 2toaline mugavustega 
korter Rakveres. Tel 517 5844

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

• Üürile anda 2toaline korter Vinnis. 
Tel 503 9175

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

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

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

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

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

• Anda üürile suvila Võsul, 4 tuba, ter-
rass, rõdu, dušš, ettemaks. Tel 5660 3408

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

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

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

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

• Müüa Toyota Corolla Verso aastast 
08.2008, 2,2, 100kW, diisel, 6 käiku, ma-
nuaal käigukast, hõbedane metallik värv, 
veokonks. Heas seisukorras. Järgmine 
ülevaatus 04.2021. a. Tel 5198 4922, e-mail 
tom03@hot.ee

• Müüa väga heas seisukorras Volkswa-
gen Golf 4 Variant 2001. a, 1.6, bensiin, 
autot hoitud, kõik remondi arved kaasa, 
rihmad rullid vahetatud alles. Auto 
tumesinine. Hind 1200 €. Tel 5809 6086, 
asub Järvamaal

• Müüa Volkswagen Golf 5 Variant 
Trendline 1.9TDI, 01/2008. a. 77kW, 
tumesinine metallik, turbodiisel, univer-
saal, täiuslik hooldusraamat, konditsio-
neer, el.aknad, väga korralik, superöko-
noomne, soodsalt! Tel 5903 7780, Rakvere

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

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

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

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

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

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

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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

 

• Kallurauto teenus (karjääri kallur). 
Tel 503 2269

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

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

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

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

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

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, taga luuk, 750 kg). 
Tel 5557 8804
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine 
ja transport. Sulatame jäätunud 
kanalisatsioonitrasse.

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930, 5194 4298

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

KUULUTUSED 
JÄTKUVAD 

LK 8 

KOPPLAADURI TEENUS
VUNDAMENTIDE 

EHITAMINE
BETOONITÖÖD

TRASSIDE EHITUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

MÜÜA SOODSALT
FREESASFALTI,
KILLUSTIKKU,
KRUUSA ja
LIIVA

www.rakroad.ee

Geodeesia
Teede ja platside ehitus
Kaeve- ja haljastustööd

Vee- ja kanalisatsioonitrassid
Hoonete lammutus ja utiliseerimine

 

TEENUSED

Tel. 5549 113
LAO- JA TOOTMISPINDADE EHITUS JA RENT KATUSETÖÖD

FASSAADITÖÖD
VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

A&O meeskond 
teostab 

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

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

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

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  
 küttetorustiku paigaldus, 
küttesüsteemid
 tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd
 lekete likvideerimine 24 h
 ummistuste likvideerimine 
24 h
 nõudepesumasina paigaldus
 boilerite paigaldus/hooldus
 radiaatorite paigaldus/
hooldus
 keevitustööd, keevitamine
 õhk-vesi soojuspumba 
paigaldus/hooldus/müük
 õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük
 septikute paigaldus/müük

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 
+372 5566 6811

KAEVETEENUSED

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

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

FEKAALIVEDU JA VESI

• Reovee- ja fekaalivedu iga päev 
Haljala, Tapa ja Kadrina vallas. Tel 
5656 1515

• Teostame fekaaliveoteenust ja kana-
lisatsioonikaevude tühjendamist. Kül-
munud trasside sulatus. Feka-Ekspress 
OÜ. Tel 5194 4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS

• Katuse fassaadi ja siseviimistlus 
tööd. Tel 5379 0577

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

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

• Kodus miskit kõpitsemist? Abimees. 
Tel 526 0804

• Valmistan uksi, aknaid. Tel 5349 6065

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

• Vannitubade remont. Tel 5633 1530

• Korterite remont ja talumajade 
renoveerimine. Tel 5633 1530

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

• Metalli- ja keevitustööd. Valmistan 
metallist aedu, piirdeid, väravaid, 
varikatuseid, reklaamtulpasid, ratta-
hoidjaid, kalmistupinke, muid metallist 
esemeid ja konstruktsioone (prügi-
majad, kennelpuurid, tõkkepuud jm). 
Tsinkimise võimalus. Tel 5621 1330, 
piksmetall.ee

