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TÄNA MAAILMAS

VAALA KESKUS
Lõõtspilli 2, Rakvere

JA ANI-
PÄEVA 
LAAT

19. – 21. juuni

EESTI, LÄTI, LEEDU KAUPMEHED
TÖÖSTUSKAUP, TAIMED JNE

Külastage meie kauplusi Vaala keskuses!

1 Ralliautod võivad tutvuvad kiirus-
katsetega ainult alates reedest, 3. 

juulist kella 10–18. Maksimaalne lubatud 
liikumiskiirus tutvumisel on 80 km/h 
ja seda on vähendatud hoovidest ning 
õuealadelt läbisõidul kuni 50 km/h, mõ-
nes kohas ka kuni 30 km/h. Kõik kiiruse 
ületamised fikseerib GPS jälgimissüs-
teem ja karistus on 25 eurot iga ületatud 
km/h eest. Kiiruskatsete toimumiskoh-
ti ei avalikustata ajakirjanduses enne 
rallinädalat.

2 Raja ääres elavad inimesed, ärge 
jätke lapsi ja vanureid ning kodu-

loomi järelvalveta ka tutvumise ajal 
ja liikluses olge nendel lõikudel eriti 
tähelepanelikud.

3 Ralli toob kaasa liikluskorralduse 
muudatusi, seetõttu jälgige liik-

luskorraldajate märguandeid. Ajutised 
liiklusmärgid, keelualad ja rajapiirded on 
rallil selleks, et tagada pealtvaatajate ja 
kogu ralli ohutus.

4 Võistluse ajal kui kiiruskatse rada on 
suletud:

• Pealtvaatajad võivad vaadata kiirus-
katset ainult selleks korraldaja poolt 
ettevalmistatud aladel ja need on 
ainult turvalindi taga.

• Täitke ralli turvatöötajate kor-
raldusi, need on täitmiseks, mitte 
vaidlustamiseks!

• Kui kuuled turvatöötaja poolt anta-
vat vilesignaali, siis on ralliauto juba 
lähedal. Kontrollige üle kas olete ikka 
ohutus kohas – turvalindi taga.

• Ärge minge turvalindile liiga lähedale, 
sellega võite turvalindi katki teha.

• Ärge seiske väliskurvides, rajale liiga 
lähedal, kohtades kus ei ole turvalinti 
või on märk „Pealtvaatajate keeluala“.

• Pealtvaatajatele valmistatakse ette 
spetsiaalsed vaatamiskohad. Eu-
roopa parim ja ka kõige turvalisem 
koht ralli jälgimiseks on Kehala 
autospordikompleks.

• Keelatud on liikuda piki võistlustrassi 
ja ületada seda ilma turvatöötaja loata.

• Spordivõistlusel viibimine ja alkohol 
ei käi kokku!

• Ärge jätke lapsi, vanureid ja 
koduloomi järelvalveta.

• Kiiruskatseid vaatama minnes palu-
me parkida autod võimalikult teeserva 
lähedale ja ainult paremasse teeserva 
(kui sõidate kiiruskatse suletud teeosa 

Ohutusjuhised pealtvaatajatele ja info ralliraja ääres 
elavatele inimestele Grossi Toidukaubad Viru ralli ajal 4. juulil

suunas), et vastutulevatele suurtele 
päästeautodele ja teistele operatiivsõi-
dukitele oleks tagatud vaba väljapääs 
kiiruskatselt. Ühelt kiiruskatselt teisele 
sõites ära ületa lubatud sõidukiirust –
Sinu tegemisi jälgib valvas Eesti 
politsei.

• Ka jalgratastega ning ATV-dega ei tohi 
sõita kiiruskatsetel ja neid ületada ilma 
turvatöötaja loata.

• Arvestage tuleohuga. Metsaalune pole 
lõkke tegemiseks, grillimiseks ega 
suitsukonide mahaviskamiseks.

• Kui teist möödub rohelise vilkuriga 
auto, alles siis on võistlustrass avatud 
tavaliikluseks, sõltumata algsest välja-

kuulutatud sulgemisajast.

• Kui kiiruskatsel juhtub õnnetus ja on 
näha, et võistlejad vajavad kiirabi sek-
kumist ning seal ei ole läheduses turva-
meest, siis anna sellest teada telefonil 
112. Nemad juba võtavad ühendust 
korraldajatega.

• Kui raja ääres elavatel inimestel on vaja 
kiirabi või päästeameti abi, siis helis-
tage 112. Kokkuleppel häirekeskusega 
kiiruskatse peatatakse ja teid abistatak-
se võimalikult ruttu.

• Rakvere linna elanikud, ärge palun 
parkige oma autosid kiiruskatsena sõi-
detavate tänavate äärde alates laupäe-
val kella 18-st. Kõik kiiruskatse äärde 

jäävatel tänavatele parkivad autod 
oleme sunnitud teisaldama kella 18 ja 
18.30 vahel.

• Kiiruskatse marsruut Rakveres:
Linnuse tn – Vallikraavi tn – Annemäe 
tee – Tõusu tn – Pikk tn – Silla tn – 
Kastani pst – Silla tn – L. Koidula tn – 
Gümnaasiumi ringtee – Võimla tn – 
Kastani pst.

Korraldaja teeb kõik, et see spordivõist-
lus kulgeks ohutult ja vabandame juba 
ette tekkivate ebameeldivuste pärast, mis 
on seotud teie tavaelu häirimisega.

Meeldivaid rallielamusi ja kohtumis-
teni ralliraja ääres ohutus vaatamiskohas!

Viru Ralli korraldusmeeskond

Viru ralli teede sulgemise info
VINNI VALLAS
SS 1/6 Sonda – Lavi – Ohvriallika, tee suletud laupäeval 04.07 kell 9.00–17.30.
SS 2/4 Sae – Aravuse – Männikvälja, tee suletud laupäeval 04.07 kell 9.30–15.30.
SS 3/5 Vinni – Saueaugu - Kehala, tee suletud laupäeval 04.07 kell 15.00–17.30.

RAKVERE LINNAS
SS 7 Rakvere linn – tänavad suletud 04.07  vastavalt skeemile 18.00–20.00.

Palume mõistvat suhtumist!

