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1. jaanuarist 2018 jõustub 
2014. aastal vastu võetud uus 
korteriomandi ja korteriühis-
tuseadus (KrtS). Uue seadu-
sega asendatakse kaks praegu 
kehtivat seadust – korterio-
mandiseadus (KOS) ja korte-
riühistuseadus (KÜS).

Eestis on umbes 470 000 
korteriomandit ja 21 000 kor-
teriomandi esemeks olevat 
kinnisasja. Muudatused puu-
dutavad ligi miljonit inimest.

Eesti Korteriühistute Liidu 
(EKÜL) juhatuse esimehena 
olen olnud kaasatud uue sea-
duse ettevalmistamisse. Sea-
dus on mahukas ja vastavat 
eriharidust omamata raskesti 
loetav.

Mida uus seadus endaga 
kaasa toob? Mis muutub ma-
jades, kus täna on toimiv kor-
teriühistu, ja mis majades, 
kus seda veel ei ole? Milliseks 
kujunevad korteriomandiga 
seotud õigussuhted?

Uut seadust puudutavatele 
küsimustele püüan järgnevate 
kuude vältel Kuulutaja veer-
gudel vastused anda. Selgitan 
lihtsas keeles muudatuste eri 
aspekte, sidudes need prakti-
liste näidetega.

Seaduse eellugu
Esimest korda avaldati sea-

duse eelnõu 15. novembril 
2011, mis sai terava kriitika 
osaliseks. Lisaks ministeeriu-
midele esitasid arvamusi pal-
jud elamumajandusega tege-
levad erialaorganisatsioonid, 
Eesti Korteriühistute Liit, sa-
muti Riigikohus, Tartu Üli-
kool, Eesti Pangaliit, Notarite 
Koda jne.

Kirju ja pöördumisi laekus 
üksikutelt korteriühistutelt ja 
korteriühistu liikmetelt, kes 
tõid esile korteriühistute 
reaalseid probleeme ja juhti-
sid tähelepanu eelnõu kitsas-
kohtadele.

Ministeerium andis ühis-
kondlikule survele järele ja 
koostas eelnõu tervikuna 
uuesti ning saatis 22. juunil 
2012 uuele kooskõlastusrin-
gile. 

Kõige põhimõttelisemad 
muudatused jäid sisse ka uude 
eelnõusse, küll aga arvestati 
väiksemaid sisulisi ettepane-
kuid.

Ministeerium kaasas EKÜLi 
aktiivselt seaduse ettevalmis-
tamisse. Kuigi paljude liidu 
ettepanekutega lõppkokku-
võttes ei nõustutud, muutus 
vaidluste ja arutelude tulemu-
sel seadus korteriühistutele 
vastuvõetavamaks.

Riigikogu võttis seaduse 

vastu 19. veebruaril 2014 ja 
president kuulutas selle välja 
sama aasta 3. märtsil. Seadus 
jõustub 1. jaanuaril 2018.

Hetkeseis
Hetkel kehtiva seadusandlu-

se kohaselt  on korteriomani-
kel võimalik valida, kas luua 
oma maja majandamiseks 
korteriühistu juriidilise isiku-
na või tegutseda maja halda-
misel ühisuse vormis, mille 
puhul juriidilist isikut ei loo-
da.

Ühisus - liikmed valivad en-
di seast esindaja või sõlmivad 
lepingu valitsejaga, kes  hal-
dab ja hooldab elamut ja ko-
gub liikmetelt vajalikud mak-
sed. Ühisuse tegevust regu-
leerib tänane korteriomandi-
seadus.

Korteriühistu – liikmed 
moodustavad juriidilise isiku, 
valivad juhatuse ja ühistu juh-
torganid ning korraldavad ise 
elamu majandamist. Korteri-
ühistu juhindub praegu oma 
tegevuses korteriühistusea-
dusest ning üldseadusena ka 
mittetulundusühingute sea-
dusest, kuid teatud osas ko-
haldub korteriomanike vahe-
liste suhete reguleerimisel ka 
korteriomandiseadus.

Uue seaduse kohaselt hak-

kab kõigi korteriomandite 
majandamine toimuma  ühe 
iseseisva juriidilise isiku - 
korteriühistu - vormis. Puu-
tume kokku üsna ainulaadse 
olukorraga Eesti õigusruu-
mis. Majades, kus ei ole moo-
dustatud korteriühistut, tekib 
see seaduse alusel automaat-
selt. Seega olemasolevatele 
korteriomanditele, mille ma-
jandamine toimub kuni uue 
seaduse jõustumiseni korte-
riomanike ühisuse vormis, 
loob riik ise korteriühistu.

Sellest, mida antud olukor-
ras ette võtta, annan ülevaate 
järgmisel nädalal Kuulutajas.

Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute 

Liidu juhatuse esimees

Tallinna Tehnikaülikooli 
innovatsiooni- ja ettevõtlus-
keskuse Mektory Tehnoloo-
giakooli ning Swedbanki 
koostöös korraldatav kooli-
noorte äriideede konkurss 
Bright Minds ootab 19. märt-
sini kõikide koolinoorte len-
nukaid ideid.

Üle 50 Lääne-Virumaa noo-
re on alates eelmise aasta det-
sembrist käinud Bright 
Minds koolituspäevadel, mil-
le käigus on nad õppinud et-
tevõtluse põhitõdesid ja oma 
äriidee arendamist. Mentori-
te ning õpetajate abiga esita-
vad noored peagi oma ärii-
deed üle-eestilisele lõppkon-
kursile. Osalejaid on nii Rak-
vere Reaalgümnaasiumist kui 
Vinni-Pajusti, Väike-Maarja, 
Tamsalu ja Tapa gümnaasiu-
mitest.

Äriideede konkurss on ava-
tud kõikidele põhikooli- ja 
gümnaasiuminoortele, ka 
neile, kes koolitusprogram-
mis osaleda ei saanud ning on 
oma ideid iseseisvalt arenda-
nud. Osa saab võtta nii üksi 
kui kuni viieliikmelises mees-
konnas.

Idee tuleb esitada hiljemalt 
19. märtsiks. Selleks tuleb 
saata üheleheküljeline ja vi-
suaalselt atraktiivne idee tut-
vustus (onepager) ja ühemi-
nutiline videoklipp aadressile 
brightminds@ttu.ee.

Aprilli alguseks selguvad 20 
finaali pääsenud meeskonda, 
kes lähevad TTÜ Mektory 
keskusesse esinemiskoolitu-
sele oma ideid lihvima.

21. aprillil toimuvas finaalis 
esitlevad meeskonnad oma 
ideed žüriile. Noori on mode-

raatorina toetamas Mihkel 
Raud ja päeva lõpuks selgu-
vad Bright Minds teise hooaja 
võitjameeskonnad. Auhinna-
fond on üle 10 000 euro.

Premeeritakse ka parimaid 
õpetajaid. Nii parima mees-
konna õpetajale kui ka kõige 
rohkem meeskondi finaali ai-
danud ja koolitusprogrammi 
jooksul pühendumist üles 
näidanud õpetajatele on välja 
pandud rahaline preemia 500 
eurot ning kutse auhinnarei-
sile koos Bright Minds võitja-
meeskondade ning partneri-
tega.

Eelmise hooaja võitjad, 
Hendrik ja Jaanus Tomson, 
tegelevad võiduidee arenda-
misega hoogsalt edasi ja vars-
ti on valmimas ka prototüüp. 
„Kindlasti proovige, see an-
nab hea võimaluse ideele 

hoog sisse lükata ja uusi tut-
vusi leida. Katsuge olla või-
malikult originaalsed ja ei ta-
su midagi karta,“ soovitavad 
noormehed kõigil end kon-
kursil proovile panna.

Bright Minds koolinoorte 
äriideede konkursi Lääne-Vi-
rumaa maakondlik partner 
on Lääne-Viru Arenduskes-
kuse noorte ettevõtlikkuse 
programmi juht Anu Oja. 
Konkurssi toetavad lisaks 
koostööpartnerile Swedbank 
ka Euroopa Sotsiaalfond, Tal-
linna Ettevõtlusamet ja vee-
bimajutus.ee (Elkdata OÜ).

Lisainfo konkursi kohta 
www.ttu.ee/brightminds.
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Koolinoorte äriideede 
konkurss jõuab lõpusirgele

Korteriühistud 
muutuste tuules

Hoolivas kogukonnas 
on mõnus elada!

Oleme oma veergudel ikka jõudumööda kajastanud heate-
gevuslikke sündmusi ja ettevõtmisi, et soojadele algatustele 
kaasa aidata.

Kuuleme päevast päeva vaidlusi – nii poliitikute keskis kui 
ühiskonnas - kuidas üks või teine asi paremini toimiks ja 
inimestel parem elada oleks. Vahel on aga mõnd olukorda 
või kellegi elu paremaks muuta palju lihtsam. Pole vaja 
suurt bürokraatiat ja pikka menetlemist. Piisata võib ka 
hoolivast kogukonnast.