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

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

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

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

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

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

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

• Korterite, vannitubade remont. 
Tel 5345 3901

• Lammutustööd koos prahi äraveo-
ga. Tel 5345 3901

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

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

• Teostame elumajade, korterite, vanni-
tubade ehitus- ja remonditöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele 
remonti. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Viru-
maal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone 
vundamentide rajamine. Tel 5693 8220. 
E-mail: Initex@hotmail.com

• Teostan maalri ja siseviimistlustöid, 
vannitubade remont ja plaatimine. Tel 
5684 3839, https://www.facebook.com/
Siseviimistlus-481333308740539/

• Teostame ehitus ja remonditöid, tee-
me kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, 
santehnilisitöid, elektritöid. Samuti van-
nitubade remonti. Tel 518 7979

• Teostame kõiki ehitus- ja lammutus-
töid ning prahi utiliseerimist. Pikk töö ko-
gemus. Töö kiire ja korralik. Tel 5604 0360

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

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

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

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvidee-
rimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hool-
dust (pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soojuspumbas-
petsialist). kyttesalong@gmail.com, 
558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

www.kuulutaja.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Sise-, välis-, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

www.rennlux.eu • info@rennlux.eu
5344 8787

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
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
(Piibeleht)

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

PARIM TEOSTUS MEILT
•Terrasside pesu ja õlitamine

•Tänavakivi pesu
•Kiviparketi pesu 

•Katuste ja fassadide pesu
•Akende pesu ka kõrgustes

•Aedade ehitus ja 
hooldustööd

•Eripuhastustööd
•Muru niitmine

•Muru õhutamine ja 
väetamine

•Võsalõikus ja 
trimmerdamine

•Hekilõikus
•Umbrohu- ja samblatõrje, 

mutitõrje
•Puude, põõsaste ja taimede 

istutamine

Hooaeg on jälle  käes, 
kiirusta pakkumist 

küsima! 
5566 6811 või emaili teel 
anlermaesepp@gmail.com

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,  
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Soojusta PUR vahuga.
www.pinnakatted.ee

Tel 503 1157

S

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

MUUD TEENUSED

• Pakun korvtõstuki teenust ja renti-
mise võimalust, tõste kõrgus kuni 23 
m. Tel 510 2970

• Kümblustünni rent Rakveres. Rendi 
meeldivaks olemiseks kümblustünn. 
E-N 24 h, hind 40 €. R-P 24 h, 50 €. Pi-
kem periood kokkuleppel. Transport 
kokkuleppel. Tel 5854 5348

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

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 514 3787, 
Heino

• Hekilõikus. Tel 507 3463, Hallan

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

• Tekstiili puhastus teenus. Tel 5646 7038

• Aurupuhastus esitlus. Esitlus on tasuta. 
Võimalik tutvuda meie toodetega. Siim, 
tel 5646 7038, www.spmarketing.ee

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

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

•  Pööningute ja keldrite puhastus, 
samas ka prahi ära vedu. Tel 5345 
3901

• Vee vedu: haljasalade kastmine, tolmu-
teede kastmine jne. Tel 503 2269

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

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 5672 
7600

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

• Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus, remont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. Uued 
õhksoojuspumbad al 395 €. Õhk-vesi 
soojuspumpade müük, paigaldus 
(Daikin, Th ermia, Nibe). VIRU SOO-
JUSPUMBAD OÜ. Tel 5656 4857

• KALEVBAND, tantsumuusika igale eale! 
Tel 518 5318

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 1269

• Tantsumuusika ühemehebändilt. Tel 
514 9885

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

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

KODU

• Vanaraua koristus: keldrid, garaažid 
ja kuurid. Paku julgesti! Tel 5672 7175

• Kohapeal suur valik murutrakto-
rite akusid ja startereid 12V 24Ah 
186x125x176 mm - 45 €, 12V 18Ah  
175x86x154 mm - 52 €. Agroparts Oü, 
Rägavere tee 38, Rakvere. Tel 526 0545 
www.agroparts.ee

