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TÄNA MAAILMAS

K eskajal elas Prant-
susmaal luuletaja 
François Villon, kelle 

teoseid on tõlgitud ka eesti 
keelde. Kuid täna 565 aastat 
tagasi, 5. juunil 1455. aastal 
leidis 24-aastase mehe elus 
aset saatuslik sündmus, mis 
muutis kardinaalselt kogu 
tema järgnevat elu. Luuleta-
mise kõrval sai tema teiseks 
põhialaks röövimine ja kuri-
tegevus, mistõttu on teda ni-
metatud ka kõige poeetilise-
maks vargaks ja tapjaks.

Luuletaja sündis 1431. või 
1432. aastal Pariisis ning 
tema tegelik perenimi pole 
teada. Pärast isa surma lap-
sendas kaheksaaastase poisi 
vaimulik Guillaume de Vil-
lon. Ta õppis kuus aastat 
Pariisi ülikooli kunstiteadus-
konnas ja sai bakalaureuse 
kraadi, aga veel kolm aastat 
hiljem pärjati ta litsentsiaa-
diks, mis andis talle õiguse 
töötada kohtus, linnavalit-
suses ja ka kooliõpetajana. 
Kuid Villon valis hoopis tei-
se elutee.

Alates 1451. aastast võib 
Villoni nime leida paljudest 
kohtudokumentidest. Esma-
kordselt jõudis mees kohtu 
alla seoses kooliaegse huli-
gaansusega. Aga 1455. aasta 
5. juunil sattus Villon uude 
seiklusesse või pigem eba-
meeldivusesse. Luuletajat 
ründas noaga vaimulik Phi-
lippe Sermoise. End kaits-
tes viskas Villon vaimuliku 
suunas kivi, põhjustades 
ründaja surma. Tõenäoliselt 
võis kakluse põhjuseks olla 
tüli mingi daami või pigem 

lõbunaise pärast. Enne sur-
ma tunnistas Sermoise end 
süüdlaseks ja palus Villonilt 
andestust, kuid see ei pääst-
nud luuletajat kohtukulli 
eest.

Siiski lõppes kohtuskäik 
Villonile positiivse tulemu-
sega ja karistada ta ei saanud. 
Luuletaja saatis kuningakoh-
tule kaks armuandmispalvet 
ning kõik süüdistused tema 
vastu tühistati. Ometi lahkus 
Villon Pariisist ja reisis um-
bes pool aastat kusagil ringi. 
Arvatakse, et ta liikus kurite-
gelikus maailmas ning sem-
mis pättide ja kaabakatega.

Järgmine Villoni kokku-
puude seadusega oli juba 
hoopis tõsisemast puust. Kui 
Villon naasis 1456. aastal 
pealinna Pariisi, siis võttis 
ta osa Navarra kolledži röö-
vimisest, saades 125 kulde-
küü omanikuks, mis tollal oli 
väga suur rahasumma. Uues-
ti tuli Villonil kibekiiresti 
Pariisist jalga lasta ning tema 
järgnevatest eluaastatest pole 
praktiliselt midagi teada.

Alles 1460. aastal ilmub 
Villoni nimi taas kohtudoku-
mentidesse, sest kõigile Or-
léansi vangla vangidele anti 
amnestia sel puhul, et Bur-
gundia kolmeaastane hert-
soginna Marie saabus oma 
pärimisvaldustesse. Milliste 
kuritegude eest oli luuletaja 
seekord sattunud vangikon-
gi, pole teada, kuid doku-
mentidest saab välja lugeda, 
et talle oli mõistetud surma-
nuhtlus. Nagu kõik teisedki 
sündmused Villoni elus, nii 
leiab sellegi seiga kohta ridu 

tema loomingust.
Üsna varsti, 1461. aas-

tal sattus Villon taas trelli-
de taha, seekord juhtus see 
Meung-sur-Loire’i linnas, 
kus teda hoiti karmides tin-
gimustes, mis olid mõeldud 
eriti suurtele kaabakatele. 
Taas päästab Villoni am-
nestia, sest uus kuningas 
Louis XI külastas teekonnal 
kroonimistseremooniale 
seda linnakest.

Pääsenud vabadusse, lõpe-
tas Villon aastatel 1461–1462 
oma põhiteose „Suure Tes-
tamendi“ („Le Grand Testa-
ment“). Kuid jälle tuli vahe-
le vangla: 1462. aasta sügi-
sel viibis ta Pariisi vanglas, 
kuhu oli sattunud varguse 
eest. Võimalik, et seekord oli 
tegu valesüüdistusega, sest 
peatselt vabastati ta trellide 
tagant. Selleks ajaks oli aga 
suudetud tõendada Villoni 
osalus Navarra kolledži röö-
vimises, mistõttu kästi tal 
125 eküüd tagastada.