Kohati kiirustavas, egoistlikus ja sarkastilises maailmas on 
äärmiselt meeliülendav, kui keegi otsustab anda endast 
kõik, et teha midagi teise inimese jaoks. Öeldakse, et heate-
gu ei ole mõõdetav. Oluline on tahte suurus ja see, kas te-
hakse südamega.

Küll aga saab mõõta inimeste hulka, kes ühel või teisel üri-
tusel kaasa lööb. Üks ütlemata ilus ettevõtmine leidis aset ka 
möödunud nädalavahetusel Tapa linnas, kui koguti kont-
serdiga annetusi kahele abi vajavale lapsele.

Loomulikult on palju neid, kes vaikselt, kellelegi sõna lau-
sumata, annetavad suuri summasid või teevad igapäevaselt 
väikeseid häid tegusid. Muidugi on õige, et heategudega ei 
peagi eputama. Võiks isegi öelda, et see kahandab kohati 
nende väärtust.

Ka nimetatud üritusel ei jälginud keegi, palju üks või teine 
osaleja annetuskasti poetas. Omaette väärtuse loovad selli-
sed avalikud heategevuslikud sündmused aga sellega, et 
kannavad ja annavad edasi olulist sõnumit – me oleme üks-
teisele toeks.

On armas ja südant soojendav tajuda, et üks kogukond, 
üks vald, suudab ühise tahte najal igasuguse keerukuseta ai-
data neid, kes seda kõige enam vajavad. Olgu panuseks siis 
rahatähed, oma ande jagamine või organiseerimisel tehtud 
töö.

Selge on, et kõigi Eesti abivajajate aitamiseks ei piisa kont-
sertidest või heategevuslikest perepäevadest, kuid õige suh-
tumine viib igal juhul sammu lähemale parema Eesti poole. 
Seepärast ei pea alati häid tegusid enda teada hoidma, vahel 
võib ka kõva häälega välja öelda: mina tahan aidata! Öeldes 
seda mitmekesi koos, muutub sõnum aga veelgi tugeva-
maks.

Kuulutaja
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Ausambamäel on toimu-
mas korrastustööd, mil-
lega loodetakse lõpule 
jõuda tänavu Rakveres 
toimuvaks võiduparaa-
diks. Alale rajatakse 
valgustatud pargiteed 
ning uuendatakse tai-
mestikku.

Liisi Kanna

Äsja lõppesid Ausambamäe 
spordikeskuse poolsel küljel 
mahukad raietööd. Tegemist 
on alaga, kus pole hooldus-
töid väga pikka aega tehtud. 
„Raied olid määratud juba 
2005. aastal koostatud re-
kontsrueerimisprojektis,“ sel-
gitas linnaaednik Anu Otsma. 
„Tollane eesmärk oli parki 
rohkem valgust tuua, paran-
dada allesjäänud ning istuta-
tavate puude ja põõsaste kas-
vutingimusi. Seni oli seal nii 
pime, et suurel osal pargialal 
ei kasvanud murugi.”

Suuremaid raieid ei teosta-
tud tema sõnul varem põhju-
sel, et uute kõnniteede ja val-
gustuse rajamine polnud seni 
rahaliselt võimalik.

Asendusistutus
„Raied vaatasime selle aasta 

alguses linnametsnik Taavi 

Ausambamägi saab uue ilme

Saarega üle. Lähtusime nii 
projektlahendusest, kui ka 
puude tervislikust seisukor-
rast,“ selgitas Otsma. Hinda-
mise tulemusel langetati 24 
kaske, vahtrat ja kuuske.

„Selle suve esimesel poolel 
istutame kümmekond uut 
puud ja sadakond uut põõsast 
ausamba tagusesse pargiossa,“ 

tõi linnaaednik välja ees oota-
va asendusistutuse.

Töid teostab Haljala ettevõ-
te Vesilõigu OÜ ning need 
peavad olema lõpetatud 28.
märtsiks. Praeguseks on veel 
tegemata vaid hoolduslõikus.

Linnaaedniku sõnul suure-
maid parkide ümberkorral-
dusi praegu rohkem planeeri-

tud ei ole. Rakvere linnapea 
Mihkel Juhkami märkis aga, 
et mahukad raietööd ootavad 
tänavu ees ka Lennuki täna-
val ja Rakvere surnuaias.

Kõnniteed ja valgustus
Ka Ausambamäel ootavad 

suuremad uuendused alles 
ees. „Sel aastal läbiviidavate 

ehitustööde käigus on linnal 
plaanis alale rajada ka korrali-
kud valgustatud pargiteed, et 
õhtutundidel spordikeskust 
külastavad treenijad ja pealt-
vaatajad leiaksid turvalise ko-
dutee ka Pauluse kiriku suu-
nal,“ selgitas Juhkami. „Prae-
gu on valgustatud kõnnitee 
vaid pargi põhjaküljes.“

Linnapea sõnul on tehniline 
projekt valmis ning eile avati 
ka hange. Kogu projekti mak-
sumuseks on arvestatud paar-
sada tuhat eurot. „Juuni algu-
seks teeme korda kogu selle 
ala, mis on vabadussamba 
ümber, et oleks võiduparaadi 
ajaks korras,“ selgitas linna-
pea.

Projekt puudutab nö pooli-
tavast käiguteest Vabadussõja 
mälestussamba poole jäävat 
osa pargist ning selle raames 
korrastatakse kõnniteed ja 
samba ümbrus, pannakse val-
gustus. „Vahetame välja sam-
ba ümber olevad plaadid ja 
sambad, mis on lagunenud. 
Tagapool asuvad kõnniteed 
ei tule kividest, vaid peenest 
killustikust,“ täpsustas Juhka-
mi.

Samba korda tegemiseks tu-
leb eraldi hange. „Praegu uu-
rime koos Munitsipaalameti 
ja samba arhitektiga, kuidas 
seda puhastada,“ selgitas lin-
napea.

Kadrina Keskkool 
saavutas PISA testis 
supertulemused

Eesti eksamikeskus Innove 
andis teada, et Kadrina 
Keskkooli PISA testi tule-
mid ületasid nii maakonna, 
Eesti kui ka muu ilma oma-
sid.

Kadrina Keskkooli 39 õpi-
last osales 2015. aasta april-
lis Eesti koolides korralda-
tud OECD (Majanduskoos-
töö ja Arengu Organisat-
sioon) õpilaste õpitulemus-
likkuse võrdlusuuringus PI-
SA, mille põhivaldkonnaks 
oli loodusteadus. Väiksemas 
mahus lahendasid õpilased 
ka funktsionaalse lugemise 
ja matemaatika ülesanded.

Loodusteadustes oli 
OECD keskmine punktide 
arv 493, Eestis 534, Lää-
ne-Virumaal 515, Kadrinas 
aga 546.

Lugemises oli OECD kesk-
miseks 493, Eestis 519, Lää-
ne-Virumaal 499, Kadrinas 
540.

Matemaatika ülesannetes 
oli OECD keskmiseks 
punktide arvuks 490, Eestis 
520 Lääne-Virumaal 500 
ning Kadrinas 534.

„Et meie kooli õpilaste 
keskmised tulemused on 
kõrgemad, kui maakonna ja 
vabariigi keskmised, on 
meie õpilaste, õpetajate ja 
lastevanemate märkimis-
väärse koostöö saavutus!“ 
tänas panustanuid PISA 
koolikoordinaator Ingrid 
Vaikmaa.
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Rakvere Ausambamäel 
toimusid raietööd. 

Foto: Liisi Kanna
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MÕNE REAGA

Tuleohutuse tagamisel on 
abi töökorras suitsuandurist, 
mis aitab tulekahju kiiresti 
avastada. Seda näitavad kaks 
märtsi alguses juhtunud tule-
kahju: üks nendest lõppes ini-
mese surmaga, teine aga tänu 
suitsuandurile ohvriteta.

5. märtsil sai häirekeskuse 
Ida keskus teate, et Koht-
la-Järve linnas asuvas korteris 
on tulekahju. Helistajaks oli 
naaberkorteri elanik, kes väl-
jus koridori uksele koputami-
se peale ja nägi trepikojas 
paksu suitsu ning naaberkor-
teri lahtist ust.

Sündmuskohale jõudnud 
päästemeeskond alustas ko-
heselt suitsusukeldumisega, 
mille käigus avastasid pääst-
jad põlevast korterist korrus 
kõrgemal paiknevas korteris 
teadvusetu naisterahva, kelle 
elustamine ei andnud tule-
musi. 

Hukkunud naise tütre sõnul 
oli korteris suitsuandur, mis 
paiknes esikus, kuid patarei 

Sagenenud on interneti 
teel postipakiga nar-
kootikumide tellimine. 
Pakendamise osas ol-
lakse leidlikud ja kogu-
sed varieeruvad mõnest 
grammist kilodeni.

Kaius Mölder

Viimastel aastatel on posti-
firma kogu oma töö ümber 
korraldanud ja omaaegsed 
postkontorid on asendatud 
mugavate ja turvaliste pa-
kiautomaatide võrgustikuga. 
Inimese jaoks on elu tehtud 
võimalikult mugavaks ning 
postisaadetised jõuavad kii-
resti ühest automaadist teise. 
Seda võimalust on hakatud 
ära kasutama narkootikumide 
tellimiseks.