2010: kroonprintsess 
Victoria astus abiellu
T änane päev on mitmekordselt tähtis Rootsi Kuningriigile. Kümme aastat 

tagasi, 19. juunil 2010 abiellus Rootsi kroonprintsess Victoria oma väljavali-
tuga, aga täpselt samal kuupäeval 34 aastat varem, 19. juunil 1976. aastal olid 

abiellunud Victoria ema ja isa.
Täna kümme aastat tagasi peeti Stockholmis suure pidulikkuse ja laia ulatuse-

ga Rootsi troonipärija, kroonprintsess Victoria pulmi. Sellest kogunes osa saama 
kümneid tuhandeid rootslasi ja turiste. Printsessi abikaasale, endisele personaal- ja 
fitnessitreenerile Daniel Westlingile kingiti seoses abiellumisega Rootsi printsi ja 
Västergötlandi hertsogi tiitlid.

Need pulmad kujunesid kõige uhkemaks ja luksuslikumaks abielutseremoo-
niaks, mida oli peetud Euroopa kuningakodades viimase 30 aasta jooksul. Eelmi-
sed sama ulatusega pulmad peeti 1981. aastal, kui Suurbritannias abiellusid Walesi 
prints Charles ja leedi Diana.

Kroonprintsessi olid Rootsi saabunud õnnitlema enam kui 1100 külalist, kelle 
hulgas oli esindajaid Hollandi, Belgia, Norra, Taani, Jaapani, Suurbritannia, His-
paania, Jordaania, Saksamaa, Monaco ja teiste riikide kuningakodadest ja aristo-
kraatlikest suguvõsadest.

Pulmatseremooniat kanti üle enam kui 30 telekanalil, kuid sellele vaatamata 
olid Stockholmi tänavatele tulnud kümned tuhanded inimesed, et vahetult kõigest 
osa saada ning tervitada Victoriat ja tema abikaasat. Suurte rahvamasside tõttu oli 
ka palju tähelepanu pööratud turvalisusele ja julgeolekule, mille eest kandsid hoolt 
enam kui 7000 politseinikku ja 5000 vabatahtlikku.

Victoria oli abielludes 32- ja tema väljavalitu Daniel 36-aastane. Nad kohtusid 
2002. aastal. Kroonprintsessi noorem õde Madeleine alustas treeninguid Stock-
holmi klubis Master Training, kus oli treenerina ametis Daniel. Õe eeskujul hak-
kas ka Victoria võtma eratunde Danielilt ja peatselt armuti.

Kuigi ajakirjanduses ilmus aeg-ajalt lugusid Victoria poiss-sõpradest, siis 
kroonprintsess ise keeldus oma eraelu arutamisest meedias. Kui näiteks tuli ilm-
siks tema suhe Danieliga, siis teatas Victoria: „Me oleme head sõbrad, aga rohkem 
ei ütle ma midagi.“ Hiljem on Victoria intervjuudes jutustanud, et nende puhul ei 
saa rääkida armastusest esimesest silmapilgust, vaid tegu oli olnud pikaajalisema 
protsessiga. Aga 2002. aastal jäid armunud noored paparatsofotograafide vaate-
välja ning puhkes väiksemat sorti skandaal.

Meediakajastuste kohaselt ei tahtnud kuningapere n-ö tavainimest endi hulka 
esialgu vastu võtta. Seda vaatamata sellele, et vanemad olid Victoriasse suhtunud 
alati heatahtlikult ja leebelt. Selle üheks põhjuseks oli ilmselt asjaolu, et printsessi 
lapsepõlv ja noorusiga polnud kuigi kerged.

Nimelt diagnoositi Victorial düsleksia, mis tähendab lugemis- ja kirjutamis-
raskusi. See haigus on päritav ja selle all kannatab ka printsessi isa, kuningas Carl 
XVI Gustaf. Esmakordselt tunnistas Victoria oma düsleksiat 2002. aastal ühel kooli-
kiusamise konverentsil, kui ta teatas, et oli arvanud, et on loll ja aeglane, kuna ei 
saa kooliülesannetega hakkama. Printsessile palgati spetsialistist õpetaja ja teda ra-
viti kaua. Aga 1990. aastate lõpus tabas Victoriat uus häda – anoreksia.

Võib-olla oleks kuningakoda olnud Victoria vastu rangem ja polekski andnud 
abiellumisluba, kuid sündmustesse sekkusid kuninga ja kuninganna nooremad 
lapsed. Printsess Madeleine ja prints Carl Philip protesteerisid selle vastu, et neil 
nihkub võimalus abiellumiseks kaugemasse tulevikku. Asi oli nimelt selles, et 
Rootsi seaduste järgi peab esimesena abielluma kuningapere vanem laps ja alles 
seejärel tohivad pulmi pidada nooremad võsud. Aga tol ajal oli Madeleinel kavas 
välja kuulutada kihlus, mis oleks ära jäänud, kui Victoria poleks abiellunud. Mui-
de, Madeleine tühistas oma kihluse veel samal aastal.

Victoria ja Danieli pulmapäev polnud valitud juhuslikult, sest 19. juuni on aja-
looline päev Rootsi kuningapere liikmete jaoks. Nimelt astusid sel päeval 1976. 
aastal abiellu ka Victoria vanemad – praegune kuningas Carl XVI Gustaf võt-
tis naiseks brasiilia-saksa päritolu ärimehe tütre Silvia Sommerlathi, kellest sai 
kuninganna Silvia.

Aga samal päeval, 19. juunil on Rootsis sõlmitud veel kaks kuninglikku abielu. 
Aastatel 1859–1872 Rootsit valitsenud kuningas Karl XV abiellus 19. juunil 1857. 
aastal Hollandi printsessi Louise’iga ning 1823. aastal võttis tulevane kuningas Os-
kar I endale naiseks Leuchtenbergi hertsoginna Joséphine’i.

Allan Espenberg
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MUST KROONIKA

MÕNE REAGA

Võidupüha tähistamine on 
tänavu teistsugune – vaik-
sem ja väiksem. Siiski saa-
detakse üle Eesti laiali või-
dutuli, mida sel korral kan-
navad Noorte Kotkaste orga-
nisatsiooni esindajad.

Liisi Kanna

Tulenevalt koroonaviiruse tõttu keh-
testatud piirangutest avalike ürituste 
läbiviimisel, ei saa sellel aastal toimu-
da traditsioonilist võidupüha paraadi 
ja maakaitsepäeva üritusi. Võidupüha 
tähistamine 2020. aastal toimub tagasi-
hoidlikumalt, aga samas ajaloolisi tradit-
sioone järgides.

Võidupüha üritused saavad alguse 23. 
juuni hommikul kell 7, kui naiskodu-
kaitsjad ja kaitseliitlased heiskavad Eesti 
lipu igasse maakonnakeskusesse. Tallin-
nas süütavad seejärel noorkotkad tikkude 
või välgumihkli abita muinastule ning 
kaitseminister ja kaitseväe juhataja anna-
vad tuletoojatele üle Võidutule medalid. 
Kuna sel aastal tähistab Noorte Kotkaste 
organisatsioon 90. sünnipäeva, on tule-
toojateks sedapuhkus igast maakonnast 
üks noorkotkas ja noortejuht.