• Müüa kiviveo plaadid, 7x3 ja 6x2,5 50 
€/tk. Tel 502 5069

• Müüa veneaegne pliidi raud kahe 
platega ja pliidi uks kahe uksega. Tel 
5362 4501

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

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

• Müüa 3-ne narivoodi ja pikendatav 
voodi. Tel 5699 6594

• Müüa kasutatud keraamiline pliit 
„Zanussi“ 4 keedualaga. Hind 50 €. Tel 
5562 8804

• Müüa heas korras kreissaag. Tel 5569 
3587

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

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

• Müüa täispuidust söögilaud - 150 
€ (värv tume lakk), toidukuivati - 25 
€, küsi infot või tule vaatama. Tel 
5688 8797

• Müüa Tula Free To Grow beebi 
kandekott. 3 erinevat reguleerita-
vat suurust: vastsündinud lapsele, 
imikule ja väikelapsele. Paar korda 
kasutatud. Hind 100 €. Tel 5687 6068
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Osta e-poest www.torujyri.ee
või tule poodi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres või Jõhvis

Tel 510  6247, info@torujyri.ee

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

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva 
raami kõrgusega; 140CC  õlira-
diaator
•JALGRATTAD  •VARUOSAD, 
REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas 175 €
3-käiguline ratas 225 €

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

www.kuulutaja.ee

Viru Halud OÜ 
müüb kõrge 

kütteväärtusega

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

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

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

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

•Toores haab - 
45 eur/rm

•Toores kask - 50 eur/rm

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja,   
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus, 
Jaama tn 1

.Jõgeva, Suur tn 5

.Paide, Keskväljak 3

.Võru, Kooli 6, Kagukeskus

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

gukeskuus

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

• Müüa Spectra S2 rinnapump (160 
€) koos erinevate lisatarvikutega 
(piimahoiustamiskotid, pudelid, 
tagavara voolikud, kahes erimõõdus 
leheter pumbaotsad jm). Üksik- 
või kaksikpumpamise funktsioon, 
pumpamiskiiruse ja -tugevuse re-
guleerimine, juhtmevaba akuga. Tel 
5687 6068

• Müüa kreissaag, aidakaal. Tel 5343 
0632, õhtuti! 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

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

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

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

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

• Soovin osta malmpada, läbimõõduga 62 
cm. Tel 5343 2135

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

• Ostan akulaadija „Stardi“, alasi, ääsi, 
õmblusmasina „Veritas“. Tel 5801 9086

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 
55 €/rm, puulõhkumisteenus halu-
masinal - hind alates 8 €/rm. Puud 
on laotud 5 m3 alustele, võimalusel 
saab ka väiksemale alusele. Puu pik-
kuse lõikame vastavalt kliendi soovile. 
Transpordi võimalus. Tel 5347 7664, 
Erko, Kohala küla, Lääne-Virumaa

• Rakvere Kütteladu müüb puidubri-
kett al. 130 €/alus, turbabrikett 135 €/
alus, küttegraanuleid al. 195 €/alus. 
Transpordivõimalus. Narva 17, tel 
5566 9440, www.algaveod.ee

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

• Müüa küttepuid koos kohale veoga. 
Võimalik tellida puulõhkumisteenust 
halumasinaga (töötab ka elektrita). Tel 
520 9147

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

• Müüa lõhutud küttepuid, 35 €\ruum. 
Tel 507 7961

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

• Müüa lõhutuid küttepuid. Tel 506 
0177

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

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

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

• Müüa saetud lõhutud kask 50 cm. 
Hind 43 €/ruutmeeter. Tel 5192 4320

• Müüa soodsalt lõhutuid küttepuid 
koos transpordiga ( kuivi, märgi ja 
võrgus). Tel 5554 6093

• Müüa 3 m pikkust ja lõhutud küttepuud. 
Tel 506 0777

• Müüa küttepuid (märgi ja kuivi, lahtiselt 
ja võrgus). Tel 504 6111

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40-liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.60 €/kott ja 
kasel 3.00 €/kott. Tel 505 1528