Sama aasta novembris vii-
bis Villon ühe kakluse juu-
res, kuid teadaolevalt ei osa-
lenud selles. Vaatamata sel-
lele sattus ta taas vangikongi, 
talle määrati poomissurm. 
Sellal kirjutas ta mitu uut 
poeemi, aga samuti armu-
andmispalve, mis rahuldati. 
Hukkamine asendati pa-
gendamisega ning luuletajal 
polnud kümne aasta jooksul 
õigust elada Pariisis ega pea-
linna ümbruses. Rohkem 
pole Villoni kohta säilinud 
mitte mingisugust infot.

Allan Espenberg

1455: poeet François Villon 
kõrvaldas konkurendi
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Viiendat aastat läbi vii-
dav seiklusorienteeru-
mise projekt üllatab tä-
navu uuendustega – 
mindi üle kontrollpunk-
tide lugemise tehnoloo-
gilisele lahendusele 
ning osa võtavad ka 
omavalitsused väljas-
pool Lääne-Virumaad.

Liisi Kanna

Seiklusorienteerumine on 
Lääne-Virumaa kohalike 
omavalitsuste ühisprojekt, 
mille käigus püstitatakse sa-
mal perioodil erinevatesse 
piirkondadesse orienteeru-
misrajad. Tänavu kestab seik-
lusorienteerumine 18. maist 
kuni 30. juunini ning läbimi-
seks on üles seatud 23 rada. 
Igaüks saab valida endale so-
bivad rajad ning läbida neid 
meelepärasel ajal.

Eesmärgiks on suunata 
enam inimesi vabas loodu-
ses liikuma ning läbi selle 
panustada Eesti elanike ter-
visedendusse. Ettevõtmist 
toetab Lääne-Viru maakonna 
tervisenõukogu, kes ka viis 
aastat tagasi mõttele selline 
üritus ellu kutsuda tuli.

„Tookord võeti ühen-
dust Piret Laidrooga, kes 

orienteerumise vastu huvi 
tunneb ning mõttevahetus-
te tulemusel sündis Lääne-
Virumaa seiklusorienteeru-
mise projekt. Nüüdseks on 
üritus kasvanud üha suure-
maks ning selle toimumise 
aeg on aastatega oluliselt pi-
kenenud,“ märkis tervisenõu-
kogu esinaine Sirli Kapper, 
Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liidu turvalisuse ja rahva-
tervise spetsialist.

„Tänavu on maakonna 
kohalike omavalitsuste ak-
tiivsete esindajate ja spordi-
juhtide eestvedamisel seiklus-
orienteerumine esmakordselt 
ülemaakondlik ühisprojekt, 
kuhu on kaasatud koostöö-
partnerina Eesti Tervislike 
Omavalitsuste Võrgustik. 
Eestvedajateks on Viru-
Nigula, Kadrina ning Rakve-
re vald,“ selgitas tervisenõu-
kogu esinaine.

Seiklusorienteerumise üks 
projektijuhte ning eestvõtja, 
Viru-Nigula valla spordijuht 
Ainar Sepnik rääkis, et just 
Eesti Tervislike Omavalitsus-
te Võrgustiku kaudu jõuti sel-
leni, et tänavu löövad lisaks 
kõigile Lääne-Virumaa oma-
valitsustele kaasa ka Jõgeva, 
Põltsamaa, Põlva ja Võru 
vald.

„Rakvere linn ja Viru-
Nigula vald kuuluvad sellesse 
võrgustikku ja kui Rakveres 

toimus ühisüritus, siis tutvus-
tasin meie projekti. Algselt 
pidi osalema kuus-seitse lii-
get, aga mõni loobus viimasel 
hetkel,“ sõnas Sepnik, viida-
tes koroonaviirusest tingitud 
olukorrale.

Projektijuht tõdes, et ette-
valmistusperiood oli tänavu 
üsna pingeline. „Töötasime 
kolme ajakavaga. Lõpuks 
läks käiku plaan A – algus 18. 
mail. Juhuslikult sama päev, 
kui lõppes eriolukord,“ lausus 
Sepnik.

Eeltööle lisas keerukust ka 
uue süsteemi kasutuselevõtt – 
orienteerumine toimub täna-
vu mobiilirakendus MOBO 
abil. „Juba varem mõtlesime, 
et võiks tehnoloogiale üle 
minna. Paberimajandus on 
kulukas ja keskkonnasäästlik-
kus on samuti meie jaoks olu-
line,“ rääkis Sepnik, tõdedes, 
et uus süsteem välistab küll 
paraku teatud vanusegruppi-
de aktiivse osaluse, kuid täna-
vu oli uuendus vajalik.

MOBO-le oli olnud hea 
tagasiside, kuigi see ei ole 
korraldaja vaates just lihtne 
rakendus. „Just arendusfaasis 
oli keeruline – sisestada sinna 
12 omavalitsuse info ja rajad, 
paljude inimeste erinevate 
nägemustega,“ tõdes projek-
tijuht.

