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90-aastase proua Elviine Rubeni mälestused

Kiltsi koolis lõpetas tüdruk viienda klassi

E lviine: „1946. aastal läksin Kiltsi 7-klassilisse kooli 4. 
klassi. Eesti keel mul puhas kaks tollal polnud, kuigi 
olin käinud Venemaal kolm klassi algkoolis, kus õp-

pisin ainult vene keeles. Esimest korda hakkasin Kiltsis õp-
pima eesti keeles. Tähti ma tundsin, lugeda ka oskasin, aga 
grammatika oli null. Koolis sain käia ainult 1947. aasta veeb-
ruarini, kuna haigestusin raskesse kopsukelmepõletikku. Dr 
Joosep Pilv viis mind käte peal Väike-Maarja haiglasse. Tegi 
mulle kaks vägevat süsti, ühe torkas ühte kintsu, teise süstis 
teise. Süstal oli nii suur, et sellega võis hobuseid süstida. Arst 
magas kaks ööd ja päeva minu kõrval voodis. Kui paranema 
hakkasin, tehti mulle nii palju süste, et tagumik oli nagu pa-
ja-põhi. Kui ma süstalt nägin, läks süda pahaks, aga terveks 
ma sain. Mis süst see suur ja pikk oli, ei tea. Aga dr Pilv oli 
sõja ajal arst, ta oli nii välikirurg kui günekoloog. Räägiti, et 
ta sai oma kätte saksa apteegi ja saksa rohud. Ta oli väga hea 
arst, oskas neid kasutada.

Dr Pilv ütles mulle pärast, et ega ma ei uskunud, et sa ela-
ma jääd, sellepärast valvaski. Tal oli üks omapära. Arst kartis 
hirmsasti surnuid, sest talle ei meeldinud, et inimene sureb. 
Tal oli Väike-Maarjas arstipunktiga maja. Alla keldrisse, pi-
medasse tuppa, kuhu surijaid viidi, ta eriti minna ei tahtnud.

Peale selle armastas dr Pilv napsutada. Medõele tädi Adee-
lele ütles arst vahel, et saada ta Peetruse juurde, kui oli no-
kastanud ega tahtnud mõne raske haige juurde koduvisiidile 
minna. Tädi polnud aga suu peale kukkunud ja vastas, et ei 
hakka mina Peetrust otsima, saadan patsiendi ikka Joosepi 
juurde. Selline sõnademäng johtus sellest, et teatavasti an-
dis Jeesus Peetrusele taevavärava võtmed ja käskis kõik siit 
ilmast lahkunud usklikud taevasse võtta.

Tollal käidi hobustega inimeste juures kodudes haigeid 
vaatamas. Ükskord kukkus tädi rangluu katki. Ju ta libedaga 
õlale haiget tegi. Dr Pilv käskis tal käe ümber kaela siduda 
ja kolm nädalat diivanil pikutada. Ma olen nii palju pida-
nud igasuguseid rohtusid kokku keetma, grammidega pandi 
ained ette, mis tuli ilusti ära tampida ja kokku segada. Nõnda 
sai ka tädi arstitud.

Peale kopsupõletikku ei julgenud ma enam kooli minna. 
Aga õpetaja Adolf Traks, kes oli Kiltsi kooli direktor ja tädi 
hea tuttav, pani mind joonelt 5. klassi. Raske oli, aga hakka-
ma ma sain. Päris hästi jagasin matemaatikat, kuigi sõnalist 
ülesannet oli eesti keeles keeruline teha, aga vene keeles os-
kasin. Tulbad ja arvutamine mulle meeldis. Mul ongi rohkem 
antud reaalainete taju ja matemaatiline taip. See, mis teistele 
ei meeldinud, meeldis mulle – matemaatika ja füüsika. Kir-
jutamine aga ei istunud üldse. Ma võin ajalugu ja geograafiat 
õppida ja kõike muud ka, aga jumala pärast, mitte kirjandit 
kirjutada. Kiltsi koolist sain 5. klassi lõpetamise järel tunnis-
tuse, millel polnud mitte ühtegi kahte.“

Tädi Adeele kaotas töö, kui dr Pilv suunati arstiks Tabi-
veresse. Elviine aga läks Tallinnasse kutsekooli.

Ülle Kask

(Jätkub 9. juulil)

TÄNA MAAILMAS

1673: lahingumöllus 
langes d’Artagnan
Täna 348 aastat tagasi, 25. 
juunil 1673. aastal hukkus 
sõjatandril umbes 60-
aastaselt krahv Charles de 
Batz-Castelmore, keda pee-
takse Alexandre Dumas’
kuulsa musketäriromaani 
peategelase d’Artagnani 
prototüübiks.

Allan Espenberg

Prantsuse kirjanik Alexandre 
Dumas vanem (1802–1870) 
on paljude inimeste üks lem-
mikkirjanikke ning seda ees-
kätt seepärast, et tema sulest 
on ilmunud mitu põnevat 
ajaloolist seiklusromaani. 
Sellised teosed nagu „Krahv 
Monte-Cristo“, „Krahvinna 
de Monsoreau“, „Kuningan-
na Margot“ ja „Must tulp“ on 
saavutanud maailmakuulsuse.

Kõige rohkem teatakse 
kirjanikku aga siiski tema 
romaani „Kolm musketäri“ 
(„Les Trois Mousquetaires“) 
järgi, mis ilmus esmakordselt 
1844. aastal järjejutuna Parii-
si ajalehes Le Siècle. Kokku 
kuulub musketärisarja viis 
raamatut: „Kolme musketä-
ri“ järjelugudeks on „Kaks-
kümmend aastat hiljem” 
(„Vingt ans après“, 1845) ja 
kolmeosaline „Vikont de Bra-
gelonne ehk Kümme aastat 
hiljem“ („Le vicomte de Bra-
gelonne ou dix ans plus tard“, 
1848–50).

Romaani „Kolm musketäri“ 
tegevustik keerleb musketä-
ride Athose, Porthose ja Ara-
mise ning maalt pärit noor-
musketäri d’Artagnani üm-
ber. Tegevusajaks on 1620. 
aastad, kui Prantsusmaad va-
litsesid kuningas Louis XIII ja 
kardinal Richelieu. D’Artag-
nan koos oma sõpradega teeb 
läbi mitmesuguseid seiklusi 
ja satub erinevatesse sekel-
dustesse ning nelja musketäri 

deviisiks on „Üks kõigi ja 
kõik ühe eest“.

D’Artagnanist kirjutas 
esimesena Courtilz
Oma raamatu eessõnas kir-
jutas Dumas, et romaani alu-
seks oli Prantsusmaa rahvus-
raamatukogust avastatud 
mingid memuaarid. Hiljem 
selgus, et inspiratsiooni-
allikaks olid olnud „Kuning-
like musketäride esimese 
kompanii kaptenleitnandi 
härra d’Artagnani mälestu-
sed“. Tõsi, raamatut polnud 
kirjutanud d’Artagnan ise, 
vaid kirjanik Gatien de Cour-
tilz de Sandras (1644–1712), 
kes avaldas selle 1700. aastal 
Kölnis. Dumas laenutas selle 
raamatu Marseille’ munitsi-
paalraamatukogust ja ei ta-
gastanud seda, mida kinni-
tavad arvukad nõudekirjad 
raamatukogult. Nii saab väita, 
et d’Artagnani kuju lõi Cour-
tilz ja Dumas kirjutas reaalse 
isiku sisse oma romaanisarja.

Charles de Batz de Castel-
more ehk krahv d’Artagnan 
jõudis ajalukku vähemalt 
kolmel korral. Esmalt reaal-
se aadlikuna Gaskoonia pro-
vintsist, seejärel tema nimel 
kirjutatud memuaarides ja lõ-
puks talle suure kuulsuse too-
nud Dumas’ triloogias.

Charles de Batz de Castel-
more’i sünniaeg pole teada. 
Mõned ajaloolased paigu-
tavad selle sündmuse ajava-
hemikku 1611–1615, teised 
viitavad aastatele 1620–1623. 
See tähendab, et kui Bucking-
hami hertsog viis kuninganna 
teemantripatsid Inglismaale, 
siis kakles teismeline Char-
les alles oma eakaaslastega, 
mitte ei võidelnud kardinali 
kaardiväelastega.

Ajaloolane Jean-Christian 
Petitfils on kirjutanud: „Kui 
olla täiesti täpne, siis ei to-
hiks öelda mitte d’Artagnan, 
vaid Artagnan või Artaignan 

või vähemalt panna pere-
konnanime ette mõni tii-
tel: Chevalier või Monsieur 
d’Artagnan.“ Esimene doku-
ment, milles Charles d’Artag-
nani mainitakse, on dateeri-
tud 10. märtsiga 1633. Kuid 
mida tegi d’Artagnan sellest 
ajast ehk hetkest, kui ta sise-
nes musketäride seltskonda, 
kuni aastani 1646, pole mida-
gi teada. 

