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Kolmapäeva ennelõunat tea-
tati häirekeskusele, et Rakve-
re vallas Lasila külas on kooli 
juures asuvasse tiiki tagurda-
nud auto. Pealtnägija sõnul 
oli masin terava kalde all ja 
valitses oht edasi vajumiseks. 
Järgmise teate järgi oligi auto 
juba vees ning juht ise üritas 
tiigipervelt üles ronida. 
Sündmuskohale sõitsid Kad-
rina vabatahtlikud, Rakvere 
operatiivkorrapidaja, Tapa 
päästjad ja meedikud. Nende 
saabumise ajaks enam auto 
juhti sündmuskohal polnud. 
Kadrina vabatahtlikud tõm-
basid auto korralikult teeper-
vele. 

Kuna teate järgi võis juht olla 
purjus, siis asus asjaga tegele-
ma politsei. Rakvere politsei-
jaoskonna välijuht Tauno 
Lempu ütles, et tunnistajate 
abil tuvastati, kes autot juhtis. 
Ta tabati ning tal tuvastati 
joove ja tema suhtes algatati 
menetlus.
Kolmapäev, 6. aprill oli Lää-
ne-Virumaa liikluses tavatult 
sündmusterohke. Lisaks eel-
mainitule toimus kell 14.05 
liiklusõnnetus Vinni vallas Vi-
ru-Jaagupi - Simuna maantee 
5. kilomeetril, kus 20aastane 
Teet sõitis ratastraktoriga 
John Deere, mille haakes oli 
väetisekülvik, vasakpööret 

sooritades otsa temast möö-
dasõidul olnud sõiduautole 
Volkswagen Passat, mida juh-
tis 50aastane Juri. Volkswage-
nis kaasreisijana viibinud 
45aastane Oleg toimetati 
Rakvere haiglasse.
Kell 15.55 toimus liiklusõnne-
tus Rakveres Vilde tänaval, 
kus 51aastane Tiina tagurdas 
sõiduautoga Nissan Qasqai 
otsa jalakäijale, 83aastasele 
naisele. Jalakäija toimetati 
Rakvere haiglasse.

Kaius Mölder
Aivar Ojaperv

Esmaspäeval, 4. aprillil kella 
22.45 ajal teatati liiklusõnne-
tusest Haljala vallas Kisuvere 
külas, kus veok oli sõitnud 
kraavi. Tallinna poolt tulnud 
poolhaagisega tsisternauto ei 
võtnud Haljala liiklussõlmes 
ringristmikul mingil põhjusel 
kurvi välja ja veeres teetam-
milt alla põllule külili. Veoki 
juht sai kiirabilt esmaabi.
Päästjad eemaldasid sõiduki 
akult juhtmed süttimisohu 
vältimiseks, leket ei avasta-
tud. 

Aivar Ojaperv

Joobes juht ei võtnud kurvi välja

Veok sõitis Haljala 
liiklussõlmes kraavi

Vasikad on põllul lahti
Tunnistan ausalt, et pole ise juhtunud nägema, kuidas keva-
del esimest korda aasale lastud vasikad arutult ringi torma-
vad, aga kujutan ette küll, kuidas see toimub. Inimestega on 
vist sama lugu.
Tõtt öelda tahaks ise ka tormata, ja tormangi, kuid kaine 
mõistus peaks selle tegevuse juures siiski alles jääma. Palju-
del kaasmaalastel see nii vist pole.
Käesoleval nädalal juhtus Lääne-Virumaal tavapärasest roh-
kem liiklusavariisid. Eraldi võetuna just kui tavalised õnnetu-
sed, kui purjuspäi tiiki sõitmine muidugi välja arvata, aga kui 
lähtuda tõsiasjast, et üks on juhus, kaks kokkusattumus ja 
kolm juba seaduspärasus, siis on selge, et kevad on inimeste-
le pähe löönud. Tuntakse rõõmu soojusest ja päikesest, tor-
matakse vasikana ringi, ning unustatakse ette ja kõrvale vaa-
data.
Ka minu „lemmikud kevadekuulutajad“ on jälle platsis. Kulu-
põletajad. 
Mõnel tegelasel on alepõllunduse ajast pärit geenimutatsioo-
nid ikka veel väga tugevalt veres. Nagu põldu näeb laita, nii 
tuli otsa! Ei aita siin hoiatused, keelud ega trahvid. Pääs-
teameti mehed käivad iga päev loendamatuid kulupõlenguid 
kustutamas, samal ajal napib ressurssi ja raha. Ning kuskil 
ootab õnnetus, mis tõe poolest vajab kiiret reageerimist, aga 
seda ei tule, sest tuletõrjujad on hõivatud kulu ja järelvalveta 
lõketega.
Ega kulupõletamisest päästa haudki, sest „geenid“ kanduvad 
ju edasi. Kui lastevanemad, selle asemel et oma järeltulijatele 
tegevuse ohtlikkust selgitada, ise eeskuju näitavad, siis mida 
me ikka loodame?
Musta huumoriga pooleks: abi oleks vaid pagulastest. Erine-
valt meie idanaabri keelt kõnelevatest inimestest – just neis, 
tundub, on säilinud kõige rohkem „õilsa alepõletaja“ verd – 
kardavad Aasia ja Aafrika elanikud leeki rohkem kui vanaku-
radit ennast. Kui sealsel kuivanud rohul tuli juba lahti pää-
seb, siis pole sel otsa ega äärt ja nende päästeametitel on veel 
vähem ressursse kui meie omal, nii et abi ei tule kuskilt.
Rahulikku ja kainet meelt, kaasmaalased, ning tikud kuiva-
nud kulust eemale!

Aivar Ojaperv
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MUST KROONIKA

Soojade ilmade saabumisega 
algas ka kulupõlengute hoo-
aeg. Lääne-Virumaal antakse 
päästjatele juba praegu iga 
päev teada keskmiselt kahest 
kulupõlengust, mis on alguse 
saanud hooletust inimtege-
vusest.
Hoolimata sellest, et kulu põ-
letamine on aasta ringi keela-
tud, eiravad inimesed seda 
teadmist ning süütavad kui-
vanud rohu. Rakvere pääste-
komando pealiku Argo Pällo 
sõnul algas sel aastal kulupõ-
lengute hooaeg üsna vara-
kult, sest lumi sulas kiiresti. 
Samuti tehakse looduses lõ-
ket, kuid ei arvestata tuule 
suunaga ja tuli levib kiiresti 
mööda kuivanud rohtu edasi. 
„Põhiline on ikka hooletus, 
sest tuld kiputakse jätma jä-
relevalveta. Lõket võib küll te-
ha, kuid kinni peab pidama 
teatud reeglitest,“ pani Pällo 
kõigile südamele. Just halvas-
ti valvatud lõkked põhjusta-
sid esmaspäeval Tapa vallas 
Saksi külas ja Rakvere vallas 
Tõrma külas kulupõlengu.

NAISELE TUNGITI KALLALE
5. aprillil teatati, et Rakveres Tammiku tänaval tungiti kallale 
41aastasele naisele. Politseile on teo võimalik toimepanija 
teada.

VARGUSED
1. aprillil teatati, et Väike-Maarja vallas Määri külas murti 
sisse eramusse ja kõrvalhoonetesse. Garaazhist varastati 
sõiduauto Mercedes Benz registreerimismärgiga 518 MLB ja 
eramust isiklikku vara. Kahju on selgitamisel.
31. märtsil teatati, et Rakvere vallas Tõrremäe külas Haljala 
teel murti sisse eramusse ja varastati kaks televiisorit ning 
tikksaag. Samal territooriumil murti sisse ka abihoonesse, 
kust varastati spinninguridvad koos kerijatega. Kahju on sel-
gitamisel.
31. märtsil murti sisse Rakveres Ringtee tänaval asuvasse 
kauplusesse ja varastati neli combokit´i. Kahju on selgitamis-
el.
31. märtsil teatati, et Rakveres Kungla tänaval parkinud sõid-
uautost varastati kaks padrunvõtmete komplekti. Kahju on 
390 eurot.

TEGID TUPPA LÕKKE
5. aprillil kell 7.59 teatati tulekahjust Väike-Maarjas Pikal 
tänaval. Kohale saabunud päästjad selgitasid välja, et maha-
jäetud kõrvalhoones olid kaks joobetunnusega inimest 
teinud põrandal seisnud seakünasse lõkke, mille nad olid 
jõudnud ka ise ära kustutada. Päästjad tegid ohtlikule lõkkele 
järelkustutuse. Inimestega tegeles edasi politsei.

HALGUDE KUIVATAMINE LÕPPES VÄLJAKUTSEGA
1. aprillil kell 19.52 teatati häirekeskusele, et Kundas Jõe täna-
val põleb kahekorruselise kortermaja esimesel korrusel kort-
er ja inimene on korteris sees. Selgus, et korteris suitsesid väl-
jalülitatud, aga kuumal elektripliidil puutükid. Päästjad 
eemaldasid halud pliidilt ning tuulutasid ruumid. Kiirabi 
vaatas korteris olnud elaniku üle, haiglaravi ta ei vajanud.

Kuulutaja

Kulupõlengud koguvad hoogu

Kulupõlengus päästetud 
jänesepoeg. 

Foto: Päästeamet

Kui looduses olles tekib vaja-
dus lõkke süütamise järele, 
siis peab alati käeulatuses 
olema vesi ja tulekustuti. Lõ-
ke ei tohi olla läbimõõdult 
suurem kui üks meeter, mini-
maalne kaugus metsast 20 
meetrit ning elumajadest 15 
meetrit. Näiteks teisipäeva 
õhtul Rägavere vallas Vi-
ru-Kabalas alguse saanud ku-
lupõleng ähvardas levida elu-
majadele. Majaperemees, kes 
ise alustas kustutustöödega, 
vajas hiljem sisse hingatud 
suitsu tõttu meedikute abi. 
Päästjad tuletavad meelde, et 
kulupõlengud on ohuks 
inimeludele, kodudele ja loo-
duskeskkonnale, sest see hä-
vitab oma teel kõik elusorga-
nismid ja kahjutules hävivad 
hooned. Võib juhtuda, et ku-
lupõlengu kustutamisega 
hõivatud päästeautod ei jõua 
teiste abivajajateni, kui samal 
ajal leiab aset suurem õnne-
tus. Lõpuks puudutavad suu-
red kulutused, mis riik teeb 
kulupõlengute kustutamise-
le, kaudselt meie kõigi raha-
kotti. 
Karistusseadustiku järgi oo-
tab looduses tuleohu tekita-
mise või tuleohutuse tagami-
se või tule leviku tõkestamise 
nõuete eiramise eest rikkujat 
trahv kuni 800 eurot või arest.

Kaius Mölder
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Türil kogunesid tänavu 90. 
aastaseks saavate linnade 
esindajad, et tutvustada 
sünnipäevaplaane.

Liisi Kanna

90 aastat tagasi andis noor 
Eesti Vabariik esmakordselt 
linnaõigusi. 1926. aasta 30. 
juunil nimetati linnaks Tapa 
ja Põltsamaa, 2. juulil Tõrva ja 
Türi ning 12. novembril 
Nõmme. Juubeli tähista-
miseks korraldatakse ettevõt-
mise „90aastased linnad“ 
raames sünnipäevapidustusi 
ja ühisüritusi. 
Türi Kultuurikeskuses toimus 
pidulik pressikonverents. Üri-
tust juhtis Ivan Oravaks ke-
hastunud Andrus Vaarik, kes 
tutvustas linnade sünnilugu 
ning andis tänastele esinda-
jatele üle toonast linnaks 
määramist tõendavad tunnu-
skirjad.
Tapa vallavanem Alari Kirt 
sõnas linnaks tunnustamise 
tahvlit vastu võttes, et Tapa 
on tänu raudruunadele 
tõepoolest palju arenenud 
ning teeb seda kindlasti ka tu-
levikus.