Probleemi tõsidust näitab 
asjaolu, et viimastel aastatel 
on posti teel Eestisse tellitud 
narkoaine kogused lausa mit-
mekordistunud. Samas ei ar-
vesta narkootikumide tellijad 
sellega, et postipakkide liiku-
mist jälgivad pingsalt Maksu- 
ja Tolliameti (MTA) töötajad. 
Kasutusel on moodne tehnika 
ning narkokoerad, kes huvi-
pakkuvad postipakid tuhan-
dete teiste hulgast välja nuu-
sivad.

„Ecstasy, marihuaana, ko-
kaiin, amfetamiin,“ loetles 
MTA narkotalituse juhataja 
Raul Koppelmaa narkootilisi 
aineid, mida postipakkidest 
on leitud. 

Posti teel tellitavad kogused 
ulatuvad seinast seina. „Telli-

Maaeluminister kohtus 
Virumaa põllumeestega

Maaeluminister Tarmo Tamm kutsus Viru-Jaagupis Viru-
maa Põllumeeste Liidu üldkoosolekul ettekandega esinedes 
põllumehi aktiivsemalt kaasa rääkima Euroopa Liidu ühtse 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) tuleviku kujundamises.

Minister selgitas, et ühtse põllumajanduspoliitika avaliku 
konsultatsiooni sihiks on hinnata senist poliitikat ning liht-
sustamise ja moderniseerimise abil suurendada panust ees-
märkide täitmisesse.

2. veebruarist 2. maini vältava avaliku konsultatsiooni raa-
mes on Euroopa põllumajandusettevõtjad teinud juba 12 
000 ettepanekut. „Kuna Eesti asub juulist Euroopa Liidu 
eesistujaks, on oluline, et meie riik koos kohalike ettevõtja-
tega pakub aktiivsemalt omapoolseid ettepanekuid. See on 
reaalne võimalus mõjutada ÜPP tulevikku, lähtuvalt Eesti 
põllumeeste kogemuspõhistest seisukohtadest,“ rõhutas 
Tamm.

Ettepanekud ja nende mõju hinnatakse ja võetakse kokku 
juulis toimuval konverentsi ja selle põhjal antakse sisend 
novembris avaldatavale ÜPP tuleviku teatisele.

ÜPP kaasajastamise eesmärgiks on edendada tarka põllu-
majandust, tugevdades konkurentsivõimet ja innovatsiooni, 
tagades jätkusuutlikkus ja pakkudes ökosüsteemi teenuseid. 
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Suitsuandur on kõige odavam elukindlustus

oli sealt välja võetud ligi kolm 
nädalat enne tulekahju, mis-
tõttu suitsuandur oma ees-
märki ei täitnud.

Ida päästekeskuse ohutusjä-
relevalve büroo inspektorite 
sõnul oleks töökorras ja õi-
gesti paigaldatud suitsuandur 
andnud varakult märku põ-
lengust ning naisterahvas 
oleks väga suure tõenäosuse-
ga saanud abi oluliselt varem 
ning elustamine võinuks olla 

efektiivne.
8. märtsil teatati häirekes-

kusele tulekahjust Rakvere 
linnas asuvas elumajas.  Kor-
teris elav ratastooliga mees 
oli magama jäänud, pliidil 
kõrbes toit, suitsuandur ra-
kendus tööle. Naabrid ärata-
sid korteriomaniku ja avasid 
aknad enne päästjate saabu-
mist. Nii aitas suitsuandur 
avastada tulekahju selle vara-
ses staadiumis ja päästis mehe 

elu.
Ida päästekeskuse ohutusjä-

relevalve büroo peainspektori 
Urmas Grüningu sõnul tee-
vad päästjad tuleohutuse tase-
me tõstmiseks teavitustööd, 
samuti annavad elanikele ju-
hiseid, kuidas kodusid tuleo-
hutumaks muuta.

„Aitame ikka oma võimalus-
te piires, kuid kõike me para-
ku inimeste eest teha ei saa,“ 
nentis ta. „Saame anda nõu, 
juhtida tähelepanu õigusakti-
dele, teavitada ja kaasata ko-
halikku omavalitsust ning tei-
si koostööpartnereid.“

Grüning nentis, et ohutust 
tagada on kordades odavam 
kui tagajärgi lappida. „Korteri 
põlengu puhul ei teki kahju 
ainult selles korteris, vaid 
praktiliselt kogu hoonele, nii 
otsestelt kui ka kaudselt“.

Jevgenia Parv
Ida päästekeskuse 

kommunikatsioonijuht

Narkootikumide tellijad 
loodavad puhtalt pääseda

takse mõne grammi kaupa. 
Kuid on ka juhuseid, kui ta-
batakse lausa kilo kanepit ja 
paarsada grammi kokaiini,“ 
tõi Koppelmaa näiteid.

Narkootikumide tellijad jää-
vad vanusesse 18-35 eluaas-
tat, sugu ega rahvus seejuures 
rolli ei mängi. Koppelmaa sõ-
nul tellitakse enamus narkoo-
tikume interneti vahendusel 
Hollandist või Inglismaalt, 
kuhu need on omakorda 
jõudnud Hiinast.

Narkootikumid on paken-
datud leidlikult – kasutatakse 
vaakumpakendamist, mitme-
kordseid fooliumkotte, mis 
omakorda on pandud näiteks 
CD-karpidesse jne. Kuna sor-
teerimiskeskust läbib päevas 
kümneid tuhandeid postipak-
ke, siis loodavadki tellijad, et 

nende pakk jääb kahe silma 
vahele.

Samas kinnitas Koppelmaa, 
et narkootikumide leidmisele 
aitab lisaks spetsiaalse tehni-
ka kasutamisele kaasa ka eel-
nev riskianalüüs, mille käigus 
selekteeritakse huvi pakku-
vad pakid välja. Samuti on 
MT-l pidev infovahetus vä-
lismaa kolleegidega ning mõ-
nel saadetisel hoitakse silma 
peal juba alates selle päritolu-
riigist.

Eelkõige on MTA eesmärk, 
et narkootikum mingil juhul 
ringlusesse ei satuks. Samas ei 
tea ka ametnikud, millise 
konkreetse ainega ühes või 
teises pakis tegu on. Kõik ta-
batud narkokahtlusega ained 
saadetakse ekspertiisi. Narko-
talituse juhi sõnul on eksper-

tiis näidanud väga puhta si-
saldusega narkootilisi aineid, 
kui ka täielikku rämpsu, mis 
suvalistest koostisosadest 
kokku segatud.

„Kuigi võib tunduda, et in-
ternetis ollakse anonüümne, 
siis tegelikult see inimest vas-
tutusest ei vabasta. Kui näi-
teks tuvastatakse, et 16aasta-
ne nooruk on ema nimele 
tablette tellinud, siis võetakse 
ta õige pea ette,“ lisas Koppel-
maa.

Ei möödu nädalatki, kui tol-
liametnikud narkopakke ei 
kõrvaldaks. Samuti viiakse 
pidevalt läbi ülekuulamisi ja 
teisi kriminaalmenetluses lu-
batud toiminguid. Lisaks hoi-
takse silm peal korduvtellija-
tel ja see nimekiri on Koppel-
maa sõnul väga pikk.

Lisaks meeleolukale muusikale 
on plaadikaante vahelt leitud 
narkootikume. 

Foto: Kaius Mölder
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Tapa 2017. aasta kaasa-
va eelarve hääletusele 
lähevad kaheksast esi-
tatud ettepanekust viis: 
Jäneda küla laste män-
guväljak, kalmistu vära-
va ja kabeliesise korras-
tamine, koerte väljahei-
dete kogumise kontei-
nerid kesklinna ja raud-
teejaama, Rutkaste ter-
viseraja laiendus ning 
Valgejõe saare atrak-
tiivsemaks muutmine.

Liisi Kanna

Tapa valla elanikud said tä-
navu kolmandat korda pak-
kuda välja ideid, mida kaasava 
eelarve raames teostada. Ette-
panekuid sai esitada 5. märt-
sini ning eeldatav maksumus 
pidi jääma 20 000 euro piiri-
desse.

Tapa vallavanem Alari Kirt 
sõnas, et esitatud ettepaneku-
te hulgas üllatusi ei olnud. 
„Enamik nendest teemadest 
oleme varem kuulnud ja eks 
nii mõnigi on plaanides sees, 
kuid seni raha puudusel tege-
mata jäänud,“ kommenteeris 
Kirt. „Nüüd siis ütleb rahvas, 
mida ta oluliseks peab.“

Ettepanekuid esitati kokku 
kaheksa, kuid hääletusele 

pääsevad neist viis. Vallava-
nem nentis, et otsuse langetas 
vallavalitsuse spetsialistidest 
koosnev komisjon. Ettepane-
kute puhul hinnati vastavust 
esitatud nõuetele.