Alguses tegi Charles de 
Batz karjääri kardinal Maza-
rini kullerina ja täitis kunin-
gas Louis XIV kõige salajase-
maid ülesandeid. Juba 1658. 
aastal nimetati d’Artagnan 
kuninga musketäride väe-
üksuse asekomandöriks ja 
pärast mitme delikaatse 
ülesande edukat täitmist sai 
temast kuninga usaldusalu-
ne ning dokumentides ha-
kati teda nimetama krahv 
d’Artagnaniks. Aga 1667. 
aastal ülendati ta muske-
täride kaptenleitnandiks ja 
1672. aastal välimarssaliks. 
D’Artagnan tapeti Maastrich-
ti linna piiramisel Madalmaa-
des 25. juunil 1673. aastal, kui 
ta olevat saanud kuuli pähe.

Kes oli d’Artagnani 
abikaasa
1659. aastal sai d’Artagnani 
abikaasaks ülirikas Anne-
Charlotte Boyer de Chan-
lecy, kelle isa oli maa-aadlik 
ja parun. Varem oli Anne-
Charlotte olnud abielus aad-
liku Jean-Elenor de Damas’ga 
ja sellest abielust lapsi ei sün-
dinud. Anne-Charlotte’i isa 
oli pärast surma jätnud oma 
arvukad valdused provintsi-
des tütrele, kellele kuulus veel 
palju sula- ja rendiraha ning 
lossi üliväärtuslik sisustus 
ja mööbel. Gaskooniast pä-
rit noor mees, kellel polnud 
hinge taga punast krossigi, ei 
osanud sellist soodsat partiid 
isegi unes ette näha.

Lisaks jõukusele oli noor 

leskproua ka omapäraselt 
kaunis. Naise kohta on säili-
nud järgmine kirjeldus: „Ta 
oli noor, kuid tema näos oli 
näha möödumatu kurbuse 
jälgi. Tema sügavad mustad 
silmad olid pisaratest tuhmu-
nud ja ühtlane matt kahvatus 
täitis tervet tema nägu. Selle-
le vaatamata oli ta ilus, kuid 
pigem oli see elegantsuse ilu 
kui välimuse ilu.“

Abieluleping d’Artagnani 
ja Anne-Charlotte’i vahel all-
kirjastati 5. märtsil 1659. 
aastal. Selle kohaselt loodi 
abikaasade ühisomand kogu 
sissetulekule ja ühiselt oman-
datud kinnisvarale, mis jät-
tis suured valdused kapten 
Damas’ lese täielikku oman-
dusse. Ettenägelik proua 
d’Artagnan nõudis lepingu 
lisas, et ühine abieluline va-
randus ei tohiks sõltuda enne 
abiellumist võetud võlgadest. 
Abiellunuid tuli õnnitlema 
väga vähe inimesi ja need-
ki olid pruudi poolt. Peig-
mehele ei tulnud kätt suruma 
isegi tema vennad ega onu, 
kuninglik leitnant Henri de 
Montesquiou.

On rõhutatud, et armas-
tusest polnud selles abielus 
lõhnagi. Lesestunud proua 
de Chanlecy soovis tegelikult 
kolkaprovintsist lahkuda ja 
uuesti seada end sisse kõrg-
seltskonnas. Musketär aga ei 
saanud lõpmatuseni jätkata 
oma poissmeheelu ning tänu 
abiellumisele omandas teatud 
osa leskproua varandusest 
ja saavutas ka soodsa posit-
siooni ühiskonnas. Arhiivi-
dokumentidest saab veel tea-
da, et d’Artagnani abikaasa oli 
kättemaksuhimuline, kohtu-
vaidlustele kalduv ja alati oma 
õigust taga ajav naine.

Paaril oli kaks poega. Esi-
mene sündis 1660. aasta al-
guses, teine 1661. aasta juulis. 
Pole teada, mis põhjusel, kuid 
d’Artagnani lapsed ristiti alles 
1674. aastal pärast tema sur-
ma. Kõigi andmete kohaselt 
tülitsesid abikaasad üsna tihti. 
Paruni tütrele polnud meelt-
mööda gaskoonlase rändav 
eluviis ja priiskamine. Oli vä-
gagi tõenäoline, et musketär 
tundis suurt huvi ka võõraste 
naiste vastu.



Kuulutaja reede, 25. juuni 2021 3UUDISED

MÕNE REAGA

Tapa Linna 
Orkester on aasta 
puhkpilliorkester
Pühapäeval, 20. juunil kuu-
lutas Eesti Kooriühing Tal-
linna Botaanikaaias välja 
koori- ja puhkpillimuusi-
ka aastapreemiate saajad. 
Aasta puhkpilliorkestriks 
valiti Tapa Linna Orkes-
ter, kel dirigendiks Priit 
Rusalepp ning orkestri aas-
ta suursündmuseks võib 
nimetada plaadi „Maraton“ 
salvestamist.

Dirigent Priit Rusalepp 
ütles, et kahtlemata on see 
suur tunnustus väikese 
koha orkestri kohta. „See 
paneb suurema vastutuse 
publiku ees, et muusikaline 
kvaliteet oleks maksimaal-
ne,“ ütles Rusalepp.

Praegu valmistub Tapa 
Linna Orkester võidupüha 
esinemiseks, mil koos valla-
juhtidega sõidetakse võidu-
tuld jagades ja pille mängi-
des läbi valla. 6. augustil on 
ees aga suvekontsert Tapa 
kultuurikoja pargis.

Nende plaat „Maraton“ 
tuli välja 2020. aastal just 
vahetult enne piirangu-
te kehtima hakkamist, 
nii et jõuti teha vaid üks 
esitluskontsert. „Tagasiside 
plaadi kohta on olnud hea, 
aga plaanitud teised esitlus-
kontserdid jäid ära,“ märkis 
Rusalepp ja lisas, et loodeta-
vasti jõuab plaat sel suvel ka 
rohkemate kuulajateni.

Eesti Kooriühingu koo-
ri- ja puhkpillimuusika 
aastapreemia 2020 tei-
sed laureaadid on: aas-
ta koor – Voces Tallinn 
(kunstiline nõustaja Ris-
to Joost); aasta dirigent – 
Heli Jürgenson; aasta 
dirigent-muusikaõpetaja –  
Margot Peterson; aasta 
noor dirigent – Nele Eras-
tus; aasta orkestridirigent – 
Riivo Jõgi; aasta toetaja – 
Kultuuriministeerium; aas-
ta korraldaja – Marika Kuu-
sik; aasta tegu – Kollektiivi-
juhtide palgatoetuse meede; 
koostööpreemia – Veljo 
Tormise Kultuuriselts; aasta 
koorihelilooja – Erkki-Sven 
Tüür; aastate kooriheli-
looja – Olav Ehala; aasta 
kooriplaat – Entel-Ten-
tel 50. Eesti Raadio Laste 
Laulustuudio.

Katrin Uuspõld

Aasta puhkpilliorkestriks valiti Tapa 
Linna Orkester, auhinna võttis Tallinna 
Botaanikaaias vastu dirigent Priit 
Rusalepp. Foto: Erakogu

Rakverre tuleb mitmekesiste atraktsioonidega perepark
Rakvere tulevase riigigüm-
naasiumi ning Kauri kooli lä-
histele hakatakse rajama ise-
moodi väliala, mis pakub te-
gevusi mitte üksnes väike-
lastele, vaid kogu perele.

Liisi Kanna

Rakvere linnapea Triin Va-
rek rääkis, et tänavu sooviti 
teha perepargi ettevalmis-
tustööd ning selleks on lin-
na lisaeelarves ette nähtud 
70 000 eurot. Nüüd avanes 
aga võimlaus saada riigilt 
COVID-i situatsioonist tule-
nevalt täiendavat investeerin-
gutoetust 341 000 eurot ning 
linnavalitsuses jõuti kon-
sensusliku otsuseni, et seda 
võiks kasutada pereväljaku
loomiseks.

„Arvestades, et Pärdi muu-
sikamaja ja riigigümnaasiumi 
ehituse ettevalmistavate töö-
dega on likvideeritud laste 
lemmik mänguväljak kesk-
linnas ja perepargi projekt on 
meil juba aastast 2019 olemas, 
oleks väga mõistlik teha see 

ühe etapina 
valmis, kuna 
raha selleks on 
nüüd tõesti ka 
olemas,“ selgi-
tas Varek.

„Väljas lii-
kumine on 
t e r v i s l i k , 
mõistlik ja 
ohutu,“ mär-
kis linna-
pea, viidates 
k o r o o n a -
viiruse või-

malikele uutele lainetele. 
„Sooviks rõhutada, tegemist 
on pereväljakuga – see ei 
ole päris sarnane nendele 
mänguväljakutele, mis meil 
praegu linnas on,“ tooni-
tas Varek plaanitava väliala 
eripärasust.

Rakvere linnaaedniku 
Anu Otsma sõnul erineb 
peremänguväljak tavapä-
rasest mänguväljakust selle 
poolest, et see pakub aja-
veetmisvõimalust kõikidele 
vanusegruppidele.

„Linnaosamänguväljakud
on mõeldud reeglina 1–12-
aastastele – kodulähedane 
koht, teatavasti kõige pisema-
tega on ajaliselt keerulisem 
pikemaid teekondi jalgsi ette 
võtta. Aga peremänguväljak 
ongi selline paik, kus lapsega 
kaasas olev saatja ei pea liht-
salt pingil ootama, vaid saab 
ka ise tegutseda. Koht, kus 
saavad tegevust väikelapsest 
kuni kõrge vanuseni inime-
sed,“ selgitas Otsma.