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud kuivi 
küttepuid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 
504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kami-
napuid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

Müüa Rakveres 
korralikku kuiva leppa 
30 cm (40 l võrgus). 
Soodus hind 2.20 € 

Vedu al.10 kotti. 
Tel 5300 3606

Müüa Rakveres
KUIVA 

KÜTTEPUUD 

1.70 € KOTT!
KUUSK 40 L 

VÕRGUS (30 CM)
Koju vedu al. 10 kotti

Tel 5300 3606

EHITUS

• Müüa katusepleki erinevad pro-
fi ilid, vihmavee süsteeme ja katuse 
lisatarvikud. Tel 5379 0577

• Müüa täite- ja ehitusliiva, mulda, 
kruusa ja killustiku. Tel 520 7616

• Müüa killustiku erinevad frakt-
sioonid, freesasfalti, graniitsõel-
meid, ehitusliiva, täiteliiva, haljas-
tusmulda. Asume Lääne-Virumaal. 
Tel 5463 8919

• Müüme katusematerjali otse toot-
jalt: plekk, eterniit, kivi, sindel. Samas 
ka paigaldus. Tel 5345 3901

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

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)

METS

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

ARVUSTUS

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

HINNAD RAKVERE TURUL 28. MAIL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI
Kartul kg 0,40 0,60
Värske kartul (Prantsusmaa) kg 1,50 2,00
Till kg 10,00
Roheline sibul kg 5,00 6,00
Petersell kg 8,00
Värske küüslauk  (Ungari) tk 1,00
Tomat (Poola) kg 3,00 4,00
Tomat (Eesti) kg 5,00 6,00
Salatikurk (Poola) kg 2,00
Salatikurk (Eesti) kg 4,00

Väike kurk (Poola) kg 2,50
Väike kurk (Eesti) kg 5,00 6,00
Värske hapukurk kg 8,00 10,00
Redis (Poola) punt 1,00 1,50
Maasikad (Kreeka) kg 3,50 4,00
Maasikad (Eesti kasvuh.) kg 16,00

Kultuurmustikad (Hisp.) kg 10,00
Vaarikad (Hispaania) 250g karp 3,50

Murelid (Hisp.) kg 9,00 15,00
Arbuus (Maroko) kg 2,00
Mesi 700g purk 6,00 6,50
Kodused vahvlid tk 1,00
Juuretisega käsitööleib 500g 2.50

Värske räim kg 1,30
Värsked kilud kg 1,30

Ilus valik suvelilli, püsikuid, amplitaimi ja 
lilleampleid. Rikkalikult  kurgi-, paprika- 

ja maitsetaimi!

Reedel, laupäeval ja pühapäeval (29.-31.05) turul Läti roo-
side, püsi- ja suvelillede müük!

Puukool müüb turul viljapuude istikuid, maasika- 
ja vaarikataimi laupäeval (30.05) kella 11.00 – 12.00.

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa TZ-4K-14 traktor paljude agre-
gaatidega. Tel 513 6481

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

• Müüa kaaruti. Tel 5391 9568

• Müüa sõelutud musta mulda. Tel 
554 9113

• Müüa humala istikuid. Tel 5384 1960

• Müüa must muld 7 €/t + transport. 
Sobib haljastustöödeks, aiamaale, kas-
vuhoonde. Tel 53643269

LOOMAD

• Müüa kari lambaid. Tel 514 3787

• Müüa hiidküülikuid, lemmikuks! Tel 
5384 1960

VANAVARA

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

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. 
Pakkuda võib kõike. Tel 5616 5761

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

• Ostan vanemaid seisma jäänud ese-
meid. Vanast naelast kuni mööblini. Tel 
507 9984

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

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

• Ostan värvilist tarbeklaasi oma kogus-
se. Vaasid, Kassikakk, Merekivi, Laura, 
Sammal jne, pakkuda võib kõike. Tel 
511 4620

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

• Ostan erinevat vanavara: raama-
tuid, tehnika ajakirju, mööblit, 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, kellasid, foto-
tehnikat, fotosid, albumeid, raadio, 
lauanõusid, ehteid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