„Lisaks tegime statistika 
arenduse,“ märkis Sepnik, 

selgitades, et projekti toetab 
ka tervise arengu instituut 
ning nende jaoks on andmete 
kogumine oluline.

Korraldaja tõdes, et ini-
meste nutioskused on erine-
vad ning nagu iga uue asjaga 
oli esimestel päevadel veidi 
segadust. „Samas kui laed 
rakenduse alla ja teed kõik 
samm-sammult, siis on väga 
lihtne, lähed rajale ja naudid,“ 
julgustas Sepnik.

Esimestel nädalatel on osa-
lus olnud aktiivne – kolma-
päevase seisuga 912 külastust. 
Korraldajatele teeb eriti rõõ-
mu just vahetu tagasiside, ka 
kriitika. Seiklusorienteeru-
misel on küll kodulehekülg, 
kuid operatiivne infovahetus 
toimub Facebookis.

„Seal jagame ja vahetame 
infot – millisele rajale sobiks 
minna lapsevankriga, kuhu 
rattaga jne. Ja kohe alguses 
hakati postitama. Kahepoole 
suhtlus on suur pluss,“ sõnas 
Sepnik, tuues välja, et näiteks 
Rakveres oli mitu punkti pai-
gast ära ja inimesed andis sel-
lest kohe teada.

Liikumise ja tegutsemis-
lusti kõrval saab seiklusorien-
teerumise ühe aspektina tuua 
välja ka majanduse turguta-
mise. „Minnakse maakohta, 
kes teeb kohalikus toitlustus-
ettevõttes lõuna, kes ostab 
külapoest seltskonnale jää-

Seiklusorienteerumine laienes Lõuna-Eestisse
tist,“ näitlikustas projektijuht, 
tuues ühtlasi välja, et just 
hiljuti jagati kogemust, kus 
pere oli Lõuna-Eestisse seik-
lusorienteeruma läinud ning 
ka sealset majutusteenust 
kasutanud.

Just seepärast ongi tänavu 
seatud auhinnaloosis osa-
lemise eelduseks, et läbitud 
oleks radu kümnes omava-
litsuses – nii minnakse seik-
lema ka kodumaakonnast 
kaugemale.
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TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

 

• 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 prü-
gimäele. 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 kokkuleppel! Tel 
5604 0360

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

• Müüa Mercedes-Benz E 200, 2.1, 
90kW, 2005. a, diisel, tagavedu, auto-
maat. Auto korraliselt hooldatud ja 
tehniliselt heas korras. 2019. a vaheta-
tud: vedrud ja amordid, pidurikettad 
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 luuk-
pära. Tel 504 0570

• Müüa Opel Vectra 2000.a. Tel 5695 7500

• Müüa Toyota Avensis Verso (2002) varu-
osi. 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 Volkswagen Passat 2,0 L, 96 kW, 
01/2005. a, bensiin, sedaan, manuaal, must 
metallik, läbisõit 249 284 km, kehtiv ÜV 
12/2020. Hind 1900 (tingimisvõimalus). 
Rakvere. Tel 5348 4711

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

• Ostan igas seisukorras sõidukeid, 
kaubikuid ja maastureid. Võib remon-
ti 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 remonti. 
Tel 5365 4085, skampus@online.ee

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

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

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

SUVEREHVE Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

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 pööningukorter-keldris 
saun. Üür alates 100 €/korter + maksud. 
Hind 26 000 €. Vahetus variandid. Tel 
5648 8989  

• Müüa Tapa linnas 1toaline keskküttega 
korter, II korrusel, hind 18 000 €. Tel 
511 0478

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

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

• Müüa 2toaline korter Rakveres. Hubane 
korter äärelinna arenevas piirkonnas. 
Korter asub renoveeritava 4-kordse maja 
II korrusel. Maja renoveerimist on juba 
alustatud, vahetatud on soojasõlm ja pai-
galdatud uued reguleeritavad radiaatorid. 
Korter on heas korras, renoveeritud 3 aastat 
tagasi. Avatud köögiga valgusküllane ja 
hubane korter sobib ka perele. Maja juures 
laste mänguväljak ja palliplats. Hind 32 500 
€. Tel 528 5834

• Müüa Kadrinas 2toaline korter kesk-
küttega, toad eraldi, köök ja esik avarad. 
Tel 5680 1956

• Müüa 2toaline renoveeritud ahiküttega 
korter Väike-Maarja keskuses. Kõrgete 
lagedega avar ja valgusküllane korter. Uus 
elektrisüsteem, uus torustik, pakettaknad. 
Uus siseviimistlus, põrandal laminaat, 
seinetel tubades tapeet, koridoris sei-
napaneel, lagedel laepaneelid. Ahiküte/
elektriküte, luba paigaldada õhksoojus-
pump. Vannitoas põrandaküte, uus boiler, 
uus dušikabiin. Hind 18 000 €. Tel 528 5834