Linnaaednik nentis, et par-
gi täpsest suurusest ja konk-

reetsetest atraktsioonidest 
saab rääkida pärast käimas-
oleva hanke edukat läbivii-
mist. Perepargi esialgsel kaval 
võib aga näha tõesti mitme-
kesiseid elemente – liiva-
kastidest-liumägedest tasa-
kaalu- ja turnimisatraktsioo-
nide ning jõudseadmeteni 
välja.

Anu Otsma märkis, et asu-
koha valikul lähtuti spor-
diteljest ehk Rakvere linna 
aktiivse tegevuse tsoonist. 
„Lisaks on see kesklinnas ja 
kergesti ligipääsetav nii ko-
halikele elanikele kui turis-
tidele. Boonus on ka suurte 
puude olemasolu, sest kuu-
made ilmadega täispäikeses 
mängimine ning treenimine 
ei ole ohutu kellelegi,“ lausus 
linnaaednik.

Tulevikus hakkab Kastani puiestee ja Võimla tänava nurgal paik-
nema eri vanusegruppidele mõeldud perepark. Foto: Liisi Kanna

Eesti külad elavad – aasta küla 
on järgmised kaks aastat Viskla
Aasta külaks kuulutati tänavu 
Viskla küla Kose vallas Harju-
maal. Lääne-Virumaalt kandi-
deeris aasta küla tiitlile Uhtna, 
kes „peavõitu“ seekord ei saa-
nud, kuid nominentide hulka 
kuuluda oli samuti uhke.

Katrin Uuspõld

MTÜ Viskla Külaarendamise 
Seltsi esinaine Kristel Kada-
pik ütles, et tiitel tuli nende 
külale suure üllatusena. „Ole-
me siiski nii väike küla. Aga 
ju siis parim võitis!“ arvas 
Kadapik ja lisas, et küllap sai 
määravaks see, et nende külas 
kunagi alustatud asjad ei ole 
pooleli jäänud, vaid jätkuvad 
siiani.

Aasta külas Visklas elab 88 
inimest, Eesti Vabariigi 100. 
sü nnipä eva kingiks valmis 
suuresti oma küla meeste 
kätetööna Viskla kiikla, kus 
saab korraga 111 inimest kii-
kuda 38 kiigega õues ning kii-
kesid jagub ka külakeskusesse 
sisse.

„Kui me eelmise reede õhtul 
autasustamisürituselt vaba-

õhumuuseumist tagasi oma 
külla sõitsime, oli meie ülla-
tuseks kiikla rahvast täis ning 
terve nädalavahetuse oli siin 
rohkelt inimesi üle Eesti kii-
kumas,“ rääkis Kristel Kada-
pik. „Ilmselt saame nüüd na-
tuke rohkem tähelepanu, aga 
eks me jätkame oma elu ikka 
nii nagu varem.“

Külal on palju traditsioone, 
alates ühisest uue aasta vastu-
võtmisest, pannkoogilõuna-
test, talgupäevadest ja ühiste 
teatrikülastusteni välja. „Meil 

on ühel üritusel lastest kuni 
vanuriteni,“ märkis Kadapik. 
Kusjuures hetkel on külas 19 
last ning kümme elanikku 
vanuses 65+, ülejäänud jää-
vad 18 ja 64 eluaasta vahele. 
Kui 1990. aastate lõ pus ela-
sid kü las peamiselt eakad, siis 
nullindatel hakkas kü la noo-
renema ning asustati tü hjana 
seisnud talud.

Viskla on vä ike hajakü la, 
kus enamus talusid on ü le saja 
aasta vanad, paljudes taludes 
elatakse mitmendat põlve. 

„Minu tütar on meie talus 
juba kuues põlvkond,“ märkis 
Kadapik. „Aga näiteks naab-
rusesse ehitab endale maja 
linnainimene. Viimasel ajal 
on meie külla tulnud mitmeid 
lastega peresid.“

Kandidaate aasta küla 
tiitlile oli kokku 15 – igast 
maakonnast üks. Lääne-
Virumaad esindas Uhtna 
küla. „Meie küla tump ongi 
inimesed, kes annavad kü-
lale näo. Sellist suurt kiiklat 
nagu Visklal, meil ei ole, aga 
meil on rakett, jõuluvana, 
topoteek ja kooliaed, mida 
hindamiskomisjon väga esile 
tõi. Samuti on meil oma kool, 
hooldekodu, lasteaed,“ rää-
kis Margit Lichtfeldt MTÜst 
Uus Uhtna.

Aasta küla tun-
nustusürituselt 
läbi Tallinna ko-
duküla poole sõi-
tes tõdes Licht-
feldt, et „hea on 
olla maakas“. 
„Linn oma kiiru-
se ja automürag 
tundub õudne. 
Linnas käid rin-
gi ja keegi sind ei 
tunne. Aga maal 
on rahulik ja on 
ruum, seal ei ole 
sa anonüümne,“ 

arutles ta.
Aasta küla konkursi eest-

vedaja Krista Habakukk mär-
kis, et kui esimestel aastatel 
oli hindajate fookus rohkem 
seltsitegevusel, siis nüüdseks 
vaadatakse küla kui tervikut. 
„Oluliseks on tõusnud ühiselt 
loodud elukeskkond, ettevõt-
likkus, uuenduslikkus, koos-
töö omavalitsuse ja ettevõtja-
tega ning julgus oma küla eest 
ise seista ja oma aega ja raha 
panustada,“ ütles Habakukk.

Aasta küla valiti sel aas-
tal külaliikumise Kodukant 
eestvedamisel üheksandat 
korda. Esmakordselt selgita-
ti aasta küla sel korral välja 
hindamiskomisjoni ja rahva 
hääli ühendades.

Uhtna külas 
sättis hindamis-
komisjon end 
sel kevadel koos 
kohalikega raketti. 
Foto: MTÜ Uus 
Uhtna

Pidurõivas rahvas Viskla küla kiiklas 2019. aasta laulupeo tule tulemise aegu. 
Foto: Kristel Kadapik
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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, 

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

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

 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
SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

• Veo- ja kolimisteenus. Tagaluuktõs-
tuk. Kandejõud 3 t furgoon 6,1 m pikk, 
2,4 m lai ja 1,85 m kõrge. Tel 5810 5969

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 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

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

Anda rendile uus 
autoveo konn vintsiga.
Hind 5 €/h (miinimum 

tasu 15 €) või 25 €/24h.

Tel 509 4959

KINNISVARA

• Müüa 1toaline ahjuküttega korter Rak-
veres. Renoveeritud, II korrusel. Dušš ja 
WC sees, Tingi! Helista õhtuti. Tel 5340 6016 
ja 526 8773

• Müüa 1toaline korter Rakkes. Tel 514 7732

• Müüa 1toaline korter Roelas Järve tn. I 
korrus, vajab remonti. Tel 529 5808

• Müüa 2toaline (41 m2) suurune korter, 
Pikk 37 Rakvere. II korrus, aknad hoovi poo-
le. Hind 26 650 €. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Müüa renoveeritud 2toaline rõduga kor-
ter Tapa äärelinnas. Tel 5558 3686

• Väike-Maarjas müüa 2toaline korter otse 
omanikult. Tel 5384 0897

• Müüa Kunda keskuses 2toaline korter, 
keskküttega, (50 m2). Korteris on ka toimiv 
puuküttega pliit ja ahi. Korter 2-korruselises 
majas I korrusel, sauna kasutamise võima-
lusega, seisukord rahuldav. Remonti vajav, 
läheduses kool, vallamaja, spordikeskus, 
park. Grossi Toidukaubad ja bussipeatus 90 
m. Hind kokkuleppel. Tel 5383 1014

• Müüa Vinnis 2toaline korter, renoveeri-
tud majas, rõduga. Tel 5624 4605

• Müüa Rummu alevis 2toaline renoveeri-
mist vajav korter. Tel 5624 4605

• Müüa Vinnis 3toaline kõigi mugavustega 
korter renoveeritud majas. Tel 5808 8226

• Müüa Kundas 3toaline remonditud kor-
ter, osalise uue mööbli ja kodutehnikaga. 
Tel 5894 2895

• Müüa Siimustis (Jõgevamaal) 3toaline 
renoveerimist vajav korter, III korrus .Tel 
5624 4605

• Müüa Pärnus Mere tänaval 3toaline reno-
veerimist vajav korter. Tulevikus võimalus 
välja ehitada ka teine korrus. Tel 5624 4605

• Müüa Tõrma külas 2korruseline renovee-
rimist vajav maja otse omanikult. Järelmak-
su võimalusega. Tel 5624 4605

• Müüa maja Tapal. Tel 5558 3686

• Müüa 2korruseline renoveerimist vajav 
maja Tuulna külas (Heki tee), Lääne-Harju 
vallas, Harjumaal. Tel 5624 4605

• Müüa renoveerimist vajav maja Aseriaru 
külas (Aseri lähistel). Tel 5624 4605

• Müüa maja Kalana külas, Jõgevamaal, 
Vajab renoveerimist. Tel 5624 4605

• Müüa Võõpsu külas renoveerimist vajav 
suvila. Räpinast 10 km. Krunt 3600 m2. Tel 
5624 4605

