
Kuulutused 725. märts 2020

Esmaspäeval ei sündinud  
Rakvere  haiglas  

ühtegi last.

Tööd saab tubli, asjalik,  
kohusetundlik ehitaja.  

Tel 503 3772.

Otsime Rakvere Kroonikeskusesse 
puhastusteenindajat (graafiku 
alusel: 2 tööl, 2 vaba). Töö toi-
mub kella 8.00–17.00. Helista tel 
5628 1007.

Otsin tänavakivipaigaldajaid.  
522 2777.

Teeme kõiki ehitus- ja remonttöid 
nii eramutes kui ka korterites, sa-
muti santehnilisi töid. Hinnad 
mõistlikud. Tel 5808 5965.

PÕMM: 3 m ja lõhutud oda-
vad küttepuud. 5646 0921.

Haljalas müüa 40 l võrkudes kuiva 
lepapuud 2,6 ¤ ja kaske 3 ¤ tk. 
505 1528.

Müüa küttepuud (hall lepp) 25–
60 cm koos kohaletoomisega. Tel 
5693 3906.

Müüa soodsalt 3 m küttepuid ko-
haletoomisega. 528 4884.

Müüa soodsalt kuivi kütteklotse 
40 l võrkkottides. Tel 504 5632.

Müüa soodsalt küttepuid koos 
veoga. Asume Kadrina lähedal. Tel 
5377 4627 .

Müügil saetud, lõhutud metsakui-
va kuuske ja leppa. 5192 4320.

Ostame metsakinnistuid, raieõi-
gust, rohu- ja põllumaad, virnasta-
tud ja kasvavat võsa. Pakume raie- 
ja veoteenust. Erametsagrupp OÜ. 
Tel 5807 8644.

Küttepuud Tapalt. Tel 504 3246.

Hobuse kõdusõnnik kotiga koju. 
Tel 5351 2654.

Müüa hobusesõnnikut. Peenesta-
tud ja pakendatud (60 l). Kohale-
toomisega. 520 1570.

Ostan vanaaegseid asju.  
5555 5527.

Vanni- ja tualettruumide remont. 
Info: 5897 1123.

Maaküttetorustiku puurimine 
 kitsastes tingimustes. Projekt ja 
konsultatsioon hinna sees. Puur-
kaevude ja veevarustuse rajami-
ne. Tel 521 7415, 504 2999;  
baltipuurkaev.ee.

Ohtlike puude langetamine,  
puude hoolduslõikus ja kändude 
freesimine. Tel 5822 8154, www.
puulangetus.eu.

Teeme ekskavaatoriga kaevetöid 
ja osutame planeerimisteenust. 
520 7616.

Professionaalne viljapuude ja hek-
kide lõikus. 507 3463, Hallan.

Kopplaaduriteenus Kundas ja Vi-
ru-Nigula vallas. 5621 4721.

Korstnapühkija. 5560 4046.

Paakautod (8 m3 ja 4,2 m3) tüh-
jendavad settekaeve ja välikäim-
laid. Tel 5194 4298, 5381 9930.

Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad. Korstnapühkijateenus, 
ummistuste likvideerimine. Tel 
5552 8487.

Rakvere Küttesalong Jaama pst  
5 – kütteseadmete müük, kütte-
seadmete ehitus, paigaldus, hool-
dus, häälestus (pottsepp, korstna-
pühkija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). 502 9938, 
558 6786, kyttesalong@gmail.
com, www.küttesalong.ee.

salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Tel 5679 3951.

tantsumuusika. KV Bänd.  
521 1269.

KalevBand. Tantsumuusika igale 
peole. 518 5318.

VIRu MAtuseteeNused  
Rakveres Kunderi 6.  

Tel 322 3046, külmik.  
Matuseabi 24 h, 516 1480.

Korstnate ehitus ja remont koos 
vajalike plekitöödega. 5618 9517, 
joosep.sepp@mail.ee.

torutööd. 503 2026.

A-TORU, santehnilised tööd.  
5332 4749.

30 cm kuiv lepp 2,50 ¤, kask 3 ¤ 
40 l võrgus, Sangla turbabrikett 
84 tk alusel 900 kg, kasepuidubri-
kett 96 tk alusel 960 kg, pakitud 
50–100 mm kivisüsi 25 kg kotis, 
pellet (8 mm, hele, premium) 975 
kg alusel al 200 ¤. Tel 5373 3626.

Katuseredelite müük. Tel  
503 8628.

Otse tootjalt puidubrikett al 130 ¤, 
turbabrikett al 130 ¤, premium-
pelletid al 185 ¤, pakitud kivisüsi al 
230 ¤, kütteklotsid al 1,50 ¤, kui-
vad 30 cm kasekaminapuud al 
2,60 ¤. kütteladu24.ee. Vedu tel 
506 8501.