TEATED

• Marjad. Võtame tellimusi vastu 
Rakvere, Haljala, Veltsi, Näpi, Sõmeru, 
Arkna, Tapa, Kadrina, Essu, Kunda, 
Väike-Maarja. Magus Kreeka maasika 
20 €/5 kg. Magus Kultuurmustikas 
12 €/kg (2 kg/20 €). Magus/mahlane 
arbuus 2 €/ kg. Vaarikas 4 €/250 g, 15 
€/ kg. Murel 10 €/kg. Põldmari 2 €/125 
g, 15 €/kg. Vaariktomat 3 €/kg. Punane 
paprikas 3.50 €/kg. Võttes teisi marju/ 
köögivilju saab maasikaid kg kaupa 5 
€/kg. Kiire transport koju. Toome teile 
marjad koju kontaktivabalt. Koju vedu 
alates 15 € /0 €. Tel 5787 1961, Katryn

• Tähelepanu! Vabariiklik puuetega ini-
meste XXV  kultuurifestival 2020. aastal 
EI TOIMU. Põhjusteks on terviseohud 
ning liikumis- ja kogunemispiirangutest 
tingitud kultuurikollektiivide vähesed 
võimalused festivaliks valmistuda.  Kul-
tuurifestival edasi lükatud järgmisesse 
aastasse: 28.05-29.05.2021. a Rakvere 
Teatris. Helmi Urbalu kultuurifestivali 
korraldaja, info 5342 9043

• Arli Puukool müüb viljapuid,- põõsaid, 
sammas-ja ilupuid, maasika-,vaari-
ka-,mustika-, viinapuutaimi, horten-
siaid laupäev, 30.05 Tapa turg 9-10.30, 
Rakvere turg 11-12.00, Roela 12.30, 
Tudu 13.30. Info ja tellimine 518 8465, 
ahaak59@hot.ee

• Eraisik veab ära poolhaagisega pin-
nasetäidet Rakvere/Kadrina/Tapa piir-
konnast. Võib olla mulla-kruusa segu, 
sobib ka kivisem ja kooritud pinnas. Tel 
5399 0038

TUTVUS

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

• Nooruslik 62-aastane mees Kadrinast, 
Lääne-Virumaalt, kes armastab lilli, tut-
vub südamliku mittesuitsetava naisega 
kooselu eesmärgil, võib olla ka vene pä-
ritoluga, Põhja-, Ida-Eestist. Tel 5696 3005

• 67-aastane, naine Rakvere lähedalt 
tutvub sobivas vanuses üksiku, pikemat 
kasvu mehega. Lähen suveks suvilasse, 
tule seltsiks. Hoolime ja hoiame teine-
teist. Tel 5617 6919

• Mees 55-aastane, tutvun kevadel sündi-
nud naisega (mitte kalad). Tel 5388 7035. 
Rahvus ei loe!

MUU

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 1727. 
24H. www.ennustus.ee

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. Kui 
elumure vaevab ja vajad hingeabi, an-
name soovitusi. Vastame eraelu, tööd 
ja tervist puudutavatele küsimustele. 
Kõne hind 0,97 eurot/min

Sügav kaastunne lähedastele 
MARI-LIIS KÕLLO 

kaotuse puhul. 

Lai 14 elanikud 

4. juunil kell 18.30 Peeter 
Liivi loeng „Eludevaheline 
elu“
8. juunil kell 18 Mai Agate 
Väljataga loeng „Käesoleva 
aja energiad“
Info ja registreerumine 
tel 553 5871, 
www.gustavimaja.eu

Gustavi Maja

E elmisel pühapäeval 
alustas ETV-s üks tä-
helepanuväärne Kana-

da sari, mis kannab pealkirja 
„Epideemia“.