• Müüa Tõrma külas 1 ha elamumaa. Tel 
5624 4605

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi mugavus-
tega korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

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

• Ostan maja Tartu linnas. Tel 5817 2199

• Soovin osta otse omanikult maamaja või 
maatüki. Tel 517 0056

• Soovin osta korteri või maja Rakveres või 
lähiümbruses, võib vajada remonti. Soodsa 
hinna puhul tehing kohe! Tel 522 6500

• Soovin osta korteri või maja Rakvere 
linnas või lähiümbruses. Võib pakkuda ka 
maatükki. Tel 5300 9000

• Ostan maja, krundi või ridaelamuboksi 
(äärmine) Sõmerul või Näpil, võib pakkuda 
ka Rakveres. Pakkumised tel 5532743 (ka 
sms)

• Ostan vana talukoha või põllu. Ligipääs 
pole oluline. Hind kuni 250 000 €. Peeter, 
tel 514 3205

• Ostan vana tööstushoonega kinnistu 
pindalaga vähemalt 2 ha. Hooned võivad 
vajada lammutamist. Tel 508 0065

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisukord 
pole oluline ja samuti võib sisse jääda kogu 
teie vana prügi või mittevajaminevad asjad. 
Hind kokkuleppel. Tel 522 6500

• Ostan garaaži Rakveres. Tel 529 1004

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla tn. Tel 
5648 6638

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile Rakvere linnas kõigi mugavus-
tega 1toaline korter (43 m2), möbleeritud, 
I korrus. Üür 200 €. Auto koht hoovis. Tel 
502 9052

• Anda üürile Koigi külas (Järvamaa) 1toali-
ne möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Jõgeval 1toaline möbleeritud 
korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega, möb-
leeritud korter. Vesi õues, üüri hind 110 € + 
maksud. Info tel 527 0058

• Anda üürile 2toaline mugavustega korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Anda üürile Sõmerul 2toaline mugavuste-
ga korter. Tel 5557 1484, 5629 3183

• Anda üürile Kundas 2toaline möbleeritud 
korter otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis renoveeritud majas 
2toaline korter rõduga, V korrus. Tel 5624 
4605

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Belarus, haagis ja muud. Tel 5358 
6829

• Müüa GAZ 53 (vana kabiiniga, kõrge 
kastiga, kaasa varuosad), ÜV puudub. Do-
kumendid olemas. Tel 5622 4605

• Rakveres müüa seisnud Moskvitch IZ 
2715-011. Lisainfo saamiseks helistada tel 
5357 8162

• Müüa Nissan Almera 2002. a, läbisõit 190 
000 km. Tel 5343 0632

• Müüa Nissan Juke 2013. a. 1,6 bensiin, 
läbisõit 69 000 km , 140kW, automaat 
käigukast, 4wd, valge metallik, nahk 
sisu, navi, tagurduskaamera, kliima 
automaatik, 2x istmesoojendused, 4x 
elektrilised aknad, tagaspoiler, võt-
meta sisenemine ja käivitus, mootori 
ja salongi eelsoojendus webasto (pul-
diga), valuveljed, uued suverehvid, 
kaasa uued lamell talverehvid valuvel-
gedel,  ülevaatus kuni 06/2023. a. Auto 
äsja hooldatud ja ideaalses seisukor-
ras. Uus aku. Hind 10 999 €. Tel 5331 
5544

VARUOSAD
• Müüa 2016. a. Peugeot 2008 uueväärsed 
originaal valuveljed 50 €/tk. Tel 5566 9310

• Ostan RS-09 kõiki osi. Tel 5558 5956

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

• Sõidukite kokkuost üle Eesti! Lää-
ne-Virumaal tuleme kohale 15 minutiga 
ja maksame parimat hinda! Pakkuda 
võib ka vigaseid, avariiliseid või seis-
nud masinaid. Arveldamine sularahas! 
Helista 5631 1001

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja maas-
tureid igas seisukorras! Raha kohe kätte! 
Vajadusel kustutame registrist! Helis-
tage julgelt, maksan rohkem! Tel 5355 
5848

• Ostan sõiduautosi, kaubikuid ja 
maastureid. Võib pakkuda absoluutselt 
igas seisukorras ning hinnaklassis. Ro-
must kuni korraliku autoni. Paku julgelt 
Tel 5309 2650

• Ostan autoromusi igas seisus. Tulen 
järgi puksiiriga. Tel 5896 1576

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Huvi pakuvad 
ka vanad autod ja uunikumid! Vajadusel 
puksiir! Arvelt kustutamine! Virumaal 
tulen kohe kohale, paku julgesti! Tel 
5565 9595

• Ostan hea hinnaga auto! Võib olla ülevaa-
tuseta ja vajada remonti. Hind kuni 1500 €. 
Tel 5682 2544

• Ostan seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Maksan 
õiglast hinda. Sobiva pakkumise korral tulen 
kohe järgi. Arveldamine ja dokumentide 
vormistamine kohapeal. Tel 5376 2575

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

 

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

 

• Miniekskavaator JCB kaevab ja puu-
rib kus vaja. On ka materjali veo või-
malus Mitsubishi kalluriga. Tel 529 
9356, Jaanus

• 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
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* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

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 513 7633

FEKAALIVEDU

KAEVETEENUSED

• Kaeve- ja pinnase aukude puurimistööd 
miniekskavaatoriga. Tel 5558 3686

FEKAALIVEDU JA VESI

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

• Reoveevedu Lääne-Virumaal. Teenin-
dame iga päev. Tel 5656 1515

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutustöid koos prahi 
äraveoga. Tel 5330 5970

• Üldehitustööd, tänavakivi paigaldus, 
pandused, murukivide rajamine, ää-
rekivi paigaldus. Hinnad soodsad. Tel 
5673 4632

• Kõik lammutustööd, keldrite ja pöö-
ningute koristus koos prahi äraveoga. Tel 
5380 0863

• Remont, ehitus, siseviimistlus (plaati-
mine, liistutamine, värvimine). Korterid, 
suvilad, majad. Tel 504 5560

• Puistevilla puhuri laenutus. Lihtsasti 
kasutatav aparaat, sobilik eramajade soo-
justustöödeks nii kivi kui klaasvillaga. Tel 
5323 9272

• Laud- ja parkettpõrandate paigalda-
mine, lihvimine, lakkimine ja õlitamine. 
Tel 5829 2584

• Valmistan uksi, aknaid. Tel 5349 6065

• Aedade, terrasside ja aiamajade ehitus. 
Info tel 5633 1530

• Vee- ja kanalisatsjooni trasside ehitus 
(sise, välis). Septikute ja mahutite pai-
galdus. Septikutel olemas eurosertifi kaat. 
Santehnilised tööd. Hinnad mõistlikud. Info 
tel 5808 5965

• Biopuhastite, septikute paigaldus 
ja müük. Tel 575 0202, erlend@eesti-
septik.ee

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

• Korterite ja vannitubade remont. Tel 
5633 1530

• Talumajade renoveerimine. Tel 5633 
1530

• Üldehitustööd, puukuurid, saunad, grill-
majad, terrassid. Vanade majade renoveeri-
mine ja uute ehitus. Tel 5380 0863

• Teostame kõiki ehitus- ja remonttöid 
nii eramutes kui korterites, vannitoad, 
siseviimistlus, soojustamine, fassaadid, vun-
damendid, katused, terrassid jne. Hinnad 
taskukohased. Info tel 5808 5965

• Teen keldrite puhastustöid. Helista kell 
16.00 kuni 22.00. Tel 5895 6633

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

• Värvin maju, puukuure ja muud ehitu-
sööd. Tel 5895 6633

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele re-
monti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

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

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

• Maalritööd, trepikodade remont, fas-
saadide värvimine, üldehitus, renovee-
rimistööd. Tel 5897 9293 Ehmes.ee. Lai 3 a

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Viru-
maal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone vun-
damentide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

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

• 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. www.
pinnakatted.ee. Tel 503 1157

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

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, soojamüü-
rid, küttekollete remont. Tel 5647 2716, email 
viruahjud@gmail.com

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

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

• 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

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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
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

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

• 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
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

SANTEHNILISED TÖÖD
Sise-, välis-, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, 

mahutite müük ja 
paigaldus.

