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VAALA KESKUS
Lõõtspilli 2, Rakvere

JA ANI-
PÄEVA 
LAAT

19. – 21. juuni

EESTI, LÄTI, LEEDU KAUPMEHED
TÖÖSTUSKAUP, TAIMED JNE

Külastage meie kauplusi Vaala keskuses!

Täna ilmub muusi-
kaplaat koosluselt Gra-
niidi 17, mis on nime 
saanud aastakümneid 
tagasi pedagoogilise 
instituudi tudengipoiste 
ühise elupaiga aadressi 
järgi. Plaadipealkiri 
„Kõik said tulla“ annab 
aga edasi selle koha 
hingust – maja, mis 
kuulis lugusid.

Liisi Kanna

Lugusid, nii muusikalises 
vormis kui muus… Nagu 
kirjutatakse plaadiümbri-
sel, on Graniidi 17 üks aiaga 
maja Tallinnas Kalamajas. 
1980-ndate teises pooles an-
dis see ulualust värvikale ko-
gukonnale, kuhu kuulusid 
ka tollased muusikatudengid 
Peep Pihlak ja Tõnu Timm.

Maja jagunes kaheks tii-
vaks, üks neist Peebu ning 
teine tema õe Merikese pere 
kasutuses. Seal liikus alati põ-
nevaid külalisi, alates Peebu 
ja Tõnu kaastudengitest kuni 
Merikese tollase abikaasa Jüri 
Leesmendiga seotud laulva 
revolutsiooni tegelasteni.

„Meie olime nooremad ja 
meie seltskond oli natuke 
teistsugune. Aga aeg-ajalt 
need seltskonnad ühine-

sid ja siis tekkis sünergia,“ 
rääkis Peep Pihlak, lisa-
des, et Jüri Leesmendi su-
lest on ka vastse plaadi ühe 
loo tekst. Muus osas on 
plaadi lugude autor Peep 
Pihlak ise (ühe erandiga –
laulu „Kannab pause“ kaas-
autoriks on tema kauaegne 
loomepartner Rakveres toi-
munud meestetantsupidude 
tiimist Madis Orav).

Möödunud nädalal käisid 
Peep Pihlak ja Tõnu Timm 
ehk esinejanimega Tõun ka 
„Terevisioon“ saates, kus sa-
muti plaadi taustaloost juttu 
tehti. „See on üks vahva maja, 
mille seinte vahel ja tagahoo-
vis toimus väga palju põne-
vat Eesti ärkamiseajal,“ rää-
kis sealses intervjuus Tõnu 
Timm, nimetades nii Toomas 
Hendrik Ilvese, Mart Laari, 
Leonhard Lapini kui Guido 
Kanguri nime. „Poliitikud 
käisid ajasid Eesti asja. Ja ma 
arvan, et need viis isamaalist 
laulu sündisid ka just sel ajal 
ja just seal,“ lisas Timm.

Kooslus Graniidi 17 sündis 
2017. aasta suvel, mil ühisest 
elust Kalamajas möödunud 
päris palju aastaid. Võiks kü-
sida, miks siis nüüd? „Taas-
kohtusime Tõuniga Rakve-
res, kui tegin oma aias kont-
serdi. Pikki aastaid ei olnud 
meil eriti võimalusi kokku 
saada, Tõnul oli oma kiire elu 
Jäääärega ja muu põnevaga, 

T änasel päeval on juba 
palju aastaid tähistatud 
Rakvere linnapäeva, 

sest täna 718 aastat tagasi, 
12. juunil 1302. aastal andis 
Taani kuningas Erik Menved 
siinse linnuse juurde tekki-
nud asulale linnaõigused. Sa-
mas on Rakvere asutamisaja 
kohta peetud minevikus tuli-
seid vaidlusi.

Enne linnaõiguse saamist 
Taani kuningalt asus prae-
guse Rakvere kohal muinas-
eestlaste linnus Tarvanpea 
(Tarvanpää), mida on oma 
kroonikas maininud ka Läti 
Henrik. Mõned aastakümned 
hiljem, 13. sajandi keskpai-
gas on selle asulapaiga nime-
tuseks Wesenbergh, mis on 
tegelikult Tarvanpea tõlge 
keskalamsaksa keelde.

12. juunil 1302. aastal andis 
Taani kuningas Erik VI Men-
ved linnuse jalamile tekkinud 
asulale privileegid ehk Lübec-
ki linnaõiguse. Sellega oli uus 
linn Eesti territooriumil sün-
dinud ning Rakvere sai õigu-
se iseseisvalt korraldada mit-
mesuguseid linnaelu aspekte. 
Juba vähem kui pool sajandit 
hiljem müüs Taani kuningas 
Valdemar IV oma Eestimaa 
valdused Saksa ordumeister 
Goswin von Herikelile, kes 
selle omakorda Liivi ordule 
panti andis. Järgnevatel sa-
janditel käis Rakverest üle 
mitu purustavat ja kurnavat 

sõda, mis tekitasid linnale 
märkimisväärset kahju.

1924. aastal algas aga Eesti 
ajakirjanduses tõsine diskus-
sioon Rakvere võimaliku asu-
tamisaja üle. Taolisi artikleid 
avaldati peaaegu terve aasta 
jooksul mitmes ajalehes, nagu 
näiteks Postimehes, Päevale-
hes, Kajas ja teistes.

Näiteks Tallinna arhivaar 
Otto Greiffenhagen käis väl-
ja seisukoha, et rakverelased 
peaksid oma linna 700-aastast 
juubelit tähistama 1952. aas-
tal. Ajaloolane kirjutas selle 
kohta 19. märtsil 1924. aastal 
ajalehes Kaja. „Peab rõhuta-
ma, et esimene dokumentaal-
ne Rakvere nimetamine on 
1252. aastast pärit. Uuemad 
Baltimaa ajaloolased peavad 
leppima kaudsete andme-
tega. C. v. Löwis of Menar 
ütleb oma raamatus „Bür-
gerlexikon für Alt-Livland“ 
(lehekülg 124): „Rakwere on 
Daani ajal ehitatud (järelikult 
1238. ja 1346. a vahel) ja teda 
nimetatakse esimest korda 
1252. aastal (linn – 1302)“,“ 
seisis lehes.