Menetlusest kõrvaldati idee 
kaardistada ettevõtted ja tee-
nused Tapa vallas, kuna ko-
misjoni hinnangul ei ole tegu 
investeeringuga valla eelarve 
mõistes. Välja jäeti ka ettepa-
nek koerte jalutusväljaku ehi-
tamiseks, sest see ületanuks 
ilmselt eelarve rahalist mahu-
tu. Hääletuselt jääb kõrvale ka 
laste rahvariiete soetamise 
idee, kuna need ei oleks avali-
kuks kasutamiseks ega pa-
kuks avalikku hüve.

Hääletusele minevad 
ettepanekud

Jäneda külla uue laste män-
guväljaku rajamise maksu-
museks võiks ettepaneku ko-
haselt arvestada 20 000 eurot. 
Idee põhjenduses seisis: „Ole-
masolev mänguväljak on 
amortiseerunud ja kohati 
ohtlik. On tarvidus ühtse, 
modernse ja innovaatilise 
mänguväljaku lahenduse järe-
le.“

Tapa kalmistu värava ja ka-
beliesise korrastamise eelda-
tavaks maksumuseks on 15 
000-20 000 eurot. „Kalmistu 
peavärava ja kabeliesine on 
enamuse ajast pehme ja pori-
ne. Kuna seal on kõige roh-
kem käimist, oleks kena see 

Tapakad saavad valida viie ettepaneku vahel
Kaasava eelarve hääletusel osaleb 
idee muuta Valgejõe saar atraktiiv-
semaks. 

Foto: Liisi Kanna

korda teha. Siis saaksid kõik 
puhta jalaga oma lähedasi 
vaatamas käia,“ öeldi selgitu-
ses.

Ettepanek esitati ka koerte 
väljaheidete kogumiseks kon-
teinerite paigaldamiseks 
Ülesõidu, Laia ja Valve täna-
vale, Jaama- ja Kirikuparki 
ning bussijaama juurde. „Val-
ve tänava raudteeäärne ala on 

täis koerte väljaheiteid. Kui 
konteinereid on tihedalt, siis 
on inimestel mugavam need 
ära visata ning seeläbi saab 
juurutada lemmikloomade jä-
relt koristamist,“ seisis põh-
jenduses. Ühe konteineri 
maksumus on umbes 160 eu-
rot.

Välja pakuti ka mõte Rut-
kaste terviseraja laiendami-

seks. Ettepanekus selgitati, et 
Tapa linna veepuhastussead-
mete tagant algab Rutkaste 
terviserada, mida seni püüd-
nud korrastada väike selts-
kond vabatahtlikke. Problee-
miks on umbes 1,5 km pikku-
ne lõik, mis algab puhastus-
seadmete tagant ja kulgeb ku-
ni Valgejõe sillani. Sillani 
pääseb kuiva jalaga vaid talvel 

läbikülmunud maaga või su-
vel põuaga.

Viienda ideena osaleb hääle-
tusel Valgejõe saare atraktiiv-
semaks muutmine, mille eel-
datavaks maksumuseks 10 
000. „Ettepanek on Valgejõe 
saarel asendada praegu halvas 
korras olevad pingid korrali-
kega. Kuna suvel käiakse ka 
suplemas, võiks olla puh-
kealal vähemalt üks riietuska-
biin. Korda võiks teha ka la-
gunenud trepi, mis viib silla 
juurde,“ seisis selgituses.

Hääletuse korraldus
Esitatud ettepanekutega 

saab tutvuda veebikeskkon-
nas www.volis.ee. Hääletus 
toimub 27. märtsist 5. aprilli-
ni valla veebilehe kaudu.

Kel arvuti kasutamise või-
malus puudub, saab hääletada 
Tapa Linnaraamatukogus ja 
selle harudes Moel, Lehtses ja 
Jänedal. Osaleda saab iga vä-
hemalt 16aastane isik, kelle 
elukoht hääletuse ajal on rah-
vastikuregistri andmetel Tapa 
vallas. Hääletada saab kuni 
kolme meelepärase idee 
poolt.

Ideed reastatakse vastavalt 
saadud häälte arvule. Ellu 
viiakse enim hääli saanud 
idee, ning juhul, kui selle 
maksumus jääb alla 20 000, 
on võimalus ka pingereas 
järgmisel.

-30%kuni

LAI VALIK VITAMIINE
NAHALE, KÜÜNTELE

JA JUUSTELE

www.benu.ee

TAPA GROSSI KESKUSE APTEEK
Jaama 1, Tapa (Grossi Keskus)

Tel: 322 7357

E - R   9.00–19.00
Laupäev  10.00–15.00
Pühapäev  Suletud

IGA VÄHEMALT 5 EURONE OST TAPA GROSSI TOIDUKAUPLUSES ANNAB SULLE TAPA GROSSI KESKUSE
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JURIST ANNAB NÕU

Rakvere Kroonikeskuse 
esimesel korrusel peab 
Merike Freienthal rõiva-
kauplust Fashh korpu-
lentsetele naistele. Leti 
peal on silt: „Tähelepa-
nu! Teid teenindab vaeg-
kuulja. Vabandame või-
malike ebamugavuste 
pärast.“

Katrin Kivi

Merike Freienthal rääkis 
Kuulutajale antud intervjuus, 
et on ettevõtlusega tegelenud 
25 aastat. Ta on pidanud pan-
nkoogikohvikut, müünud nii 
uusi kui vanu rõivad, pidanud 
toidukauplust, teinud käsi-
tööd.

Kaup Inglismaalt
Praegune tee, Fashh kaup-

lus, sai alguse paar aastat ta-
gasi Tapalt. Vahepeal tegutses 
kauplus Tamsalus ja nüüd 
Rakveres. „Paraku on Rakve-
res kaupluse pind väga väike. 
Kuna netikaubanduses on 
mul suuremad kogemused 
suurte numbritega, siis otsus-
tasingi fookuse suunata suur-
tele naistele,“ põhjendas 
Freienthal.

„Poest saadav kaup on telli-
tud Inglismaalt,“ jätkas ta. 
„Hinnataseme olen püüdnud 
hoida keskmise või pigem 
madalama.“

Lisaks rõivastele leiab kaup-
lusest Gessy käekotte, raha-

• Võtame oma meeskonda 
müügikonsultandi, kes valdab 
eesti ja vene keelt. Sobib ka (üli)
õpilasele. kristo@k-kummid.ee

• Peristein OÜ võtab Rakveres 
tööle C-, E-kategooria autoju-
hi poolhaagisele Eesti sisetöö-
dele. Bru-topalk alates 850 €, 
peristein@hot.ee, tel 517 0260

Võ t a n  t ö ö l e  r o o m i k-
ekskavaatori juhi. Vajalik 
veoauto juhitunnistus. Tel 
514 3783

• Otsitakse B-kategooria 
autojuhti. Sobib ka noorele 
pensionärile. Kiire! Tel 5897 
5526

• C-,  E-kat.  veoautojuht. 
KUNDA-AU TO AS pakub 
tööd C-, E-kat. veoautojuhile 
Soome-Vene-Eesti ringile. 
Töö aastaringne. Auto MAN 
TGX,automaat. Vajalik vene 
keele oskus. Kontakt: ar-vo@
kundaauto.ee, tel 514 4969 

•  L a i e n e v  t r a n s p o r d i g a 
tegelev ettevõte soovib leida 
kahte C-,E-kat. autojuhti 
Rakvere piirkonda. Korralik 
tehnika, palju tööd. Töö on 
liikuvpõrandaga poolhaagisel 
puistematerjalide vedu üle 
Ees-ti.  Töö toimub kahes 
v a h e t u s e s  ( h o m m i ku n e /
õhtune). Tööpäev algab ja 
lõpeb Sõmerus. CV saata 
h e l d u r @ c o m b i t r a n s . e e . 
Lisainfo tel. 5301 7719

•  K a t e l a  s a e v e s k i  v a j a b 
saeraami töölist. Tel 504 8960

• Rakvere Mööblivabrik 
võtab tööle formaatsae 
p i n g i t ö ö l i s e  s u u r t e 
puitplaatide lahtilõikusele. 
Info: 5809 9389 või tulla 
Näituse tn 10 Rakveres

• Näpi Puit OÜ vajab seoses 
töömahu suurenemisega 
kogemustega tislerit. Tel 502 
1919

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Kogemustega kohusetundlik 
majahoidja-kojamees soovib 
leida tööd. Tel 5565 4047

Fashh – pakub riideid 
volüümikatele naistele

Lugeja küsib: Minu tööülesanneteks on kauba komp-
lekteerimine ja üpris raskete kastide käsitsi teisaldami-
ne. Suur töökoormus tekitab aga valusid kätes ja seljas. 
Kas seadusega on määratud suurim raskus, mida tööta-
ja käsitsi tõsta tohib?