Info tel 508 9375

• 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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee



25. juuni - 1. juuli
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

OSTAME KOKKU:
VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

4.88 3.58
5.88 4.48

0.78
0.98

5.57 €/kg

1.28

0.88

0.28

1.98

1.18

0.98

0.78

0.34

0.31

1.24

0.98

0.74

0.28

1.28

2.38

8.53 €/kg

1.26 €/kg

1.87 €/kg

1.57 €/kg

28.00 €/kg

2.60 €/kg

6.18 €/kg

al 5.17 €/kg

2.48 €/L

7.84 €/kg

4.93 €/kg

7.00 €/kg

12.80 €/kg

Külmsuitsu lõhelõiked
150g / Kapten Grant

Jogurtijook Baltais
700g / 2 sorti

Jogurtijook Activia
300g / 2 sorti

1.88

1.28

0.34

2.48

1.88

1.24

0.94

0.42

al 0.44
Hind alates

1.34

1.38

0.88

0.34

1.78

2.94

Kook Agnes
kg

Keeduvorst
Latsekese
kg

Sinkvorst sealihast
(viilutatud)
140g

2.48
2.98

Kodune hakklihasegu
Pere
kg

Keeks
kg

Jogurt Alma
150g / 2 sori
Valio

Šokolaad Toblerone
(mee ja mandli)
100g

Mozzarella kirsid Otto
245g / 125g
Estover

Kohuke Saare (metsamarja täidise
ja jogurti glasuuriga) 40g
Saaremaa Delifood

Roosuhkur Dan Sukker
(rafineerimata) 750g

Apelsinimahl
Pure
1L

+0.10

Rapsiõli Olivia
0,5L

Kartulipallid Golden River
1kg

Suitsutatud juustukrõps
Hrumm Hrumm
35g / 2 sorti

Tarretis Jänks
150g / 3 sorti
Farmi

Sarvesai Croissant
al 60g / 4 sorti

Piimadessert Monte
(šokolaadi ja pähklitega)
55g

Porgandi-porru
salat
kg

1.98
2.88

2.18
2.68

2.98
3.68

Sibula grillvorst
kg

NÄDALAPAKKUMISED
25. juuni - 1. juuli

A+ A

A+ A

A+ A
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* Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub!   * Piltidel on illustratiivne tähendus!25. juuni - 1. juuli

Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A
1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:
4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+
Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:
Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1b, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1,Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas:
A Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A. Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, TilaJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:
küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

1.98
30.46 €/kg

Pulkdeodorant Lady Speed Stick
Invisible 65g

3.28

1.68
0.06 €/tk

2.28

2.18
al 0.11 €/tk

2.98

3.34
0.33 €/tk

4.48

1.48
0.37 €/rl

1.88

1.98
0.25 €/tk

2.98

0.99
0.50 €/tk

1.44

1.98
2.83 €/L

2.68

Bambustikud
100tk

2.18
al 8.72 €/L

3.28

Šampoon ja palsam Nivea
Hairmilk (hooldav)
al 200ml

Imavad aluslinad
Normal Clinic
(60 x 60cm)
10tk

2.28
9.12 €/L

3.28

Šampoon Nivea (meestele)
250ml / 2 sorti

4.28
85.60 €/L

5.98

Päevakreem ja öökreem
Tsernõi Zemtsug 56+
50ml

Hügieeniside Always Duopack
al 10tk / 5 sorti

Svamm Vileda PurActive
(pakendamata) 1tk

1.98
13.20 €/L

al 2.88

Deodorant Fa
150ml / 2 sorti

1.98
19.80 €/L

2.18

Näovesi ja Pesemisvaht
Puhas Liin
100ml

Rumm Bacardi
al 37,5%, 0,5L
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Muu piiritusjook
Metaxa 5'

%, 0,5L38
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

5.48
109.60 €/L

7.88

Kreem Mixa
50ml / 2 sorti

WC puhastusgeel
Bref 10x Effect
700ml / 2 sorti

1.68
al 6.72 €/L

2.18

Šampoon ja palsam Schauma
al 200ml / 2 sorti

2.38
0.48 €/tk

2.98

Raseerija Gillette Venus
Simply Basic
5tk

Värvieemaldaja ja juuksevärv
Color Naturals 1tk
erinevad
toonid

4.28 2.48
12.23 €/L

5.98 3.98

Šampoon ja palsam Fructis Hair Food
350ml / 5 erinevat

Tualettpaber Grite Blossom
3-kihiline / 8 rulli

Majapidamispaber Zewa Klassik
(valge, 2-kihiline)
2 rulli

KGT vein Dreamer
Late Harvest
12%, 3L
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT vein Casa Charlize
al 12%, 0,75L
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN vein
Baron Rosen
Reisling 2016
9%, 0,75L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Perepelka
Molochna

%,40 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.68
6.72 €/L

2.16

Dušigeel Palmolive
250ml
3 sorti

2.08
13.87 €/L

2.78

Deodorant
Denim
150ml
3 sorti

Tualettpaber Regina
Camomilla 3-kordne / 4 rulli

Tualettpaber Regina
Camomilla 3-kordne / 4 rulli

Tualettpaber Regina
Camomilla 3-kordne / 4 rulli

1.38
13.80 €/L

al 1.78

Hambapasta Blend-a-Med
Complete7 100ml
3 sorti

Pesukaitse Always
al 26tk / 2 sorti

Kiisueine Gourmet Perle
85g / 3 sorti

0.54
0.88

0.54
0.01 €/tk

0.68

0.54
6.35 €/kg

0.78



Kuulutaja reede, 25. juuni 20218 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi 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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
Avatud E-R 9-19

    L 9-15

Müügil juuksehooldus-
vahendid

*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, 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, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•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.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

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

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)

kuulutused.kuulutaja.ee

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

MUUD TEENUSED

• Kümblustünni rent. Hind alates 45 €/
ööpäev. Rakvere piires transport tasuta. 
www.saunatünn.ee. Tel 514 7518

• Kogemustega kõrgharidusega raamatu-
pidaja pakub teenust igat liiki fi rmadele 
ja FIE-dele. Aastaaruanded soodsalt. Tel 
5568 6385

• Hauaplatside ja -piirete ehitus, hooldus. 
UUS! Graniidist hauatähised ja piirded. Tel 
526 0804

• Hauaplatside korrastamine, piirete ja 
hauakivide käsi- ja survepesu, liiva ja 
kruusa vahetamine platsidel, hauapiirete 
ehitamine paekivist, tänava äärekivist ja 
puidust ning muud kalmistutööd. Töötame 
üle Eesti. Tel 5592 3491, hauaplatsihooldus@
muhkel.ee

• Kululõikus ja Rohulõikus Lääne-Viru-
maal. Töö kiire ja korralik. Tel 514 8661

• Võsalõikamine, muru trimmerdamine, 
muru niitmine. Tel 5670 9080

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. Meilt 
ostetud soojuspumpadel hooldus soodus-
hinnaga. TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

• Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus, remont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. Uued õhk-
soojuspumbad al 395 €. Õhk-vesi soo-
juspumpade müük, paigaldus (Daikin, 
Th ermia, Nibe). VIRU SOOJUSPUMBAD 
OÜ. Tel 5656 4857

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

• www.arbotec.ee pakutavad teenused: 
ohtlike puude raie, kändude freesi-
mine, võsalõikus, trimmerdamine, 
hekkide lõikamine. Võtke meiega 
ühendust, tel 528 6976; e-mail: info@
arbotec.ee

• Ohtlike puude likvideerimine. Tel 
554 9113

• Aedade kujundus, puude-põõsaste istu-
tus, viljapuude hooldustööd. Tel 5380 0863

• Pakkuda raamatupidamisteenust ette-
võtetele. Huvi korral ühendust võtta numb-
ril 5824 1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

• Koristan ära teie vanaraua keldritest 
ja õuedelt, kaasa arvatud auto akud ja 
kodutehnika. Tel 5672 7600

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus 
ja remont. Printerite müük, hooldus ja 
rent. Kohapeal suur valik kvaliteetseid, 
soodsa hinnaga analoogtoonereid. Aadress 
E. Vilde 14/1, telefon 553 5475, meiliaadress 
info@itsalong.ee

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komplektid. 
Müük. Paigaldus. Konsultatsioon. Garan-
tii. 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 elektroo-
nikat. Helista juba täna tel 551 2053. Vaata 
ka www.hss.ee

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5672 7175

• Koristan aia, kuuri, või garaažinurgast 
vanaraua. Tasuta ei taha, maksan raha. 
Tel 517 4143

• Müüa 2 välisust 2 m x 90 cm, parem ja 
vasak käsi. Tel 5349 6065

• Sümboolse tasu eest müüa meeste, 
naiste ja nooruki jalgratas. Tel 5649 
1828

• Müüa puulõhkumisemasin BILKE S3 
(giljotiintüüpi) traktori külge (jõuvõtuvõlli 
ülekandega). Tel 5624 4605

• Müüa vähe kasutatud kahe lapse van-
ker TFK , üks osa korv, teine istumiskoht, 
lisavarustusena seisulaud. Hind 700 €. Tel 
5804 2647

• Müüa kasutatud lapsevanker Contry 
Classic. Hind 100 €. Tel 5804 2647

• Müüa kohvimasin De’Longhi ESAM2600, 
pakendit alles pole. Vähe kasutatud. 
Hind 200 €. Kingiks kaasa 1 kg kohviube 
Crema E Aroma, LAVAZZA (väärtus 19 
€) ja 2 pudelit De’Longhi Ecodecalk kat-
lakivi eemaldajat (väärtus 28 €). Tel 5614 
9080

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 7361

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda erinevaid 
täitematerjale (killustik, liiv, muld) võima-
lus tasuda ka vanametallis ja autoromudes. 
Tel 5627 2666 

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. Tüh-
jendusostud majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, kojukutsed tasuta, üle Eesti. 
Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan tarbeklaasi tooteid: vaasid, klaa-
sid, pitsid jne. Pakkuda võib kõike. Tel 
507 9984