Kell 11 ühendatakse Kadriorus pre-
sidendi lossi ees muinas- ja mälestustuli 
võidutuleks ning seejärel saadab presi-
dent Kersti Kaljulaid võidutuled igasse 
maakonda. Ka sõjaeelses Eesti Vabariigis 
oli võidupüha keskseks sündmuseks just 
presidendi poolt Kadriorust võidutule 
laialisaatmine.

Võidutule saabumine 
Virumaale
Lääne-Virumaal saabub võidutuli Rak-

Rakvere linn soovib arendada kaasavat valitsemist
Rakvere linn soovib arendada avatud ja kaasava valitsemise põhimõtetest lähtuvat 
valitsemist (mis tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis koda-
nikega), ning läbi selle tagada juhtimisotsuste parem kvaliteet.

Linnapea Triin Varek: „Tähtis on kaardistada tänane olukord ja jõuda hea 
tulevikulahenduseni – et tekiks avatud valitsemise tulevikupilt. Meile võib tundu-
da, et kaasame piisavalt, aga see ei pruugi nii olla. Tark on teada saada, kus on 
kitsaskohad ja mida saab paremini.“

Abilinnapea Andres Jaadla sõnul on kaasava valitsemise põhimõtted olulised 
tagamaks elanike rahulolu, tõstmaks usaldust kohalike institutsioonide vastu ja 
muutmaks Rakvere linna pakutavad teenused kodanikukesksemaks. „Tähtis on 
luua ühtsed põhimõtted, kuidas kohalikke elanikke ja kogukondi paremini ja tõ-
husamalt kaasata,“ lisas ta.

Mullu novembris esitas Rakvere linnavalitsus Riigi Tugiteenuste Keskusele 
projektitaotluse „Kaasava valitsemise põhimõtete rakendamine Rakveres“, mis sai 
positiivse rahastusotsuse veebruaris. Toetusraha saadi 8 542 eurot.

Projektis seatud eesmärkide saavutamiseks alustas linnavalitsus aprillikuus 
koostööd DD StratLabiga, mille tulemusena valmib käesoleva aasta lõpuks Rak-
vere linna avatud valitsemise ja kaasamise tegevuskava. Selle koostamise protsessi 
üheks etapiks on ka fookusgrupi intervjuude ja laiapõhjalise küsitluse läbiviimi-
ne Rakvere elanike seas. Küsitlusele oodatakse vastama kõiki rakverlasi, seda saab 
teha 30. juunini linna kodulehelt leitava vormi veebikaudu.

Kaasamise tegevuskava koostamise protsessi ja tegevuste väljatöötamist koordi-
neerib linnavalitsuse poolt kokku pandud juhtgrupp. Projekti on partnerina kaasa-
tud Lääne-Viru Arenduskeskus.

Kuulutaja

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
17. juunil teatati politseile, et 16. juunil lõi Haljala valla majas 63-aastane mees oma 
abikaasat. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

16. juunil sai politsei teate, et 14. juunil lõi Vinni vallas tundmatu mees 28-
aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaal-
menetluse käigus.

15. juunil sai politsei teate, et Tapa valla kortermajas lõi 43-aastane isa oma 
21-aastast poega. Isa on kahtlustatavana kinni peetud.

Tänavugi jagatakse võidutuld

M uinastule süütamisest, või-
dutule medalite üleandmi-
sest ning võidutule saatmi-

sest maakondadesse on võimalik osa 
saada ERR-i portaali kaudu. Rakve-
res toimuvat saab jälgida Viru maleva 
Facebooki lehel.

Võidutule saabumine Lääne-Viru-
maa Vabadussõja mälestussammaste-
le, kust elanikud saavad minna jaani-
lõkkele tuld võtma:
Haljala 15.05
Kadrina 15.05
Viru-Nigula 17.00
Rakvere 14.55
Väike-Maarja 15.15
Tapa 15.20
Viru-Jaagupi 15.10
Rägavere 15.15

Võidutule toojad Virumaal noortejuht Riho Valdok (paremal) ja noorkotkas Siim Kruusmann. Foto: Seidi Lamus-Tšistotin

veresse Kaitseliidu Viru maleva ette, kus 
toimub tule jagamine omavalitsusjuhti-
dele, kes omakorda viivad selle oma valla 
Vabadussõja ausambale, kuhu Kaitselii-
du poolt on eelnevalt asetatud kimp ja 
küünal.

Kaitseliidu Viru maleva pealik 
kolonelleitnant Jaanus Ainsalu kutsus 
üles olulist päeva tähistama rahulikult. 
„Selle aasta võidupüha ei jää pidama-
ta, kuid tehkem seda suure südamega ja 
väikses ringis,“ sõnas malevapealik.

Lääne-Virumaale toovad tule noor-
kotkas Siim Kruusmann Kadrina rüh-
mast ning Tamsalu rühma noortejuht 
Riho Valdok.

Riho astus Viru maleva noorliik-
meks aastal 2015 ja hetkel on ta Tapa 
malevkonna tegevliige. Lisaks tegevu-
sele Kaitseliidus panustab Riho noorte-
le ehk järelkasvule. Ta on Viru maleva 
Noorte Kotkaste aktiivne ja pühendunud 
noortejuht ning rühmapealik. Rühma 
juhib ta alates 2017. aastast ja rühma-
pealikuna kasutab ta oma kogemusi ning 
oskusi – tema ideedele rajatud maleva-
põhised suurlaagrid pakuvad noorliik-
metele palju põnevust, väljakutseid ning 
erinevaid oskusi.

Siim Kruusmann lõpetas Kadrina 
keskkoolis 9. klassi. Ta on käinud abis 
tutvustamas Noorte Kotkaste tegevust 
nii koolis kui ka erinevatel sündmus-
tel. Siim on eeskujuks teistele maleva 
noortele, igati õpihimuline ning sooviga 
oma silmaringi laiendada. Laagrites saa-
dud tarkusi ja oskusi on ta andnud edasi 

noorematele kotkastele. Rühmalaagrites 
meeldib Siimule oma kokakunsti näidata 
ning ka puidutööst ei ütle ta kunagi ära. 
Siim on osalenud erinevatel matkadel, 
laagrites, võistlustel ja õppustel.

Võimalust olla tänavu tuletoojaks 
hindab noormees väga kõrgelt. „Mulle 
tähendab tule toomine väga palju, kuna 
sind valitakse välja kogu malevast, ning 
seda saab teha ainult üks kord elu,“ sõnas 
Siim.