Vastab Indrek Avi, 
Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant.
Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuded on kehtestatud sotsiaalministri määruses, mil-
le eesmärk on vähendada töötajate luu- ja lihaskonna 
ülekoormuse ja seljavigastuse riski. Suurimat teisalda-
miseks lubatavat massi ei ole aga määruses sätestatud.
Küll on määruse lisas juhend, millega saab hinnata riski 
töötaja tervisele. Tööandja peab jälgima, et teisalda-
tavad raskused ei ületaks töötajate eeldatavaid füüsi-
lisi võimeid. Selleks tuleb riske hinnata ning kohandada 
teisaldustööd töötajale sobivaks. Kui töötaja leiab, et 
vaatamata tööandja antud juhiste täpsele täitmisele on 
teisaldamine talle siiski füüsiliselt liiga koormav, võib ta 
selle tegemisest keelduda, teatades oma otsusest töö-
andjale.
Toon näite teisaldustööst, mille käigus hoitakse või kan-
takse raskust üle viie tunni või üle 500 korra vahetuse 

jooksul. Raskust ei saa toetada vastu keha, tõstetakse 
enamasti kummargil asendis või on ülakeha kallutatud 
ette. Juhendi abil terviseriski hinnates on 10 kg rasku-
se puhul ilmne füüsiline ülekoormus. Töö tuleb lõpetada 
kuni ümberkorralduste tegemiseni.
Samal tööl võib 5 kg raskuste teisaldamisel füüsiline 
ülekoormus tekkida ka tugeval töötajal. Muuta tuleks 
töökorraldust ning kujundada töökoht ergonoomiliseks. 
Seejuures peab tööandja arvestama töö kestuse ja 
muude ohuteguritega.
Valude esinemine kätes ja seljas võivad viidata töö-
ga seotud ülekoormushaigusele. Seepärast soovitame 
pöörduda ettevõtte töökeskkonnaspetsialisti poole, kes 
tööga seotud haiguse kahtluse korral saab suunata 
edasi töötervishoiuarsti juurde.
Viimase ülesanne on anda hinnang töötaja tervisesei-
sundile ning teha otsus töökeskkonna või töökorralduse 
töötajale sobivuse kohta. Sageli teeb ta ka ettepane-
kuid nende muutmiseks.
Töötaja võib soovitada tööandjale Tööinspektsiooni 
tasuta nõustamisteenust, mille käigus annab konsultant 
nõu ettevõttes kohapeal. Ettevõtja saab kutsuda konsul-
tandi kirjutades aadressil ti@ti.ee.

taskuid. Esindatud on Lydc 
London kaubamärk, mida 
põhjanaabridki pidavat hin-
dama. „Nojaa, müün ka neti 
teel,“ selgitas kaupluse juhata-
ja. „Just panin teele oma esi-
mese paki Rootsi. Tuleb väl-
ja, et sealgi on suurtel inimes-
tel raske sobivaid riideid saa-
da.“

Kataloogikaubandusest 
Freienthal lugu ei pea. „Mitte 
kunagi ei saa olla kindel, mis 
kauba sealt lõpuks kätte saad. 
Pildi peal on üks, aga pakis 
hoopis midagi muud.“

Õige pea laieneb ka kauba-
valik, nimelt plaanib Freient-
hal müüki võtta kosmeetikat. 
„Hakkan müüma brändi ni-

mega Rose of Bulgaria. Mulle 
nende tooted nii meeldivad.“ 

Ettevõtja rääkis, et kuna ta 
luisata ei oska, siis müüb kva-
liteeti, mida ise on ka proovi-
nud. „Vaid nii tean, mida soo-
vitada klientidele.“

„Kauplusega teenin omale 
leiva, netikaubandusega aga 
vorsti,“ rääkis kauplusepidaja, 
kes valdavalt müügitööd üksi 
teeb. 

Kirg kaubanduse vastu
Freienthal tunnistab, et 

kaupluse pidamisega rikkaks 
ei saa, tööle innustab teda pi-
gem kirg kaubanduse ja ette-
võtluse vastu. Kaupluse pida-
mine on tema jaoks elustiil.

„Peale laste sündi vähenes 
märgatavalt minu kõrvakuul-
mine,“ rääkis ta. „Mõneks 
ajaks jäin seetõttu ettevõtlu-
sest kõrvale ja olin murtud. 
Otsustasin siis minna õppima 
käsitööd.“

Sellest kõigest sündis toona 
koostöös Veinika Västrikuga 
raamat „Eesti lapilised vööd“, 
mis sai ainest Eesti Rahva 
Muuseumis leiduvate vööde 
põhjal tehtud uurimustööst.

Käsitöö on Freienthalile läbi 
elu meeldinud, kuid soov 
rohkem inimestega suhelda, 
sundis teda taas kauplust pi-
dama. „Minu kuulmislangus 
mind tegelikult ei takista,“ ar-
vas ta. „Kui inimene saab aru, 

et ma ei kuule, siis on ta tihti-
peale isegi veel sõbralikum. 
Muidugi mõista on ette tul-
nud ka ebameeldivaid juhtu-
meid, kuid neid ei tohi endas-
se võtta. Ma mõistan, et ini-
mesel on halb tuju ja raputan 
lihtsalt paha emotsiooni ma-
ha.“

Fashhi kauplus on avatud 
Kroonikeskuse esimesel kor-
rusel esmaspäevast reedeni 
kell 10-18, laupäeval 10-15. 
Facebookis saab kaubavaliku-
ga tutvuda, leides üles grupi 
nimega FASHH volüümika-
tele.

Euroopa numeratsiooni arvestusega leidub kaupluses rõivad suurusega 44-60. „Minu käest on küsitud, et mida 
mina, väike naine, suurte probleemidest tean,“ rääkis Merike Freienthal. „Kinnitan, et kahe aastaga olen 
jõudnud end selle teemaga kurssi viia. Mu ema on mind selles tublisti aidanud, sest tema utsitaski tellima 
rohkem riideid suurtele.“

Foto: Katrin Kivi
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Kas Sulle meeldib kirjutada?
Kas Sind huvitab, mis maailmas toimub?
Kas tahad lisaraha teenida?

Kui jah, siis kirjuta artikkel ja saada see toimetusse.
E-post: toimetus@kuulutaja.ee

VANEM-
MÜÜJAT

Kauplus Apelsin
Rakveres vajab

Kui oled asjalik ning sõbralik
suhtleja, siis saada

20. märtsiks oma CV ja
motivatsioonikiri meilil
tanel@kodusvajalik.ee

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat 20.03 ja 11.04
B-kat e-õpe 30.03 ja 20.04

Esmaabi koolitus 17.03 ja 31.03
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Kiviõli kauplusesse „Kevade“
KLIENDITEENINDAJA

• LIHALÕIKAJA
•

•
•

(kulinaariatsehh)

EHITAJA • SANTEHNIKU
LAOTÖÖSPETSIALISTI

AUTOJUHT-EKSPEDIITORI

Pakume Sulle: konkurentsivõimelist palka,

tööd uuendusmeelses ja arenevas kollektiivis.

Töökoht: Keskpuiestee 33, Kiviõli.

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald (tasuta buss Rakverest).

Rakvere, Posti 25. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•

algab 8.04 kell 10.00

• algab 3.04 kell 18.00

• algab 4.04 kell 18.00

• algab 4.04 kell 18.00

• algab 13.04 kell 18.00

Veoauto-, takso- ja bussijuhi ametikoolitus

C- ja CE-kategooria

T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

A-kategooria koolitus

(35 ja 70h)

(traktor)

MAKO abi OÜ
ootab Sind kandideerima

KODUABILISE-HOOLDUSTÖÖTAJA
ametikohale, kui Sa oled hooliv, abistav ning soovid

töötada ühtse meeskonnana kliendi eest.

Töö kirjeldus:

Ootused kandidaadile:

Töötaja tagab omalt poolt:

Pakume omalt poolt :

www.makoabi.ee

• Abistamine pesemisel ja riietumisel, eaka või haige inimese kodus

• Vanurile füüsilise ja psüühilise toetuse

• Talle usaldatud eaka inimese heaolu

• Tööd sõbralikus kollektiivis

• Osalist tööaega

• Sõiduauto töö tegemiseks

• Mitmekesist ja liikuvat tööd Lääne-Virumaal, Rakveres

• Eaka või haige inimese saatmine ja abistamine pesemisel ning riietumisel

• Eaka või haige hügieenitoimingud kodus (puhastamine, mähkmete vahetamine jms)

• Toidu valmistamine, soojendamine ja abistamine söömisel;

• Poes ja apteegis käimine

• Abistamine koristamisel

• Küttepuude tuppa toomine

• Abistamine toiduvalmistamisel

• Asjaajamised erinevates ametiasutustes

• Saatmine meditsiini- jt asutuste külastamisel

• Kasuks tuleb hooldaja kutsetunnistus või

hooldustöö töökogemus

• Vajalik B kategooria juhilubade olemasolu

• Vajalikud isikuomadused ja võimed : abivalmidus, korrektsus, tasakaalukus,

organiseerimisvõime, otsustusvõime, kohanemisvõime ja vastutusvõime

Kandideerimisel saata CV ja kaaskiri (hiljemalt kuni 27.03.17) ning võimalusel foto. Lisainfo
saamiseks helistada E - R, tel. 56900692, kell 9.00 kuni 13.00 või kirjutada info@makoabi.ee
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Eelmise loo lõpetasin lihast-
reeningu komponentide tut-
vustusega. Siinkohal tasub 
meelde tuletada, et algajal 
treenijal on raske üksi leida 
kuldset keskteed treeningu 
mahu, intensiivsuse ja sage-
duse osas. Appi tuleks võtta 
koolitatud treener, kes  oskab 
koormuse põhinäitajaid tree-
nija vajadustele vastavavalt 
sobitada. Vastasel juhul võib 
areng pidurduda, võite ennast 
vigastada või jõuda ületree-
ningusse.