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristallnõusi,- too-
teid. Pakkuda võib kõike! 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 roostevabast õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan Tarbeklaasi vaase, karahvine 
ja pitse. Samuti ostan Norma/Salvo  
mänguauto, rongi, trammi ja 1970–90. 
a cccp 1/43 mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid esemeid, ka 
vanametalli, kila-kola, enne müüki võta ka 
minu pakkumine. Tel 503 1849

• Ostan teie küttepuu ülejäägid majapida-
mise likvideerimisel. Tel 5801 9086

• Ostan kaua kuivanud põranda ja vood-
rilauda ning paksu planku ka väiksema 
koguse. Tel 5801 9086

• Ostan ENSV miilitsa ja kolhoosidega 
seotud ja kunsti. Tel 510 7541

• Ostan töökotta korraliku suurema ja väik-
sema alasi. Heale õige hind. Tel 5801 9086

• Ostan nõukaaegseid märke Moskva 
olümpiaga seotud meeneid. Plastnokaga 
mütsi, estoplasti lambi ja värvilisest klaasist 
nõusid. Tel 510 7541

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
seisma jäänuid esemeid: raamatust 
mööblini ja viin ära pesumasinad, plii-
did jne kila-kola. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju, vanavara, 
vanakraami, kila-kola. Tel 5555 5527

• Ostan õunapurustaja- ja pressi. Tel 
5836 4842

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind 
alates 40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 
55 €/rm, saadaval ka sangleppa ja 
kaske. Puud on laotud 5 m3 alustele, 
hind alates: hall lepp 280 €, sanglepp 
300 €, kask 330 €. Puu pikkuse lõikame 
vastavalt kliendi soovile. Transport 
hinnas. Tel 5347 7664, Erko, Kohala küla, 
Lääne-Virumaa

• Müüa soodsalt lõhutud küttepuud (ka 
kuiva). Pakkuda ka 30 cm 40 L võrgus 
kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa saetuid ja lõhutuid küttepuid koos 
transpordiga. Pikkused vastavalt tellija soo-
vile. Tel 5615 2941

• Müüa lõhutud küttepuid. Kogemust 
15 aastat. Lõikame vastavalt teie soo-
vitud pikkusele. Asume Lasilas. Info 
telefonil 520 7517

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, koos 
kohale toomisega. Tel 514 3328

• Küttepuud 40 €/ruum. Pakkuda korraliku 
metsakuiva kuuske. Kuivad kõlksuvad ja 
lõhutud. Mõõdud vastavalt soovile, toome 
3 ruumi korraga. Sõit hinnas. Tel 5480 
0134

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 5074 
553

• Müüa soodsalt kütteklotse ja ka-
minapuid + veovõimalus. Tel 501 
3862

EHITUS

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

• Saemeeste brigaad teostab raieteenust ja 
võsalõikust. Puhastame kraavid ja teeservad 
võsast ja suurtest puudest. Tel 506 0777

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud ja kas-
vavat võsa, tel 511 6174. Samas müüa 3 m 
ja lõhutud küttepuud, tel 504 3326
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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

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013
TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa sõelutud musta mulda, asukoht 
Rakveres, lisainfo telefonil 526 1408

• Purustatud turba allapanuga hobu-
sesõnnik, asendamatu soojuse hoidja 
kasvuhoones, sobib hästi ka lillede-puu-
de-põõsaste istutamisel väetiseks ja aiamaa-
le rammuks. 80 L=5 €. Rakvere piires koju 
toomine tasuta. Tel 5557 2217

OST
• Ostan kasutatud mootorsae, ka suuremat 
remonti vajava. Tel 503 9650

• Otsin heinaniitmis traktorit. Tel 5689 
3372

VANAVARA

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

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pak-
kuda võib kõike. Tel 5616 5761

• Ostan enne 1961. a vene kopikaid, tsaari 
jm. vanu münte. Tel 5606 8763, Arvo

• Ostan värvilisest klaasist vaase kuni 
100 €/tk, vanu raamatuid, piibleid, eh-
teid, käevõrusid, merevaiku, sõlgi, setu 
ehteid (suur sõlg 1000 €), hõberublasid, 
hõbedat, uure, münte, paberrahasid, 
märke, kaitseväe ja Kaitseliidu mär-
ke, kiivreid, medaleid, kohvikanne, 
piimakanne, Langebrauni ja Lorupi 
toodangud, fotoaparaate, fotosid, fo-
toalbumeid, dokumente, diplomeid, 
maale, seinapilte, ikoone, kujusid, Eesti 
vapiga või lipuga esemeid jne. Igasugu-
se vanavara ja kunsti ost! Raha kohe! 
Tel 5649 5292

• Ostan majapidamise likvideerimisel teie 
küttepuu ja briketi ning vanaraua ja muu 
kila-kola järgi. Tel 503 1849

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid esemeid, ka 
vanametalli, kila-kola, enne müüki võta ka 
minu pakkumine. Tel 503 1849

• Ostan maale, seinapilte (20 €/tk), 
kujusid, keraamilisi kujukesi (memm, 
taat, naisefiguurid jne), Tarbeklaasi 
värvilisi vaase, vanu raamatuid (täis-
nahkköites raamatud kuni 100 €/tk), 
setu ehteid, müntidest tehtud ehteid, 
vanu dokumente, diplomeid, piibleid, 
ehteid, sõlgi, merevaiku, hõbedat, 
münte, hõberublasid, paberrahasid, 
märke, medaleid, fotosid, fotoalbumeid. 
Said päranduseks korteri või plaanid 
kolida? Ostan üleliigse vanakraami/
raamatud! Tulen ise kohale - raha kohe! 
Tel 5649 5292

• Ostan vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). Huvi-
tavad ka lauanõud, vaasid, karpidega 
lusikad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

• Ostan erinevat vanavara: raamatuid, 
tehnika ajakirju, mööblit, rahasid, orde-
neid, rinnamärke, vimpleid, heliplaate, 
kellasid, fototehnikat, fotosid, albumeid, 
raadio, lauanõusid, ehteid ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan vanu kellasid. Ei pea olema 
töökorras! Võib pakkuda ka hambakulda 
või üksikuid kuld ja hõbe ehteid - ka 
sulatuseks. Kõik muud vanad esemed 
ka huvitavad! Tel 5872 5458

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rin-
namärke, medaleid, postmarke, al-
bumeid, vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

TEATED

• Hea leidja! Kui sa leidsid Tõrma surnuaia 
juurest 8-9. juunil fotode kasseti, olen 
tänulik kui saaksin tagasi. Tel 5691 6747

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

TUTVUS

• Mees vanaduspensionär tutvub üksi-
ku, pikemat kasvu naisega vanuses 60. 
a, kes oleks hea perenaine, kellega koos 
vabaaega veeta Rakveres. Tel 554 6490

TURUL SUUR VALIK  HÄSTI HOOLDATUD SUVELILLI NII 
KODUAEDA KUI KA KALMISTULE!

PÜSILILLED ERITI SÕBRALIKU HINNAGA!

KAUNID LILLEAMPLID KODU KAUNISTAMISEKS!

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Värske kartul, imp. kg 1,50 2,00

Värske kartul, Eesti kg 5,00 6,00

Maitseroheline (r.sibul, till) kg 7,00 10,00

Värske küüslauk , imp. tk 1,00

Redised kimp 1,00 1,50

Väike kurk , imp kg 2,50

Väike kurk, Eesti kg 3,50

Salatikurk , imp. kg 2,50

Salatikurk, Eesti kg 3,00

Tomat, imp. kg 3,00 3,50

Tomat, Eesti kg 6,00 7,00

Maasikad, imp. kg 3,00

Maasikad, Eesti kg 8,00 12,00

Vaarikad imp. kg 15,00

Kultuurmustikad, imp. kg 10,00

Murelid, imp. kg 6,50 8,00

Arbuus, imp. kg 2,00

Värske hapukurk kg 6,00 8,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Kodused vahvlid tk 1,00

HINNAD RAKVERE TURUL 21. JUUNI 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

PAKUN TÖÖD

• Pakun  aiarohijale mõned päevad 
nädalas tööd. Kiire! Tel 554 6490

• Vajatakse abilist talusse, Levale küla 
Rakvere vald. Lisainfo tel 505 1079

• Tööd saavad nii ehitus kui abi-
töölised. Objektid Lääne-Virumaal 
ja Harjumaal. Harjumaa objektide-
le transport algusega Rakverest. Kui 
oled töökas ja sõnapidaja siis võta 
ühendust. Info tel 5360 0003

• Tööd saab haljastustööline. 
Töö kirjeldus: muru- ja rohu niit-
mine, trimmerdamine. Ootused 
kandidaadile: füüsilise koormuse 
taluvus, iseseisvus, kohuse- ja 
vastutustunne. Kasuks tuleb: B 
kategooria juhiload, eelnev ko-
gemus, tehniline taip. Ettevõte 
pakub: rahulikku ja kindlat tööd, 
palka kindlal kuupäeval, korraliku 
tööriietust ja varustust, transport 
Rakverest objektile. Tööpiirkond 
Lääne-Virumaa, Harjumaa. Info 
tel 5360 0003