• Müüa maja Jõgeva lähedal. Tel 5817 2199

• Müüa maja Rakvere linnas, II korrust, 
keskküte. Tel 5680 1956

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

• Müüa remonti vajav maja Rakvere ser-
vas, Rannapungerja mnt 7. Hind 30 000 €. 
Lisainfo tel 5627 3336

• Müüa kinnistu 6 km Rakverest, Karkuse 
Õun 962 m2. Koht vaikne ja rahulik suur 
aed, veidi metsa. Majas 2 tuba, suur köök 
ja üks tuba teisel korrusel. Majas sees saun, 
vesi ja WC. Hoovis kuur. Tel 5358 4072

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

OST

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

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

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

• 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. Meesterah-
vas on nõus abistama

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda Tapal üürile 1toaline pliidiküttega 
korter (vannituba puudub). Üür 100 € + 
kommunaalkulud. Info tel 511 0478

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

• Omanikult anda üürile 2toaline ahjuküt-
tega korter Rakveres vanalinna piirkonnas. 
Rahuldavas korras, 40,9 m2. Möbleeritud, 
Üür 200 €+ KÜ poolt esitatud arve ja 
elekter. Lepingu sõlmimisel vajalik 1 kuu 
ettemaks+ 1 kuu tagatisraha, kokku 400 €. 
Tel 5664 9966   

• Üürile anda 2toaline korter Vinnis. Tel 
503 9175

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

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

• Üürile anda renoveeritud 2toaline ahju-
küttega korter Haljalas. Üür 180 € + kom-
munaalid, keskmiselt 40 €/kuu + elekter. 
Info tel 5667 0958

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

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

ÄRIPINNAD

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 2,7 TDI, 132kW, 2007. a, 
must, universaal. Nahkpolster, palju lisasid, 
378 000 km. Vaatamata suurele läbisõidule 
heas korras. Ford Mondeo 2,0, bensiin, 
107kW. 2005. a, must luukpära, läbisõit 175 
000 km, lisad. Tel 5348 7116

• Müüa Audi A4 Quattro, 2002. a, 2,5, diisel, 
läbisõit 340 000 km. Nahk sisu, universaal, 
manuaal. Sobib ka varuosadeks. Vajab re-
monti. Küsi lisa! Hind 1100 €. Tel 5595 1893

• Müüa Audi A4 Quattro 2,5 TDI heas 
korras. Tel 503 5726

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

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

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

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

KAEVETEENUSED

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

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, pinnase 
aukude puurimine. Tel 5558 3686

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kanali-
satsioonikaevude tühjendamist. Külmu-
nud trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. 
Tel 5194 4298, 5381 9930

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

EHITUSTEENUS

• Katuse fassaadi ja siseviimistlus 
tööd. Tel 5379 0577

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

• Teostan vannitubade ja saunade ehi-
tus- ja remonditöid, terrasside, aedade 
ja kõrvalhoonete ehitust. Tel 505 7584

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

• Tänavakivide paigaldus, piirdeaeda-
de ehitus, haljastustööd, prügivedu, 
lammutustööd. Tel 5608 1124, e-mail 
stone35@online.ee

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

• Salvkaevude puhastamine, remont ja 
rõngaste vahetamine. Tel 5840 0240

• Kodus miskit kõpitsemist? Abimees. 
Tel 526 0804

• Liivapritsitööd. Puidu, kivi ja maja fas-
saadi puhastus. Tel 518 8770

• Vannitubade remont. Tel 5633 1530

• Korterite remont ja talumajade 
renoveerimine. Tel 5633 1530

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

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

• Teostame nii suure kui väiksemahulisi 
katusevahetus töid. Lisaks võib küsida 
erinevaid üldehitustöid, fassaadi soojus-
tamine akende vahetus kipsitööd jne. Tel 
5668 4415

• Teostan vanu maju (palkide vahetus) 
uued aamtalad ja laagid. Teostan kõikki 
ehitustöid. Tel 505 6949

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

• Sise-, välis-, vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus. Septikute ja mahutite paigal-
dus. Septikutel eurosertifikaat. Hinnad 
head. Tel 5808 5965

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

• Maalritööd, trepikodade remont, üldehi-
tus, 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 kõi-
ki ehitus- ja remonditöid. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

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

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

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

• Teostame ehitus ja remonditöid, teeme 
kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Teostame kõiki ehitus- ja lammutustöid 
ning prahi utiliseerimist. Pikk töö kogemus. 
Töö kiire ja korralik. Tel 5604 0360

• Pleki kantimine: valmistame plekke vas-
tavalt 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

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

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekol-
deid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkija ja pottsepa teenused. 
Tel 522 1165

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, keskküt-
tespetsialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaa-
ma pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

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

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







Kuulutaja reede, 5. juuni 20208 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