Võiks ju imestada, et kas 
tõesti kanadalased uhasid ahvi-
kiirusel pandeemia alguses 
päevakajalise sarja valmis, aga 
asja muudab salapärasemaks 
just see, et seriaal esilinastus 
käesoleva aasta 7. jaanua-
ril ning selle viimane osa oli 
esmakordselt Kanadas eetris 
10. märtsil. Ehk esimene osa 
maandus enne seda, kui üldse 
mingist epideemiast või pan-
deemiast laiemalt juttu tehti ja 
viimane osa jõudis vaatajateni 
enne seda, kui maailma hakati 
lukku keerama.

Aga räägib see sari just-
nimelt koroonaviirusest, just-
nimelt uut tüüpi koroona-

viirusest, mis on väga nakkav 
ja ka tappev. Filmiviirusesse 
suremusprotsent on 33. Ka 
seal jõuavad osad inimesed 
haiglasse, osad surevad ko-
dus, osad aga põevad tõve läbi 
suuremate komplikatsiooni-
deta. Ka sarjas ei ole haigusele 
mingit ravi ega vaktsiini. Nii 
et tegu on üsna täpse stsenaa-
riumiga sellele, mis samal ajal 
maailmas valla pääses.

Olgu öeldud, et ega siin 
midagi väga imestada ei ole. 
Vandenõuteoreetikud küll 
võivad kahtlustada erinevaid 
salasepitsusi, aga koroona-
viirused ongi sellised ja selli-
sest stsenaariumist on varem-
gi erinevaid versioone kino-
linale jõudnud. Näiteks võib 
tuua Steven Soderberghi filmi 
„Nakkus“ („Contagion“), mis 
valmis 2011. aastal ja kus pea-

osas sellised staarid nagu Matt 
Damon ja Gwyneth Paltrow.

Veel enne seda, 1995. aas-
tal, linastus film nimega „Vii-
rus“ („Outbreak“), kus peaosas 
Dustin Hoffman, kes püüdis 
takistada veelgi hullemat tõve-
puhangut. Nii et sarnaseid fil-
me ikka on tehtud, kuigi nüüd 
see Kanada sari sattus linas-
tuma kahtlaselt samaaegselt 
sündmustega, mis meie kõi-
gi elud paiskas täpselt nagu 
ulmefilmi.

Seriaal kulgeb üpris aegla-
ses tempos, võin öelda, et alles 
kolmanda osa lõpus hakkab 
põnevamaks kiskuma. Tege-
lased on aga hästi läbi mõel-
dud ja sündmused jooksevad 
sujuvalt – tegemist ei ole üks-
nes nakkuspuhangu teekonna 
kaardistamisega, paralleelselt 
on mängus ka ühe arstist pea-

Ekraani vallutab 
epideemia

tegelase eraelu ja abielukriis.
Sündmused hakkavad tasa-

pisi hargnema ühest tuhkruid 
müüvast talust, kus loomad on 
haigestunud, kuid pensionieas 
peremees ei oska seda eriti 
miskiks pidada. Ta küll köhib 
ka ise, kuid peab seda siiski ta-
valiseks külmetuseks. Muidugi 
on tegemist koroonaviirusega.

Tuhkru käest saab viiru-
se üks kodutu inuit (Kanadas 
elavad lääneeskimod). Sarjas 
on hulk inuittidest näitle-
jaid ja kuuleb ka nende keelt. 
Kodutut püüab aidata tema 
nõbu, kes juhuslikult kohe 
loo alguses kokku põrkab ka 
sarja peakangelase, nakkusarst 
Anne-Marie Leclerciga (Julie 
LeBreton).

Kohati meenutab linalu-
gu briti telesarja „Ihukaitsja“ 
(„Bodyguard“), just seetõttu, 
et võrdselt hästi jookseb isik-
lik ja intiimne liin ning samal 
ajal peavad tegelased säilitama 
professionaalsuse. Kindlasti 
on seriaali huvitav vaadata ka 
kõigil suhtekorraldajatel, sest 
konflikt terviseametnike ja 
pressiametnike vahel on sa-
muti vägagi tõetruu.