• Soovin vanemat pensionäri majan-
duslike töödele abiks. Tel 5689 3372

• OÜ Steelhouse Group Estonia 
otsib oma värskelt Eesti turul alus-
tavasse ettevõttesse TIG keevita-
jaid. Steelhouse Group on Soome 
juurtega 58 aasta kogemustega 
ettevõte. Nüüd oleme alustamas 
tegevust meil siin Vinnis, kus põhi 
erialaks on roostevabatööd. Nõu-
ded kanditaadile on: TIG keevituse 
oskus ja kogemus metalli erialal. 
Vajalik väljaõpe kohapeal. Omalt 
poolt pakume konkurentsi võime-
list palka vastavalt oskustele ning 
sõbraliku töökeskkonda, valmar.
kask@steelhouse.fi . Tel 5306 0060

OTSIN TÖÖD

• Ehitusmees kogemustega otsib tööd, 
oma töö vahendid. Tel 5678 2709 

LUGEJA KÜSIB

T ööandja koostas aas-
ta alguses puhkuse-
graafiku, kus on kõigi 

töötajate puhkused kirjas. 
Nüüd on aga koroonast tin-
gitud piiranguid vähendatud 
ja töömaht suurenenud. Töö-
andja ütles, et tühistab minu 
juuliks planeeritud puhku-
se, sest vastasel juhul ei jõua 
tööd ära teha ja tööandjale 
tekib majanduslik kahju. 
Samuti on mõned töötajad 
haiguslehel ja kedagi teist 
peale minu ei olevat tööle 
kutsuda. Kas tööandja saab 
ühepoolselt puhkusegraafi-
kut muuta?

Vastab Sandra Kuus, 
Tööinspektsiooni 

nõustamisjurist

Üldjuhul saab kinnitatud 
puhkuste ajakava muuta ai-
nult poolte kokkuleppel ehk 
nii töötaja kui ka tööandja
peavad sellega nõus olema.

Teatud juhtudel on või-
malikud ka erandid. Kui töö-
andja tahab töötaja puhkust 
katkestada või edasi lükata, 
siis tuleb arvestada järgmiste 
asjaoludega (TLS § 69 lg 5):

Enne puhkuse katkesta-

mist või edasi lükkamist peab 
tööandja kaaluma kõiki muid 
võimalusi. Näiteks kas mõni 
teine töötaja on nõus ületun-
nitööd tegema või saab kasu-
tada renditööjõudu.

Tegemist on ettenägematu 
olulise töökorralduse häda-
vajadusega, eelkõige kahju 
tekkimise ohuga.

Tööandja peab töötajale 
põhjendama, miks on vaja 
puhkusegraafikut muuta ning 
milles seisneb töökorralduse 
hädavajadus ja kahju tekkimi-
se oht.

Tööandja peab töötajale 
hüvitama puhkuse katkes-
tamisest või edasilükkami-
sest tekkinud kulud. Näiteks 
peaks tööandja hüvitama töö-
tajale reisi ära jäämisega seo-
tud kulud.

Kui puhkus katkestati või 
lükati edasi, on tööandja ko-
hustatud andma töötajale ka-
sutamata jäänud puhkuseosa 
vahetult puhkuse kasutamist 
katkestava või edasilükka-
va asjaolu äralangemisel või 
poolte kokkuleppel muul 
ajal. Seega peaksid tööandja ja 
töötaja kohe ka läbi rääkima, 
millal töötaja oma ülejäänud 
puhkust kasutab.

Hädavajadust eeldatakse 
eelkõige vääramatu jõu ta-
gajärjel tööandja varale või 
muule hüvele tekkida või-
va kahju või kahju tekkimi-
se ohu korral. Hädavajaduse 
määratlemisel tuleb võtta 
arvesse töötaja huvisid ja õi-
gusi ning hea usu ja mõistlik-
kuse printsiipi ehk võrrelda 
tööandja hädavajadusest tu-
lenevaid tagajärgi ja töötaja 
töösuhteväliseid õigusi.

Kohtupraktikas on lei-
tud (Pärnu Maakohtu otsus 
nr 2-16-5559), et tööandja 
maksejõuetuse vältimiseks 
oli põhjendatud töötajate 
puhkuste edasilükkamine, et 
majanduslik kahju ettevõt-
tele ei süveneks veelgi. An-
tud vaidluses läbis tööandja 
saneerimismenetlust.

Seega saab tööandja töö-
taja puhkust katkestada või 
edasi lükata ainult erandli-
kel juhtudel. Tööandja peab 
töötajale selgitama, milles 
töökorralduse hädavaja-
dus ja kahju tekkimise oht 
seisneb. Arvestada tuleb 
ka, et kui asi jõuab töövaid-
lusesse, siis peab tööandja 
olema suuteline olukorda 
tõendama.
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Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
Suveüritus toimub 28. juunil Eisma Sadamas. Väljasõit 
kell 13.30 Rakvere bussijaama parklast. Registreerimine 
tel 5622  9781 (Merike)

Suvine rännusaade näitab Lääne-Virumaad
Täna õhtul näeb TV3 saates „Kurvist 
kurvi: Tartust Tallinna“ Väike-Maarja 
valda. Saatejuhid Jaagup Kreem ja 
Arlet Palmiste otsivad suvemelu kau-
nitest ja ägedatest paikadest, mis 
jäävad Piibe maantee äärsetesse
valdadesse-linnadesse.

Tõnu Lilleorg

Väike-Maarja vallas sai saatejuht Palmis-
tele suurimaks üllatuseks Kiltsi mõisa-
kool. „Kuna see mõis on ehitatud kuna-
gise linnuse peale, siis on säilinud seal 
kõik need linnuse keldrid ja maa-alused 
käigud. Teeb kadedaks, millises kesk-
konnas inimesed õpivad, kui ise oled õp-
pinud kusagil suures betoonehitises,“ pa-
jatas saatejuht. „Lausa ehmatavalt äge,“ 
lausus ta nähtu kohta.

Sportliku ajaviite leiavad saatejuhid 
ühel Äntu järvel aerulaudadel liueldes, 
kusjuures Palmiste saab terve kerega ko-
geda, et järvevesi on rohkete allikate tõt-
tu väga jahe. „Need järved on müstilised 
ja imeilusad!“ muljetas saatejuht.

Näkiuurimiskeskuses maitstakse lõk-
kes küpsetatud vähke ja kontrollitakse 
legendi paikapidavust, mille kohaselt tu-
leb näkk veest välja pilliheli peale. Lisaks 
käiakse Emumäe tipus, kus reisiselle ter-

vitab Väike-Maarja pasunakoor.
Tapa valla saade jõuab ekraanile 

9. juulil. Männikumäel näitab traieli-
sõitja Keity Meier uhkeid trikke, mida 
mootorratta seljas takistusi ületades 
teha saab. Motohuviline Kreem proovib 
muidugi ka ise seda omanäolist spordi-
ala. Külastatakse suurõppust Kevad-
torm, kus heledas ülikonnas ja kübaraga 
Palmiste satub kaevikusse, kus sõduritel 
kibe tulistamine käsil on. Jänedal saa-
dakse teada, milline tuleb tänavusuvine 
suveetendus, mis jutustab siinse kunagi-
se mõisaproua elust.

Igas saates kostitab Palmiste, kes on ka 
võimekas näitleja, vaatajaid ajaloohõn-
gulise stseeniga, kus ta kehastab antud 
kohaga seotud ajaloolist tegelast või se-

letab lahti teemat. Näiteks Tartu valla 
saates sai kõigile selgeks, kuidas seal ku-
nagi töötanud pastor Masing selle peale 
tuli, et eesti rahvas oma keelde õ-tähte 
vajab.

Järvamaal, Piibe maanteest mõne kilo-
meetri kaugusel Sääskülas elav Palmiste 
on ka saate idee autor. Maanteed, mida 
ta autojuhina sageli kasutab, tunneb ta 
läbi ja lõhki ning on juba aastaid pro-
pageerinud. Telesaate idee on mehel 
olnud juba mõnda aega ja kui kursa-
vend Kreem sellega kaasa tuli, polnudki 
muud, kui asi ette võtta. TV3 on saate-
sarjaga hästi rahul ja tellinud lisaks prae-
gusele kaheksale saatele juurde veel neli 
Lõuna-Eesti kohta, mis peaksid ekraani-
le jõudma augusti lõpus.

Saatejuhid Jaagup Kreem (paremal) ja Arlet Palmiste Kevadtormil. Foto: piibeteater.ee

ARVUSTUS

Lustiga tehtud lapsikuvõitu märul
„Palgamõrvari naise ihukaitsja“ on 
järg 2017. aastal linastunud filmile 
„Palgamõrvari ihukaitsja“. Uus osa on 
veidike kehvem kui esimene, kuid 
siiski mitte päris kõnts ja sobib väga 
hästi pikale palavale jaanipäeva-
nädale punkti panemiseks.

Margit Adorf

Filmi režissöör Patrick Hughes on Aust-
raalia päritolu mees, kes on veel üsna 
oma karjääri alguses. Tema kontolt leiab 
neli täispikka märulifilmi, mis kõik on 
olnud mõõdukalt edukad.