Suvi tuleb sündmuste-
rohke
Tapal tähistatakse linnaõi-
guse saamist 30. juunil, ent 
suuremad pidustused toimu-
vad augustis. „Kõige rohkem 
üritusi on meil traditsioonili-
selt augusti alguses terve 
nädala vältel,“ lausus Alari 

AS Vireen saab 
erakorralisteks 
olukordadeks 
külmutusvõimsusega 
puhverlao

Loomsete jäätmete käitle-
misega tegeleva ASi Vireen 
nõukogu andis heakskiidu 
Väike-Maarja vallas asuva 
tehase juurde külmutus-
võimsusega puhverlao raja-
miseks. See parandab val-
misolekut loomataudide ta-
gajärgedega võitlemisel. 
„Eelmisel aastal farmidesse 
jõudnud seakatk näitas, et 
suuremate taudide likvidee-
rimisel jääb tehase võimsus 
kohati väikseks,“ ütles AS Vi-
reen nõukogu esimees Too-
mas Kevvai. „Puhverladu 
parandab tehase vastuvõtu-
võimet suuremate taudipu-
hangute ajal, sest nakkus-
ohtlikud loomsed jäätmed 
saab külmutada ja sellega 
tehase koormust hajutada.“ 
Kevvai ütles, et puhverladu 
valmib eeldatavasti juba tä-
navu augustis. „See paran-
dab oluliselt meie võime-
kust seakatku tõrjumisel ja 
aitab vältida jäätmete mat-
mist,“ lisas Kevvai. „Samuti 
annab külmladu vajaliku 
puhvri tehase rikete korral.“ 
Puhverladu mahutab kuni 
500 tonni loomseid jäät-
meid ja selle ehitamine lä-
heb maksma ligi 360 000 eu-
rot. 
Loomsete jäätmete käitle-
misega tegelev AS Vireen on 
riigi äriühing, mille aktsiad 
kuuluvad sajaprotsendiliselt 
Eesti Vabariigile ja on Ma-
aeluministeeriumi valitse-
misel. Aktsionäride üld-
koosolekul esindab riiki ma-
aeluminister.

Kuulutaja

Juubelilinnade juhid 
osalesid pressikonverentsil

Alari Kirt (vasakul) võttis Ivan Oravalt vastu tunnuskirja. 
Foto: Liisi Kanna

Kirt. 
Tavaks saanud üritustele li-
saks püütakse tänavu korral-
dada üks uut moodi ettevõt-
mine. „Proovime sel aastal es-

imest korda kutsuda kokku 
kõik Tapa vallast pärit muusi-
kud ja korraldada sellise tore-
da kontserdi,“ kirjeldas Tapa 
vallavanem.

Põltsamaa linnavolikogu 
aseesimees Margus Oro tõi 
huvitava sündmusena välja 
ühise söömaaja. „Pidu peame 
nii, et paneme 90 meetrit lau-
du ritta, linnarahvas ise tuleb 
ja katab laua. Siis proovime, 
mida linnarahvas meile pa-
kub,“ sõnas Oro.
Türi vallavanem Pipi-Liis Sie-
mann nentis, et enne sün-
nipäevapeoni jõudmist to-
imub Türil nii mõnigi huvitav 
sündmus. Lisaks 39. lille-
laadale oodatakse kõiki 
tänavu kümnendat korda to-
imuvale kevadfestivalile 
„Kevade lummus“. 
Sünnipäevapidu peetakse 
Türis juuli algul, mil toimu-
vad kontserdid. Lisaks av-
atakse 1. juulil kodukohvikud 
Kooli pargis ning 2. juulil to-
imub aedlinnakohvikute 
päev. „Kui tulete kolme-
kümnendal, siis arvestage, et 
enne kolmandat te siit Türilt 
üldse ära ei peaks minema,“ 
sõnas Siemann.
Tõrva volikogu esimees Kalle 
Vister leidis, et iga 2016. aas-
tal toimuv üritus on juubelile 
pühendatud, aktiivsem tege-
vus algab aga ikka suvel. Vis-
ter tõstis esile kolme järve 
jooksu ja Tõrva loitsu. 
„Tänavu oleme sellega koli-
nud Tõrva Veskijärve äärde,“ 
lausus ta.
Nõmmel leiavad pidustused 
aset veel sügiselgi. 9. oktoo-
bril peetakse maha 86. raba-
jooks ning 12. novembril 
tähistatakse linnaõiguste 
saamise päeva. „Meie oleme 

need, kes sellele juubeliaas-
tale tõenäoliselt punkti pane-
vad,“ tõdes Nõmme linnaosa 
vanem Tiit Terik.

Ühistegevustes dominee-
rib mõõduvõtt
Pärast lühiülevaadete esita-
mist oli kuulajaskonnal vaid 
üks küsimus. Kõnelejatel pa-
luti tõsta esile need ühisüri-
tused, kuhu kaasjuubilare 
kindlasti osalema oodatakse.
Linnade eestkõnelejad 
leidsid, et kõigile kultu-
urisündmustele ja vaba aja 
üritustele on oodatud osa 
võtma teiste linnade 
inimesed. Nõmme linnaosa 
vanem tõi lisaks välja, et loo-
detavasti esinevad nende en-
di toredad artistid ka teistes 
linnades.
Alari Kirt nentis, et Tapal to-
imub lausa Linnad 90 ühis-
projekt „5 linna ühiskont-
sert“. Lisaks kutsus ta üles 
osalema kuuendal vorstifesti-
valil. „Vorsti grillimise meis-
trivõistlustele ootame vähe-
malt ühte võistkonda igast 
linnast,“ lausus Kirt.
Ühise mõõduvõtu tõi esile ka 
Pipi-Liis Siemann. „21. juunil 
on Türi aastapäeva rah-
vaspordivõistlus. Kõik linnad 
tulevad,“ rõhutas ta.
Margus Oro kutsus juubilare 
köieveole. „Lossipäevadel to-
imub köieveovõistlus – köis 
veetakse üle jõe. Võitja peab 
tõmbama kaotaja täies koos-
seisus jõkke. Ootame juubeli-
linnade võistkondi osalema,“ 
lausus Oro muheledes.
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POLITSEI OTSIB JUVEELIRÖÖVLIT
4. aprillil kella 17.40 paiku 
sisenes kurjategija (või kur-
jategijad) Rakveres Laada 
tänaval asuvasse juveelipoo-
di ja röövis noa ning relva-
taolise eseme ähvardusel 
kuldehteid ja sularaha. Kah-
ju on 4000 eurot.
Seoses selle vargusega otsib 
politsei taga 21aastast meest 
(pildil), keda on alust kaht-
lustada röövimistes.
Sama meest kahtlustatakse 
ka teises röövis: 12. märtsil 
kella 16.10 paiku siseneti 
Kohtla-Järvel asuvasse pan-
dimajja ja rööviti noa ähvardusel ehteid ja sularaha. 
Mees on ligikaudu 180-185 cm pikk, keskmise kehaehitusega 
ja tema kaela vasakul küljel on tätoveering. Temaga kokku-
puutel tasub olla ettevaatlik, sest mees võib olla ettearvama-
tu käitumisega ja ohtlik. 
Politsei palub kõigil, kellel on informatsiooni mehe võimali-
ku asukoha kohta, sellest teada anda numbril 5782 4831 või 
5886 2425. 

Aivar Ojaperv
TULEKAJU KANALAS
4. aprilli varahommikul süttis Väike-Maarja vallas Äntu külas 
kanala katlamaja. Häirekeskus sai tulekahjust teate kell 5.50. 
Päästjate sündmuskohale jõudes põles Äntu Mõis OÜ ühe 
kanala katlamaja, tuli oli levinud ka lakapealsele, kus lae peal 
oli põhku ja heinu. Kanala maakividest 50x10 meetri suurune 
hoone oli kanu täis. Päästjad saagisid hoone otsaseina lahti, 
et siseneda pööningule tulekoldeid kustutama. Kohale kut-
suti elektrikud, kuna hoonest oli vaja elekter välja lülitada. 
Päästjad panid tule levikule piiri kella 7.07ks ja tulekahju kus-
tutati kella 8.06ks. Tulekahjus hävis kanala katlamaja koos si-
sustusega. Päästjad hoidsid ära tule leviku kanala poolele. 
Kanad jäid ellu. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

Nädalavahetus oli sihtasu-
tuse Kadunud operatiivse-
le otsingugrupile töine, 
sest tuli tegeleda kahe ini-
mese otsingutega. Lõpeta-
nud töö Tartus, pöördus 
grupp Lääne-Virumaale, 
kus metsas oli kadunuks 
jäänud tervisehädadega 
83aastane mees.

Kaius Mölder

Sihtasutuse Kadunud juhi Aa-
re Rüütli sõnul algas laupäev 
linnaotsinguga Tartus, kus ot-
siti ööl vastu teisipäeva Anne 
kanali äärses kohvikus viimati 
nähtud 21aastast Matit. Ot-
singud lõpetati hämaruse 
saabudes ning otsustati jätka-
ta järgmisel päeval.
Õhtul peale kella üheksat lae-
kus vabatahtlikele info, et 
Lääne-Virumaal Roelas läks 
pärastlõunal jalutama vanem 
mees ja pole koju tagasi jõud-
nud. Tartu otsingutel osale-
nud Pärnust ja Viljandist pärit 
vabatahtlikud keerasid otsa 
ringi ning võtsid suuna Ro-
elasse. 

MUST KROONIKAVabatahtlikud leidsid 
metsa eksinud eaka mehe

Inimotsingutel on alati abi igast vabatahtlikust. 
Foto: Kadunud.ee

„Kiire reageerimine ongi asja 
mõte ning ainult sellisel juhul 
võib kadunud inimese otsin-
guid saata edu,“ tõdes aastaid 
vabatahtlike otsinguid koor-
dineerinud Rüütel. Esimesed 
vabatahtlikud jõudsid kadu-
mispiirkonda hilisõhtul. 
„Kuna piirkond oli vabataht-
like jaoks tundmatu, siis kaa-
sati ka kohalikke, kes olid tut-
tavad sealsete oludega ning 
tundsid ala, kus kadunud 
Friedrich võis liikuda,“ rääkis 
Rüütel. Samuti oli otsijatele 

teada, et kadunud vanahärra 
käimine on raskendatud ning 
ta kasutab liikumiseks keppi. 
Lisaks oli eaka mehe kõrva-
kuulmine halb ja seetõttu ei 
oleks abi olnud hüüdmisest. 
Õnneks polnud otsingupiir-
kond väga suur ning kadunud 
vanem mees leitigi pool tundi 
pärast südaööd. Leidjateks 
olid esimesena kohale jõud-
nud vabatahtlikud. 
Selgus, et liikumispuudega 
Friedrich oli kukkunud ojja ja 
kaotanud oma kepi. Ta suutis 

küll metsarajale tagasi roo-
mata ja end ühele palgile is-
tuma sättida, kuid edasi liiku-
miseks ei olnud enam võime-
line ja abi polnud tal ka või-
malik kutsuda.
Rüütel tänab kõiki, kes hili-
sõhtul otsingukutsele reagee-
risid ja kohale sõitsid, samuti 
abilisi, kes kodus arvuti abil 
infot selekteerisid, et vana-
härra elusa ja tervena oma 
pere juurde tagasi jõuaks.
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Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus käisid lugejate-
ga kohtumas pereterapeu-
dist kirjanik Meelike Saar-
na ja kirjastaja Tiina Tam-
mer. Daamidel oli kaasas 
„ahjusoe” armastusro-
maan „Itaalia suvi”.

Ülle Kask

Tuntud ajakirjanik Meelike 
Saarna tegi kümme aastat ta-
gasi elus kannapöörde, läks 
psühholoogiat õppima ja 
hakkas hoopis raamatuid kir-
jutama. „Olen eluaeg jutukesi 
kirjutanud või päevikut pida-
nud,” ütles ta. 
Kooli ajal saatis ta ajakirja 
Noorus suheterubriiki oma 
versiooni, mida teha Pillega, 
kelle suhted noormehe ja 
ema-isaga olid sassis.. „Kirju-
tasin, mida võiks Pille teha, ja 
see lugu ilmus,” meenutas 
Saarna. „Pärast kooli lõpeta-
mist tahtsin minna lihtsalt 
kirjutamist õppima, mitte 
ajakirjandust. Ajakirjanikuna 
töötades meeldis mulle aga 
käia inimeste sabas ja neid 
intervjueerida.”
„Kui aastal 2006 ilmus esime-
ne raamat, mõtlesin, et nüüd 
on kõik, enam ei taha olla aja-
kirjanik, tahan midagi muud 
teha. Tagantjärele võib mõel-
da, et ambitsioon – olla ini-
meste aitaja - on olnud minus 
kogu aeg.”
Saarna sõnul tuli tal raamatu-
te kirjutamise julgus siis, kui 

Ajakirjanik õppis psühholoogiks 
ja hakkas raamatuid kirjutama

Meelike Saarna jagab autogramme vast ilmunud armastusro-
maani. 