MUUD TEENUSED
• Pakun niitmis ja trimmerdamis teenust. 
Lisainfo tel 5380 3447

• Muru trimmerdamine ja võsa lõikami-
ne. Tel 5670 9080

• Suurem traktor haagis tõstukiga 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

• Vee vedu: (vajadusel imeb ise vee peale) 
haljasalade kastmine, tolmuteede kastmi-
ne jne. Tel 503 2269

• Teostame kodukoristust ja kontori-
koristust nii graafi ku alusel kui ka üksik 
visiidid. Tel 5668 4415

• Pakun koristusteenust. Eramu-, kor-
teri-, olme-, kontoriruumides. Rakvere 
(Lääne-Virumaal). Tel 5391 0536

• Valmistan uksi, aknaid. Tel 5349 6065

• 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 €. 
Pikem periood kokkuleppel. Transport 
kokkuleppel. Tel 5854 5348

• 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

• Biopuhastite ning septikute paigaldus 
ja müük. Tel 5757 0202, erlend@eesti-
septik.ee

• 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 hooldus 
ja remont. Kasutatud laua- ja sülearvutite 
ost ja müük. Utiliseerime vana elektrooni-
kat. Asume Rakvere, Ed. Vilde 14/1. Helista 
juba täna tel 551 2053 või tule läbi. Vaata 
ka www.hss.ee

                     

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

Jumestaja, 
ripsmetehnik Agaate

tel 5612 7727

Juuksur Kati

Küünetehnik Kristina

HIND 20 €
Pediküür Zanna

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

• Müüa kasevihad (Lääne-Virumaal kohale 
toomisega) 1.20 €/tk. Kuulutus ei aegu! Tel 
5367 6632

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

• Müüa 4 rulli aiavõrku, 2 veskikivi 45 
cm, vana kohviveski, vankriratas ja voki 
ratas. Tel 5674 0905

• Müüa kalmistupinke, pliidiplated. Tel 
5590 7361

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

• Lemmu kivi-dekoratiivkruus kodumai-
ne mitmevärviline looduse poolt lihvitud 
dekoratiivkruus kolmes eri fraktsioonis: 
5-10 mm, 10-20 mm ja 20-40 mm, erikaal 
1,5. Puistes, transpordivõimalus. Hind 60 
€/tonn. Laia kasutusalaga nagu kiviktaim-
lad, teed, platsid, pandused, hauaplatsid. 
Täpsem info tel 505 3340

• Ökoramm kompost-mahesõnnikust 
toodetud sõelutud kompostmulla kont-
sentraat, mis on vaba umbrohuseemnetest 
ja haigusetekitajatest. Pikaajalise toimega, 
hea mullastiku parandaja, sobib taimedele 
ja põõsastele ka täiendavaks väetamiseks. 
Ostuga keemiline analüüs kaasa. Puistes, 
hind meie laos 60 €/m3. Transpordivõima-
lus. Täpsem info tel 505 3340

• Madalaimad hinnad ja Tšehhi kva-
liteet. Väga lai valik! LED pirnid, 
LED lambid, LED valgustid, LED 
prožektorid! Elektritooted! www.
ledvalgustid.ee

• Müüa Tula Free To Grow beebi kan-
dekott. 3 erinevat reguleeritavat suurust: 
vastsündinud lapsele, imikule ja väike-
lapsele. Paar korda kasutatud. Hind 100 €. 
Tel 5687 6068

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

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristall nõusi- too-
teid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

•  O s t a n  No r m a / S a l v o  ja  t e i s i 
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, mopee-
di. 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 jalgrat-
ta. 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

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

• Ostan käsipumba vee pumpamiseks. 
Tel 5362 5301

*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
3-käiguline ratas

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)
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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

Kuuluta
kuulutused.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 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

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)

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 pikkuse lõika-
me vastavalt kliendi soovile. Transpordi 
võimalus. Tel 5347 7664, Erko, Kohala 
küla, Lääne-Virumaa

• Müüa kuiv lepp 30 cm  40 L võrkkotis 2,50 
€. Müüa kuiv kask 30 cm. 40 L võrkkotis 
3.00 €. Müüa kase-puitbrikett 96 tk alusel 
960 kg. 140 €. Tasumine: ülekandega, kaar-
diga, sularahas. Vedu tasuta! Tel 5373 3626

• Müüa kase-puitbrikett alusel 960 kg 140 
€. Vedu tasuta! Tel 5363 9678

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

• Müüa kvaliteetseid kuivi ja äsja lõhutud 
kasehalge pikkusega 40 cm. Ka väikesed 
kogused on sobilikud. Tel 505 3340

• Müüa lõhutuid küttepuid. Tel 506 0177

• Müüa soodsad ja kvaliteetsed küttepuud. 
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 ko-
gused õiged. Huvi korral helista tel 513 7659