„L. Arbusow oma „Liivi-, 
Eesti- ja Kuramaa ajaloo põ-
hijoonte“ 4. väljaandes näitab 
oma arvamist järgmisel, mitte 
selgel kujul: „Juba enne Ees-
timaa omandamist (1227) oli 
ordu Tallinna jälle ära võit-
nud; Rakveres ja Narvas sea-
dis ta ennast peale selle kohe 

sisse.“ Ka need andmed lase-
vad küll oletada, et Rakvere 
taanlaste poolt on ehitatud, 
kuid lahtiseks jätavad nad 
siiski asutamise aasta küsimu-
se. Nii siis peaks Rakvere, kui 
ta tahab oma juubelit kindlal 
ajaloolisel alusel pühitseda, 
kinni hoidma esimesest do-
kumentaalsest nimetusest, 
mis pärit 1252. aastast. Selle 
järele tohiks Rakvere oma 
700-aastast juubelit alles 
1952. aastal pühitseda,“ jätkas 
Greiffenhagen.

Aga keegi A.P. saatis mee-
diasse 1924. aasta märtsis 
põhjaliku artikli, milles selgi-
tas oma nägemust: „Rakvere 
loss on ehitatud Taani ku-
ningas Waldemar II käsul, et 
virulasi sõna kuulma sundida 
ning maad välise vaenlase, 
nagu venelaste jt eest kaitsta. 
Selle käsu andis Waldemar 
oma Liivimaal viibimise ajal 
1222. aastal. Vanade krooni-
kate järgi on lossi ehitamine 
varsti pärast kuninga ärami-
nekut sündinud ning ühed 
kroonikud nimetavad aastat 
1223 ja teised 1224. Aga 1228. 
aastal anti Riia linna poolt lu-
bakiri välja, milles piiskop 
Alberti poolt kinnitatud Riia 
linnaõigust lubatakse tallin-
lastel ja virulastel tarvitusele 
võtta.“ Lõpuks tegi ta ettepa-
neku, et Rakvere 700-aastane 
juubel tuleb 1924. aastal ära 
pidada.

Arutellu sekkus 1924. aasta 
juulis Eesti tuntud ajaloolane 
Hendrik Prants (1858–1932), 
kes lükkas eelnevalt välja käi-
dud seisukohad argumentee-
ritult ümber. Prants tõdes, 
et Rakvere asutamise täpset 
aastat pole võimalik kindlaks 
määrata, kuid arvatavasti võis 
see juhtuda aastate 1210 ja 
1250 vahel. Veel märkis aja-
loolane, et hoopiski keeruli-
sem on teada saada aega, mil 
Rakvere lossi kõrvale tekkis 
mingisugune linnataoline 
moodustis.

Prants tunnistas, et Rakve-
ret mainitakse linnana esma-
kordselt 1268. aastal Novgo-
rodi ajaraamatus seoses Viru-
maa sõjakäigu kirjeldamisega. 
Samas selgitas ajaloolane, et 
venekeelne sõda „gorod“ tä-
hendas esialgu ka kindlust, 
nagu seda oli ka sõna „gard“ 
rootsi keeles, kust seesama 
sõna laenati vene keelde.

„Täitsa kindlaks võib arvata 
Rakvere linna tekkimist alles 
13. aastasaja lõpupoole. Küll 
kõneldakse Rakverest asjakir-
jades ka 1287. aastal, aga ilma 
ta laadi ligemalt mainimata. 
Alles aastal 1302 omandas 
Rakvere kõik „Tallinna vaba-
dused, õigused ja seadused“, 
nii täislinnaks saades,“ võttis 
Prants vaidluse kokku.

Allan Espenberg

1302: taanlased andsid Rakverele linnaõigused

Muusika tõi kursusevennad taas kokku

Graniidi 17 moodustavad (vasakult) Jäääärest tuntud Tõnu Timm ja Teet Velling ning Rakvere pillimees ja -õpetaja Peep Pihlak. Foto: 
Alex Tervinsky

teda oli raske tabada. Mõtle-
sin, et teen kavala nipi – kut-
sun ta esinema, aga saan üht-
lasi ta niimoodi ka inimesena 
kätte,“ rääkis Peep Pihlak mu-
hedalt.

„Eks ma ise olen ka oma 
Rakvere tegemistega hõiva-
tud olnud,“ nentis Pihlak, kes 
kodulinna naastes toimetas 
ansamblis Okaspendel, prae-
gu on eestvõtjaks kultuurielu 
edendavas ühenduses Moo-
naküla Muusikaakadeemias 
ning õpetajaks Kaurikoolis.

„Selle nipiga saime uuesti 
kokku. Ja Tõnu arvas, et me 
võiksime edasi tegutseda, uut 
muusikat salvestada. Tekkis 
värsket energiat rohkem-

gi kui lootnud olin. Ja nüüd 
kolm aastat hiljem – plaat on 
valmis,“ jätkas Rakvere pilli-
mees

Koosluse kolmandaks põ-
hiliikmeks kutsuti samuti Jää-
ääres tegev Virumaa juurtega 
Teet Velling. „Tema vanava-
naisa ja vanaisa olid Sagadis 
sepad ning suurema osa aas-
tast veedabki ta oma sealses 
maakodus,“ tutvustas Pihlak 
ansamblikaaslast. „Teedu-
suguse mitmekülgse ja mait-
seka muusiku tulek bändi oli 
minu jaoks juba täiesti ette-
nägematu kingitus, teda ma 
ise ei tundnud varem üldse.“

Ka albumi materjal on pal-
juski Virumaal salvestatud. 

„Plaat on huvitavalt valmi-
nud, igaüks salvestas oma pe-
sas, üle interneti jagasime he-
lifaile. Tõun näiteks toimetas 
tükk aega sõbra suvilas La-
hemaal,“ märkis Peep Pihlak 
ning lisas, et mikserdamisega 
tegeles ta siiski oma Tallinna 
kodustuudios ning viimane 
lihv anti lugudele vanas heas 
Tallinna Linnahalli stuudios 
Indrek Patte käe all.

Distantsilt salvestamine ei 
olnud aga kuidagi seotud vii-
rusepuhanguga, plaadi loo-
mine sai alguse ammugi enne 
seda. „Minu arvamust mööda 
oli nii isegi produktiivsem, et 
igaüks salvestas oma partiid 
ise kodus. Selline loomingu-

line asi meie puhul võib-olla 
isegi edeneb kiiremini siis, 
kui me ei ole koos, sest kui 
saame kokku, siis on nii pal-
ju muud põnevat rääkida ja 
teha,“ lausus Rakvere muusi-
kamees muiates.