Foto: Ülle Kask

ta läks psühholoogiat õppi-
ma. „Õpingute käigus leidsin 
iseennast üles,” lausus ta. 
„Hakkasin kirjutama oma esi-
mest armastusromaani „Kahe 
südamega tüdruk”, mille koh-

ta kriitika ütles, et lool oli vä-
ga näotu lõpp. Ju ma siis väsi-
sin enne lõppu ära.”
Kirjastaja Tiina Tammer, 
Meelike Saarna kursuseõde 
Tartu Ülikooli päevilt, ütles, 

et see kannapööre oli kõigile 
ootamatu. „Mis mõttes psüh-
holoog? Ta oli väga hea ajakir-
janik.”

Kirjutamine on nagu 
pusle kokkupanek
„Iga kirjanik loob oma lugu ja 
kirjandus on nagu kontsent-
raat või nõristus,” sõnas Saar-
na. Selline kujund tekkis tal 
siis, kui tema ämm keetis pu-
nasesõstramahla, millest pot-
ti jäi jama, aga ilus punane 
mahl läbi toru välja voolas. 
„Kirjanik teeb nagu mahla, 
valib oma maailma ja paneb 
sinna tegelased.”
„On olemas narratiivne teraa-
pia – lugude jutustamise te-
raapia,” jätkas Saarna filoso-
feerimist kirjutamise üle. „Kui 
kirjaniku ümber on tuttavad, 
mõtlevad nad, kui aus sa oled 
kirjutades olnud ja kui palju 
paned oma elu sinna sisse. 
Kirjutamine on intiimne te-
gevus nagu söögitegemine 
või sokikudumine. Ei saa kir-
jutada niimoodi, et kui ma 
teisi puudutan, oleksin ise 
puudutamata. Et kui jätan 
iseenda kõrvale, kelle põhjal 
ma siis seda teen? Kirjutades 
näitab kirjanik, mis teda puu-
dutab ja mis talle tähtis on. 
Avalikustub ta maailmavaade 
ja intiimsus, kuidas ta min-
geid olukordi kirjeldab.”
„Elu on nagu pusle. Siis see 
kukub põrandale ja kirjutaja 
valib sealt tükke. Detailid uju-
vad välja. Iga tüki ümber 
keerdub uusi lugusid, mis 
sünnivad kujutlusest. Selline 

maailma loomine on väga 
loov tegevus.”

Pereterapeut mõtleb 
raamatutes elu üle
Pereterapeudi tööst rääkides 
nentis Meelike Saarna, et kui 
näiteks vastuvõtule tuleb 
paar, kellel on probleemid, 
kuid kes ainult karjub ja vaid-
leb ega kuula üksteist, siis on 
terapeudi roll olla vahendaja.
„Töö pereterapeudina näitab, 
kuidas elu on ja miks juhtu-
vad ühed ja teised asjad,” üt-
les ta. „Nende üle mõtlen ma 
ka oma raamatutes.”
„Nii pereterapeudi kui inime-
sena arvan, et armastus on 
elamise viis, et kirge ei saa ja 
pole vaja kogu aeg üleval hoi-
da. Me ei saa elada kogu aeg 
palavikus.”
„Pole haruldane, kui inime-
sed tulevad kabinetti ja ütle-
vad, et teil on siin nagu se-
riaalis „Kartulid ja apelsinid”, 
naljatas Saarna. „Mina pole 
seda näinud. Aga kui teraa-
piasse tuleb näiteks prob-
leemne laps, kutsun vastuvõ-
tule ka tema vanemad ja vaa-
tan, kas äkki ema pühib veel 
13aastase poisi nina tatist 
puhtaks.”
Meelike Saarna rääkis, et ro-
maani kirjutamine kestab vä-
hemalt aasta. „Mulle väga 
meeldib struktuuri ehitada. 
„Itaalia suvi” toimub ju ühe 
päeva jooksul. „Ma olin nagu 
väike jumal. Mina tean, mis 
juhtub. See on nagu paras 
ehitamine.”
Saarna sai inspiratsiooni 

ühest armastusloost, mida ta 
lähedalt nägi. „See on üks 
pusletükk, mismoodi armas-
tus tekib ja ei teki ja mis suhe-
tes juhtub,” kõneles naine. 
„Olen küll pereterapeut, aga 
mul ei ole kõikidele küsimus-
tele vastuseid. „Miks” ei ole 
hea küsimus. On „kuidas”, 
millega saab kirjeldada ar-
mastuse lugu, mis ei lõppe 
happy end´iga. Üks lahkub 
teise juurest ja üks jääb üksi. 
Aga tähtis on tasakaalustada 
valu ja rõõmu, kui teinekord 
armastus ei leia vastuarmas-
tust. Me võime mõelda õige ja 
vale, musta ja valge konteks-
tis. Minu kirjutamine on alati 
mitmekihiline. Ma tahan loo-
ta, et ka minu raamatud on 
mitmekihilised. Kui te sealt 
ridade vahelt midagi leiate, 
on hea. Minu jaoks on täiesti 
okei, kui mu tekst paneb ini-
mese mõtlema oma elu ja va-
likute üle.”
Meelike Saarna on töötanud 
pikka aega ajakirjanikuna ja 
ajakirjade Tervisetrend ning 
Anne peatoimetajana. Praegu 
töötab ta pereterapeudina ja 
koolitajana OÜs Parem Elu ja 
perekeskuses Sina ja Mina.
„Itaalia suvi” on Meelike 
Saarna kolmas romaan. Eel-
nevalt on ilmunud romaanid 
„Kahe südamega tüdruk” 
(2006) ja „Jää mu juurde” 
(2012) ning lasteraamatud 
„Kuldsed põrnikad” (2006), 
„Mattias ja mamma” (2008), 
„Roosi Saaremaa suvi” (2009) 
ja „Ärakadunud uni” (2010).
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Tööülesanded
 Tubade ja üldruumide korrashoid ja abitööd
 Vajadusel administraatori abistamine

Nõudmised kandidaadile
 Hea pingetaluvus ja paindlikus
 Kohusetundlikus, täpsus
 Hea eesti keele oskus

Kasuks tuleb
 Varasem töökogemus hotellinduses
 Inglise keele oskus

Omalt poolt pakume
Vaheldusrikast tööd
 Tööd graafiku alusel

Töötasu: töölepingu alusel põhipalk

Sooviavaldused saata info@rannaliiv.ee kuni 20.05.2016

Majutusasutus (Rannakild OÜ) Võsul  võtab tööle

KÜLALISTEMAJA TEENINDAJA

PAKUN TÖÖD

• Rakweld OÜ otsib alumii-
niumkeevitajat. Kohapeal on 
võimalus oskusi lihvida. Tel 
5666 9401

•  Pa k u n  h o o a j a l i s t  t ö ö d 
metsaistutajatele. Tel 5674 6029

• Võtan tööle võsalõikaja  
Rakverest või selle lähiümbrusest 
(valgustusraie). Tel 5199 6563

•  K i v i -  j a  p l e k k- k a t u s t e 
ehitamise oskustega ehitusmees 
saab tööd. Tel 5278 191

•  P a k k u d a  t ö ö d  4 l e 
ehitusmehele. Asjaga kiire! Info 
tel +372 5633 4719

• Rumner Grupp OÜ võtab tööle 
üldehitajaid. Tel 5144 940

• Otsime inimest, kes hoolitseks 
loomade ning kodu eest. Tasuks 
elamine ja toit. Tel 5285 416

• Pakkuda tööd koduabilisele. 
Eramu asub Haljalas Veskijärve 
tn. Kontakt: 5044 344

• Otsime kohusetundlikku 
pensionäri (kellel oma maja) 
või kes saaks hoolitseda 
k o e r t e  n i n g  k o d u  e e s t . 
Soovitav energiline! Tasuta 
elamine ja toit. Tel 5285 416

• Otsime väikeettevõttesse 
kogemustega juurdelõikajat-
õmblejat. Helistada tel 5530 814 
või tulla kohale Rakvere Võidu 
5A, Sewing OÜ

• Otsin müüjat (soovitav eesti 
keele oskusega pensionär). Tel 
5246 055

• Otsin 9. klassi lõpetajale 
õpetajat, kes aitaks valmistuda 
matemaatika lõpueksamiks. Tel 
5559 2239

•  OÜ Vi l la  Takso vajab 
t a k s o j u h t i .  N õ u t a v 
taksojuhikoolitus. Tel 5349 
8764

• OÜ Rakvere Takso võtab tööle 
taksojuhi. Tel 5154 639

• Transpordiettevõte Viru-
Kabalas otsib CE-kat veokijuhti 
Eesti-sisestele vedudele. Info 
5165 212

• Võtame tööle autopesija. Huvi 
korral saata info endast koos 
lühikese enesetutvustusega 
info@cleancar.ee. Võtame teiega 
ise ühendust.

• AS Pihlaka võtab tööle 
k o n d i i t r i a b i ,  m ü ü j a -
teenindaja. Lisainfo www.
pihlaka.ee vabad töökohad. 
Töötamine graafiku alusel, 
t ä h t a j a l i n e  t ö ö l e p i n g 
p u h k u s t e  p e r i o o d i k s . 
Kandideerimiseks saata CV: 
personal@pihlaka.ee. Info 
telefonil 322 3698

•  P a k u m e  t ö ö d  l ü p s j a l e 
t o r u s s e l ü p s i g a  f a r m i s . 
Elamispind olemas. Võib olla ka 
perekond. Tel 5660 4735

OTSIN TÖÖD
• 55a mees otsib tööd osalise 
tööajaga (B-, C-, E-kat). Tel 5618 
5922

KOOLITUS
• Rakvere JK Tarvas ootab 
trenni 2007. – 2010. a sündinud 
poisse ja tüdrukuid. Tel 5343 
4875 jktarvas@jktarvas.ee

Südamekuul 
liigutakse kogu 
südamest
Traditsioonilisest üle-ees-
tilisest südamenädalast on 
sel aastal kasvanud välja 
südamekuu ning kogu ap-
rilli vältel toimub Rakvere, 
Haljala, Sõmeru ja Vinni 
vallas liikumissari „Vabad 
käed – kultuur läbi seiklus-
liikumise!“.
Lääne-Viru Maavalitsuse 
tervisedendaja Kaidy Alja-
ma sõnul on tegemist Lää-
ne-Viru tervisenõukogu 
ideega, mis võimaldab osa-
lejatel ise valida radade va-
hel. „Ise saab valida endale 
ka sobiva tempo, kaaslased 
ja päeva,“ innustas Aljama 
inimesi südamekuul liiku-
ma.
Sõmeru vallas on rajad 
avatud 1.-10. aprillil, Vinni 
vallas 9.-17. aprillil, Haljala 
vallas 16.-24. aprillil ja Rak-
vere vallas 23.-30. aprillil.
Rajakaardid ja täidetavad 
küsimustikud leiad  http://
seiklusliikumine.weebly.
com/. Osalejate vahel loo-
sitakse ürituse lõppemise 
järel välja auhindu.
Aprillis tähistatakse Tervise 
Arengu Instituudi eestve-
damisel Eestis esimest kor-
da südamekuud. Aprillikuu 
on kaetud  üritustega, mil-
le eesmärk on juhtida ini-
meste tähelepanu südame 
tervisele ning terviseprob-
leemide ennetamisele lii-
kumise kaudu.
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Möödunud nädalal jõudis 
Rakverre suuremahuline 
kunstinäitus, kus neljas eri-
nevas kohas näeb Kursi kool-
konna esindajate töid.
Näituseseeria avati esmalt 
reede õhtul Rakvere galeriis, 
kus peale kosutavat vahtra-
mahla joomist andis kool-
konna esindaja Ilmar Kruusa-
mäe ülevaate, kuhu ja milli-
seid töid võib uudistama 
minna. Ta selgitas, et galeriis-
se pandi üles nende nelja 
kunstniku tööd, kes on ka 
1988. aastal loodud Kursi 
koolkonna asutajad. 
Rakvere teatrigaleriis on esin-
datud kõigi kunstnike tööd, 
samuti näeb maale nii Rakve-

re teatri väikeses majas kui 
Pätsi kohvikus.
Kogu idee autor, Rakvere 
teatri peakunstnik Eveli Varik, 
ütles, et ühel päeval, kui ta 
trehvas Ilmar Kruusamäed, 
tekkis mõte Kursi koolkonna 
ühisnäitust loomisest. „Mõte 
tundus äge ja tõsi ta on: selli-
seid ühiseid mitme kunstniku 
väljapanekuid meil polegi 
siin olnud. Tööd on suurepä-
rased ja mul on hea meel, et 
sellisel tasemel kunst on 
jõudnud Rakveresse,“ selgitas 
Varik. 
Ta lisas veel, et näituse ava-
misel oli näha tavapärase-
mast rohkem inimesi, ilmselt 
seetõttu, et kogu ettevõtmine 

korraldati koostöös Rakvere 
galeriiga ning üritused toi-
musid mitmes kohas.
Kursi koolkond on Eestis va-
nim tegutsev kunstnikerüh-
mitus, kuhu kuuluvad Peeter 
Allik, Albert Gulk, Ilmar Kruu-
samäe, Priit Pangsepp, Marko 
Mäetamm, Reiu Tüür, Külli 
Suitso, Imat Suumann ja Priit 
Pajos.
Näitus Rakvere Galeriis jääb 
avatuks 30. aprillini, pärast 
seda saab kursilaste näitusi 
külastada 10. juulini nii Rak-
vere teatris kui ka Pätsi kohvi-
kus. 