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

• 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

• Müüme Haljalas küttepuid. Lehtpuu, 
kuivad ja toored, transport, koorem 
5-10 m3. 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 igas mõõdus lõhutud küttepuid. 
Hind 27 €/kantmeeter. Halud ei ole laotud, 
puud on autokasti loobitud. Olenevalt 
asukohast võib lisanduda transpordi maks. 
Tel 5370 8200

EHITUS

• Müüa katusepleki erinevad profi ilid, 
vihmavee süsteeme ja katuse lisatar-
vikud. Tel 5379 0577

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

• Müüa killustiku erinevad fraktsioo-
nid, freesasfalti, graniitsõelmeid, 
ehitusliiva, täiteliiva, haljastusmulda. 
Asume Lääne-Virumaal. Tel 5463 8919

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

METS

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

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

PÕLLUMAJANDUS

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

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

• Müüa kaaruti. Tel 5391 9568

• Müüa sõelutud musta mulda. Tel 
554 9113

• Müüa must muld 7 €/t + transport. Sobib 
haljastustöödeks, aiamaale, kasvuhoonde. 
Tel 5364 3269

• Müüa mahedat toidukartulit 25 kg. 10 
€ ja astelpajumarju 1 kg. 8 €. Tel 522 1559

OST
• Ostan traktori T-25 A, T-40. Tel 503 9650

LOOMAD

• Müüa kari lambaid. Tel 514 3787

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 esemeid. 
Vanast naelast kuni mööblini. Tel 507 9984

• Ostan NSVL fotoaparaate, objektiive, bi-
nokleid, vahvliküpsetajaid. Tel 5853 2215

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, 
fotosid, albumeid, koos fotodega, mar-
kidega ümbrikke. Ka kollektsioonidena. 
Teemad – linnavaated, pulmad, matused, 
inimesed, pühadekaardid, sõjaväelased 
jm. Täiskirjutused hinda maha ei võta. 
AITA TALLETADA AJALUGU! Tel 5857 3749

TEATED

• Arli Puukool müüb viljapuid,- põõsaid, 
pere-ja sammaspuid, maasika-, vaari-
ka-, mustika-, viinapuutaimi ja muid 
püsikuid laupäev, 06.06 Haljala Grossi 
poe vastas 9.00, Rakvere turg 10.30-12.00, 
Sõmeru keskus 12.30, Kunda 14.00. Info 
518 8465, ahaak59@hot.ee
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

HINNAD RAKVERE TURUL 4. JUUNIL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI
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  (Egiptus) 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 4,50 5,00
Värske hapukurk kg 8,00 10,00
Redis (Poola) punt 1,00 1,50
Maasikad (Kreeka) kg 3,00

Maasikad (Eesti kasvuh.) kg 16,00

Kultuurmustikad (Hisp.) kg 10,00

Vaarikad (Hispaania) 250g karp 3,50
Murelid (Hisp.) kg 8,00 10,00
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.  

Laupäeval (6.06) müüb turul roosiistikuid 
roosikuningas hr.REIN JOOST ja annab hüva nõu 

roosikasvatusest!

Puukool müüb turul viljapuude istikuid, 
maasika- ja vaarikataimi laupäeval (6.06) 

kella 10.30 – 12.00.

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Aeg seda kaotust ei kustuta eal. 
Süda sind ikka meeles peab…

Avaldame kaastunnet Kristale, 
Engelile ja Danelile 

kalli elukaasalase, isa ja vanaisa
REIN AAS 

kaotuse puhul. 

Ago ja Ülle lastega 

Avaldame kaastunnet 
Peeter Saaristele ja 

tema perele
EMA 

surma puhul. 

Kunderi 8 Korteriühistu 

• Kärjepõhjad laupäeval 06.06 Sillamäel, 
Jõhvis, Kiviõlis, Rakveres, info tel 5595 1141 
Raivo. www.mesinduskeskus24.ee

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
veres, Laada 14 (vana turuhoone), 
Laada tn poolt otsast sissekäik. Müügil 
suuri numbreid naiste riideid- pluusid, 
kleidid, püksid, seelikud jm. Kuni rin-
naümbermõõduni 140 cm

Kasutatud riiete äri 
Vilde 6A

Avatud E, T, K, R 9-15, 
N 9-17

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: E, T, K, R 

9-15, N 9-17 
Tel 551 5680

TUTVUS

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

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

• Soovin tutvuda kuni 75-aastase mehega 
kellega koos edasi minna. Tel 5463 2448

• 70-aastane üksindust tundev naine 
tutvub südamliku, autot omava mehega, 
sõprussuhte eesmärgil. Tel 5456 0821

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

N üüd, mil kinod jälle 
lahti on, leidub väärt 
vaatamist jätkuvalt ka 

teleris. Koomilise varjundiga 
krimisari „Puhas vuuk“ Sony 
Turbo Eesti kanalil on pe-
suehtne meestekas.

Argipäeva hilisõhtutel 
jooksvas teleloos on kokku 20 
osa, millest täna jõuab ekraa-
nile kümnes. Sari tuli Suur-
britannias välja kolme aasta 
eest ja hetkel on lahtine, kas 
hakatakse tegema uusi osi.