Tuli teeb Tapa vallas tiiru
Kui võidutule jõudmist maakondadesse 
organiseerib Kaitseliit, siis selle kogu-
konda viimine on omavalitsuste teha. 
Kui valdavalt jagatakse kohalikele võidu-
tuld ausammaste juures, siis näiteks Tapa 
vallas on otsustatud see inimestele n-ö 
koju kätte viia. Peatus tehakse kaheksas 
keskuses.

Tapa valla kultuurispetsialist Indrek 
Jurtšenko rääkis, et selleks mõtteks andis 
inspiratsiooni möödunudaastase laulu-
peo tule teekond, mille käigus samuti 
mitmetes paikades peatuti. Ning kuna 
tänavu jaanitulesid korraldada ei saa, ot-
sustati pühasid teistmoodi tähistada.

„Tegelikult on ju alati 23. juunil foo-
kuses võidutuli – isamaaline aspekt. Pidu 
saab igaüks oma koduhoovis ka pidada,“ 
toonitas Jurtšenko võidupüha olulisust. 
„Keerulisel ajal tuleb anda lootust ja olla 
eeskujuks. Kasvõi väikeste asjadega. 
Meie sõnumiks on, et oleme inimeste 
jaoks olemas,“ lisas ta.

„Kõigisse küladesse me ei jõua, neid on 

vallas 50, lisaks alevid ja kaks linna. Nii 
tekkis peale ühist mõttevahetust valla-
vanemal Riho Tellil, kultuurikeskuse 
direktoril Edmar Tuulel ja mul idee, et 
võiks valla suuremad kandikeskused läbi 
käia,“ jätkas kultuurispetsialist.

Tule teekonda saadab Tapa linna or-
kester ning paiguti teevad tervitusüles-
aste veel paar esinejat. Lisaks osalevad 
minirongkäigus mõned militaarsõidukid 
Taani kuningriigi kaitseväe üksusest. 
„Hiljuti korraldasime ühe ürituse koos 
Taani liitlastega ja pöördusin ka nüüd 
nende poole ning meie mõttega tuldi 
kaasa,“ rääkis ta.

„Koostöö taanlastega on ka üksteise 
parim tundmaõppimise viis, kus meie 
õpime tundma nende kultuuri, täht-
päevi ja traditsioone ning nemad meie 
omi. Näiteks jaanipäeva peavad sar-
naselt eestlastele ka taanlased,“ lisas 
kultuurispetsialist.

Indrek Jurtšenko märkis, et Tapat 
võiks nimetada teatud mõttes militaar-
pealinnaks. „Militaarobjekti olemasolu 
meie vallas pean ma tugevuseks, tu-
leb näha koostöökohti,“ lausus vallae-
sindaja. Kultuurispetsialist nentis, et 
kaitsejõudude paiknemine Tapal loob 
paremad võimalused ka noorte kaasa-
miseks isamaalistesse tegevustesse, mida 
peaks veelgi enam kasutama. „Et õpeta-
da uuele põlvkonnale kodukoha ajalugu 
ning ajalugu laiemalt. Näitlikustavad 
tegevused aitavad õpitut kinnistada,“ 
arutles Jurtšenko, viidates ühtlasi Tapa 
Männikumäel peetud Eesti suurimale 
näidislahingule.
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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

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

SUVEREHVE

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

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

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

• 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 Kundas 2toaline korter Eha tn, IV kor-
rus. Aknad vahetatud, remonditud, rahulikud 
naabrid. Tel 5592 3454

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

• Müüa suur (61,5 m2) 2toaline korter 
Kiius, Torni tänaval. Korter on läbi maja 
planeeringuga. Hind 45 000 €. Kontakt tel 
526 6012

• Müüa korter Kundas, Kalda, 18,5 m2, asub 
II korrusel. Korter on 2toaline. Korter vajab 
remonti. Asukoht väga hea - Grossi pood vastas, 
kool 200 m, meri 2 km. Korteris keskküte, aga 
olemas ka töökorras puupliit ja ahi. Uued aknad. 
Hind 6000 €. Kontakt Roman, tel 5330 0293

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter Uudekülas 
(Tamsalust 1,5 km kaugusel) looduskaunis 
kohas, vanas mõisa pargis. Korteri juurde kuu-
lub kelder, kuur ja aiamaa. Hind 3000 €. Info 
telefonil 5347 1765

• Müüa 2toaline (38 m2) ahjuküttega korter 
Tamsalus Paide mnt 7. Korter asub I korrusel, 
korteri juurde kuulub suur aiamaa, kelder ning 
garaaž. Hind 5000 €, huvi korral võtta ühendust 
telefonil 5390 9855

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

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

• Müüa looduskaunis Jõgeva alevikus väike 
(55,5 m2) 3toaline korter. Korter asub 2018. a. 
renoveeritud maja II korrusel. 100 m kaugusel 
kauplus, lasteaed, Pedja jõgi. Hind kokkuleppel. 
Kontakt tel 551 6555

• Müüa maja Jõgeva lähedal. Tel 5817 2199

• Müüa maja Rakvere linnas, II korrust, kesk-
küte. Tel 5680 1956

• Müüa Kunda lähedal pooleli oleva remondiga 
rehielamu. Helistada saab telefonidele 5667 
3023 või 58515145

• 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 maamaja vaikses kohas, koos kinnis-
tuga. Tel 5335 9804

OST

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

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

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

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

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

ANNAN ÜÜRILE
• 1-20 töömeest saavad öömaja Rakvere kesk-
linnas. Korralik elamine. Tel 516 4685

• Üürile anda Rakveres 1toaline korter. Tel 
5886 3055

• Anda üürile 1toaline kõigi mugavustega 
möbleeritud korter Sõmerul renoveeritud 
majas, 180 €+ kommunaalmaksud. Tel 523 4376

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

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

• Omanikult anda üürile 2toaline 40,9 m2 ahju-
küttega korter Rakveres vanalinna piirkonnas, 
hoovis grillimis võimalus. Möbleeritud, üür 200 
€ + KÜ poolt esitatud arve ja elekter. Lepingu 
sõlmimisel vajalik 1 kuu ettemaks + 1 kuu ta-
gatisraha, kokku 400 €. Tel 5664 9966   

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

• Anda üürile 2toaline mugavustega möbleeri-
tud korter Rakvere kesklinnas. Üüri hind 230 €+ 
kommunaal teenused. Info 527 0058