Muidugi saadi aeg-ajalt siis-
ki kokku ning sel perioodil 
sündis ka uusi lugusid. Pih-
laku sõnul oli ühine elukoht 
Kalamajas plaadi lähtepunkt, 
kuid kogu album ei jää nos-
talgia lainesse – elu on läinud 
edasi. „Laulud jutustavad vä-
hehaaval ka muudest koge-
mustest,“ kinnitas ta.

Otsus ühine muusika plaa-
diks vormistada sündis suju-
valt ning pigem iseendi jaoks. 
„Nautisime seda taaskoh-
tumist ja et meie vahel tek-
kis niisugune loominguline 
koostöö. Ega seda ju kunagi 
ei tea, kas pärast mitukümmet 
aastat hakkab haakima. Nal-
jakas moment – nii mõnedki 
meie eakaaslased tähistavad, 
et on pöörane arv aastaid, 
näiteks 30, ühes bändis vastu 
pidanud, meie Tõuniga saime 
justkui tähistada, et pole juba 
30 aastat koos mänginud ega 
bändi teinud. Aga vot enam ei 
pidanud vastu,“ rääkis Pihlak 
naerdes.

Nüüd on aga sünergia lei-
tud ning sellega loodetakse 
edasi liikuda. Plaadi valmi-
mise perioodil on antud ka 
kontserte ning mehed on 
igati valmis uuteks ühisesine-
misteks – nemad saavad tulla!
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Nädal tagasi andis pre-
sident Kersti Kaljulaid 
sümboolselt üle öko-
märgised, millega tun-
nustatakse haridusasu-
tusi, mis paistavad nii 
õppetöös kui muudes 
tegemistes silma kesk-
konnasäästlikkuse ja 
loodussõbraliku mõtte-
viisiga. Teiste hulgas 
pälvisid rohelise lipu 
Rakke kool, eralaste-
aed Kaur ja lasteaed 
Kungla.

Liisi Kanna

Rohelise kooli programmi 
tunnustusüritus toimus seda-
puhku virtuaalselt. President 
Kersti Kaljulaid tunnustas 
rohelise lipu keskkonna-
märgisega edukalt prog-
rammis osalenud 33 
haridusasutust.

Isiklikult andis president 
tunnustuse üle Tartu Lotte 
lasteaias, kust toimus ka vee-
biülekanne. „Rohelise kooli 
liikumine hoiab noored ühes 
rohelises inforuumis mitte 
ainult Eestis, vaid igal pool 
maailmas. See on oluline, et 
noored ei tunneks end abitu-
na kliimamuutustega vasta-

misi seistes või nähes, kuidas 
ökosüsteemid vaesuvad,“ üt-
les president Kaljulaid, kellest 
sai üleilmse programmi Eesti 
patroon. Tema sõnul saavad 
noored selle abil tööriistad, et 
anda oma panus keskkonna-
kaitsesse ja nii on ühiskonnas 
rohkem keskkonnateadlikult 
mõtlevaid inimesi.

Sel aastal anti roheline lipp 
21 uuele õppeasutusele ning 
12 lasteaeda ja kooli saa-
vad tunnustuse teist korda. 
Lääne-Virumaal pälvisid 
ökomärgise Rakvere lasteaiad 
Kaur ja Kungla ning Rakke 
kool Väike-Maarja vallas, 
kõik esmakordselt.

Rakke kooli puhul on esile 
tõstetud nende uhket kooli-
aeda, millel on väga pikk 
traditsioon. „Kaks esimest 
peenart istutati 1924. aastal,“ 
märkis Rakke kooli direktor 
Igmar Matto.

Praeguseks ei ole kooli-
hoovis aga mitte üksnes paar 
peenart, vaid lausa põld, mille 
koristamisest võtab osa kogu 
koolipere. Direktor rääkis, 
et tegevused on küll vaba-
tahtlikud, kuid osavõtnutele 
korraldatakse ka preemiareis 
ning lapsed soovivad kaasa 
lüüa.

Kasvatatakse suuri vilju 
nagu kaalikad, aga ka maitse-
taimi. „Osa kõrvitsatest läheb 
Tallinna loomaaiale. Mõned 

kõrvitsad-peedid õpilased ko-
dunduse tunnis puhastavad, 
keedavad ja panevad purki. 
Nii saame külalistele kinkida 
enda tehtud hoidiseid,“ sõnas 
Matto.

Rakke kool kuulub ka ette-
võtliku kooli võrgustikku ja 
nii käivad õpilased endi kas-
vatatud saadusi müümaski 
– näiteks maitsetaimi kuiva-
tatakse ning nendega kaubel-
dakse jõululaatadel.

Direktor nentis, et kooliaed 
on siiski vaid üks osa ning 
programm on palju laiem 
ja tegevused mitmekesised. 
„Rohelist lippu ei anta nii-
sama, selleks peab pinguta-
ma,“ sõnas Matto, lisades, et 
rohelise keskkonna väärtus-
tamine peab olema mitme-
külgselt põimitud õppetöös-
se. „Sügisel hakkab loodus-
ainete õpetaja teiste õpetaja-
tega arutama, kuidas veelgi 
rohkem muudesse ainetes-
se rohelise kooli programmi 
kaasata,“ lisas ta.

Matto tõdes, et tunnustus 
teeb suurt heameelt, kuid pa-
neb ka kohustusi: „See seab 
meile vastutuse, et kahe aas-
ta pärast ikka õigustaksime 
märgi saamist.“

Ka Kauri lasteaias on üheks 
rohetegevuse väljundiks aia-
pidamine – üles on seatud 
kasvuhoone ning taimekas-
tid. Lisaks siblivad aga ringi 

kanad. „Meil on viis kana. 
Lapsed on saanud juba nen-
de munadest pannkookegi 
küpsetada,“ rääkis eralasteaed 
Kauri õpetaja Anneli Kase-
mets, lisades, et kevadel oli 
koguni kavas korraldada info-
päev, kuidas linnaruumis 
kanu pidada, kuid plaan tuli 
sügisesse lükata.