Loos on kolm peategelast, 
kõik enesetõestamise ja põne-
vuse näljas kahekümnendates 
noormehed. Šikk, pikakasvu-
line ja paatmajas elav Albert 
(mängib itaalia päritolu Luke 
Pasqualino) on kamba liider. 
Tema isa Vic Hill on kuulus 
kurikael, kes on istunud 15 
aastat vangis kullaröövi eest 
ja nüüd äsja põgenenuna taas 
vabaduses viibib.

Charlie (Harry Potteri fil-
mide staar Rupert Grint) on 
päris aadlik, kes kannab ala-
ti kikilipsu ja on võõrdunud 
oma veidratest vanematest, 
kelle katuse all ta siiski elab. 
Tänavaelu pakub muidu üsna 
reserveeritud noormehele 
võimalust oma sisemine loom 
valla päästa.

Sageli kübarat kandev Billy 
(Lucien Laviscount) on poo-

Sarja pildikeel, dialoog ja 
tempo on hoogne ning kaas-
aegne. Eriti lahe on ekraanil 
näha suureks kasvanud Ru-
pert Grinti, kes mängib nüüd 
põnevat ja tuumakat tegelast, 
kui Harry Potteri filmides oli 
tema osaks kehastada vaid 
peategelaste Harry ja Hermio-
ne vagurat kambajõmmi.

Tõnu Lilleorg

Vasakult Billy, Albert, Lotti ja Charlie. Foto: Sony Turbo Eesti

Juhuslikud 
kullaröövlid

leldi roma ja poksija, kes ei 
viitsi eriti trenni teha. Tal on 
alati kaasas hambakaitsmed, 
mida ta kasutab poksiringis 
ja tänavakaklustes. Billyl on 
ägedad tätoveeringud ja täius-
likud kõhulihased.

Olulisi naistegelasi on kaks: 
blond seikleja Lotti ja nuti-
kas juveelipoe müüja Chloe. 
Viimane tuli Londonisse õp-
pima New Yorgist, kuid jättis 
koolipingi nühkimise katki ja 
saatis vanematele rahustuseks 
võltsitud diplomi.

Lotti on suuresti sündmus-
te käivitaja, sest lisaks Bil-
lyga sebimisele andis tema 
noormeestele vihje sularaha 
vedava kaubiku kohta. Meie 
kolmik otsustaski võlgade 
maksmiseks ratastel veere-
va mammona röövida, kuid 
eksikombel sattusid nad vale 
masina peale, mis vedas kulla-
kange. Mõistagi ei jätnud al-
gajad gangsterid kollast me-
talli sündmuskohale. Niiviisi 
äkki rikastununa ei saa nad 
enam kurta igava elu üle.

Teleloo loomisel on saadud 
inspiratsiooni Guy Ritchie 
2000. aasta filmist „Snatch“. 
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KUHU MINNA
Biore Tervisestuudio
11. juuni tervendaja Volli vastuvõtt
12. juuni dr Olena Andrejeva vastuvõtt
29. juuni kell 8.15 seljaabi-kiropraktiku Ar-
tur Grigorjani vastuvõtt
30. juuni 9.15 nõelravi terapeudi Arina Gri-
gorjani vastuvõtt
Biore jaanipuhkus 20.–28. juuni
Reg tel 50 179 60, www.biore.ee
Laada 5, Rakvere

Lääne-Virumaa Allergia ja Astma Ühing
Lääne-Virumaa Allergia ja Astma Ühingu 
üritus toimub 14. juunil, väljasõit kell 10 
bussijaama tagumisest parklast Tulivee kon-
verentsi keskusesse (Liimala).
Kavas:
1. Üldkoosolek, majandusaasta aruande kin-
nitamine
2. Loeng
3. Ekskursioon Tulivee muuseumisse koos 
giidiga
4. Lõunasöök
5. Matk või jalutuskäik mööda mereranda 
(vabaaeg)
Orienteeruv tagasisõit kell 17. Kõik oleneb 
ilmast.
Omaosalus 5 eurot, maksta kohapeal. Osavõ-
tust teatada 8. juuniks. Info tel 53 429 043

Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühing
Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühingu 
üritus toimub 15. juunil kell 14 Berliini 

Trahteris.
Kavas:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
2. Jooksvad küsimused, arutelu
3. Lõuna
Osavõtust teatada 10. juuniks tel 51 643 49, 
Piret Lulla