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

• Üürile anda 2toaline korter Vinnis. Tel 503 
9175

• Anda üürile otse omanikult 2toaline ahjuküt-
tega korter Kadilas. Tel 513 7633

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega möbleeritud 
korter Laekveres. Üüri hind 100 € + elekter ja 
vesi. Info 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, trepi-
koda lukus, hind sisaldab: vett. Soovi korral 
saab ka 1-3 tuba. Info 502 1751

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Ford Mondeo, luukpära. 2002, manuaal. 
Autol äsja vahetatud sidur, uued küünlad ja 
juhtmed. Vahetatud esimesed pidurikettad ja 
klotsid. Hästi hoitud ja hooldatud. Ülevaatus 
kehtib järgmise aasta aprillini. Kliima töötab. 
Hind 1400 €. Tel 5343 2135

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

• Müüa Mercedes-Benz E 200, 2.1, 90kW, 
2005. a, diisel, tagavedu, automaat. Auto 
korraliselt hooldatud ja tehniliselt heas 
korras. 2019. a vahetatud: vedrud ja amor-
did, pidurikettad koos klotsidega, roo-
liotsad (sisemised, välimised), tagumised 
rattalaagrid, generaatori sidur. Auto asub 
Pärnus. Hind 3200 €. Helista ja tule vaata-
ma, tel 518 3539

• Müüa Toyota Avensis Verso (2002) varuosi. 
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 seisu-
korras. Järgmine ülevaatus 04.2021. Tel 5198 
4922, e-mail tom03@hot.ee

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

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/maas-
tureid/kaubikuid! Vajadusel puksiir! Paku 
julgesti! Tel 5565 9595

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

• Ostan igas seisukorras sõidukeid (seisnud, 
romud, heas korras jne). Romud kustutan ar-
velt. 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 veneaegseid rehve. 
Tel 515 7395

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid igas sei-
sukorras. Ostan teie vana auto kas või juba 
täna! Võib remonti vajada! Tel 5309 2650

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 
325 5505

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. Tel 
554 6353

• Veoteenus, kolimine ja kolu vedu prügimäe-
le. Tel 506 1547

 

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

• 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 planeerimisteenu-
seid ekskavaatoriga. Tel 520 7616

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, pinnase 
aukude puurimine. Tel 5558 3686

• Puksiirteenus ja kaevetööd. Puksiiril 
kandevõime 3.5 t (0.80 €/km). Roomikeks-
kavaatoril kasutusel 2 kulpi, 50 cm lai ja 100 
cm lai (hüdrauliline). Koos juhiga 25 €/h + 
km. Ilma juhita 110 €/päev (ekskavaatori 
toome ise kohale). Tel 5666 3207
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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 

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

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

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

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kanalisat-
sioonikaevude tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 
4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS
• Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük. 
Tel 5757 0202, erlend@eestiseptik.ee

• Teostame kõiki lammutustöid koos prahi 
äraveoga. Tel 5330 5970

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

• Sise-, välis-, vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus. Septikute ja mahutite paigaldus. Sep-
tikutel olemas eurosertifi kaat. Hinnad head. 
Tel 5808 5965

• Teostame erinevaid teemantpuurimistöid. 
Kontakt: info@kckteemant.eu. Tel 517 4192

• Teostan vannitubade ja saunade ehitus- ja 
remonditöid, terrasside, aedade ja kõrval-
hoonete ehitust. Tel 505 7584

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

• Terrasside-, varjualuste- ja kuuride 
ehitus. Tel 5553 0770

• Põrandatööd, parkett ja laudpõrandate lih-
vimine, lakkimine ja õlitamine. Tel 5829 2584

• Terrasside, piirdeaedade, väliköökide 
ja katusealuste ehitus. Ehitame ka väik-
semaju ja saunu. Tel 5897 1123

• Korterite, vannitubade remont. Tel 
5553 0770

• Lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5553 0770

• Salvkaevude puhastamine, remont ja rõn-
gaste vahetamine. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! Tel 
5830 7593

• Teostame nii suure kui väiksemahulisi ka-
tusevahetus töid. Lisaks võib küsida erinevaid 
üldehitustöid, fassaadi soojustamine akende 
vahetus kipsitööd jne. Tel 5668 4415

• Maalritööd, trepikodade remont, üldehi-
tus, antiikkrohv, kindakrohv. Tel 5897 9293, 
Ehmes OÜ

• Teostame elumajade, korterite, vannitubade 
ehitus- ja remonditöid. Tehtud töödele garan-
tii. Tel 518 7979

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

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

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Virumaal. 
Üldehitus, siseviimistlus, hoone vundamen-
tide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• Teostan maalri ja siseviimistlustöid, van-
nitubade remont ja plaatimine. Tel 5684 
3839, https://www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

• Teostame ehitus- ja remonditöid, teeme kõiki 
siseviimistlustöid, maalritöid, santehnilisitöid, 
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 vastavalt 
kliendi soovile. Automaatpink - kõik detailid 
õige kraadi ja mõõduga. Va jadusel mõõdame 
ja paigaldame. Tel 5340 8041

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning vanni-
tubade remonti. Aitame teid sisekujundusel. 
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, soojamüürid, 
seinad jne). www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, korst-
nad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

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

• Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Tel 
522 1165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideerimine. 
Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub küttesüstee-
mide paigaldust ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. Bo-
ilerite puhastamine ja remont. Tel 5890 2983

• 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

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

MUUD TEENUSED
• Kui tahtmist metallist midagi endale val-
mistada, keevitada või täiendada oskusi, siis 
tule proovi, võimalused olemas! Tel 553 3601

• Pakun niitmis ja trimmerdamis teenust. 
Lisainfo tel 5380 3447

• Osutame muruniitmis- ja trimmerdamis 
teenust. Tel 505 2239

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

• Hauaplatside ehitus ja- hooldus. Hauakivide 
puhastamine. Tel 526 0804

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

• Suurem traktor haagis tõstukiga pinnaseve-
du 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 kastmine 
jne. Tel 503 2269

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

• Teostame kodukoristust ja kontorikoristust 
nii graafiku alusel kui ka üksik visiidid. Tel 
5668 4415

• Pakun koristusteenust. Eramu-, korteri-, 
olme-, kontoriruumides. Rakvere (Lääne-Vi-
rumaal). Tel 5391 0536
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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

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

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

*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 €)

MUUD TEENUSED
• Koristan ära teie vanaraua. Tel 5672 7600

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

• Terapeutiline massaaž Rakveres. Info tel 
5621 5040

• 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 mööbliriide 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 õhksoojus-
pumpasid ja konditsioneere. Tel 502 4944