Kauri lasteaias võeti kesk-
seteks märksõnadeks ka elu-
rikkus ning energia säästmi-
ne. „Õues jätsime keldrimäe 
niitmata, et putukad-sitikad 
saaksid seal olla. Tähtsal ko-
hal on energia säästmine – et 
tuled ilma asjata ei põleks, 
vett kokku hoitaks,“ loetles 
Kasemets, lisades, et vahel on 
isegi kuulda, kuidas mudila-
sed sel teemal üksteisele õpe-
tussõnu jagavad.

„Hakkasime ka hoolega 
prügi sorteerima ja kompos-
time kõik jäätmed,“ rääkis 
lasteaiaõpetaja, lisades, et 
seda tehti varemgi, aga nüüd 
ollakse põhjalikumad.

Kasemets avaldas rohelise 
lipu saamise üle suurt rõõmu 
ja nentis, et väikese lasteaia 
jaoks on see suur asi ning an-
nab kindlust, et tehakse hästi.

Seda, et rohelise lipu pälvi-
miseks tehtav on pikk prot-
sess, iseloomustab ilmekalt 
Kungla lasteaia direktori Lii-
dia Bobkova kirjeldus, kui-
das esmalt loodi töörühm 

(eestvedajaks õpetaja Marika 
Kundla) ja viidi läbi kesk-
konnaanalüüs. „Selle tule-
mustest lähtuvalt valisime sel 
õppeaastal teemadeks, millele 
keskenduda: globaalne koda-
kondsus, elurikkus ja loodus 
ning prügi ja jäätmed. See-
järel koostasime tegevuska-
va, mida asusime kõik ühiselt 
ellu viima,“ selgitas Bobkova.

Prügi sorteerimisega alus-
tati ka nende lasteaias tege-
likult juba ammu, kuid nüüd 
korjatakse eraldi biojäätmeid, 
täiustati sorteerimise süstee-
me rühmades ja käsitleti tee-
mat lastega põhjalikumalt. Li-
saks korraldati vastav kooli-
tus töötajatele. „Lapsed ei õpi 
mitte sõnade, vaid eeskujude 
järgi,“ märkis Bobkova.

„Meil on suur õunaaed, mis 
toob sügisel hea õunasaagi. 
Lapsed söövad õunu ning 
õunasüdamikke ära ei viska, 
vaid komposteerime need 
koos lehtedega. Selleks soeta-
sime lasteaiale mitu kompost-
rit, et tulevikus oleks taime-
kastidesse vajalik muld juba 
endalt võtta,“ jätkas Kungla 
lasteaia direktor, lisades, et 

nemadki kasvatavad taimi ja 
lilli ning kõrvitsaid loomaaia 
tarbeks.

Lasteaias ja selle hoovis 
keskkonnasõbralikult toime-
tamise kõrval pannakse suurt 
rõhku ka looduses viibimise-
le. Samuti on Kungla mudi-
lased käinud puid istutamas 
ning näiteks 2018. aastal Eesti 
Vabariigi 100. aastapäeva pu-
hul valmistati koos vanema-
tega 100 linnupesa kasti.

Sel sügisel kutsuti aga ellu 
ürituste sari, mis nimetati 
esialgu Roheliseks Reedeks, 
vastukaaluks kaubandus-
keskuste Mustale Reedele. 
„Meie tublid kolleegid-kaasa-
mõtlejad Rohuaia, Triinu ja 
Kauri lasteaiast olid valmis 
kaasa tulema. Esimene ja tei-
ne õppepäev toimusid meie 
lasteaias, kolmas üritus Ro-
huaia lasteaias. Kuna sünd-
mused leidsid aset ka teistel 
nädalapäevadel, sai sari enda-
le siiski uue nime – Roherän-
nak. Kahjuks jäid teised üri-
tused eriolukorra tõttu ära, 
kuid loodame sügisel jätkata,“ 
rääkis Kungla lasteaia juht.

President jagas rohelisi lippe
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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, möb-
leeritud, 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, 1toali-
ne ja köök. Tel 5565 2908

• Müüa Narvas 2toaline korter möbleeritud 
60m2 otse omanikult. Järelmaksu võimalus. 
Tel 5624 4605

• Müüa värskelt renoveeritud 2toaline
korter Lepnal 40,5 m2. Korralik ühistu, 
ahiküte, linna vesi ja kanalisatsioon, kõik 
mugavused.  Hind 18 000 €.  Tel 522 6500

• Müüa 2toaline mugavustega korter
Kundas, korter nõukaaegne, elamiskõlblik. 
Tel 512 7119

• Müüa 2toaline (38 rm) ahjuküttega korter 
Tamsalus Paide mnt 7. Korter asub I kor-
rusel, korteri juurde kuulub suur aiamaa, 
kelder ning garaaž. Hind 5000 €, huvi korral 
võtta ühendust telefonil 5390 9855

• Müüa 2toaline keskküttega (52,4 m2) kor-
ter Lääne-Virumaal Rakkes Oru tn. Korteris 
on 2 eraldi tuba, esik, köök, sahver, panipaik, 
eraldi WC ja vannituba. Lisaks avar rõdu 
ja keldriboks. Korter asub III korrusel, on 
keskmises seisukorras ning osaliselt möb-
leeritud. Hind kokkuleppel. Tel 552 0370

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

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

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

• Müüa 3toaline ahiküttega korter
Rakvere kesklinnas. Madalad kom-
munaalkulud! Müüa kodu, kus päike 
on külaliseks terve päeva. Korter on 
soe ning hubane. Elutuba läbikäidav, 
teised toad ja köök eraldiseisvad. Suur 
kelder, kus saab ka küttepuid hoida. 
Parkimine on hoovis. Nelja korteriga 
majal on vahetatud katus, trepikoja 
aken ja remonditud korstnad. Kehtiv 
hindamisakt. Hind 37 800 €. Helista ja 
tule vaatama! Tel 512 1708

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  AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

SUVEREHVE

Suurem valik autosid:
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Nissan Note, 06/2009a. 1.4 (65kw), 
bensiin, manuaal, punane met. Sn: 
146 170km. 
Hind: 2990.-

Nissan Qashqai Acenta 4x4, 07/2012a. 
2.0 (104kw), bensiin, automaat, beež 
met. Sn: 244 450km. 
Hind: 6190.-

Peugeot 208 Active Plus, 10/2016a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, oranž met. 
Sn: 86860km. 
Hind: 6850.-