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
6. juuni Sclerosis multiplexi ühingu sport-
lik päev Kõrvemaa puhkekeskuses, info tel 
58 003 751, Maiu
8. juuni kell 17.30 koja üldkoosolek Ararat 
Grilli õuealal, oodatud on kõik ühingute ju-
hid ja koja juhatuse liikmed
14. juuni kell 10 Allergia ja astma ühingu 
väljasõit Tulivee konverentsikeskusesse (Lii-
mala). Kavas: koosolek, II poolaasta üritused, 
ekskursioon muuseumisse, lõuna, loeng ja 
matk või jalutuskäik mere ääres. Omaosalus 
5 eurot tasuda kohapeal. Osavõtust teatada 8. 
juuniks tel 53 429 043, Helmi
15. juuni kell 14 Südamehaigete ühingu üri-
tus Berliini Trahteris. Koosolek + lõuna. 
Osavõtust teatada tel 51 643 49, Piret
27. juuni Sclerosis multiplexi ühingu jaani-
päeva tähistamine Reinevere Koorejaamas, 
info tel 58 003 751, Maiu

Tähelepanu koja käsitöötegijad!
Alates juunikuust müüme Teie käsitööd 
Rakvere linna promenaadil reedeti ja laupäe-
viti. Palun tooge kaubandusliku välimusega 

käsitöö koos hinnalipiku ja nimega laupäeval 
kella 9-ks linnumajakesse.

PS. 7. juuni perepäev on edasi lükatud au-
gustikuusse, kuupäev on väljaselgitamisel.
Info tel 53 429 043

Lääne-Viru Pensionäride Liit
8. juuli Haapsalu 62 eurot
17. juuli Tallinn (teletorn, Pirita, Lasnamäe 
kirik jne) 54 eurot
20. juuli Võrumaa 60 eurot
23. juuli Kihnu, väljasõit 7.45, uus aeg! 75 
eurot
31. juuli Varbola, Kohila 48 eurot
Saaremaa–Muhu reis jääb ära.
Maalehe Eakate Festival ERM-is on edasi lü-
katud sügisesse.
Norra ja Peterburi reiside toimumise kohta 
teated järgmisel nädalal.
Oleme sotsiaalkeskuses veel 10. ja 17. juunil 
kell 10–13.
Ootame registreerima ja tasuma ka liikme-
maksu.
Kontaktid 58 551 886 Sirje, 53 438 408 
Maret

Gustavi Maja
8. juunil kell 18 Mai Agate Väljataga loeng 
„Käesoleva aja energiad“
Info ja registreerumine tel 55 358 71, 
www.gustavimaja.eu

PAKUN TÖÖD

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

• 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 tekkimi-
sel. Täpsem info tel. 5629 8044 ja www.
aravu.ee

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

• 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

• 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

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

• Tööd saab trimmerdaja. Tel 5360 
0003

• Töö puhastusteenindajatele ja eritöö-
listele Tapal ja Rakveres. SOL Baltics 
OÜ ootab oma kollektiivi suveks eri- ja 
välitöölisi Tapale ja Rakverre. Otsime ka 
puhastusteenindajaid Tapale. Erinevad 
tööaegade variandid. Küsi lisa eri- ja 
välitööde kohta töödejuhataja Lialt, tel 
5194 3370. Töödejuhataja Kaja vastab 
Tapa puhastusteenindaja küsimuste kor-
ral, tel 5302 5735. Või täida palun ankeet 
kodulehel www.sol.ee/vabadtookohad/. 
Värbamiskeskuse tel 6747399

• Vajatakse abitöölist 4-6 €/ h. Tasu töö-
päeva lõpus. Tel 5203 5476

• Pakun tööd kännukorjajatele turbara-
bas. Tel 514 8115 

OTASIN TÖÖD

• Olen 46 aastane mees, viimased 10 
aastat töötanud turvavaldkonnas (töö-
tanud nii mehitatud valves, patrullis, kui 
kaamerate taga). Otsin tööd (soovitavalt 
poole kohaga või ajutist) valvurina ehi-
tusobjektidel, teedeehitus objektidel 
jne. Olemas isikliku sõiduauto kasutami-
se võimalus. Soovitavalt Lääne-Virumaa, 
kuid võib pakkuda k a kaugemal. Tel 
5631 9682
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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

PARIM HIND TOOTJA ESINDAJALT!
Tapa, Ülesõidu 8, / avatud 8:00-17:00 / Tel. 55 560 167
info@proplekitood.ee / www.proplekitood.ee

VIHMAVEESÜSTEEMID TERASKATUSED JA -TARVIKUD TURVATOOTED

EELARVESTUS

TRANSPORT

PAIGALDUS

PRO PLEKITÖÖD

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 €

RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

5. ja 12. juuni

12. juuni

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

www. keemia.eeprofi

Meilt leiad parimad

puhastusvahendid Rakveres

Fr. R. Kreutzwaldi 22a, E-R 9.00-17.30

www.profikeemia.ee avatud 24/7 Tel 58 177 000

Nädala toode

torupuhastusvahend

Therma Fluid

Vajalik abimees igas kodus,

mis avab ka kõige raskemad

ummistused sekunditega.

30.00€ 1L25.00€
pakkumine kehtib kuni 12.06.20

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

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
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