• Soojuspumpade müük, paigaldus, hool-
dus, remont. Õhksoojuspumba siseosa 
keemiline puhastus. Uued õhksoojus-
pumbad al 395 €. Õhk-vesi soojuspumpade 
müük, paigaldus (Daikin, Th ermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. Tel 5656 4857

• KALEVBAND, tantsumuusika igale eale! Tel 
518 5318

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 1269

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

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

• Pakkuda raamatupidamisteenust ettevõ-
tetele. Huvi korral ühendust võtta numbril 
+3725824 1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

OSUTAME 
MURUNIITMIS  JA 
TRIMMERDAMIS 

TEENUST. 
TEL 505 2239

KODU
• Vanaraua koristus: keldrid, garaažid ja kuu-
rid. Paku julgesti! Tel 5672 7175

• Müüa hauapinke ja 5 tühja taru. Tel 5566 3501

• Soodsalt ära anda külmkapp, köögikapp, 
voodi. Rakvere linnas. Tel 5559 2728

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

• Müüa heas korras kreissaag. Tel 5569 3587

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

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

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

• Kohapeal suur valik murutraktorite 
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, an-
tiiktellist 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 kalmistupinke, pliidiplated. Tel 
5590 7361

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

• Lemmu kivi-dekoratiivkruus kodumaine 
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 kiviktaimlad, teed, 
platsid, pandused, hauaplatsid. Täpsem info 
tel 505 3340

• Ökoramm kompost- mahesõnnikust toode-
tud sõelutud kompostmulla kontsentraat, mis 
on vaba umbrohuseemnetest ja haiguseteki-
tajatest. Pikaajalise toimega, hea mullastiku 
parandaja, sobib taimedele ja põõsastele ka 
täiendavaks väetamiseks. Ostuga keemiline 
analüüs kaasa. Puistes, hind meie laos 60 €/m3. 
Transpordivõimalus. Täpsem info tel 505 3340

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

• Müüa Tula Free To Grow beebi kandekott. 3 
erinevat reguleeritavat suurust: vastsündinud 
lapsele, imikule ja väikelapsele. 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 kvaliteet. 
Väga lai valik! LED pirnid, LED lambid, 
LED valgustid, LED prožektorid! Elektri-
tooted! www.ledvalgustid.ee

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

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

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

• Ostan nõukaaegseid raadiotehnika ja Esto-
nia 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 jalg-
rattaid. 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 paran-
damist. 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 ma-
terjali: planku, põrandalauda, voodrilauda, 
laelauda ja linast presenti ning väga hästi 
säilinud nahamasina. Tel 5801 9086

• Ostan akulaadija „Stardi“, alasi, ääsi, õmb-
lusmasina „Veritas“. Tel 5801 9086

• Ostan ENSV/NSVL aegseid märke/märgi 
kogu. Tel 510 7541

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Jaanipäeva pakkumine! Lahtiselt kuiv hall 
lepp 35 cm ja 50 cm pikkused 50 €/ruumi. Mini-
maalne kogus 5 ruumi. Pakkumine kehtib kuni 
30. juunini! Jälgi meid ka facebookis: Küttepuud 
Rakvere. Tel 5347 7664, Erko

• Müüa lõhutud küttepuid. Halu pikkus vas-
tavalt kliendi soovile. Saadaval: hall lepp, must 
lepp, haab, kask. Hinnad alates 35 €/ruum Lää-
ne-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, kaardiga, sularahas. 
Vedu tasuta! Tel 5373 3626

• Roela Agro OÜ müüb saetud lõhutud 
küttepuid 45 €/rm. Transport tasuta Lää-
ne-Virumaa piires. Küttepuud on laotud 
autokoormas. Roela Agro OÜ. Tel 5356 8224

• Müüa soodsaid küttepuid ja kütteklotse. 
Halu pikkus vastavalt kliendi soovile. 30 cm 
kuni 60 cm. Alates 35 €/ruum. Saadaval hall 
lepp, sanglepp, haab ja kask. Lääne Viru-
maa, Väike-Maarja. Tel 5892 4388

• 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. Trans-
port kokkuleppel. Telefon 520 8818

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

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud kuivi kütte-
puid. 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 kamina-
puid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 5632
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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

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

www.kuulutaja.ee

Viru Halud OÜ 
müüb kõrge 

kütteväärtusega

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

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

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

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

•Toores haab - 
45 eur/rm

•Toores kask - 50 eur/rm

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
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)

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

EHITUS

• Müüme katusematerjali otse tootjalt: 
plekk, eterniit, kivi, sindel. Samas ka pai-
galdus. Tel 5345 3901

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

• Müüa killustiku erinevad fraktsioonid, 
freesasfalti, graniitsõelmeid, ehitusliiva, 
täiteliiva, haljastusmulda. Asume Lää-
ne-Virumaal. Tel 5463 8919

• Soovin osta vana talumaja palkide kokku 
tõmbamiseks tugevat rauda. Sobilikud oleks 
näiteks U-raud (10x5) või raudteerelsid. Neid 
oleks vaja pikkusega 3 m ja 8 tk. Tel 5346 3641

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

PÕLLUMAJANDUS

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

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

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

VANAVARA
• Ostame tuhandeid vanaaegseid esemeid, 
ka mööblit ja väärismetalle. Tühjendusostud 
majapidamiste likvideerimisel. Raha kohe, koju 
kutsed tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, Rakve-
re. Tel 324 0542, 528 2330, info@hansaantiik.ee

• 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, 
binokleid, vahvliküpsetajaid. Tel 5853 2215

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

TUTVUS
• Veidi kapriisne, lühemat kasvu 64- aastane 
sünnitar otsib kaaslast. Tel 5379 6791

• Mees 47/188/75 otsin kena (naist), huumori-
meelset naist. Tore kui sa oleksid ka maailma-
parandaja tüüp. Tel 5379 6646

• Tutvun üksiku, kena, saleda, pikemat kasvu 
autoga naisega kellega koos jaanipäeva tähis-
tada, kes tuleks mulle koju perenaiseks. Vanus 
võiks olla daamil 58-60 aastat. Tel 554 6490

MUU
• www.toonklaas.ee

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

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

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Riidepood Laegas Riidepood Laegas 
ootab külla.ootab külla. 

Palju uut 
suvekaupa 
ootab Teid 

Haljala tee 5, 
Tõrremäe. 

Avatud T-R 
11-18.00

Tule ja vaata üle, 
oma silm on 
kuningas!