Eesmärgipärane 
jõutreening

Lihastreeningu eesmärgiks 
võib olla lihasmassi kasvata-
mine, jõu suurendamine või 
vastupidavuse arendamine. 
Jõutreeningu toime sõltub 
laias laastus harjutuste kor-
duste arvust ja raskusest (vaa-
ta juuresolevat tabelit).

Tabelis esitatud seeriad, 
kordused ja vastupanu ehk 
raskus ei ole nö kivisse raiu-
tud arvud, sest lihaste kasva-
tamisel areneb ka lihasjõud ja 
vastupidi.

Neil, kes soovivad lihasmas-
si kasvatada, soovitan mitte 
väga nö kinni jääda konkreet-
setesse korduste vahemikes-
se. Eritüüpi lihaskiudude 
koormamiseks peaks treenin-
gus olema nii pikemaid kui 
lühemaid seeriaid ning suure-
maid ja väiksemaid raskuseid.

Seda seetõttu, et inimestel 
on erinevad lihaskiudude 
tüübid, mille vahekorra mää-
rab geneetika. Lihaskiud on 
kas aeglased või kiired (lisaks 

on veel alatüüpe) ning nende 
vahekord lihases mõjutab 
treeningut.

Aeglased lihaskiud (puna-
sed) on vastupidavamad kui 
kiired lihaskiud. Nad kasuta-
vad energia saamiseks valda-
valt hapnikku ning kontra-
heeruvad ehk tõmbuvad kok-
ku aeglaselt. Seda tüüpi lihas-
kiud  rakenduvad näiteks 
kõndimisel.

Kiired lihaskiud (valged) on 
küll kiired, aga väsivad ka 
ruttu ehk kontraheeruvad 
kiiresti. Lihased, kus on roh-
kem kiireid lihaskiude, kasva-
vad paremini.

Seega peaks neid lihaseid 
treenima suuremate raskuste-
ga ja väiksemate kordustega. 
Lihaseid, kus on rohkem aeg-
laseid lihaskiude, tuleks aga 
treenida väiksemate raskuste 
ja rohkemate kordustega.

Kuidas kiudude suhet välja 
selgitada? Üks variant on teha 
spordiarsti juures test – lihas-
biopsia. Tavaharrastajal soo-
vitan aga lihtsalt katsetada. 
Treeningud tasuks üles ehita-
da selliselt, et lihasgruppe 

treenitakse nii raskemate ras-
kuste ja väiksema korduste 
arvuga kui ka kergemate ras-
kuste ja suurema korduste ar-
vuga.

Oluline on märkida, et tree-
nimisega ei saa lihaskiude va-
hekorda lihases muuta.

Algaja jõutreening
Algajaks on nullist alustajate 

kõrval ka need, kellel olnud 
pikem treeningpaus. Algajate 
treeningul on mitmed põhi-

-Vastupanu arvutamiseks on esmalt vaja välja selgi-
tada oma maksimaalne pingutus konkreetsel har-
jutusel. Näiteks kui surud kangi ühes seerias kümme 
korda raskusega 100 kg ja üle kümne korra seda 
teha ei jõua, siis see on sinu nö maksimum. Sellisel 
juhul on näiteks 75 kg 75 protsenti sinu maksimumist.

-Lihashüpertroofi a ehk nö lihase kohanemine - tree-
ningu tulemusel suureneb lihase ristlõikepindala, 
kasvab ka lihaskiudude arv (hüperplaasia).

Lihas- ehk jõutreeningu roll 
       eesmärkideni jõudmisel

II osa

EESMÄRK KORDUSTE ARV 
ÜHES SEERIAS

VASTUPA-
NU

Maksimaalse jõu 
suurendamine

1-5 kordust 80-100% 
maksimaalsest

Lihas hüpert-
roofia (lihasmass)

8-12 kordust 60-80% 
maksimaalsest

 Jõuvastupidavu-
se arendamine

15 ja rohkem kor-
dust

kuni 60% 
maksimaalsest Harjutus nr 10 - Keretõsted (3x15-20)

mõtted, mida peaks jälgima. 
Esimese 5-6 kuu vältel võiks 
treeningkordade arv olla 2-3 
korda nädalas.

Kui soovitakse trennis käia 
kaks korda nädalas, siis peaks 
see kätkema terve keha tree-
ningut, kus ühele lihasgrupile 
tehakse 2-4 seeriat. Kui see 
tundub liiga üksluine, siis 
võib jagada lihasgrupid ka ka-
hele päevale - ühel päeval 
ühed lihasgrupid, teisel päe-
val teised. Sellisel juhul saab 
lisada konkreetsele lihasgru-
pile ka veidi koormust, tehes 
6-8 seeriat lihasgrupi kohta.

Kolmel päeval trennis käies 
võib treenida ka ülepäeviti 
tervet keha, kuid soovituslik 

oleks samuti jagada lihasgru-
pid kahele päevale. Näiteks 
treenides esmaspäeviti ülake-
ha, kolmapäeviti alakeha, ree-
del taas ülakeha ning järgmist 
nädalat alustada alakeha tree-
ninguga.

Ühele lihasgrupile tuleks te-
ha 3-5 seeriat. Intensiivsus 
peaks esimestel kuudel jääma 
80 protsendi juurde maksi-
mumist. Praktikas tähendab 
see, et igas seerias peaks vii-
mase korduse sooritamisel 
jääma tunne, et paar kordust 
jaksaks veel teha.

Korduste arv seerias võiks 
algajatel olla 10-20 ja puhkus 
seeriate vahel umbes 1-2 mi-
nutit, pigem rohkem kui vä-

hem.
Algaja eesmärk peaks olema 

saavutada lihastunnetus, 
koordinatsioon. Algajal peaks 
harjutuste põhiosa moodus-
tama baasharjutused, mida 
tuleks sooritada enne isolee-
ritud harjutusi. 

Alguses võiks kasutada roh-
kem trenažööre, kuna siis on 
võimalik kehaasendit paremi-
ni hoida ning ennetada vigas-
tusi, mis vabade raskustega 
(hantlid, kangid) treenimisel 
võivad vale tehnika puhul 
tekkida.

Baasharjutuste sooritamisel 
töötab korraga palju lihaseid 
ja kaks või enam liigest. Nen-
de hulka kuuluvad näiteks la-

mades ja istudes surumised, 
seljatõmbed, kükid jms.

Isoleeritud harjutuste soori-
tamisel töötab koos vähe li-
haseid ja enamasti vaid üks 
liiges, näiteks lendamised.

Kuna lihas reageerib koor-
musele, siis ei pea algaja pe-
rioodil samale lihasgrupile 
tehtavaid harjutusi tingimata 
vahetama, kuid võib.

Järgmises loos peatun pike-
malt harjutuste sooritamise 
tempol ja hingamisel. Lisaks 
räägin, kuidas toimub ülemi-
nek algaja etapist edasijõud-
nute treeningu juurde.

NÄIDISKAVA TERVELE KEHALE VABADE RASKUSTEGA
Kava tehakse 2-3 korda nädalas ülepäeviti, raskused vali ise. Tee 
kindlasti eelsoojendus, näiteks veloergomeetril 10-15 min. Peale har-
jutuste sooritamist venita, 10-15 sekundit lihase kohta. Puhka seeriate 
vahel umbes 1-2 minutit.

Harjutus nr 3 - Puusatõsted 
maas (3x20)

Harjutus nr 4 - Surumine 
lamades kangiga (3x15)

Harjutus nr 5 - Kangitõm-
bed ettekallutatult (3x15)

Harjutus nr 6 - Hantlite tõmbed 
lõua alla (3x15)

Harjutus nr 
7 - Biitsepstõs-
ted hantlitega 
(2x15)

Harjutus nr 8 - 
Küünarvarre sirutus 
taha hantliga 
(2x15)

Harjutus nr 9 - Kerekallutused 
kangiga (3x15-20)

Harjutus nr 1 - Kükk kangiga turjal 
3 seeriat 20 kordust (3x20)

Harjutus nr 2 - Väljaasted hantlite-
ga (3x20)
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Harjutus 1. Kükk - 2 seeriat ja 
20 kordust (2x20)

19. märtsil toimuvas 
Laulukarusselli finaalis 
võistleb Tapa tüdruk 
Ariana Arutjunjan looga, 
millele spetsiaalselt te-
ma jaoks eestikeelsed 
sõnad kirjutatud.