Ka „Palgamõrvari ihukaitsja“ on tema 
käe all valminud, kui te seda näinud 
ei ole, siis soovitan sellegi ära vaadata, 
2017. aasta film on TV3 eetris esmas-
päeval, 28. juunil. Täiesti vabalt võib 
enne ära vaadata uuema linaloo (Rak-
vere kinos on seanss pühapäeval) ja al-
les hiljem vanema, võibolla ongi niipidi 
parem.

„Palgamõrvari naise ihukaitsja“ on saa-
nud kriitikute poolt väga vastuolulise 
vastuvõtu – osad kiruvad maapõhja, tei-
sed kiidavad isegi sel määral, et ütlevad, 
et järg on parem kui esimene osa. Mina 
oma mätta otsast leian, et järg on kübe-
ke kehvem, aga omas žanris igal juhul 
naerutav.

Minu meelest on see film nunnu ja 
siiras, tehtud lapseliku rõõmu ja lustiga. 
Mulle tundub, et asjaosalistel endil on 
seda tehes olnud väga lõbus ja eks kogu 
peategelaste ansambel ka näitlejate vallas 
on kõik sellised, kes on varemgi klouni 
teinud. See ongi niisugune veiderdav 
komöödia algusest lõpuni, mitte surm-
tõsine paugutamine.

Arvan, et peab ikka sügavas depres-
sioonis olema, kui selle filmi ajal üldse 
mitte ühegi nalja peale ei naera. Vä-
hemalt muhelema peaks ikka võtma ja 
kokkuvõttes on see tore heatujufilm, 
kus on märulistseene, pisut nabaaluseid 
nalju, kurbnaljakaid suhtenalju ja lihtsalt 

situatsioonikoomikat. Kui järele mõelda, 
siis päris korralik kompott.

Täiesti rahulikult võib lasta ka teisme-
lised filmi vaatama, sest midagi nilbet, 
roppu või väga võigast ekraanil ei toimu. 
Jah, paugutatakse, mõned asjad lendavad 
plahvatades õhku, verd pritsib ka paras-
jagu, aga see kõik käib kiiresti ja mööda-
minnes ning on tõesti süütult naljakas, 
kuni te maailmavaluliselt sellesse sisusse 
süüvida ei ürita, mis aga oleks märuli-
komöödia puhul täiesti kohatu.

Lühidalt – see on hoogne, meeldi-
valt ajuvaba, veiderdav meelelahutus, 
mis süžeeliselt küll mingeid üllatusi ei 
paku, kuid niisama lõõgastumiseks so-
bib väga hästi. See on nn „pohmellifilm“, 
film, mida vaatad siis, kui oled väsinud 
ja muud ei jaksa. Vaat siis selline märul 
mõjub nagu janusele värske kaevuvesi.

Peategelaste ansamblis on ainult 
kuulsad ja väga kuulsad näitlejad: Ryan 
Reynolds (ihukaitsja), Salma Hayek 
(palgamõrvari naine), Samuel L. Jack-
son (palgamõrvar), Antonio Banderas 
(pahalane, kes tahab Euroopa hävitada), 
Morgan Freeman (kuri kasuisa).

Filmi alguses saab selgeks, et mingi 

hull Kreeka magnaat peab plaani ülejää-
nud Euroopa hävitada, et Kreeka saaks 
õitsele tõusta. Samal ajal on ahastuses 
ihukaitsja maadlemas isiklike problee-
midega – tal on litsents ära võetud ja see 
on ta viinud musta masendusse. Psühho-
loog soovitab tal vana eluga lõpu teha.

Samal ajal aga on palgamõrvar pant-
vangi võetud ja tema naine lõpetab ihu-
kaitsja puhkuse, rebides ta kaasa oma 
abikaasat päästma. Muuhulgas tuleb kol-
mikul päästa ka Euroopa, kuigi ega nad 
sellest esialgu eriti vaimustuses ei ole. 
Üle kivide ja kändude, tähendab, läbi ru-
sude ja laibahunnikute, jõuab seltskond 
võiduka finaalini. Kõik on õnnelikud, 
niivõrd-kuivõrd. Publik saab märulit ja 
nalja küll kogu raha eest.

Esimeses osas näeb samasugust pea-
tegelaste punti, samade näitlejatega, 
Hayek on selles filmis küll vaid episoo-
diline tegelane, teises osas on tal juba 
kandev roll. Igal juhul on esimene osa 
sama lollide (meeldivalt lollide) naljade-
ga, kuid kröömike tõsisema alatooniga, 
meenutab veidike alatoonilt „Die har-
di“, kuid ei ürita seda otseselt kopeerida. 
Märulisõpradel tasub igatahes vaadata.

Palgamõrvar (Samuel L. Jackson) ja ihukaitsja (Ryan Reynolds) peavad vastu tahtmist Euroopat päästma.
Foto: Pressimaterjalid
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Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Sealiha al 2,49 €/kg

Meie lihameistrite
käsitsi valmistatud

grill-tooted al 3,50 €/kg

VÄRSKE JA EESTIMAINE SEALIHA PEREFARMIST

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,
mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

A-Ülevaatus on Eesti suurim tehnoülevaatuse ettevõte.  
Eestis tegutseme alatest 2008. aastast ja meie esindused asuvad Tallinnas,  
Maardus, Rae vallas, Kiius, Rakveres, Räpinas, Tartus, Viljandis, Keilas ja Otepääl.

24.90€

Sõiduauto
tehnoülevaatus

alates

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

Kaugliine 307/309 Rakvere - Haljala - Viitna - Valgejõe - Tallinn

Kaugliine 307/309 Tallinn - Valgejõe - Viitna - Haljala - Rakvere

teenindab TULISILM OÜ

e-mail: info@tulisilm.eu

SOODSALT JA TEENUSTASUTA

infotelefonid 6888080 / 56833993

PILET OSTA EELMÜÜGIST www.tulisilm.eu

* Nõudepeatus väljumiseks

** Nõudepeatus sisenemiseks

Kaugliinide info: www.peatus.ee

Sõiduplaan alates 17.06.2021

Rakvere

Tallinna bussijaam

J.Vilmsi

Mustakivi

Priisle

Ületee

Kostivere tee

Linnake

Männisalu

Jõelähtme

Koogi

Jägala jõgi

Ruu mõis

Kodasoo

Kivisilla

Valkla tee

Kiiu viadukt

Kuusalu tee

Kupu

Kahala-Kursi

Kahala

Kolga tee

Loksa tee

Kõnnu

Soosilla

Valgejõe

Turba

Läsna

Tapa teerist

Viitna

Rõmeda

Liiguste

Aaspere

Haljala

Haljala tee

Kisuvere

Luha

Pahnimäe

Päide

Suvilad

Tõrremäe

Aiand

Teater

Lai

12:33

11:00

-

11:06**

11:08**

11:15

11:16

11:17

11:19

11:20

11:21

11:23

11:24

11:27

11:29

11:31

11:32*

11:35

11:37

11:39*

11:41

11:43

11:45

11:48

11:50*

11:52*

11:57

11:59

12:01*

12:04

12:07

12:09

12:11

12:18

12:20

12:21

12:23

12:24

12:25

12:26

12:27

12:29

12:31*

12:32*

13:30

-

15:05

14:04*

14:59*

14:57*

14:50

14:49

14:48

14:46

14:45

14:44

14:42

14:41

14:38

14:36

14:34

14:32*

14:29

14:27

14:25*

14:23

14:21*

14:19

14:16

14:14

14:12

14:08

14:06

14:04

14:00

13:58

13:55

13:53

13:46

13:44

13:43

13:41

13:40

13:38

13:37

13:36

13:34

13:32**

17:48

16:15

-

16:21**

16:23**

16:30

16:31

16:32

16:34

16:35

16:36

16:38

16:39

16:42

16:44

16:46

16:47*

16:50

16:52

16:54*

16:56

16:58

17:00

17:03

17:05*

17:07*

17:12

17:14

17:16*

17:19

17:22

17:24

17:26

17:33

17:35

17:36

17:38

17:39

17:40

17:41

17:42

17:44

17:46*

17:47*

7:00

7:00 8:45 11:00 13:30 16:15

-

8:35

08:34*

08:29*

08:27*

8:20

8:19

8:18

8:16

8:15

8:14

8:12

8:11

8:08

8:06

8:04

08:02*

7:59

7:57

07:55*

7:53

07:51*

7:49

7:46

7:44

7:42

7:38

7:36

7:34

7:30

7:28

7:25

7:23

7:16

7:14

7:13

7:11

7:10

7:08

7:07

7:06

7:04

07:02**

8:45

-

10:20

10:19*

10:14*

10:12*

10:05

10:04

10:03

10:01

10:00

9:59

9:57

9:56

9:53

9:51

9:49

09:47*

9:44

9:42

09:40*

9:38

09:36*

9:34

9:31

9:29

9:27

9:23

9:21

9:19

9:15

9:13

9:10

9:08

9:01

8:59

8:58

8:56

8:55

8:53

8:52

8:51

8:49

08:47**

Väljumisaeg

algpeatusest

ETKNR

v.a. riigipühad

307
Rakvere-Tallinn

309
Tallinn-Rakvere

307
Tallinn-Rakvere

309
Rakvere-Tallinn

LP

ja riigipühad
ETKNRLP ETKNRLP ETKNRLP
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