HINNAD RAKVERE TURUL 18. JUUNIL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI
Värske kartul (Prantsusmaa) kg 1,50 2,00
Värske  kartul (Eesti) kg 3,50 5,00
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 3,00 4,00
Värske hapukurk kg 8,00 10,00
Redis (Poola) punt 1,00 1,50
Maasikad (Kreeka) kg 3,00
Maasikad (Poola) kg 3.50
Maasikad (Eesti ) kg 8,00
Kultuurmustikad (Hisp.) kg 10,00
Vaarikad (Hispaania) 250g karp 3,50
Murelid (Hisp.) kg 7,00 10,00
Arbuus (Maroko) kg 1,00 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 (20.06) müüb turul roosiistikuid 

roosikuningas hr REIN JOOST ja 

annab hüva nõu roosikasvatusest!

Puukool müüb turul viljapuude istikuid, maasika- ja vaarikataimi  

reedel (19.06) kella 11.00 – 12.30.

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee



Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

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

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

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Mälestame varalahkunut 
armast abikaasat ja isa 

ARVO  URBALU
20.06.1955-28.09.1994

65 sünniaastapäeval.

Meri kustutab kord jäljed kaldalt,
aga meie hinges püsivad nad veel...

Helmi, Kadri, Karin

LOE
www.kuulutaja.ee

 PAKUN TÖÖD
• Vajangu farm võtab tööle valvuri. Pakkuda 
tööd puhkuse andjana juuli-ja augustikuu, 
võimalik ka tähtajatu leping. Väljaõpe kohapeal. 
Info tel 5348 9538

• Aaspere Eakate Kodu pakub tööd hooldajale. 
Töö toimub vahetustega. Lisainfo telefonil 
554 4290

• Pakume tööd puiduhakkuri operaatorile. 
Info tel 506 7437

• Tööd saab trimmerdaja. Tel 5360 0003

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

• Pakume tööd Soomes põllumajanduses 
kogemustega lüpsjatele. Väljaõpe kohapeal 
eesti keeles. Samuti toetame, nõustame ning 
abistame sisse elamisel ja küsimuste ning 
probleemide tekkimisel. Täpsem info telefonil 
5629 8044 ja www.aravu.ee

• Otsin suveperioodiks kodumajapidamisse 
abilist. Lammutus, koristus, trimmerdamine 
jne. Töö Rakveres, maksan 4 €/h. Tel 522 6500

• Firma pakub lisatööna/põhikohaga kor-
ruselamu trepikodade koristust ja õue ala 
korrastus aastaringselt. Töö asukoht Rakvere 
linnas. Tööd nädalas 13 h. Lisainfo maili teel: 
majahooldusrakveres@gmail.com

• Muutuste tuules olev Tapa Pihlakodu (en-
dine Viru Haigla) ootab oma meeskonda 
tubli medõde. Saada oma sooviavaldus 
mari@pihlakodu.ee või helista 5191 6642

• Vajan aiatöölist (muru niitmine jms) vastavalt 
vajadusele. Tel 5561 1125

• Rakvere Rohuaia Lasteaed võtab tööle laste-
aiaõpetaja (1,0 ametikohta, tähtajaline leping). 
Info www.rla.edu.ee või rla@rla.edu.ee

• Pakun tööd eramaja katuse värvijale. Tel 
510 9875

• Firma pakub tööd laadur ekskavaatori 
juhile ja ehitustöölisele. Tel 5349 2937

• Pakume tööd CE kategooria autojuhile. 
Kaubavedu Rootsi ja Soome vahel. 3-4 
nädalat tööl ja 1-2 nädalat kodus. E-mail 
labeonou@gmail.com

Sügav kaastunne 
Pille Kaubale perega kalli 

LEMBITU
kaotuse puhul. 

Rita ja Arne

Avaldame kaastunnet 
Irjale ja Ivarile 

kalli
ISA

kaotuse puhul. 
Riina ja Ivo 

Kallis Malle, 
avaldame kaastunnet 
traagiliselt hukkunud 

RIVO TAMM 
kaotuse puhul. 

Riina ja Ivo 

Kord juhtub nii, et ema läheb ära 
ja teda hoida enam sa ei saa. 

Jääb tuba tühjaks päike kaotab sära - 
ta põrmu pärib kalmulistemaa. 

Sügav kaastunne 
Heikele 

kalli ema  
LY TREIERI 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased 
Tapa Kaubanduskeskusest

 

OTSIN TÖÖD 

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

Kohalikud sündmused 
koonduvad ühtsesse 
portaali

V eebis toimib uus portaal nime-
ga Rakvere Kultuuriaken, mis 
katab sündmusi nii Rakvere 

linnas kui ka Lääne-Viru maakonnas. 
Kultuuriakent oodatakse kasutama 
nii ürituste korraldajaid, huvitege-
vuste läbiviijaid kui ka tarbijad.

Portaal koondab endasse infot te-
atrist, kinost, näitustest, spordi- ja 
muusikaüritustest, huvitegevusest 
ning paljust muust. Eraldi valdkon-
nana on välja toodud ka koolivahe-
aeg. Enam ei pea Lääne-Virumaal 
vaba aja veetmiseks tegevusi otsides 
läbi kammima erinevaid veebikesk-
kondi, need kõik koonduvad ühele 
lehele kultuuriaken.rakvere.ee.

Kuulutaja

Täna õhtul näeb TV3 kanalil 
kolmandat saadet suvesar-
jast „Suvine Duubel: Hiti-
kaart“, kus Taavi Libe uurib 
kuulsate Eesti laulude taga-
maid. Igas saates käiakse 
koos lauljatega neis paika-
des, millest laulu sõnad 
jutustavad.

Tõnu Lilleorg

Tänase saate peategelaseks on punk-
bändi Velikije Luki legendaarne lööklaul 
„Tallinn põleb“, mis on üheks eredamaks 
õieks 80-ndate Eesti punkliikumise pä-
randis. Koos Kulo laulja Kojamehega kü-
lastab Libe kunagiste Moskva ja Varblase 
kohvikute esiseid platse ning vaatamas 
käiakse ka punkarite kodudeks olnud 
katakombide sissepääse. Sõna saavad 
suurimad eesti punkarid Villu Tamme, 
Tõnu Trubetsky ja saate nimiloo „Tal-
linn põleb“ esitaja Ivo Uukkivi.

Saade püüab läbi punkmuusika hei-
ta valgust ka Tallinna koolinoorte elule 
kaugetel 80-ndatel. Kümnendi sündmu-
sed algasid 1980. aasta Propelleri kont-
serdil, mille järel puhkesid spontaansed 

Telesaade uurib 
hittide sünnilugusid

noorte rahutused. Peagi muutus punk 
noorte seas ülipopiks ja tekkisid mitmed 
punkbändid.