Liisi Kanna

Ariana armastab laulda juba 
väga pisikesest peale. Ka 
muusikakooli läks tüdruk 
teistest varem - kui tavapära-
selt alustatakse õpinguid ta-
vakooliga üheaegselt või aas-
take hiljemgi, siis Ariana as-
tus muusikakooli juba laste-
aias. „Tal oli lihtsalt nii suur 
soov,“ meenutas Ariana ema 
Marika Arutjunjan.

Pilliks valiti üheskoos flööt, 
lisaks on juurde tulnud kitarr. 
„Ariana tahtis õppida Armee-
nia pilli dudukk, mida eraldi 
õppida ei saanud. Mõtlesin, et 
ehk oskab flöödiõpetaja ka 
dudukki mängida. Aga sellest 
ta häält välja ei saanud,“ ju-
tustas Marika.

Muusikakooli lõpetab neiu 
juba järgmisel aastal.

Väärib märkimist, et möö-
dunud kuul võitis Ariana 
konkursi „Parim noor instru-
mentalist 2017“ piirkondliku 
eelvooru ning vabariiklikus 
finaalis jäi kolmandast kohast 
vaid punktijagu puudu.

Muusikamaitse
Neiu flöödiõpetajaks on 

Heili Liivsalu, kitarri harjutab 
ta aga koos Aleksander Bon-
dareffiga, kelle juhendamisel 
Ariana ka Laulukarussellil 
osaleb. „Meie koostöö algas 
juba kolm aastat tagasi,“ rää-
kis õpetaja Aleksander.

Õpetaja ise ei laula ega ei 
õpeta laulmist „Ariana on nii 
andekas, laulmist polegi talle 
vaja õpetada,“ sõnas Aleksan-
der.

Ema meenutas, et kõik sai 
alguse, kui ta tütrele lauluet-
teastetele saatjat otsis. Nüüd 
saadabki õpetaja Arianat nii 
konkurssidel kui esinemistel. 
„Nad sobivad nii hästi kokku 
ja muusikamaitse on ka sar-

nane,“ arvas Marika.
Kaasaegne poppmuusika 

tüdrukule huvi ei paku. „Ma 
kuulan kantrit ja džässi,“ tõi 
Ariana esile. Talle meeldib ka 
juba unustatud vanem muu-
sika, mis pärineb 70datest.

„Ka Laulukarusselli poolfi-
naalis esitatud „Must lind“ oli 
algselt ansambli The Beatles 
lugu,“ nentis õpetaja.

Poolfinaal
Ta rääkis ühtlasi, et lu-

gu oli neil varem vali-
tud. „Must lind“ kuu-
lub Kõrsikute reper-
tuaari ja kui tuli otsi-
da, kellega koos poolfi-
naalis laulda, oli seos 
juba olemas. „Helistasin 
Bonzole ja ta vastas ühe se-
kundi jooksul jaatavalt,“ mee-
nutas õpetaja.

Ariana sõnul oli just 
Bonzost poolfinaalis väga 
palju abi. „Ta andis nõu ja ra-
hustas meid maha.“

Kui võiks arvata, et nii täht-
saks etteasteks harjutatakse 
koos laulmist ja mängimist 
nädalaid, siis Ariana ja Bonzo 
pidid hakkama saama väga 
lühikese ajaga, veidi harjutati 
päev enne poolfinaali ning 
siis võistluspäeval kohapeal. 
„Me muutsime selle ajaga lau-
lu täitsa ära, õpetaja oli nii 
tige,“ rääkis neiu naer-
des. Õpetaja kinni-
tas, et oli lausa su-
perpaanikas.

Sellist edu ei 
osanud nad aga 
oodata ning 
õpetaja Aleksan-
der kaotas see-
tõttu lausa oma 
õnnekaabu. „Õpeta-
jal oli kaabu. Tema ar-
vas, et ma ei saa edasi ja ütles, 
et kui finaali pääsen, siis saan 
kaabu endale. Saingi, ja peale 
seda on õpetajal halb õnn,“ 
jutustas Ariana ägeda seiga.

Laulusõnad
Laulukarussellil esitatavad 

laulud peavad olema eesti-
keelsed. Kui „Must lind“ oli 
juba eestikeelsel kujul olemas, 
siis veerandfinaalis esitatud 
„Lohutaja tuul“ sai just selleks 

tarbeks eestikeelsed sõnad. 
Samamoodi on finaalis esitu-
sele tuleva looga.

Inglisekeelsetele lugudele 
kirjutas eestikeelsed sõnad 
hiljuti luulekogu välja and-
nud Kairi Kroon. „See ei ole 
tõlketöö,“ sõnas luuletaja. 
„Teema väljendab minu lähe-
nemist, loomulikult arvesta-
sin sellega, mis võiks Ariana-

le sobida.“
Finaalis esitu-
sele tuleva loo 

eestikeelseks 
nimeks on 
„Võitlus ise-
endaga“. 
„Lähtusin 

laulusõnade 
kirjutamisel 

Ariana vanusest ja 
tema maailma avasta-

mise rännaku algusest,“ selgi-
tas autor.

Ootusärevus
Finaalilugu oli Arianale juba 

varem tuttav. Kui selgus pääs 
finaali, soovis ta just sedasa-
ma laulu esitada.

Õpetaja Aleksandri sõnul on 
see väga ilus, kuid keeruline 
lugu. „Praeguseks oleme nii 
kaugel, et mõnda kohta ja lõ-
puosa on vaja veel kohenda-
da,“ nentis ta viis päeva enne 
finaali, mil oli eesti keeles 

laulu harjutatud paar-
kolm korda. „See 

viimane nädal tu-
leb väga tihe,“ 
kinnitas Ariana.

Tüdruk ise 
pabistab kõige 
rohkem just selle 

pärast, et tegu on 
otseülekandega. 

„Seal on kõik teist-
moodi. Kui midagi läheb 

nässu, siis jääb kõik peale ja 
enam uuesti teha ei saa. Aga 
ma tean, et tuleb uskuda, et 
kõik läheb hästi,“ ütles neiu.

Oma mõtetes on Ariana tu-
leviku juba muusikaga sidu-
nud ning seepärast on ka 
Laulukarussellil osalemine 
tema jaoks tähtis. „Võit oleks 
nii suur saavutus ja aitaks 
edasi minna. Kui edaspidi 
mõnel konkursil osalen, siis 
juba teataks.“

Laulukarusselli fi nalist 
valmistub etteasteks

Koolis ei ole 
Ariana lemmikaineks 
mitte laulmine, vaid 

hoopis ajalugu.

Ema Mari-
ka: „Sundimine 

ei lähe Ariana pu-
hul läbi, tuleb heaga 
juhendada. Muusikud 

on õrna hingega 
inimesed.“

Heategevuskontserdil 
annetati oodatust 
palju rohkem

Nädalavahetusel Tapa 
Kultuurikojas toimunud 
heategevusliku kontsertiga 
koguti raha kahele Tapa 
valla lapsele, kellest üks 
põeb üliharuldast geneeti-
list haigust ja teine kaasa-
sündinud peaaju vääraren-
gut.

Laste toetuseks annetati 
tunduvalt rohkem, kui 
korraldajad oodata oskasid. 
Kohapeal tehti vabaanne-
tusi kokku 1294 euro ula-
tuses ning ülekannetega on 
laekunud veel üle 400 eu-
ro.

Kui esialgu loodeti heate-
gijate abiga soetada mõle-
male lapsele eritellimusel 
prillid, siis nüüd on võima-
lik osta kummalegi ka or-
topeedilised jalanõud, li-
saks kuuldeaparaat.

„Ma ei uskunud, et nii 
hästi läheb. Inimesed olid 
helded ja annetasid pea 
poole rohkem, kui lootsin,“ 
rõõmustas ürituse korral-
daja, MTÜ Tapa Lastekait-
se Ühingu juhataja Ave 
Pappe. „Toetati nii raha 
kui hea sõnaga.“

Kuulajaid kogunes pea 
kogu saal täis, umbes 200 
inimest. Üritus kestis kok-
ku üle kahe tunni ning üles 
astus kümmekond Tapa 
vallaga seotud artisti.

Pappe rääkis, et ka esine-
jad olid äärmiselt positiivse 
suhtumisega. „Paar inimest 
saatis mulle peale kontserti 
kirja, et kui midagi taolist 
veel korraldan, siis nemad 
tahavad kindlasti osaleda.“

Liisi Kanna

Teiste hulgas astus 
kontserdil üles Kaitse-
väe Orkestri Ajateeni-
jate Bänd. 

Foto: Toomas Murer

TASUB TEADA

Vasakult õpetaja Aleksander Bondareff, 
Ariana Arutjunjan ja Andrus Albrecht 
alias Bonzo poolfinaali salvestamisel.

 Foto: erakogu

Rakvere Teatris korraldati 
laste ja koolinoorte teatripäeva

Kolmandat korda korraldatud koolinoorte teatripäev toi-
mus seekord 14. märtsil Rakvere Teatris. Koostöös Eesti 
Etendusasutuste Liidu (EETEAL), Viljandi Kultuuriakadee-
miaga ja teiste teatritega pakuti Virumaa väikestele ja suur-
tele teatrisõpradele sel päeval võimalust avardada oma maa-
ilma läbi elamuste, mida saab pakkuda vaid teater.