Renault Trafi c, 01/2014a. 2.0 (66kw), 
kaubik, 3kohta, diisel, manuaal, valge. 
Sn: 153 312km. 
Hind: 7990.-

Nissan Pulsar Visia, 09/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 84 400km.
Hind: 7990.-

Peugeot 2008 Active Plus, 06/2015a. 
1.4(50kw), diisel, manuaal, must  met. 
Sn: 64 360km. 
Hind: 8990.-

Nissan Pulsar, 04/2016a. 1.2(85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 
57962km. 
Hind: 9190.-

Kia Sportage, 02/2013a. 1.7 (85kw), dii-
sel, manuaal, pruun met. Sn: 160 090km. 
Hind: 9990.-

Nissan Juke Acenta Tech Pack , 
08/2015a. 1.6(86kw), bensiin, automaat, 
punane met. Sn: 39 998km. 
Hind: 9990.-

Nissan Qashqai Visia, 04/2016a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
48410km. 
Hind: 10 790.-

Nissan Qashqai Acenta, 02/2015a. 
1.2(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. 
Sn: 96 480km.
Hind: 10 990.-

Nissan Qashqai N-Tec,  01/2015a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, pruun 
met. Sn: 106 290km. 
Hind: 12 190.-

Peugeot 2008, 12/2019a. 1.2(61kw), 
bensiin, manuaal, valge met. Sn: 7km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 02/2017a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, valge met. 
Sn: 65 995km. 
Hind: 14 190.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 
1.2(96kw), bensiin, manuaal, pruun met. 
Sn: 40 860km. 
Hind: 14 950.-

Nissan Qashqai Tekna, 01/2017a. 
1.2(85KW), bensiin ,automaat, hõbeda-
ne met. Sn: 60 840km. 
Hind: 15 490.-

Dacia Duster Prestige, 02/2020a. 1.3 
(96kw), bensiin, manuaal, oranž met. 
Sn: 25km. 
Hind: 15 890.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), diisel, 
automaat, must met. Sn: 113 490km. 
Hind: 15 990.-

Nissan X-Trail Acenta Vision Pack, 
09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, manuaal, 
must met. Sn: 25 760km. 
Hind: 16 490.-

Honda CR-V, 01/2016a. 2.0 (114kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 
72 058km. 
Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja Tehnoloo-
gia pakett, 04/2017a. 1.6(120kw), ben-
siin, manuaal, hall met. Sn: 32 735km. 
Hind: 19 690.-

Nissan NV300 Working Star, 07/2018a. 
1.6(92kw), 9-kohta, diisel, manuaal, hall 
met. Sn: 29 555km. 
Hind: 21 990.-

Nissan Qashqai Tekna+, 01/2019a. 
1.3(117kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 9250km. 
Hind: 22 990.-

Nissan X-Trail 4x4 Tekna, 07/2017a. 2.0 
(130kw), diisel, automaat, nelikvedu, 
must met. Sn: 94 060km. 
Hind: 24 490.-

Nissan Navara Tekna, 02/2018a. 2.3 
(140kw), diisel, automaat, nelikvedu, 
pruun met. Sn: 8560km. 
Hind: 34 990.-

• Müüa remonti vajav korter Rummus. 
Otse omanikult, järelmaksu võimalus. Tel 
5624 4605

• Müüa maja Jõgeva lähedal. Tel 5817 2199

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

• Müüa maja Jõgevamaa Kalana otse 
omanikult, järelmaksu võimalus. Tel 
5624 4605

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

• Müüa 2kordne remonti vajav maja
Tõrma külas otse omanikult, järelmaksu 
võimalus. Tel 5624 4605

• 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

• Müüa suvila Jõgevamaa Pällu külas 
otse omanikult, järelmaksu võimalus. Tel 
5624 4605

• Müüa elamumaa Tõrma külas 1 ha 
otse omanikult, järelmaksu võimalus. Tel 
5624 4605

• Müüa maamaja vaikses kohas, koos 
kinnistuga. Tel 5335 9804

OST

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

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

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 9942

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

• Tegus noor pere soovib osta, Rakverest 
6 km raadiuses, maja/maa suurusega 
vähemalt 1 ha. Tel 5357 3579

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

•  Ostan maa või suvila Võsule. Maa peab 
olema piiranguteta. Hind sõltub asukohast 
ja seisukorrast. Pakkumine oleks: maa eest 
ilma kommunikatsioonideta kuni 10 000 €. 
Maa eest kommunikatsioonidega kuni 20 
000 €. Krundi eest suvilaga kuni 30 000 €. 
Telefon 506 2670

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile otse omanikult Vinnis 1toa-
line möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• Üürile anda 1toaline korter Rakveres. 
Tel 5886 3055

• Üürile anda 1toaline kõigi mugavustega 
korter Rakveres renoveeritud maja, kesk-
linnas. I korrus osaliselt möbleeritud, 
üksikule, pereta. Tel 5566 4114

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

• Anda üürile Jõgeva linnas ja alevis 1 ja 
2toalisi kortereid otse omanikult. Tel 
5624 4605

•Üürile anda heas seisukorras 2toaline
möbleeritud korter Rakvere kesklinnas 
5 korrusel. Maja renoveeritud, soodsad 
kõrvalkulud. Üürida vaid pikemaks 
ajaks. Hind 280 €. Tel 5559 3288

• Üürile anda 2toaline möbleeritud, val-
gusküllane korter Rakveres Pagusoo 9. 
Korter asub IV korrusel. Korteris ei ole lu-
batud suitsetada ega pidada lemmikloomi. 
Rohkem infot tel 5664 9830

• Omanikult anda üürile 2toaline 40,9m2 
ahjuküttega korter Rakveres vanalinna 
piirkonnas, hoovis grillimis võimalus. 
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 ahiküttega korter
Rakveres, Pikk 37, II korrus. Hind 200 € 
kuus. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline korter Vinnis. Tel 
503 9175

• Anda üürile Kohtla-Järvel 2toaline korter
oste omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Paides 2toaline korter ( Aia-
vilja) otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Lennuki tänaval 2toaline
möbleeritud korter oste omanikult. Tel 
5624 4605

• 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

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

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 Avant 2,0 TDI 04/2005.a 
103kW, automaat, universaal, must metal-
lik, hooldusraamat, kliima, püsikas, 4xel.
aknad, palju lisasid, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere 5903 7780