Mari Mölder

Türi Kultuurikeskuses sai 
imetleda 50 tulbisorti, millest 
suuremat osa varasematel 
tulbipäevadel vaatamiseks 
väljas ei ole olnud.
Tulbipäevade korraldaja Ree-
lika Marrandi sõnul tekkis 
tulbipäevade idee kevadepea-
linna sümbolist ajendatuna. 
„Türi on kevadpealinn ja pea-
linna sümboliks on tulp. Nii 
tekkis mõte tulbipäevadega 
natukene elavdada siinset ke-
vadist melu.“ 
Tänavused tulbipäevad kest-
sid terve nädalalõpu. „Lau-
päeval oli hästi palju rahvast,“ 
sõnas tulbipäevade korralda-
ja. „Samas võrreldes eelmiste 
aastatega oli reedel ja püha-
päeval vähem inimesi.“
Laupäeval toimus keskuses 
ka muid üritusi. Marrandi 
nentis, et tõenäoliselt paljud 
külastajad seepärast just lau-
päeva kasuks otsustasidki. 
„Väljas oli 50 tulbisorti. 18 
neist on Eestis kasvatatud, 
ülejäänud ostsime Hollan-
dist,“ rääkis korraldaja. Tema 
sõnul oli näitusel vaid umbes 
kümmekond sellist sorti, mis 
ka varem tulbipäevadel näha 
olnud.
Lisaks näitusel olevate lillede 
uudistamisele võisid soovijad 

Rakvere tänavatel võib juba 
mõnda aega näha suuri pu-
hastusmasinaid, mis koguvad 
kokku tolmu ja talvise libeda-
tõrjematerjali. 
Rakvere linna teedeinsener 
Lennart Korbe selgitas, et tä-
navate puhastamisega tehti 
algust juba märtsi lõpus, kui 
ilm läks kuivemaks ja selge-
maks. Teenus on sõlmitud 
aktsiaseltsiga Eesti Keskkon-

nateenused, mis esialgu pü-
hib tänavaid pikema perioodi 
jooksul ja hiljem juba vasta-
valt vajadusele.
Praeguseks on enamik sõidu-
teid ja tänavaid pühitud ning 
tolmuvabad. Pisut on prob-
leeme eramajaomanike ja 
asutustega, kes ei ole oma 
kinnistu juures puhastustöö-
dega alustanud, ning sealt 
võib tulla veel sodi tänavate-

le. „Kuid kuna tulevikus jät-
kuvad järeltööd ning kindlasti 
aitavad tänavapesule kaasa 
ka kevadvihmad, siis olukord 
läheb kogu aeg paremaks,“ 
täiendas Korbe.
Kevadel kokku korjatud killu-
stik ja liiv utiliseeritakse või 
kasutatakse võimalusel tee-
deremondis.

Mari Mölder

Rakvere linn on täis kunsti
Kunstnikud seletavad Rakvere galeriis oma tööde tagamaid. 

Foto: Mari Mölder

Türil toimusid kuuendad tulbipäevad

Linn saab harjaga puhtaks

Tulbinäitusel oli 18 Eestis kasvatatud sorti. 
Foto: Liisi Kanna

lõiketulpe ning lillelisi käsi-
tööesemeid kaasa osta. 
Reedel pidas Siiri Part loengu 
„Sibullilled haljastuses ja ko-
duaias“ ning laupäeval sai 
kuulata Kadri Maikovi loen-
gut „Tervendav aed“.
Kõigil kolmel päeval korral-
dati huvilistele lilleteemalisi 
töötubasid, kus võis õppida 

kevadlillede viltimist; klaa-
sivitraazhi, kevadlilleseade, 
tulbimaalide ja siidimaalide 
tegemist; lilleliste kaartide ja 
kevadehete valmistamist 
ning frukdodisaini (puu- ja 
juurviljadest kaunistuste val-
mistamine).

Liisi Kanna

www.aknakoda.ee

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:

Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)

E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Alates 1958

Täpsem info:

Mina valin

parimad!

Tellimisel ka järelmaksu võimalus!

4.-18. aprill



Kuulutaja reede, 8. aprill 2016 Reklaam 9

82%, 200g

UUS
TOODE

Kogu kaup -10% soodsamalt!
Sooduskampaania kehtib kuni 17. aprill

Marberg Sisustuse
mööblisalongis
Vaala Keskuses

SOODUSMÜÜK







• Ostan VAZide uusi plekke, 
ilukilpe, tulesid, stangesid, 
veneaegseid uusi rehve. Tel 5157 
395

• Ostan diiselsõiduauto, kaubiku 
kuni 1000 €. Tel 5558 3686
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Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja * Autostereote ja 
multimeedia paigaldusmultimeedia paigaldus
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

• Müüa 1toaline  k.m korter 
Rakveres Lembitu tn 2-8 (32 m2, 
III korrus), aknad vahetatud, vajab 
vähest remonti. Hind 18 800 €. Tel 
5819 5166

• Müüa või üürile anda remonti 
vajav keskküttega 1toaline korter 
Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa Rakveres Lennuki 6 
2toaline korter. Uued aknad, 
turvauks, san.remont tehtud, 
rahulik ilus koht. Hind 17 600 €, 
tingi! Tel 5551 8067

• Müüa või üürile anda 2toaline 
korter Kundas Pargi tn 10. Tel 
5555 7805

• Müüa 2toaline korter Kundas. 
II korrus, rõdu. Maja väljast 
renoveeritud, oma küttesüsteem. 
Info 5175 844

• Müüa 2toaline korter Kundas 
Koidu tn 85, II k, 48 m2, keskküte, 
mööbliga, trepikoda lukus. Hind 
6850 €. Tel 5565 6876

• Müüa soodsalt kaks 2toalist rem.
vaj. ahiküttega korterit Koeru 
vallas. Tel 5568 1818

• Müüa Väike-Maarjas 2toaline 
ahiküttega korter (võib ka üürida). 
Tel 5880 2542

• Müüa Laekvere alevis 2toaline 
keskküttega soe korter. Aknad 
vahetatud, dušinurk ja lõuna 
poolel on rõdu. Kiire! Küsi tel 
5341 7544

• Müüa Rakkes Oru tänaval 
2toaline korter. Info tel. 5563 0091

• Müüa Rakvere kesklinnas 
väga heas seisukorras 3toaline 
ahiküttega korter. Hind 39 900 €. 
Kontakt: 5665 0018

• Müüa Rakveres Koidula tn. 
remonti vajav 3toaline korter. 
Tel 5153 304

• Müüa Näpil renoveeritud majas 
3toaline remonditud korter. II 
korrus. Tel 5694 6444

• Müüa L-Virus Laekvere alevikus 
3toaline 2 rõduga remonditud 
keskküttega korter. Samas ka 
2toaline puuküttega. Tel 5563 
8122

• Müüa 4toaline korter Väike 
Maarjas Ravi tn 2. Hind 15 000 €. 
Keskküte ning WC ja vannituba 
koos. Tel 5650 6914

• Müüa Tapal 4toaline korter. 
Aknad, uks vahetatud, rõdu, III 
korrus. Hind kokkuleppel, otse 
omanikult. Tel 5332 6207

• Müüa maja L-Virumaal Haljala 
alevikus. Krunt 3100 m2. Tel 5664 
3580

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Simunas (3 tuba, saun, garaaž ja 
kõrvalhooned). Lisainfo tel 5557 
5340

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Eipri külas. 4 tuba ja köök + 
abihooned. Krunt 1,04 ha. Hind 26 
000 €. Lisainfo tel. 5689 1017, Elve

KINNISVARA

• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311

• Ostan hea hinnaga metsa ja 
põllumaad. Tel 5187 979

• Noor pere ostab 1-2toalise 
korteri Rakvere linnas. Tel +372 
5358 6061

• Soovin osta remonti vajava 
korteri Rakveres või Haljalas. 
Oodatud kõik pakkumised. Tel 
5188 770

• Ostan 1toalise k.m  korteri 
Rakveres. Võib vajada remonti. 
Telefon: 5556 1223

•  Ostan 1-2toalis e  korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5844 
7898

• Ostan otse omanikult normaalse 
hinnaga  2toalise ahiküttega 
korteri Loksa linnas, võib pakkuda 
ka 1toalist keskküttega korterit. 
Tel 5398 1649, 5356 4816

• Ostan elamumaa või vanema 
maja Rakveres või Sõmerul. Tel 
5830 9864

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609 Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

ÄRIPINNAD

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
1toaline ahiküttega korter (dušš, 
külmkapp, pesumasin). 160 € + 
kom. Tel 5577 542

• Anda üürile k.m. 1toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5029 052

• Anda üürile 1toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Üürile anda k.m. 1toaline korter 
Rakveres. Tel 5543 604

• Üürile anda otse omanikult 
1toaline (37 m2) renoveeritud 
k.m. korter Rakveres Laada tn 41, 
V korrus. 200 € - kom.maks. Tel 
5129 231

• www.toonklaas.ee

• Müüa BMW  bensiin 1996. 
a, kehtiv ülevaatus 10.2016. a, 
tumepunane. Auto heas korras. 
Tel 5667 0309

• Müüa Ford Focus 1,6 bens., 
manuaal. Vahetatud palju detaile. 
Uus aku, uued suverehvid. Kaasa 
talverehvid velgedel. Hind 880 €. 
Tel 5907 6212

• Müüa sõiduauto Mitsubishi 
Colt 1,3 2006. a universaalkere, 
4 ust, valuveljed, hästi hoitud, 
läbisõiduga 100 000 km, asub 
Rakveres. Tel 5112 908

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,6i 08/2002. A 74 kW hõbedane 
m e t a l l i k ,  s e d a a n ,  b e n s i i n , 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, 4xel.aknad, sametsalong, 
Opel valuvelgedel, roosteta ning 
mõlkideta, v.heas tehnilises 
korras, läbinud tehn.ülevaatuse, 
kehtib 08/2016, ökonoomne ja 
ilus auto, soodsalt! Rakvere, tel 
5903 7780

• Müüa Renault Clio 1,2i 55 kW 
2006. a, 5 ust, luukpära, sinakas 
metallik. Uus mudel. Sõiduk heas 
korras. Omab ülevaatust 04.2018. 
Hind soodne. Tel 5616 5761

SÕIDUKID

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
põllumaid, 
metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 1- või 2toalise 
korteri Rakveres. Tel 5225 337

• Soovin üürida 1toalise korteri otse 
omanikult. Tel 5812 5856

•Soovin soodsalt üürida 1toalise 
korteri  (halva ter vise tõttu I 
korrusel). Tel 5359 8242

ANNAN ÜÜRILE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ANDA ÜÜRILE  

RAKVERE KESKLINNAS

2 TOALINE 

KESKKÜTTEGA, 

MÖBLEERITUD KORTER 

OTSE OMANIKULT.