Pidevalt müüa saetud ja lõhutud 
küttepuid. Asume Kunda lähedal. 
Veovõimalus. 523 4142.

Ostan sõidukeid ja kaubikuid. 
Tel 5309 2650.

Ostan sõiduautosid, kaubikuid, 
maastureid. Igas seisukorras!  

Tel 5565 9595.

sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Ostan autosid. 5357 7108.

Ostan komplektse K-750. Kuni 
500 ¤. Tel 5608 7372.

Ostan vanema BMW (kuni 95. a). 
Tel 5632 3142.

OÜ Estest PR ostab  
põllu- ja metsamaad.  

Tel 504 5215, 514 5215.

Ostan maad. 529 3609.

Ostan maad. Tel 520 7616, e-post: 
maaost@mail.ee.

Lp mesinikud, Luke vahavabrik 
vahetab kärjepõhja 2,50 ¤ kg 

Rakveres Tammiku 6 laupäeval, 
28. märtsil kell 11.30–12.30. 

5687 9660, Luca;  
5645 2997, Anu.

Avaldame sügavat 
kaastunnet Rita Tammele 

kalli ema

ALIIDE TAMME
surma puhul.

Töökaaslased Tartu 
teaduspargist

Aktiivset ja teotahtelist

MARE VAINOKIVI
mälestavad Lääne-Viru 

Pimedate Ühingu liikmed.

Avaldame kaastunnet 
lähedastele. 

Sügav kaastunne Elvile 
ja lastele peredega

REIGINALD LEEDE
kaotuse puhul.

Malle ning Kalev ja Tiit peredega

Südamlik kaastunne Elvile kalli 
abikaasa ja lastele peredega isa, 

äia, vanaisa ja vanavanaisa

REIGINALD LEEDE
kaotuse puhul.

Kaire ja Endel

Südamlik kaastunne vennatütar 
Mairele perega kalli

JAAK PARINDI
lahkumise puhul.

Aino, Olev ja Tõnu peredega

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud ...

Teatame kurbusega, et on lahkunud 
armas ema, vanaema ja vanavanaema

VAIKE LIPVARS
15. VII 1929 – 12. III 2020

Omaksed

Ärasaatmine laupäeval, 28. märtsil kell 12 
Rakvere tavandimajast Kunderi 6.

Virumaa Teataja 
50 aastat tagasi
Tudu raamatukogus korral-
dati V. Saare romaani “Uku-
aru” arutelu. Mõte seda te-
ha tekkis kohe pärast ro-
maani saabumist raamatu-
kogusse. Meile sobis see 
teema eriti hästi, sest ka 
meie asume metsade ja 
metsatöö keskel. Ja sellest 
ju romaan pajatabki. Aktiiv-
selt asuti sisu lahkama. 
Raamat meeldis kõigile vä-
ga. Nii kirjutas Tudu raama-
tukogu juhataja L. Maaväli.

10 aastat tagasi
Riigikogu rahanduskomis-
joni esimees Taavi Rõivas ei 
usu euro tulekuga kaasne-
vat hinnatõusu ja on veen-
dunud, et krooni vahetus-
kurss euro suhtes jääb sa-
maks nagu praegu. Kui siis-
ki kerkib ettepanek krooni 
vahetuskurssi euro suhtes 
muuta, mida Rõivas pidas 
ülimalt ebatõenäoliseks, on 
rahandusminister Jürgen 
Ligi lubanud kasutada oma 
vetoõigust ja Eesti ülemi-
nek eurole jääb ära.

Laada 27, 44310 Rakvere
E-post: toimetus@virumaateataja.ee
 reklaam@virumaateataja.ee
Internet:  
 www.virumaateataja.postimees.ee