Ainuke miinus sarja juures 
on see, et nüüd vaatame me 
kõik seda mitte kui fantaasiat, 
vaid kui reaalsust ja võimalik, 
et nii mõnigi on neist viiruse-
juttudest juba tüdinud. Kas 
sari tunduks põnevam, kui 
meil pandeemiakogemust ei 
oleks? Eks peate ikka omal na-
hal katsetama.

Margit Adorf
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TÖÖ

PAKUN TÖÖD

• Soovin leida head hooldajat 83-aas-
tasele ja gastrostoomiga naisterahvale 
Rakvere linnas, ööpäevaringselt ja vahe-
tustega. Tel 553 5575 või 528 8693

• Vajatakse juhiloaga haljastus töölist 
(niitmine ja trimmerdamine). Tel 
5333 7410

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Pakkuda tööd - ehituse lammutamine, 
koristamine ja ehitamine, remondi 
tööd. Tel 524 7224

• Otsime oma kollektiivi puhastusteenin-
dajat! Täistööaeg või osaline tööaeg. Võta 
ühendust haldus@mlcp.ee või 5456 6677 
www.mlcp.eu

• Pakkuda tööd meesterahvale, kes käiks 
paar korda nädalas abiks õuetööde 
tegemisel (muruniitmine jne). Töö sobib 
lisatööna oma põhitöökoha kõrvalt. Asu-
koht Palamuse vald, palk kokkuleppel. 
Lisainfo +358401649207

• Soome-Vene pere sooviks suveks kooli-
minevale tüdrukule eesti keele õpetajat, 
räägib soome-vene-inglise keelt. Tel 
523 6447

• Pakun tööd meesterahvale, korteris 
pisiremondi töid. Tasu tunnitöö alusel. 
Tel 5614 5186

• Töö traktoristile Tapa turbarabas. Abi-
töölistele Leikude rabas. Väljaõpe, sobib 
ka pensionäridele. Tel 514 8115

• Rakvere Rohuaia Lasteaed võtab töö-
le lasteaiaõpetaja (1,0 ametikohta, 
tähtajaline) ja liikumisõpetaja (0,5 
ametikohta). Info www.rla.edu.ee või 
rla@rla.edu.ee

• Vajatakse abitöölist - välimüük, vajalik 
B- kategooria juhiluba. Tel 528 5416

• Tööd saab trimmerdaja. Tel 5360 
0003

OTSIN TÖÖD 

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

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

uute maitsetega grilltooteid

Grill-koodid 3,50 €/kg

Grill-lihad 6,99 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

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

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

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

ERIPAKKUMINE
TASUTA SÕIDUKI ROOSTEKONTROLL

Nüüd kogu teooriaõpe ja suhtlus
e-lahendusena - INIMKONTAKTI VABALT!

RAKVERES

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

B-kat 02.06 ja 17.06
B-kat e-õpe 04.06 ja 25.06

Lõppastme koolitus IGA NÄDAL!
Esmaabi koolitus 12.06
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061,
324 0893

www.autosoit.ee

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•

algab 11.06.2020 kell 10.00

• algab 6.06.2020 kell 10.00

• algab 8.06.2020 kell 18.00

• algab 9.06.2020 kell 18.00

• algab 7.07.2020 kell 18.00

• sõiduki rent eksamiks

Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria

(140h)

(35h)

(traktor)

(buss)

(traktor)

TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

SUUR SOODUSMÜÜK

•Hind sisaldab soovi korral montaa�i kaupluses

Tel 32 71 533

•UUS VALIK mööblit •Kaup kohe kätte •Transpordivõimalus

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-15 L,P suletud

1.-5. juunini

(balleriinad, tennised ja potased)
numeratsioon piiratud!

10 € PÄEVAD

Tere Tulemast!
Autovärvid ja eeltöömaterjalid

Veo- ja sõiduautode varuosad

Sõidu- ja pakiautode hooldus   

   ning remont

Autode pleki- ja värvitööd

Autoklaaside müük ja 
   paigaldus

Konditsioneeride täitmine

Heitgaaside mõõtmine

Sildade reguleerimine

Rehvitööd

Autode diagnostika

Klaasitäkke parandus

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS
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