Tel 56353422 või 53441131

• Müüa maja koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 
2948

• Müüa 2 elamukrunti Vinni 
vallas Piira külas koos elamute 
projektiga. Tel 5175 790

• Müüa elamumaa  (1317 m2) 
Kadrinas. Tsentraalne vee- ja 
kanalisatsiooni ühendus. Elekter, 
ehitusprojekt olemas. Tel 5052 060

• Müüa krunt (1100 m2) ja äripind 
(80 m2) Rakveres Rägavere tee 3. 
Tel 5284 330

• Müüa krunt (1240 m2) Rakveres. 
Tel 5570 990

• Müüa garaaž Rakveres Ly poe 
taga. Hind 1700 €. Tel 5386 6881

• Müüa soodsalt garaaž Ussimäel. 
Tel 5333 1403

•  M ü ü a  R a k v e r e s  H e i n a 
g a r a a ž i ü h i s t u s  k a n a l i g a 
garaažiboks. Hind 2 500 €. Tel 
5658 845

• Anda üürile 1toaline korter 
kesklinnas. Tel 5613 3389

• Üürile anda 2toaline puuküttega 
korter Rakveres Pikk 37. Hind 190 
€ kuus. Tel 5034 972, info@ko.ee

• Üürile anda 1toalisest ümberehi-
tud mugava lahendusega 2toaline 
korter Rakveres Kungla 7 (32,2 m2, 
III korrus, möbleeritud, üür 165. 
€ + kom.kulud, fotod City24 ID: 
5733129). Marek 5081 311

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Tapa linnas. Tel 5110478

• Annan üürile möbleeritud 3toa-
lise korteri Rakvere kesklinnas. 
Tel 5694 7478

• Üürile anda Kadrinas 3toaline 
korter. Tel 53 440 585

• Anda üürile k.m. 3toaline kor-
ter Kundas pikemaks ajaks. Tel 
5667 0309

• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik ela-
mine. Tel 5164 685

• Rendile anda sümboolse tasu 
eest  (rentnik  peab hoidma 
niidetuna hoovi ja juurdesõidutee) 
suur aiamaa Mõdriku külas. 
Krundil vana talumaja ja tiik. 
Elekter puudub. Tel 5043 349

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, 16 tolli valuvelgedel, 
pl.soojendus, veokonks, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere, 
tel 5903 7780

• Müüa Opel Vectra Caravan 
Comfort 1,8i 11/2001. a 92 kW 
must metallik, bensiin, universaal, 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
2xel.aknad, kesklukk puldist, 
el.peeglid, valuvelgedel, stereo, 
veokonks, läbinud tehnilise 
ülevaatuse,  kehtib 11/2016, 
soodsalt! Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 206  2002. a 
läbisõit 110 000. Tel 5273 884, Silja

• Müüa Škoda Fabia 1,2i 47 kW 
2004. a hõbemetallik, universaal,  
5 ust, ls 170 000 km, ülevaatus 
12.2016. a, sõiduk väga heas 
korras, äsja saabunud Rootsist. 
Hind soodne. Tel 5616 5761

• Müüa soodsalt sõiduk Toyota 
Camry 1988. a. Ülevaatus 7.2016. 
Tel 5333 1403

• Müüa mootorratas 125cc 58. a. 
Tel 5192 8284

• Müüa Ford Mondeo 2000.-2007. 
a varuosasid. Tel 5646 6933

• Müüa Opel Astra valuveljed 
suverehvidel (4 auku). Tel 5199 
3575

•  Mü ü a  1 9 5 / 6 0 R 1 5  N o k i a 
suverehvid (muster 6-7 mm). 
Hind 110 €/komplekt. Tel 5552 
7229

•  M ü ü a  v ä g a  k o r r a l i k u d 
205/75R16C suverehvid 6x139,7 
terasvelgedel .  Hind 200 €/
komplekt. Tel 5552 7229

•  Mü ü a  k a s u t a mat a  P i re l l i  
suverehvid (185/65R15). Hind 
120 €/jooks. Tel 5552 7229

• Müüa 195/70R15C korralikud 
suverehvid. Hind komplektile 160 
€. Tel 5552 7229

• Müüa korralikud plekkveljed 
4x100 R15. Hind 30 €/komplekt. 
Tel 5552 7229

• Müüa VW Golf valuveljed R16. 
Tel 5101 535

• Müüa soodsalt kasutatud R13, 
R14 ja R15  rehve, plekk- ja 
valuvelgi. Tel 5012 306

14 700 €
MÜÜA 1-TOALINE KORTER 

LAI TN, RAKVERES

Andrus, 527 1011

20 m², II k 23 500 €

Carmen, 5346 8877

38 m², II k

44 000 €

Andrus, 527 1011

122 m²

23 900 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER

PÕLLU TN SÕMERUL
• Heas seisukorras
• Keldriboks, panipaik
• Keskküte

Andrus, 527 1011

65 m², II k

26 700 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER 

LAADA TN RAKVERES
• Väga hea asukoht
• Aknad päikse poole
• Parkimine hoovis

Andrus, 527 1011

36,6 m², III k

69 000 €
MÜÜA 2 TOOTMISHOONET

VIDEVIKU, SÕMERU v.
• Hooned suuruses 363 m² ja 1600 m²
• El.liitumine, puurkaev
• Valvesignalisatsioon

Tiia, 5342 4091

6,28 ha

41 000 €
MÜÜA 3-TOALINE KORTER 

VÕIDU TN RAKVERES
• Heas seisukorras
• Läbi maja planeering
• Rõdu, parkimiskoht

Andrus, 527 1011

61,8m², IV k

3 775 €
MÜÜA ELAMUMAA

KALMISTU PÕIK TAMSALUS
• Rahulik piirkond
• Kinnistu piiril vee- ja kanal.trassid
• Ümbruses eramajad

Tiia, 5342 4091

1344 m²

Carmen, 5346 8877

123,3 m²

Carmen, 5346 8877

300 m²

27 000 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER
 L.KOIDULA TN RAKVERES

Carmen, 5346 8877

40,4 m², I k

19 000 €

Carmen, 5346 8877

49,3 m², I k

• Hea asukoht
• Majal uus katus ja aknad
• Uus torustik ja el.süsteem

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
SIDE TN RAKVERES

• Toad eraldi
• Kaunis ümbrus, kesklinn lähedal
• Keldriboks

MÜÜA 1-TOALINE KORTER 
TARTU TN RAKVERES

• Osaliselt renoveeritud
• Läbi maja planeering
• Ahiküte, kuur

MÜÜA MAJA 
VILLANDI KÜLA, VIHULA v.

• Kinnistu 1,84 ha, 4 tuba
• Kelder, saunamaja
• Kõrghaljastus

MÜÜA MAJA 
KURTNA KÜLAS V-MAARJA

• Kinnistu 8 500 m², puurkaev
• Puidust aknad, uksed, põrandad
• Kõrghaljastus

MÜÜA MAJA
 MURU TN VETIKUS

• Kinnistu 4400 m², jõe ääres
• Uus pliit ja soojamüür
• Saun, garaaž, välikamin, kuur

• Ahiküte, hea asukoht
• Korras, puhas korter
• Vesi sees, wc ühine

44 000 €

16 500 €



 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

PAE- JA PÕLLUKIVIST 
MÜÜRID, 

VÄLIKAMINAD. 
Tel 5129 689

Kuulutaja reede, 8. aprill 2016 13Kuulutused

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00          www.hot.ee/rakett

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI -00
AUDI A8                          3,7I/aut                  97
AUDI 80/90/Q/coupe                           84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/quattro                94 
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89

ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD     -97
CITROEN XSARA 5ust  1,4                 -02
CITROEN C2                     1,0i                       06
CITROEN C3                    03
CITROEN C5              2,0HDI             -04
UUS! CITROEN JUMPER  1,9TD                   98

UUS! DACIA LOGAN         1,4i                       06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ     0,8i            99

FIAT TIPO       1,7D        88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                            96

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i          00
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3        93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA         -97
HYUNDAI GETZ     1,4                        08

KIA CARNIVAL             2,9TD/aut         99
LANDROVER FREELANDER  1,8i           97

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F      1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car              -02
MAZDA XEDOS 6    2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed     2,0                    02

MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                  -00
MITSUBISHI PAJERO                      -97
MITSUBISHI GALANT                                   -00
MITSUBISHI LANCER sed/car        85-00
MITSUBISHI COLT                        88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                    -07

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01

UUS! NISSAN KING-CAB  2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                      09
OPEL SINTRA        2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                             2,0 TD                        99
UUS! OPEL MERIVA           1,6 i                      05 

PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER    2,5TD               99
PEUGEOT 206 3ust  1,1                 99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi       05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                      06
PEUGEOT PARTNER        1,9D                -04

PORSCHE 924     2,0         82/85

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0     85-98
RENAULT SAFRANE  2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04

ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car              2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

TOYOTA CARINA E/car 1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA    2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO       1,0i                       06

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD            06
VOLVO S80/V80            2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD               06
 LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.hot.ee/rannel 
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

Nortsu tee 2 ǀ Rakvere ǀ tel 522 8441
rakvereautohooldus@gmail.com

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* 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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

UUED JA 
KASUTATUD 

SUVEREHVID
E-R 9-16

Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683
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• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. Ai-
tame teid sisekujundusel. www.
kenriko.ee, tel 5083 305

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

• Teostame eramutes ja korterites 
ehitus- ja remonttöid. Samuti san.
tehnilised tööd. Hinnad soodsad. 
Tel 5373 3385

•  Ehitus,  sis ev iimistlus  ja 
remonttööd. Majade, korterite, 
saunade,  terrasside ehitus, 
soojustamine, voodrivahetus, 
plaatimised. Tel 5045 560

• Plaatimine (vannitoad, köögid) 
ja muud ehitustööd (kõnniteede, 
müüride, aedade paigaldamine, 
krohvimistööd). tel 5606 9271

• Vundamentide ja majakarpide 
ehitus, puitkonstruktsioonid 
j a  f a s s a a d i d ,  h o o n e t e 
renoveerimine, ehitusalane 
n õ u s t a m i n e ,  h o o n e t e 
mõõdistamine. Tel 5646 0674, 
FIE Mart Nestor

• Teostame väiksemaid ehitustöid. 
Hinnad kokkuleppel! Tel 5629 1114

•  Te o s t a m e  r e m o n d i -  j a 
üldehitustöid. Lisaks erinevaid 
kivitöid. Tel 5907 4912

• Fassaaditööd. Tel 5695 4670

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
l i u g v ä r av a t e l e .  Tõ s t u ks e d , 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Väravaraamid,  aiap o stid ! 
Valmistame metallist väravaraame 
tiibväravatele. Võimalik puit-, võrk- 
ja varbtäide ning kate. Valmistame 
t e i l e  v a j a l i k e  m õ õ t u d e g a 
nelikanttorust aia- ja väravaposte 
puit- ja võrkpiiretele. Kui vajate abi 
mõõtmisel, siis tuleme kohale ja 
aitame. Tel 5012 326, meelespealt@
gmail.com

• Klaaskuul- ja soodapritsiteenus. 
Tel 5373 3408

• Lammutustööd. Tel 5695 4670

•  Tä n av a ki v i  p a i g a l d u s  ja 
teised haljastustööd. Hinnad 
kokkuleppel! Tel 5629 1114

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

• Pakume niiskuse ja hallituse 
vältimiseks teemantpuurimist 
k o o s  v ä r s k e õ h u k l a p p i d e 
paigaldusega.  Teenuseid on 
võimalik tellida ka eraldi. Kontakt: 
info@kckteemant.eu; telefon 5174 
192

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

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee



•  T e e n  õ u n a p u u d e  j a 
marjapõõsaste lõikust,  aia 
hooldust. Tel 5382 2209

•  P u u d e  l õ h k u m i n e 
h a l u m a s i n a g a .  Tö ö t a b  k a 
elektrita. Hind kokkuleppel. Tel 
5150 342

•  V i l j a p u u d e  k e v a d i n e 
noorendus, hoolduslõikus. Tel 
5143 787, Heino

• Professionaalne viljapuude ja 
hekkide lõikus. Tel 5073 463, 
Hallan
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• Prügiveoteenus. Tel 502 6761, 
553 6188, 324 0707

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45*9,0 m), kraa-
na, 0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso 
Transport OÜ. 56675947. www.
rakso.ee

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

Kuulutused

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 5650 0368, 5699 7000
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus (sise- ja välist-
rassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤ Reoveepaakide ja septikute 
müük ning paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

• Vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus  (sise- ja välistrassid), 
septikute paigaldus, samuti san.
tehnilised tööd. Tel 5373 3385

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

• Rakvere Küttesalong teostab 
küttesüsteemide paigaldust 
ja  ho oldust.  Tel :  558 6786, 
kyttesalong@gmail.com

• Müün, paigaldan  ja remondin 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 5024 944

•  K l i i m a s e a d m e d .  Mü ü n , 
paigaldan, hooldan, remondin 
kodu- ja autokliimaseadmeid. Tel 
5305 3053

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, müürid. Tel 
5552 8487, Vaiko

• Pottsepateenused. Tel 5851 9785

• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305

• Ahjud, kaminad, pliidid, korst-
nad, müürid. Tel 5047 459

• Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Tel 5221 165

• Korstnapühkimise teenus ja 
ummistuste likvideerimine. Tel 
5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

• Müün ja paigaldan aknaid ning 
uksi soodsalt. Tel 56 630 670

 (liiv, kruus, muld, oksad, 
alusel kaup jm)  

- kallur + HMF kraana, kv 3,5t, 
greifer, puiduhaarats. 