• 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 C3 09/2008.a, 1,4i, 54kW, 
bensiin, 5 ust, luukpära, hooldusraamat, 
konditsioneer, kehtiv ül. 07/2020, superö-
konoomne, soodsalt! Rakvere 5903 7780

• Müüa Fiat Stilo 09/2003.a, 1.6i, 76kW, 
bensiin, 3 ust, helehall met, täiuslik hool-
dusraamat, sõitnud ainult 139tkm, korralik, 
kehtiv ül. 09/2020, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere 5903 7780

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

• Müüa töökorras veoauto-kallur GAZ 
52, hind 2100 €, sõiduk asub Tapa vallas. 
Tel 5396 1293

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

• 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 sõiduauto Nissan Primera P12, 1.8, 
85kW, 2002.a. Tel 5332 4749

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

• Müüa Opel Vectra 2000.a. Tel 5695 7500

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

• Müüa Toyota Avensis Verso (2002) varu-
osi. Info tel 5822 2300

• Müüa Toyota Corolla Verso aastast 
08.2008. a, 2.2, 100kW, diisel, 6 käiku, 
manuaal käigukast, hõbedane metallik 
värv, veokonks. Heas seisukorras. Järgmine 
ülevaatus 04.2021. Tel 5198 4922, e-mail 
tom03@hot.ee

• Müüa Volkswagen Golf 5 Variant Trend-
line 1.9tdi 01/2008.a. 77kW, tumesinine 
metallik, turbodiisel, universaal, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, el.aknad, 
väga korralik, superökonoomne, soodsalt! 
5903 7780 Rakvere

VARUOSAD
• Ostan Volvo 850 esiporitiivad. Tel 5836 
4842

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

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Vajadusel 
puksiir! Paku julgesti! Tel 5565 9595

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

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

• Ostan igas seisukorras sõidukeid (seis-
nud, romud, heas korras jne). Romud 
kustutan arvelt. Huvi pakuvad ka vene 
autod. 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
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KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

* 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 

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

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

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.)

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Terapeutiline massaaž Rakveres. Info 
tel 5621 5040

• Hauaplatside ja hauatähiste hooldus. 
hauahool@gmail.com. Tel 5362 6502

• Muru niitmine ja trimmerdamine. 
Kui Teil endal pole aega muru niitmiseks, 
trimmerdamiseks teeme seda teie eest! 
Kui lapsed ja lapselapsed ei jõua eakamate 
koduhoovi korras hoida, tuleme selles osas 
appi! Lisaks veel puude ladumine ja muud 
vajalikud tööd! Hind kokkuleppel! Telefon 
5614 1430

VEOTEENUS JA RENT

• 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

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 kõiki lammutustöid koos prahi 
äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostan ehitustöid kõrvalhooned, sau-
nad, puukuurid, grillmajad, varikatused 
jne. Tel 5380 0863

• Teostame ehitus-ja remontöid, nii era-
mutes kui korterites. Santehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Tel 5808 5965

• Teostan lammutustöid koos sodi ära 
vedamisega. Tel 5380 0863

• Teostan fassaadide ehitust koos värvi-
misega. Tel. 5380 0863

• Treppide ja varikatuste ehitus. Tel 
5380 0863

• Sise-, välis-, vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus. Septikute ja mahutite pai-
galdus. Septikutel olemas eurosertifi kaat. 
Hinnad head. Tel 5808 5965

• 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

• 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

• Terasside, varjualuste ja kuuride 
ehitus. Tel 5553 0770

• Põrandatööd, parkett ja laudpõrandate 
lihvimine, lakkimine ja õlitamine. Tel 
5829 2584

• Terrasside, piirdeaedade, väliköö-
kide ja katusealuste ehitus. Ehitame 
ka väiksemaju ja saunu. Tel 5897 1123

• Korterite, vannitubade remont. Tel 
5553 0770

• Lammutustööd koos prahi äraveo-
ga. Tel 5553 0770

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

• Kodus miskit kõpitsemist? Abimees. 
Tel 526 0804

• Vannitubade remont. Tel 5633 1530

• Korterite remont ja talumajade 
renoveerimine. Tel 5633 1530

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

• 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

• 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 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-
Virumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone 
vundamentide rajamine. Tel 5693 8220. 
E-mail: Initex@hotmail.com

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

• Teostame ehitus ja remonditöid, teeme 
kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, 
santehnilisitöid, elektritöid. Samuti van-
nitubade 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

• 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
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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

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

• 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

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

MUUD TEENUSED
• Pakun väikeautoga sõiduteenust Tapa 
vallas. Haiglasse, arstile, raamatukokku, 
teatrisse jm. 50+ inimestele kellel on 
transpordiga raskusi. Kuulutus ei aegu, 
tel 5559 0811

• Pakun niitmis ja trimmerdamis teenust. 
Lisainfo tel 5380 3447

•  Mu r u  t r i m m e r d a m i n e  j a  v õ s a
lõikamine. Tel 5670 9080

• Hauaplatside ehitus ja- hooldus. Haua-
kivide puhastamine. Tel 526 0804

• Hauaplatside hooldus, hauakivide 
ja -piirete puhastus kalmistutel üle 
Eesti. Tel 5592 3491 hauaplatsihooldus@
muhkel.ee

• 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

•  Pööningute ja keldrite puhastus, 
samas ka prahi ära vedu. Tel 5553 0770

• 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

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 5672 7600

• Massaaži teraapia. Kui teil on seljava-
lud, sporditraumad, peavalud, õlavöötme 
valu, stress, käte/jala valu ja muud valud 
seotud kehaga siis kutsun teid ravile! Olen 
professionaalne massaaži terapeut, jah just 
terapeut kes on meditsiinilise haridusega, 
oma eriala õppisin Saksamaal ja täiendasin 
USA-s parimate spetsialistide juures! Pa-
kume ka lihtsat swedish massaaži! Tahad 
proovida midagi uut ja professionaalset 
siis kiirusta! Eelregistreerimine numbril 
5880 4094

• 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

• 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

• 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

• 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 sülearvu-
tite ost ja müük. Utiliseerime vana elekt-
roonikat. 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

• Müüa uus välisuks. Sobib avale 
90x210 cm, hind 230 €, asub Tapal. Tel 
5595 1893