Kuulutused ja ajalehe tellimuste 
vastuvõtt toimetuses E-R kl 9-17
Klienditeenindaja 322 9110 
kuulutused@virumaateataja.ee
Tellimiskeskus 666 2525
Peatoimetaja kohusetäitja:
Kristi Ehrlich 322 9117
kristi.ehrlich@virumaateataja.ee
Tegevtoimetaja kohusetäitja:
Margus Martin 322 9107
margus.martin@virumaateataja.ee
Ajakirjanikud:
Toomas Herm 525 0277, 322 9104 
toomas.herm@virumaateataja.ee
Andres Pulver 322 9103
andres.pulver@virumaateataja.ee
Inna Grünfeldt 322 9128
inna.grynfeldt@virumaateataja.ee
Katrin Uuspõld 322 9105
katrin.uuspold@virumaateataja.ee
Anu Viita-Neuhaus 322 9114
anu.viita-neuhaus@virumaateataja.ee
Aivar Ojaperv 322 9113
aivar.ojaperv@virumaateataja.ee
Jete Eevald 322 9101
jete.eevald@virumaateataja.ee
Piret Saul-Gorodilov 322 9123
piret.saul-gorodilov@virumaateataja.ee
Fotograafid:
Ain Liiva 5301 7746, 322 9124
ain.liiva@virumaateataja.ee
Vladislav Musakko 5912 4080, 322 9124
vladislav.musakko@virumaateataja.ee
Reklaamitoimetus:
reklaamitoimetaja
Kairi Piip 5326 7950, 322 9126
kairi.piip@postimeesgrupp.ee
reklaamikonsultant
Airi Bachmann 502 3845, 322 9108
airi.bachmann@postimeesgrupp.ee
reklaamikonsultant
Ester Salamets  5307 3622, 322 9112
ester.salamets@postimeesgrupp.ee
Väljaandja: AS Postimees Grupp
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaas-
töid toimetada ning lühendada. Kaas-
töid ei tagastata ega retsenseerita. Välis-
autorite honorarid kantakse autori pan-
gaarvele kord kuus järgmise kuu 5. kuu-
päeval. Kõik ajalehes Virumaa Teataja 
avaldatud artiklid ja fotod on autori-
õigusega kaitstud, nende reprodutseeri-
mine, levitamine ning edastamine mis 
tahes kujul on ilma AS-i Postimees 
Grupp kirjaliku nõusolekuta keelatud.
Sisuliste kaebustega võib pöörduda 
pressinõukogusse pn@eall.ee või tel 
646 3363. Virumaa Teataja ilmub viis 
korda nädalas. Trükk: AS Kroonpress, 
Tähe 133, Tartu. 

KUNI 3. APRILLINI on Virumaa Teataja klienditeenindus SULETUD.
Kuulutuste tellimine internetist kuulutus.ajaleht.ee. Lisainfo e-postil kuulutused@virumaateataja.ee, tel 322 9110.

• Maakütte paigaldus

Lõõtsamuusikud täidavad veebikontserdil kuulajate soove
Lõõtsamehed Asso Int ja Martin Müller, 
kelle kirg on rõõmustada inimesi elava 
ja rahvaliku muusikaga, annavad täna 
kella 18.30–20 veebis koroonaaja live-
kontserdi.

Väga head sõbrad ja veel paremad 
lõõtsamehed on koos mänginud 15 aas-
tat ning kontserte on jagunud nii argi- 
kui ka puhkepäevadesse. Nüüd, kus kõik 
esinemised on kuni maikuuni tühistatud, 
aga sõrmed pilli järele siiski sügelevad, 
otsustasid nad korraldada lõõtsamuusi-
kasõpradele toreda õhtuse soovikontser-
di. Miila küla mees Martin Müller lubab, 
et lugusid, mida nad mängima hakka-
vad, saavad kuulajad ise kontserdi ajal 
soovida.

Martin Müller rääkis, et digikontsert 
pole talle ega Asso Indile võõras asi, sest 
duo on teinud mõnegi oma muusikat tut-
vustava klipi. Pikema kontserdiga astu-
takse üksnes kaamera ette siiski esimest 
korda ja sellisel kontserdil ei saa nad 
publiku meeleolukale kaasaelamisele 

toetuda. See pillimehi ei heiduta. “Pub-
likut tuleb ette kujutada!” sõnas Müller.

Millise looga kontserti alustatakse, 
duo veel ei tea, aga kindlasti pole see 
soovilugu, vaid lõõtsameeste tervitus 
kuulajatele. “Me otsustame alati avapa-
la minut-paar enne kontserti, teinekord 
otse laval, sest esialgne mõte võib emot-
siooni tõttu muutuda,” sõnas muusik.

Martin Mülleri sõnul oli duol live-vee-
bikontserdi mõte tiirelnud mõttes enne-
gi, aga nüüd oli põhjus asi teoks teha. 
“Mõnigi muusik on juba sellise kontser-
di andnud, aga pole kuulnud, et oleks ol-
nud kahe lõõtsa kontserti,” lausus ta. 
Müller tõdes, et eriolukord on muutnud 
muusikute elu keeruliseks, eriti nende, 
kes ainult muusikaga leiba teenivad. “Mi-
na töötan õpetajana ja see teeb olukorra 
pisut vähem keeruliseks,” arvas ta.

Martin Müller ja Asso Int loodavad 
veebikontserdiga tuua rõõmu keerulisse 
aega ning täita võimalikult palju kuula-
jate soove. (VT) Asso Int ja Martin Müller lasevad lõõtsalugudel kõlada.
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