Hea manööverdusvõime.  

Info 555 60 240

TRANSPORDITEENUS

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

facebook.com/teks  ilipuhastus

ONU REMUS müüb, paigaldab 
ja hooldab õhk-soojus 

pumpasid.

 Info ja tellimine tel 5557 1900

KEVADINE 
ÕUNAPUUDE 
LÕIKUS, AIA-
KUJUNDUS 
ideest teostuseni. 
HAUAPLATSI-
DE kujundus ja 
hooldus.
MURUNIITMISTEENUS, 
VÕSALÕIKUS, HEKKIDE 
PÜGAMINE. 
Tel 5300 2883

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teostame 
kõike, mis on kolimisega seotud, 
ja seejuures soodsate hindadega. 
Alates pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame koos 
teie probleemile parima lahenduse. 
OÜ Kolimised. TEL. 5649 3289 
või kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Transportteenus Peugeot Boxer 
kaubikuga üle Eesti. Hind kokku-
leppel. Info 5616 5761

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Kolimine ja veoteenus. Suur 
kaubik. Tel 5552 8487

• Veoteenus Ford Transiti kau-
bikuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, 
tagaluuk, 750 kg). Tel 5557 8804

• Veo- ja kolimisteenus. Autod 
pikkusega 6m ja 7,2 m. Start 
Rakverest. Tel 5809 6616

• Hauamälestiste puhastamine 
(plaadid, kivid, sambad, ristid). 
Tel 5373 3408

• Restaure erin vanaaegs et 
mööblit. Tel 5668 3582

KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

Hind kokkuleppel. Helista 
ja küsi infot

tel. 5568 4175 ja 5348 5514

• 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

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Puksiirabi. Veoteenused. Au-
toabi. Tel 52 06 306, www.puksiir.
eu

Rakvere, Tallinna tn 38. 
(hoovis)

Pakub: 

ALUMIINIUMI JA 
ROOSTEVABA TERASE

KEEVITUS JA 
PAINUTUS TÖID.

Info: 5666 9401

RakWeld@Gmail.com

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

* KVALITEETNE MATERJAL
* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

EHITUS JA REMONTTÖID 

ERAMUTES 

JA KORTERITES. 

Tel 5274 255

• Kingsepp  võtab jalanõusid 
remonti Kundas Pargi tn 6 krt 19 
E 10-19 ja N 10-15. Tel 5822 9766

• Tekstiilipesuri rent! Pese ise 
oma autoiste, diivan või vaip 
puhtaks! Hind 20 eurot/ööpäev. 
Tel 5800 4824. Asukoht Vinni.
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CONTARO OÜ 
www.contaro.ee
info@contaro.ee

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Veo- ja tõsteteenus (kasti mõõdud 
6,2x2,5, tõstejõud 2,5 tonni).

FEKAALIVEDU

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeeri-
mine
* välis vee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaadi- ja katusetööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi 
renoveerimistööd
* lumelükkamine, katuste 
puhastamine

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

www.prtgrupp.ee

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont
Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna tel 
+372 5512053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

• Arvutite ja nutiseadmete 
soodne hooldus ja remont. Tel 
555 268 97

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

• TV- ja sat.seadmete müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee

•  Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + telepilt 
täiesti hullumeelse hinnaga al. 5 
eurost. Levib linnas ja maal. Sobib 
kokku Elioni digiboksidega. Ära 
muretse, kui Sul aparaaturi ei ole, 
me anname Sulle need tasuta!!! 
Uuri lähemalt: www.telestar.ee või 
helista tel 5552 5432

• MAHE tõmbab teie peo käima 
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. 
Tel 509 7850

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 
9885

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 5535 885

ELAMUAUDIT OÜ 

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE  HOONE 

RENOVEERIMISEKS 
 

tehniline konsultant 
energiaauditid 

 
Tel: 5098440 

urmas@elamuaudit.ee 

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaata aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Tel 
5568 6385 KAARDID ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H. 
h.1,09 eurot/min või 
TELLI ENNUSTUS 
h. 0,75 eurot/min 
www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

VEOTEENUS KALLURIGA 

Tel 5684 9400

Killustiku, liiva, mulla ja 
erinevate täitepinnaste müük 

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele.  Al. 200 €. Tel 5190 1697

•  A n s .  K A L E V B A N D . 
Tantsumuusika igale peole!   Tel 
5185 318, kalevband.kalev@gmail.
com

• Müüa soodsalt nurgadiivan 
(150 €, kohaletoomis võimalus) 
ja tumba, diivanilaud (kirss), 
sektsioonmoodulkapp (kirss), 
s öögilaud  ja  toolid (kirss), 
elektriradiaa torid, suusasaapad.  
Tel 5104 147

•  Tasuta  ära  anda kor ral ik 
kasutatud 3kohaline tumelilla 
mustriga diivan. Tel 5373 4231

•  M ü ü a  n a h a s t 
diivanvoodikomplekt  (3+2). 
Sobib ka suvilasse. Tel 5699 6594

• Müüa remonti vajav tigumööbel. 
Info 5175 844

• Müüa odavalt köögimööbel. Tel 
5594 7776

•  Mü ü a   R o o t s i s  t o o d e t u d 
kaasaegsed vähe kasutatud 
kangasteljed.  Kudumislaius 
100 cm ja 6 tallalauda. Hetkel 
lahti võetuna Tapal. Kõik osad 
olemas, hiljuti oli kasutuses. Hind 
350 eurot. Transpordi võimalus 
kokkuleppel. Telefon 5770 3910

• Müüa kineskoobiga televiisor 
Daewoo 51 diag, vähe kasut 
( v a n a i n i m e s e  t e l e v. )  k o o s 
digiboksiga, mõlemal puldid 
kaasa. Hind kokku 60 €. Tel 5663 
7200

• Müüa 3aastane aaloetaim. Tel 
5699 6594

•  M ü ü a  v ä h e k a s u t a t u d 
saiaküpsetaja. Tööjuhend olemas. 
Hind kokkuleppel. Tel 5456 260

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 5079 
984

• Ostan Vene aegse töökorras 
vahvliküpsetaja. Tel 5564 1837

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

Kauplus Liilia 
Väike-Maarjas Pikk 9.

Müügil kasutatud ja 
uued riided.

Osutame pesupesemis 
ja õmblusteenust.

Võimalik osta ja 

tellida käsitööd. 

Oleme avatud 
E, K, R 9 – 17K, R

Tel 5349 6063

KODU

• Ostan seisma jäänud esemeid 
- vanast naelast kuni mööblini. 
Tel 5079 984

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, 
jalgrattad, garaažitööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 
5761

• Ostan õunaveski ja mahlapressi. 
Tel 5558 3686

• Ostan Pioneerpliidi ja küttekeha. 
Tel 5844 7898

•  A n t i i g i ä r i  o s t a b  k u l d a 
igasugusel kujul. Hind alates 18 
€/gr. Tel 5067 819. Kokkuleppel 
ettehelistamisega

• Ostan väga heas säilivuses 
esimese Eesti Vabariigi aegseid 
münte. Tel 5043 349

• Müüa soodsalt 3m küttepuud 
(lepp).  Transport tasuta.  Ka 
väiksemad kogused. Tel 5567 5755

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind lepal 
2 € kott ja kasel 2,30 € kott. Tel 505 
1528    

• Müüme Haljalas  küttepuid. 
Lehtpuu, transport, koorem 5-10 
m3. Tel 5051 528

• Müüa kütteklotse ja kamina-
puid. Vedu tasuta. Tel 523 8503

• Müüa soodsalt küttepuid koos 
veoga. Asume Kadrina lähedal. 
Tel 5199 4895

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(kuivad ja toored). Tel 5192 4320

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Hind 
al. 30 €/rm. Koos kohaletoomisega. 
Pikkused al 25 – 60cm. Tel 5045 632

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5046 111

KÜTTEPUUD



• Pandivere seafarm ostab sööda-
teravilja. Tel 5341 1899

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

Tel: 5191 3156, Tõnis,
e-post: tonis36@hot.ee

16 €/ruum

3m küttepuu (lepp).

Transport tasuta.

Tel 5567 5755

M
ÜÜA

alates

30 €/ruum
Kvaliteetne lõhutud 

lepahalg.

Transport tasuta.

Tel 5567 5755

M
ÜÜA

alates

LISAINFO KODULEHEL:
www.technoland.ee
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Kuulutused 

internetis:

www.kuulutaja.ee

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 

Lõhkumisjõud Lõhkumisjõud 
6,5 TONNI!6,5 TONNI! 

UUS!UUS!

Küsi ka teisi masinaid!Küsi ka teisi masinaid!
Tel. 507 4407

reinar@rakaselg.ee

299 €
299 €

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Müüa 
LÕHUTUD KÜTTEPUID 
(erinevad puuliigid ja pikkused) 

Pakkuda 40L 
võrkko   des 

KASKE JA MUSTA 
LEPPA. 

Kohale toomisega. 
Tel 514 3328

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

Valmistame vanas stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

• põrandalaud 6,90 eur/m²
• välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
• sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
• terrassilaud 6,90 eur/m²
• pelletigraanul 2,95 eur/kott

Tel 53 953 953, 
vooder.wix.com/puukuur

        Puukuur

Ehitusliku saematerjali müük 
Väike-Maarjas. Pikkused 3-6m.

6m saematerjal 170eur/tm.
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

•Küti Saeveskis saematerjal, voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus al. 16 €/tm ja nelikanthööveldus. Tel 5089 215, www.
saeveski.toomonu.ee

• Müüa ehituslikku saematerjali, servamata lauda, lepalauda, 
terrassi-,  voodri- ja põrandalauda.  Erinevad profi ilid, pikkused ja 
laiused.  Vedu tasuta.  Tel 5282 268

EHITUS

KADUNUD

•  Kadunud väiks emat 
ka s v u  ko e r  R a kv e re s, 
reageerib nimele Jack. Koer 
on 4aastane valge kraega, 
beeži seljaga ja koheva 
sabaga, leiust palun teada 
anda numbril 5815 0101, 
koera kodu asub Rakvere 
Vahtra pst. 8. Koera leidjale 
200 eurot vaevatasu

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

•  M ü ü a  p a a r i t u s e a l i s i 
hiidküülikuid. Tõupuhtad ja 
paberitega prantsuse päss ja 
kalifornia. Hind 30 eurot. Info 
5547 194

• Müüa küülikuid (soodus). Tel 
5686 8990

• Müüa toidukartulit „Laura“, 
„Arielle“, „Vineta“ 30 senti/kg, 
vedu. Vahemetsa talu. Tel 5202 036

• Müüa toidu- ja seemne suurust 
kartulit „Gala“ ja „Laura“. Vedu. 
Tel 5141 338

• Müüa toidukartulit „Laura“. Asu-
me 3 km Rakverest. Tel 5334 5348

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5398 
1891

PÕLLUMAJANDUS

OSTAN SUUREMA 

KOGUSE 

KASELUUDASID.

HIND 

KOKKULEPPEL.