• Müüa vähekasutatud trikiratas 230 € 
(poes 400 €). Tel 522 6500

• Müüa muruniiduk. Hind soodne. Tel 
5349 6065

• Müüa markiis 4x3m, beeži- halli trii-
buline, 1 suvi kasutatud. Hind 200 €. Tel 
509 1930

• Müüa dušinurk 90x90, kumer, mattklaas, 
madal alus+ fajanss valamu koos segistiga. 
Hind 120 €. Tel 509 1930

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

• Müüa suur ilus põdranahk. Tel 5388 
3775

• 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

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

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
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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)

*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 €)

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.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 Spectra S2 rinnapump (160 €) 
koos erinevate lisatarvikutega (piimahoius-
tamiskotid, pudelid, tagavara voolikud, 
kahes erimõõdus leheter pumbaotsad jm). 
Üksik- või kaksikpumpamise funktsioon, 
pumpamiskiiruse ja -tugevuse reguleeri-
mine, juhtmevaba akuga. Tel 5687 6068

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

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

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

• 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, mopeedi. 
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 
jalgratta. 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 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

• Ostan käsipumba vee pumpamiseks. 
Tel 5362 5301

OSTA
MÜÜ 

VAHETA
kuulutaja.kuulutused.ee

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 lõhutud küttepuid. Halu pikkus 
vastavalt kliendi soovile. Saadaval: hall 
lepp, must lepp, haab, kask. Hinnad alates 
35 €/ruum Lääne-Virumaa Väike-Maarja 
vald. Tel 5894 7652

• 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 küttepuud Ida-Virumaa, kuiv lepp
37 €, lepp 35 €, must lepp 38 €, kask 43 €. 
Miinimum 7 rm. Tel 5805 6547

• Müüa lõhutud küttepuud. Tel 506 
0177

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

• Müüa lõhutuid küttepuid. Tel 506 0177

• 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

• Müüa saetud, lõhutud metsakuiva 
kuuse ahjupuud. Tel 507 7961

• 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

EHITUS

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

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

• 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



Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud E-R 9-17

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

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
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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

ARVUSTUS

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

HINNAD RAKVERE TURUL 11. 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 3,00

Väike kurk (Poola) kg 2,00

Väike kurk (Eesti) kg 3,50 4,00

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 7,00 10,00

Arbuus (Maroko) kg 2,00

Mesi 700g purk 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 (13.06) müüb turul roosiistikuid roosiku-
ningas hr.REIN JOOST ja annab hüva nõu roosikasva-

tusest!

Puukool müüb turul viljapuude istikuid, maasika- 
ja vaarikataimi laupäeval (13.06) kella 10.00 – 11.30.

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Ostame 

parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.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

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa kompostmulda (sõnnik, 
põhk, hein, silo) koos transpordiga 
Lääne -Virumaa piires. Auto koorem 
(10m3), hind 380 €. Roela Agro OÜ, tel 
5356 8224

• Müüa mahesõnnikut. Tel 5685 8009

• Müüa sõiduauto kärutäis hobusesõn-
nikut. Hobusesõnnik sisaldab saepuru ja 
põhku. Hind kokkuleppel. Tel 5633 5159

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

LOOMAD

• Müüa viis lammast. Kolm utet, oinas 
ja utetall. Lääne-Virumaal. Tel 5636 0477

• Müüa kari lambaid. Tel 514 3787

• Müüa lemmikuks küülik. Tel 5388 3775

VANAVARA

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

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pak-
kuda 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, markidega 
ümbrikke. Ka kollektsioonidena. Teemad – 
linnavaated, pulmad, matused, inimesed, 
pühadekaardid, sõjaväelased jm. Täiskir-
jutused hinda maha ei võta. AITA TALLE-
TADA AJALUGU! Tel 5857 3749

TEATED

• Arli Puukool müüb viljapuid,-põõsaid, 
maasika-, vaarika-,mustika-,viinapuu-ja 
ilutaimi laupäev, 13.06 Rakvere turg 10.00-
11.30, Tamsalu 12.00, Väike-Maarja 12.45, 
Laekvere 13.15, Roela 14.00. Info, tellimine 
518 8465, ahaak59@hot.ee

• Taaskasutuskauplus Maara Rakveres, 
Laada 14 vana turuhoone, Laada tn 
poolt otsast sissekäik- müügil hea valik 
jalgrattuririideid, pluusid, kombinesoonid, 
püksid, kindad

Südamlik kaastunne 
Laurale, Rihole, 

Galinale ja lastelastele 
isa ja vanaisa 

URMAS LAANEMETS
kaotuse puhul. 

Tiina ja Diana perega

Annemäe aiand 
müüb 

kalmistu lilli 

E-L 9-15

muul ajal kokkuleppel

Tel 506 9685, 
5648 7435

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

Kinod on taas avatud ja alus-
tuseks võiks soovitada (või 
ka hoiatada) sellist filmi nagu 
„Kadunud prints“.

See on prantsuse film ning 
siit tuleb ka kas soovitus või 
hoiatus. Prantsuse filmid on 
alati sellised… kuidagi prants-
laslikud. Mis tähendab, et 
seda tuleks vaatama minna 
vastava eelhäälestusega. Teid 
ei oota nii tempokas lugu ja 
nii pöörased seiklused nagu 
Hollywoodi toodangu puhul, 
kindlasti on mängus armastus 
ja kindlasti on kogu film pal-
ju teatraalsemas kastmes kui 
peaaegu kõik mitte-prantsuse 
filmid. Nii ka seekord.

Kui teile on meeltmööda 
prantsuse kino, siis minge 
kindlasti. Siiski, üks hoiatus 
veel, see on pigem täiskasva-
nute muinasjutt. Lastel võib 
igav hakata ja ega väiksemad 
ei jõua ka veel tiitreid nii kii-
resti lugeda. Eeskätt aga on 
film suunatud täiskasvanud 
lapsevanemaile, kelle võsuke 
hakkab jõudma murdeikka. 
Puberteediealisi see film vae-
valt et kõnetab, nemad ilm-
selt vaatavad, et tobe värk.

Lugu on selline, et ühes 
linnas elab leskmees, kes kas-
vatab üksinda tütart. Alguses 
on tüdruk väike, isa jutustab 

talle igal õhtul muinaslugu 
ja samal ajal elustuvad kuskil 
paralleelses muinasjutumaa-
ilmas need tegelased, kellest 
isa jutustab. Printsess, prints, 
head ja pahad, nagu muinas-
jutus ikka. Siis aga on tüdruk 
juba suuremaks kasvanud ja 
teatab, et ta ei soovi enam õh-
tujuttu. See vallandab kaose 
nii isa emotsioonides kui ka 
paralleelmaailma muinasjutu-
printsi elukorralduses.