Saate lõpuks jõutakse välja suurte 
ühiskondlike muutuste aega kümnen-
di lõpul, mil paljud punkarid otsustasid 
nahktagid varna riputada ja elule uued 

eesmärgid võtta. Samas mõned muusi-
kutest nagu Villu ja Trubetsky on jäänud 
punkmuusika tegemise juurde tänaseni.

Kuid „Hitikaart“ ei pelga sugugi Tal-
linnast kaugemaid kohti. Nii käidi ava-
saates Narvas avastamas nublu hiti „Für 
Oksana“ tagamaid ja võttekohti. Teises 
saates käidi koos Ivo Linnaga otsimas 
märke kunagisest Virtsu rongijaamast 
ja seda lähtuvalt laulust „Kuuskümmend 
viis“.  Ilmselt tuleb paljudele tuttav ette 
laulu selline rida: „Rong Virtsu veel sõi-
tis, sest seal oli jaam.“

Libe sõnul meeldib talle rääkida muu-
sikast ja muusikutega. Samuti usub saate-
juht, et igal kohal, suurusest hoolimata, 
on oma nägu ja iseolemine, mis väärib 
avastamist. Eriti, kui see on laulu sisse 
pandud ja kuulajatele südamesse läinud. 
„Mu meelest on ka väiksematel kohtadel 
väga tugev identiteet ning teistest eristu-
mine ja seal elavatel inimestel oma kogu-
konna tunne,“ sõnas saatejuht.

Järgmise nädala saate lugu on Smilersi 
hitt „Mina, Pets, Margus ja Priit“, mis oli 
kui sissejuhatus 90-ndate suvefestivalile 
Pühajärve Beach Party. Libe sõnul on tal 
ideid veel vähemalt nelja saate jaoks ning 
kui juulis peaks TV3 langetama otsuse, et 
„Hitikaart“ jätkub, on Taavi Libel vaim 
valmis, et mööda maad rändama minna, 
leida uusi põnevaid muusikaga seotud 
seiku ja need vaataja ette tuua.

Suvi ja muusika on Taavi Libe jaoks innustav kooslus. Foto: 
TV3
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Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat 01.07 ja 13.07
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 3.09.2020 kell 10.00

•
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

Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus
T-kategooria koolitus
D-kategooria koolitus

(140h)

(35h)

(traktor)
(buss)

Tootmis- ja
eluhoonete

ehitus

Võtab tööle oskustega

EHITUSTÖÖLISI

Helistada 5091 299, 5788 0780

või tulla Rakvere, Narva tn 42

Konkurentsivõimeline palk!

Vinni Vallavalitsus võtab tööle

Teenistuskoha eesmärk on teede, teiste avalike infrastruktuuride ehituse, hoolduse ja remondi
korraldamine, järelevalve ning kodanike sellealane nõustamine. Vallale kuuluvate teede, ehitamise,
remondi ja hoolduse korraldamine. Valla ohutu liikluskorralduse tagamine (vajadusel koostöös
Maanteeametiga), liikluskorraldus vahendite (liiklusmärgid, teekattemärgistus, viidad ja
tänavasildid jms) paigaldamise ja hoolduse korraldamine. Valla sõidukipargi haldamine.
Ühistranspordiseadusest kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmise korraldamine.

• kõrgharidus, ametialane ettevalmistus, kohalikus omavalitsuses või
riigiasutuses töötamise kogemus

avaldus, motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendavate dokumentide
koopiad hiljemalt 26. juuniks 2020.
Vinni Vallavalitsuse e-posti aadressil

TEEDE- JA ÜHISTRANSPORDINÕUNIKU
Töö kirjeldus:

Nõudmised kandidaadile:

Kasuks tuleb erialane töökogemus.

Omalt poolt pakume:

„Hiiumaa“ suuruse valla teedevõrgu haldamist.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Kandideerimiseks esitada

Kontakt: 5196 8444.
vallavalitsus@vinnivald.ee

eesti keele valdamine kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil
arvutioskus
valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus
koostööoskus, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus
algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline mõtlemine
B-kategooria autojuhiluba

huvitavat ja vastutusrikast tööd
erialaseid täiendkoolitusi
häid ja kaasaegseid töötingimusi
konkurentsivõimelist töötasu ja toetavat kollektiivi

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

VIRU-NIGULA
VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi

teenistuskohale

Avaldus (kaaskiri), ametikohale esitatud
nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad, CV koos
palgasooviga esitada Viru-Nigula
vallavalitsusele aadressil Kasemäe tn 19,
44107 Kunda linn, Viru-Nigula vald või
e-postiga vallavalitsus@viru-nigula.ee.

Teenistuskohale asumise aeg:

https://viru-nigula.ee/vabad-
tookohad

KANTSELEI
SPETSIALISTI

Kandideerimistähtaeg: 30.06.2020
august 2020

Täiendav info ja töökuulutus on leitav
kodulehelt:

www.grossitoidukaubad.ee

Võtame pagaritsehhi tööle

• KONDIITRI
PAKKIJA-

KOMPLEKTEERIJA

Sind ootab:

Tööaeg:

Töökoht asub:

Kandideeri CV keskuse kaudu või saada oma CV
personal@ogelektra.ee

aasaegsed töötingimused
uvitav töö pidevalt arenevas ettevõttes
indel töötasu
asuta transport Rakvere-Tobia-Rakvere

08:00-20:00 graafiku alusel

Tobia küla, Rakvere vald

•

• KORISTAJA
•
•
•
•

k
h
k
t

www.grossitoidukaubad.ee

www.cvkeskus.ee kaudu.
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

uute maitsetega grilltooteid

Grill-koodid 3,50 €/kg

Grill-lihad 6,99 €/kg

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

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 €

PVC aknad, rõdude klaasimine

Soodustused kehtivad kuni 30.06.20

Aknad kuni

-62%

TÜHJA KÕHUGA KAUGELE EI JÕUA
Telli toit ette: +372 384 6001

OLEME
AVATUD

haljala@sammigrill.ee

23.06
oleme avatud

11.00- 18.00

24.06
oleme avatud

12.00-22.00

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

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

Pakume oma klientidele võimalust tellida kaasa 
ning osta poest nii tarbe-, kui toidukaupa.

Uksed on avatud 24/7 ning kuna tootesortiment laieneb 
igapäevaselt, siis on kõik huvilised oodatud tutvuma pakutavate 
toodetega kohapeal või leidma meid facebookist @JetoilRakvere.

HEA

KLIENT

TakeAway
&

Minimarket

Olete oodatud tankima 
ja külastama uut Take Away & 
Minimarketit Jetoili Rakvere 
tanklas aadressil Narva tänav 30.

BE95
BE98
D
EDK
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