Tel. 5051 528

PUULÕHKUMIS 
TEENUS

Hind kokkuleppel.
Vajab tööstusvoolu.

Tel 5604 4220

MÜÜA 

SAETUDLÕHUTUD 

KÜTTEPUUD. 

Vedu tasuta! 

5399 1810

LADU NÄPIL MÜÜB:
broilerikoib 

1,30 €/kg;
broileri poolkoib 

1,35 €/kg;
sea kaelakarbonaad 

2,60 €/kg;
paneeritud tursafi lee 

2,90 €/kg;
forelli steik 
3,80 €/kg; 

suitsu lõhe tükid 
3 €/kg;

Info tel 32 20 722

• Lõhutud küttepuude müük. 
Hind 30 € ruumimeeter koos 
kohaletoomisega. Pikkused 35-
50mm. Tel +372 503 0311

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
5013862

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohale toomisega. Tel 5615 
2941

• Müüa lepavoodrilauda ning 
kütteklotse ja –pindusid (lepp, 
haab, kuusk). Transpordivõimalus. 
Tel 5646 0543

• Müüa soodsalt lõhutud küttepuid. 
Tel 5554 6093

• Müüa kuivi  küttepuid  40L 
võrkkottides (lepp) 2 eurot kott. 
Rakvere piires transport tasuta. 
Tel 5843 4388

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa 3m küttepuud. Tel 5043 
326

SISEVOODER 
HIND al 0,24 eur/jm

VÄLISVOODER
HIND al 0,48 eur/jm

EHITUSLIK KARKASS 
HIND al 0,44 eur/jm

TERRASSILAUD 
HIND al 1,03  eur/jm

DISTANTSLIISTUD
HIND al 0,18 eur/jm

KÜTTEKLOTSID 
HIND 1 eur/20L ko  

Asume Sondas Sepa 18a
Info telefonil: 5306 7722 või 
sale@teamwood  mber.com
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Loe kuulutusi ka

www.kuulutaja.ee

METS

Kroonipuu OÜ OSTAB 

MADALAKVALITEEDILIST 
KASEPALKI

Nõuded palgile:

Värske lõikus

Pikkus 3m+10 sm, teis e d 
pikkused kokkuleppel

Läbimõõt 24....32 sm

K e e l a t u d :  m e h a a n i l i s e d 
v i g a s t u s e d ,  p u i d u r i k ke d , 
mädanik, lõhed

Lubatud: terve punasüdamik, 
oksad, kõverus

Hind kokkuleppel

Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

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

OSTAME KASVAVAT

• Ostan seisma jäänud esemeid 
- vanast naelast kuni mööblini. 
Tel 5079 984

•  O s t a n  v a n u  E e s t i -  j a 
nõukogudeaegseid mänguasju. 
Tel 5079 984

• Ostan vanu märke, silte, 
embleeme. Pakkuda võib kõike! 
Tel 5079 984

VANAVARA

TUTVUS

MUUD
• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 
900 1727. 24H. Hind 1.09 /min või 
TELLI ENNUSTUS h. 0,75 /min. 
www.ennustus.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad

OSUTAB TEENUST:
• Metsateede ehitamine
• Metsa lõikus ja väljavedu
• Võsalõikus ja väljavedu

INFO:
Tel: 517 4176

metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

raamatukapid, kummutid, 
lauad, toolid, rätikunagid, 
kohviveskid, margapuud, 

samovarid, petroolilambid, 
pudelid, portselan- ja klaasnõud, 
seina- ja taskukellad, kirjandus, 

kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- ja 

hõbeesemeid, mündid, märgid, 
paberraha, sõjatemaatika (kiivrid, 
mõõgad, pandlad, vormid) jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
Kokkuleppel ettehelistamisega 

tel 506 7819

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali
• metsa- ja põllumaad

head hinda, kvaliteetset 
metsa ülestöötamise ja 
veoteenust

Tiit Reitel, tel 506 0288
 it@ar  ston.ee

Taavi Saar, tel 508 9955
taavi@ar  ston.ee

OSTAME:

PAKUME:

• Mees (41) tutvub naisega (37-42) 
kooselu eesmärgil. Tel 5385 5205

• Keskeas mees tutvub üksiku 50a 
naisega, kes hea perenaine. Tel 
5378 5127

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSIDE EHITUS     

Hinnad kokkuleppel!  Tel 5629 1114

Mälestuste hella käega 
toetama meid ikka jääd…

 TRUU LEIDA’t  

mälestab 
10. surma-aastapäeval 

kolm põlvkonda

Ei ole lohutust, mis leevendaks leina…
Südamlik kaastunne Sulle, Tea, kalli poja 

GENNADI SOMINI 
kaotuse puhul. 

Päevakeskuse käsitööringi 
naised

Endist töökaaslast “Uku” päevilt

MALLE LILLIMÄGI

mälestavad Aita, Eva, Õie, Laine, 
Maie, Anne.

Kaastunne elukaaslasele

Aeg annab mõnda tagasi,
ei ema südant iialgi...

Südamlik kaastunne Urvele perega
kalli ema, vanaema, vanavanaema ja äia 

LEIDA MEI
kaotuse puhul.

Endised kolleegid Viivi, 
Ilme, Merike.

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

•  Müüa kvaliteetsed KUUL-
DEAPARAADID. Hind 20 €. Tel 
5013393

• Müüa soodsalt kärgtellist,  
käsiader ja kalmistupinke. Tel 
5590 7361

• Ostan soodsalt  elektrimootori (4 
kW, 1410 pööret). Tel 5077 961
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Saada
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

(OG Elektra peahoone)

E - R 9-17 

Eraisikute

reakuulutusi 

võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 

6a asuvas 

Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22

• Kuulutaja toimetus ei 
vastuta 

kuulutuste sisu eest.
• Kuulutuse sisu õigsuse 

eest vastutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei avalda 
võlanõude ja lehe mainet 
kahjustavaid kuulutusi.
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MÕNE REAGA

Lääne-Virumaa Kossuliiga 
põhiturniirile on joon alla 
tõmmatud ning 8.-9. aprillil 
Rakvere Spordikeskuses toi-
muval finaalturniiril selguvad 
meistri- ja esiliiga medalio-
manikud.

Meistriliigas favoriit RLV 
Massive
Meistriliigas osales käesoleval 
hooajal 7 meeskonda ning 
põhiturniiri võitis valitsev ka-
rikavõitja RLV Massive mees-
kond Haljalast, kelle saldoks 
jäi 10 võitu ja 2 kaotust. Sama 
võiduprotsendiga platseerus 
teisele kohale Väike-Maarja 
Päästekool, kuid mõlemad 
omavahelised mängud Mas-
sive’ile kaotati. 
Kõva konkurentsi kahele tu-
gevamale pakkusid ka lõpuks 
3.-4. kohta jagama jäänud 
BGM Ehitus Väike-Maarjast 
ja Simuna Spordiklubi mees-
kond. Mõlemad lõpetasid põ-
hiturniiri 7 võidu ja 5 kaotu-
sega. Omavahelised mängud 
jäid põhiturniiril küll 1:1 viiki, 
kuid finaalturniiriks sai kol-

manda asetuse BGM Ehitus, 
sest kahe mängu kokkuvõttes 
oli nende saldo Simuna vastu 
+9.
Järgmiseks hooajaks tagas 
omale meistriliiga koha ka 1. 
jalaväebrigaadi meeskond 
Tapalt, kes suutis 12st män-
gust võita 4. SK Aaspere/WT 
Group meeskond lõpetas põ-
hiturniiri 6. kohal 3 võidu ja 9 
kaotusega ning tabeli viima-
seks jäi sel hooajal Kadrina 
Karude meeskond 1 võidu ja 
11 kaotusega.
Eeloleval nädalavahetusel 
Rakvere Spordikeskuses toi-
muval finaalturniiril lähevad 
reedel, 8. aprillil kell 20 alga-
vates poolfinaalides omava-
hel vastamisi RLV Massive (1.) 
ja Simuna Spordiklubi (4.) 
ning Väike-Maarja Päästekool 
(2.) – BGM Ehitus (3.).

Kas esiliigas võimutseb 
taas Hulja?
Lääne-Virumaa Kossuliiga 
esiliigas mängis käesoleval 
hooajal 9 meeskonda. Era-
kordselt ühtlast taset kinnitab 

fakt, et põnevust jagus põhi-
turniiri viimase mänguni – 
selles kohtumises selgus nii 
põhiturniiri võitja kui see, kes 
pääseb viimase meeskonna-
na finaalturniirile.
Terve hooaja esiliiga tabeli ti-
pus trooninud Tamsalu/Ja-
Kon Ehituse meeskond kao-
tas viimases voorus kodusaa-
lis 68:75 põhiturniiri kolman-
da koha meeskonnale SK 
KNT (Kunda), mis andis möö-
dunud hooaja esiliiga meist-
rile Huljale (endise nimega 
Ekonet Eesti) ootamatu või-
maluse põhiturniiri võitjaks 
tulla. Hulja alistaski eelnime-
tatud põhiturniiri viimases 
mängus BC Tarvas/Rakvere 
SK/Kadapiku Agro meeskon-
na 85:59 ning lõpetas 14 või-
du ja 2 kaotusega esikohal. 
Tamsalu/JaKon ehitus jäi 13 
võidu ja 3 kaotusega teisele 
ning SK KNT 11 võidu ja 5 
kaotusega kolmandale koha-
le. 
Põhiturniiri neljanda koha ja 
seega ka viimase finaalturnii-
ri pääsme nimel heitlesid Si-

muna Artistoni ja BC Tarvas/
Rakvere SK/Kadapiku Agro. 
Simuna alistas viimases voo-
rus Rakke SK napilt 92:90 
ning jäi oma edasist saatust 
ootama – see sõltus otseselt 
Hulja ja Tarva järelkasvu koh-
tumise tulemusest. Oleks Tar-
vas selle võitnud, lõpetanuks 
nad Simunaga põhiturniiri 
võrdselt 8 võidu ja 8 kaotuse-
ga. Paremus omavahelistes 
mängudes oleks sellisel juhul 
finaalturniirile viinud Tarva, 
kuid kaotus Huljale aitas fi-
naalturniiri poolfinaali hoo-
pis Simuna meeskonna.
Reedel, 8. aprillil kell 18 astu-
vad esiliiga poolfinaalides 
väljakule Hulja (1.) – Simuna 
Artiston (4.) ning Tamsalu/Ja-
Kon Ehitus (2.) ja SK KNT (3.). 
Lääne-Virumaa Kossuliiga 
hooajale panevad õla alla 
Spalding, Ballzy ja Eesti Kul-
tuurkapital.

Kuulutaja

Lääne-Virumaa Kossuliigas selguvad medalivõitjad

Laupäeval, 9. aprillil peab 
Rakvere JK Tarvas oma 
esimese koduväljakumän-
gu jalgpalli meistriliigas – 
kell 13 algavas mängus 
võõrustatakse Paide Lin-
nameeskonda. Täispilet 
maksab 3 eurot, Facebooki 
kaudu soetatud pääse 2 ja 
sooduspilet 1 euro. Tule ja 
toeta kodumeeskonda!

Aivar Ojaperv

Kuna lumi sulas alles äsja, ei 
ole staadioni murukate veel 
sugugi heas seisukorras, aga 
tingimused on võrdsed mõle-
male meeskonnale. Loodeta-
vasti tuleb ka mäng ise võrd-
ne – Paide linnameeskond on 
senisest seitsmest kohtumi-
sest teeninud küll juba kaks 
võitu ja viigi, kuid kindlasti on 
naabrimehed meistriliiga de-
bütandile Rakverele jõukoha-
sem vastane kui näiteks eel-
mise vooru Levadia.