Loo muudab omanäoliseks 
see, et eelkõige keskendutak-
se lapse kasvuraskuste puhul 
just isa emotsioonidele ning 
seda peamiselt läbi muinas-
jutuprintsi kannatuste visua-
liseerimise. Siin ei ole mit-
te laps see, kes peab toime 
tulema oma keerulise tun-
deeluga murdeeas, nagu ha-
rilikult need coming-to-age
tüüpi filmid (ehk murdeea 
lood) on. Siin on peategela-
seks siiski isa ja fookuses isa 
läbielamised.

Linateos on üldiselt lusta-
kas võtmes, siin on küll ka pi-
saraid ja kerget meeleheidet, 
kuid see on siiski laetud loo-
tusest ja optimismist, nii et 
depressiivset kogemust sellest 
filmist kindlasti ei saa. Nagu 
muinasjuttudes ikka, on ka 
sellel lool õnnelik lõpp.

Peategelast, isa ja print-
si mängib Omar Sy, kes on 
kindlasti hulgale Eesti ki-
nosõpradele suureks lem-
mikuks tema suurema läbi-
murderolli järgi filmis „1+1 
on pere“. Teate küll, see lugu, 
kus on torisev raske haiguse-
ga ratastoolis rikkur, kellele 
palgatakse uus hooldaja ja 
kuidas nad omavahel tasapisi 
sõbrunevad. Kadunud prints 
meenutab õige pisut seda 1+1 
filmi, kuid päris samalaadset 
elamust oodata ei tasu, jääb 
palju lahjemaks.

Režissöör on filmil Michel 
Hazanavicius, kelle kontol 
on muuseas ka üks Oscari 
võit filmiga „Artist“ (2011). 
Meeldetuletuseks – see oli 
mustvalge tummfilm, väga 
mõjus. Paraku jääb „Kadunud 
prints“ „Artisti“ kõrval ikka 
väga lahjaks, kui lähete seda 
vaatama sooviga saada suurt 
kunstilist elamust, siis sellest 
jääte seekord kohe kindlasti 
ilma.

Niisiis, tegemist on üsna 
keskpärase filmiga, mis siin 
ikka pikalt keerutada. See on 
sisult soe ja sümpaatne, tore 
lookene, kuid ilmselt mitte 
see linateos, mis väga suurt 
elamust pakuks. 

Margit Adorf

Muinasjutt suureks kasvamisest
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KUHU MINNAPAKUN TÖÖD 

• Pakume tööd puiduhakkuri ope-
raatorile. Info tel 506 7437

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

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

• Pakun tööd meesterahvale, korte-
ris pisiremondi töid. Tasu tunnitöö 
alusel. Tel 5614 5186

• Tööd saab trimmerdaja. Tel 
5360 0003

• Töö puhastusteenindajatele ja 
eritöölistele Tapal ja Rakveres. 
SOL Baltics OÜ ootab oma kollek-
tiivi suveks eri- ja välitöölisi Tapale 
ja Rakverre. Otsime ka puhastus-
teenindajaid Tapale. Erinevad töö-
aegade variandid. Küsi lisa eri- ja 
välitööde kohta töödejuhataja Lialt, 
tel 5194 3370. Töödejuhataja Kaja 
vastab Tapa puhastusteenindaja 
küsimuste korral, tel 5302 5735. Või 
täida palun ankeet kodulehel www.
sol.ee/vabadtookohad/. Värbamis-
keskuse tel 6747399

 • Muutuste tuules olev Tapa 
Pihlakodu (endine Viru Haigla) 
ootab oma meeskonda tubli 
medõde. Saada oma sooviaval-
dus mari@pihlakodu.ee või he-
lista 5191 6642

• Vajan ehitajat vannitoa remondiks 
Vinnis. Täpsem info tel teel. Tel 
5624 4605

• Pakume tööd hakkeveoki juhile. 
Info telefonil 506 7437

OTSIN TÖÖD

• Ehitusmees kogemustega ot-
sib tööd (oma tööriistad ja auto). 
Tel 5367 0297

BIORE TERVISESTUUDIO
12. juuni dr Olena Andrejeva vastu-
võtt
29. juuni kell 8.15 seljaabi-kiroprak-
tiku Artur Grigorjani vastuvõtt
30. juuni 9.15 nõelravi terapeudi 
Arina Grigorjani vastuvõtt
Biore jaanipuhkus 20.–28. juuni

Reg tel 50 179 60, www.biore.ee
Laada 5, Rakvere

LÄÄNE-VIRUMAA SPORDIVE-
TERANIDE KOONDIS
14. juuni kell 10 Kadrinas koroona 
meistrivõistlused
16. juuni kell 18 Rakveres disc-golfi 

meistrivõistlused
25. juuni kell 18 Rakveres petanki 
meistrivõistlused
25.–26. juuni kell 17 Rakveres kerge-
jõustiku meistrivõistlused
15. august kell 10 Rakveres male 
meistrivõistlused
8.–9. augustil osaleb SVK võistkond 

ESL-i 53. spordimängudel kuuel 
spordialal Võrus
29.–30. august Madsa suvemängud
27. september kell 12 start staadio-
nilt Tarvakõnd 2020
Kõikidel üritustel registreerimine 
kohapeal. Info tel 53 585 989, Maie
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• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

Avatud: E-R 9-18, L 9-15
Rakvere, Turu plats 5

Tel 5647 3004

Kõik
eelmise aasta

JEVA
ranitsad

-25%

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

TAGAKAMBRI

KANGALAAT

12.-13.

15.-16. juun

jajuunil

il

kaupluse A&E Kangad

Rakveres, L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

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

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

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R L

P

- 9-17, 9-12

suletud

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat 17.06 ja 01.07
B-kat e-õpe 25.06 ja 16.07

Esmaabi koolitus 10.07 ja 24.07
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•

algab 11.07.2020 kell 10.00

• algab 20.07.2020 kell 18.00

• algab 4.08.2020 kell 18.00

• algab 7.07.2020 kell 18.00

• sõiduki rent eksamiks

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria

(35h)

(traktor)

(buss)

(traktor)
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