Kaotusseis 
pöörati viigiks
Viiendas mänguvoorus sai 
Rakvere JK Tarvas aga meistri-
liigas „silma pähe“, viigista-
des võõrsil Narva Transiga 
2:2. Mõlemad väravad tarvas-
te kontosse tõi kaitsja Märten 
Kuusk.
Mängu eelsed tunnid ja esi-
mesed minutid polnud Tarva-
le sugi rõõmsad. Kannavigas-
tusega jäi eemale Stanislav 
Goldberg ja mängueelses 
trennis tegi kaelale liiga ääre-
poolkaitsja Joonas Ljaš. Tervi-
serikke tõttu jättis kohtumise 
vahele ka Alari Tovstik. Koge-
nud keskväljamängijate puu-
dumine andis tunda ning 

Meistriliiga jõuab viimaks ka Rakverre

nõnda jäädi üsna kiirelt Tran-
si surve alla. 
Kohtumise 18. minutil fiksee-
ris peakohtunik Kristo Küll-
jastinen Tarva kahjuks pisut 
kaheldava väärtusega penalti. 
Võõrustajate tsenderdus ta-
bas trahvikastis Märten Kuus-
ke ja tema keha vastas olnud 
kätt, kuid kohtunik tõlgendas 
olukorda käega mänguna. 
Vastaste Roman Nestervoski 
lahendas süllesadanud või-
maluse kindlalt.
27. minutil pääses Narva juba 
2:0 juhtima – seitsmelt meet-
rilt kihutas palli võrku vabaks 
unustatud Svjatoslav Jakov-
lev.
Mõned minutid enne esime-
se poolaja lõppu sai JK Tarvas 
vastukingituse. Vastaste hoo-
letuse tõttu teeniti karistus-
löök, mille Taavi Münter ke-
nasti kasti tsenderdas ja kõige 
kõrgemale kerkinud Märten 

Kuuse peanupp väravasse 
saatis – 2:1.
Pärast esimest poolaega va-
hetati Tarva keskväljalt pingi-
le Yao Silven Kuassi, asemele 
tuli Mihkel Gull.
48. minutil päästis hea reakt-
sioonitõrjega Tarva halvimast 
kaptenipaela kandnud puuri-
vaht Sander Susi. Lisaks tee-
nis Narva mitu nurgalööki, 
kuid tulu neist ei tõusnud.
Narva meeskond ilmutas vä-
simusemärke ega suutnud 
enam keskvälja kontrollida. 
Tekkinud hingamisruumi ka-
sutas JK Tarvas oskuslikult. 
57. minutil oli Taavi Münteri 
nurgalöögile tagapostis pea-
ga vastas Mihkel Gull, kes 
mängukera värava ette tagasi 
suunas. Seal passis taas kesk-
kaitsja Märten Kuusk - kena 
kombinatsioon tõi tabloole 
viignumbrid 2:2.
Taavi Münteri ja Siim Ranna-

mäe võinuks Rakvere mees-
konnale veel ka võidupunktid 
tuua, kuid kahjuks jäi otsus-
tavatel hetkedel kogemustest 
puudu.

Jõu vastu ei saanud
Kuuendas voorus oli JK Tar-
vas võõrsil vastamisi Tallinna 
Levadiaga. Selle mängu kohta 
võib öelda, et võideldi südilt, 
kuid kaotusenumbrid 0:2 vas-
tasid ka mängupildile.
Kaotusseisu jäädi juba 8. mi-
nutil ja 32. minutiks oli seis 
2:0 Tallinna meeskonna ka-
suks.
Teine poolaeg möödus rahu-
likumalt ja oma osa oli siin ka 
ühe Levadia mängija eemal-
damises punase kaardi tõttu. 
Ka JK Tarval oli vähemalt 
kolm reaalset väravavõima-
lust, kuid realiseerimisoskust 
peavad tarvad veel lihvima.

Bridzhis selgusid maakonna meistrid 
võistkondlikes mänguliikides
Sportlikus bridzhis selgusid sel nädalal Lääne-Virumaa 
meistrid nii klassikalisel võistkondlikul turniiril kui ka patto-
nis ehk võistkonnamängu ühes eriliigis.
Klassikalise turniiri võitja ja ühtlasi maakonna meister jäi ot-
sustada viimases matšis, kus vastamisi läksid igirivaalid Later 
ja Kelp. Viimaste seis oli parem, sest ülejäänud vastaste vastu 
oli punkte teenitud rohkem ning Later vajas meistriks tule-
kuks ülekaalukat võitu. Tõnu Mäeker, Ants Olev, Raivo Sare-
mat, Jaak Strandberg ja vahetusmängija Ivo Kallaste saidki 
sellega hakkama, võitsid omavahelise kohtumise 13,75:6,25 
ja tulid 4,41 punktise eduga esimeseks.
Teise koha saanud Kelp mängis koosseisus Oleg Antonkov, 
Mihkel Juhkami, Hannes Linnamägi, Jaan Linnamägi ja Kalle 
Pentel. Kolmas oli külalisvõistkond Jõgeva, kes jättis ülinapilt 
(vahe 0,75 punkti) neljandaks Eisma.
Pattonis teenis Kelp kindla revanši. Lateri järel oli kolmas 
Vinni (Ants Kalda, Mati Nirgi, Märt Sutt, Eino Vaher).
Tänavusel bridzhihooajal on jäänud meistrid selgitada veel 
segapaaridele. Võistlus toimub 2. mail Rakveres Katariina ka-
lendris. Edasi jätkub hooaeg väiksemate sarjadega ja suve tei-
ses pooles toimuva Võsu festivaliga.

Aivar Ojaperv

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 7. aprill 2016

Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Kartul kg 0,36 0,40

Mugulsibul kg 1,20

Roheline sibul kg 4,00 5,00

Till kg 12,00

Salatikurk kg 2,50

Ku r k ,  v ä i k e 
(Eesti)

kg 5,00

Petersell kg 7,00

Tomat (Poola) kg 3,90

Hapukapsas kg 1,20

Kapsas kg 0,45

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Peet kg 0,80

Küüslauk kg 8,00 Värske 
12,00

Redis punt 1,00

Õunad kg 1,30

K u i v a t a t u d 
õunad

kg 8,00

Põlduba kg 2,50

V ä r s k e  h a -
pukurk

kg 6,00 7,00

M a a s i k a d 
(Hisp., Kreeka)

kg 5,00

Kreeka pähklid kg 4,00

K a n a m u n a d 
(kodused)

10tk 1,50

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided
* igal laupäeval müügil saunavihad ja luuad

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

AVATUD MAASIKA- JA 
KÖÖGIVILJALETID!
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rakvereteater.ee

10. ja 11. aprill kell 16
Thriller

(Alla 12-aastastele keelatud!)

MODELL

10. ja 11. aprill kell 20:15
Märul

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

LONDON ON
LANGENUD

10. ja 11. aprill kell 18
Komöödia

(Alla 16-aastastele keelatud!)

KUU PEALE

Vaba aeg

KUHU MINNA

Tapa Kultuurikoda
9. aprillil kell 16 ja 18 suhtedraama „Perekonnavaled“. 
Re�issöörid: Valentin Kuik ja Manfred Vainokivi. Osatäit-
jad: Tambet Tuisk, Jaanika Arum, Ülle Kaljuste, Roman 
Baskin, Eva Koldits, Tõnu Kark, Anu Lamp. Pilet 4 eurot, 
sooduspilet 2 eurot. Alla 12 aastastele mittesoovitav.
12. aprillil kell 16; 18 ja 20 kogupere animafilm „Zootro-
polis“. 3D. Pilet 4 eurot+1 euro 3D prillid, sooduspilet 2 
eurot+1 euro 3D prillid.
13. aprillil kell 16 loeng teemal “Meie südame tervis”. 
Lektor toitumis- ja psühhoterapeut Sirli Kivisaar Tartu 
Tervisekoolist. Sissepääs kõigile tasuta.
16. aprillil kell 15 Chervona Ruta kirjanduslik pärastlõu-
na. Anna Ahmatova, Lidya Koidula ja Lesja Ukrainka.
19. aprillil kell 18 ja 20 õudusfilm „Nõid“. Müstiline, at-
mosfääriline, painajalik ja verdtarretav-just need sõnad 
kirjeldavad kõige tabavamalt õudusfilmi „Nõid“. Pilet 4 
eurot, sooduspilet 2 eurot. Alla 16 aastastele keelatud!
21. aprillil kell 19 teater Must Kast. Sotsiaalkriitiline mo-
nolavastus „5 grammi sisemist rahu” toob vaatajateni 
endise narkomaani valusad, aga ausad mõtted. Lavastu-
se eesmärk on selgitada publikule narkootikumide mõju 
ühe noore mehe näitel, kes alustas kanepiga, kuid lõpe-
tas fentanüüliga–seda kõike väga inimliku eesmärgiga 
leida endas õnnetunne ja sisemine rahu. Lavastaja ja 
osatäitja Silver Kaljula. Pilet 4 eurot.
22. aprillil kell 19 Tapa Linna Orkestri filmimuusikakont-
sert. Sissepääs vabaannetusena toetamaks orkestri osa-
võttu Bratislava festivalist.

O Kõrts
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
9. aprillil mängib vanu häid hitte DJ Kalle Allik
16. aprillil teeb retrodiscot DJ Margus Teetsov

Gustavi Maja
9. aprillil kell 11 Irje Karjuse loeng „Auraväljast ja indivi-
duaalsed mõõtmised“.
14. aprillil kell 17-20 helmesahtel: käevõru töötuba ja 
poolvääriskividest helmeste müük.
22. aprillil kell 18 Mai-Agate Väljataga loeng “Uus aeg. 
Uued energiad...”. Info ja registreerumine tel 5535 871, 
www.gustavimaja.eu.

Rakvere Teater 
12.04. kl 19 Kaasavaratu v. maja (lav. Eili Neuhaus)
14.04. kl 19 Kuhu küll kõik lilled jäid? v. maja (lav. Eili 
Neuhaus)

Eakate klubi Hämarik
Pidu toimub 16. aprillil algusega kell 13 Rakvere Rahva-
majas. Juhatus
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,89
2,09

2,05

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Veerand siga
Hakkliha
Kampaania erinevad
tükid

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:
5187 131 (Janek)
5116 424 (Mart)
e-mail:
aademart@gmail.com

PRO PLEKITÖÖD OÜ

TEOSTAB JÄRGMISI TÖID:
• •

•

•

katuste ehitus valtsplekk katused
vihmaveesüsteemide paigaldus
plekksepa tööd

• katuste ja puitfassaadide soojustamine ja renoveerimine.

Meie plekikoda teeb erinevaid plekksepa töid (katuseluugid,
korstnamütsid, ventilatsiooni läbiviigud, erimõõdulised
veeplekid jne).

Kui soovid plekk-katust, siis plekk-katust küsi otse
plekkseppadelt.

INFO: TEL 5556 0167 PRO.PLEKITOOD@GMAIL.COM

WWW.PROPLEKITOOD.EE

Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee

Tartus mob: 53 476 476, tartu@kvaliteetkliima.ee

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Tähemäe OÜ Põhja 34 Rakvere Tel 534 73231
info@tahemae.ee www.tahemae.ee

• • •

•

LAMEKATUSTE
EHITUS JA RENOVEERIMINE

ANNAME TEHTUD TÖÖDELE
GARANTII KUNI 10 AASTAT

Voodipesu ja 220 cm laiade
voodipesukangaste

SOODUSMÜÜK

Palju uusi mustreid
ja väga hea valik
KUMMIGA
VOODILINU

Rakvere Kroonikeskuses 8. ja 9. aprillil

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L

- 9.00-17.00

9.00-12.00

VILJAKAM PINNAS
�
�

VÄHEM VAEVA

HUSQVARNA OKSASAED
Kerged ja mugavad saed kasutamiseks puude 

tagasilõikamisel.

200 FO liigend 5,5  € (  €) 
300 ST sirge teraga 30,60 € (36 €)
300 CU kumera teraga 30,60 € (36 €)

HUSQVARNA TF 334

Võimas, praktiline ja usaldusväärne 

mullafrees väikeaiapidajale.

B&S 208 cm³ • töölaius 80 cm 
• töösügavus 30 cm

-15%

HUSQVARNA 435 II 

Kerge ja lihtsasti käsitsetav universaalsaag 

kodumajapidamisse.

40,9 cm³ • 1,6 kW • 13" juhtplaat 
• X-Torq® mootor • 4,2 kg

HUSQVARNA 445 II 

Võimas ja vastupidav universaalsaag 

talumajapidamisse.

45,7 cm³ • 2,1 kW • 13" juhtplaat 
• X-Torq® mootor • 4,9 kg

€299

€699

€429
€359 €489

€749

Husqvarna Rakvere, Niine tn. 4, Rakvere; Tel: 325 1111; E-R 9-18 L 10-15 www.kaubahoov.ee
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