Teatripäeva idee algataja EETEALI-i tegevjuhi Monika 
Larini sõnul sai mõte alguse hariduse töörühmas eeskätt 
soovist tekitada laiemat huvi nende teatrialade vastu, mida 
vaataja tavalisel teatriõhtul otseselt ei märka. „Suur osa la-
vastuste valmimisega seotud ametitest: grimeerijad, buta-
foorid, helitehnikud, valgustajad, dramaturgid, dekorat-
sioonide loojad ja paljud-paljud teised, kes jäävad eesriide 
avanedes laval prožektorivihus välja valgustamata,“ märkis 
Larini.

„Nagu kasvama hakkavate ideedega ikka, lisandus mõttele 
töötubadest üsna ruttu ka arusaamine, et teatripäeva teine 
eesmärk võiks olla noorte vaatajakogemuse avardamine,“ 
jätkas Larini. „Nii sõidavadki erinevad teatrid juba kolman-
dat aastat ühte maakonda kokku, et kinkida kümnete töötu-
bade ja paljude etenduste kaudu mitmekülgset teatrikoge-
must.”

Rakveres osales kaheksa teatrit. Lastele näidati vastavalt 
vanusele sobivat erinevat etenduskunsti: sõnalavastus, bal-
lett, ooper, nukuteater. Päeva jooksul tõid eriilmelisi lavas-
tusi noore vaatajani Rahvusooper Estonia, Kuressaare Lin-
nateater, NUKU, Vanemuine, VAT Teater, Vene Teater ja 
Von Krahli Teater. Festivali mõõtu päeva lõpetas Rakvere 
Teatri lavastus „Thijl Ulenspiegel”, Viljandi Kultuuriaka-
deemia teatrikunsti 11. lennu särav diplomitöö.

Etendustega vaheldumisi toimuvates töötubades said lap-
sed tutvuda põnevate teatriametitega, mida saalist vaadates 
alati tähele ei panegi. “Thijl Ulenspiegel” nii, et osalejad nä-
gid, kuidas toimub teatri etendust ettevalmistavate osakon-
dade töö ja mil moel see kõik lõpuks laval kokku saab.
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“Mõtlesime, mida lastega toredat hoovis koos 
teha,” kommenteeris Rakvere Teatri turundusjuht 
Laila Talunik. “Need näod on tänapäevastatud 
teatrimaskid.”

Droonifoto: Meelis Meilbaum

Grimmitöötoas said noored ise proovida, kuidas 
teha näiteks verist kätt.

Foto: Kristo Kruusman
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Turu plats 3, Rakvere I Avatud: E–R 9.00–17.00
Telefon: +372 327 7100 I rakvere@pindi.ee

Meie Lääne-Virumaa parimad maaklerid
ja kinnisvarapakkumised

Sinu heaks loodud!

Helve Keskülla 
Maakler/hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Anu Veldre 
Maakler

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Olga Sergejeva 
Nooremmaakler  

5630 1453 
olga.sergejeva@pindi.ee

Merle Nagel 
Maakler/hindaja

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee

Rakvere, Pae 11, üp 113,7 m2, 
krunt 784 m2, müüakse ¼ 
kaasomandist koos hüpoteegiga 
H: 7700 € tel.: 50 13 658 Anu

Vinni v, Koeravere k, kinnistu 
3,86 ha, üp 99,2 m2 H: 19 000 €  
tel: 51 16 466 Helve
Vinni v, Kakumäe k, krunt 2,41 
ha, üp 334,2 m2 H: 96 000 € tel: 
50 13 658 Anu
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 
m2, üp 109,7 m2 H: 45 000 € tel 
58 00 36 48 Merle

Tamsalu v, Porkuni k, Järvekalda 
tn 3/Lossi tn 1, MÕISAKOMPLEKS 
kinnistu 2478,7 m2 H: 360 000 € 
tel: 50 13 658 Anu

Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 
18 900 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, 
II k, rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 
466 Helve

Rakvere,  Rahu 13, üp 58,9 m2, 
I k, rõdu  H: 41 700 €  tel.: 50 13 
658 Anu

Tamsalu, Ääsi 19, III k, üp 65,7 
m2  H: 5700 €  tel.: 51 16 466 
Helve

Kunda,  Pargi 18, II k, üp 61,5 m2, 
enampakkumine H: 900 € + KÜ 
võlg tel: 50 13 658 Anu

Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 
m2, enampakkumine H:750 € + 
KÜ võlg tel: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 7, IV k, üp 48,1 m2  
H: 3500 €  tel: 50 13 658 Anu

Kunda,  Pargi 18, III k, üp 60,6 
m2  H: 6000 €  tel: 50 13 658 Anu

Kunda,  Ehitajate 3,  I k, üp 73,5 
m2, enampakkumine  H: 2900 € 
+ KÜ võlg tel: 50 13 658 Anu

Rakke,  Oru,  II  k ,  üp 67,6 
m2,enampakkumine H: 375 € 
tel: 51 16 466 Helve

Rakke v, Rakke, Oru 4, III k, 67,6 
m2 H: 2000 €  tel: 50 13 658 Anu

Vihula v, Eisma k, suvila, krunt 
2834 m2, üp 157,5 m2, 5 tuba, 
saun, garaaž H: 70 000 € tel 58 
00 3648 Merle

Rakvere v, Päide k, suvila, krunt 
800 m2, üp 77,5 m2, 3 tuba, 
saun, garaaž H: 32 000 € tel 58 
00 36 48   Merle

Sõmeru v, Näpi, Voore tn, krunt 
1516 m2, 2 korrust, üp 139,1 m2 
H: 139 000 € tel: 51 16 466 Helve
Tapa, Pikk, krunt 1205 m2, üp 
167,1 m2, rah seisuk, H: 47 000 
€ tel: 51 16 466 Helve
S õ m e r u  v ,  V a e k ü l a ,  
Viinavabriku tee 6, krunt 5536 
m2, üp 1787,9 m2 H: 30 000 € 
tel: 50 13 658 Anu

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe 
tee 9, krunt 7784 m2, üp 532,9 
m2  H: 5900 € tel.: 50 13 658 Anu

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe 
tee 8, krunt 438 m2, üp 52,2 m2  
H: 4300 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mageranna tee 6, krunt 
2665 m2, üp 110,8 m2  H: 27 000 
€ tel.: 50 13 658 Anu

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe 
tee 4, MÕIS, krunt 14 134 m2, 
üp 1682m2  H: 60 000 € tel.: 50 
13 658 Anu

Rakvere, Lina tn, krunt 810 m2, üp 
99 m2, kaasomand, 1/2 kinnistust 
H: 21 000 € tel: 51 16 466 Helve
V ä i k e - M a a r j a  a l ,  A i a  t n , 
kaasomand, 2 k, üp 79,05 m2, 
krunt 2038 m2, palkmaja H: 8900 
€ tel: 51 16 466 Helve

Haljala vald, Aaspere küla, Kase, 
II k, ridaelamuboks 120 m2, hea 
seisukord H: 28 700 € tel: 58 00 
3648 Merle
Ambla v, Ambla al, Pikk tn, 
elamu-raamatukogu, krunt 2077 
m2, üp 368,3 m2 (v.a üks korter 
45,7 m2). H: 10 000 € tel: 51 16 
466 Helve
Viru-Nigula v, Malla k, I k, 91,1 
m2, pool maja, krunt 1615m2  H: 
15 000 € tel: 50 13 658 Anu

Kunda,  Kasemäe 17,  VII k, üp 
37,5 m2, rõdu, enampakkumine  
H: 1800 € + KÜ võlg tel: 50 13 
658 Anu
Kunda,  Mäe 22, I k, üp 47,8 m2, 
renoveeritud  H: 7500 € tel.: 50 
13 658 Anu 
Kunda, Mäe 1, II k, üp 42,9 m2 H: 
5500 € tel. 56301453 Olga
Kunda,  Koidu 73,  IV k, üp 48,6 
m2  H: 4500 €  tel.: 50 13 658 Anu

Tamsalu, Sääse 8, III k, üp 47,2 
m2, sisustus, tehnika H: 10 000 
€ tel: 51 16 466 Helve
Tapa, Ülesõidu 5a, III, 40,5 m2 
H: 12 000 €  tel: 51 16 466 Helve
Väike-Maarja,  Tamme 5, II k, 
üp 43,4 m2  H: 7 900 € tel.: 50 13 
658 Anu

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

Rakvere, L.Koidula 8, üp 25 m2, 
II k, ahiküte H: 14 000 € tel: 50 
13 658 Anu
Kunda,   Tammiku põik 2, III k, 
üp 39,6 m2, enampakkumine, 
H: 1500 € + KÜ võlg tel: 50 13 
658 Anu
Kunda,  Mäe 16, I k, üp 33,9 m2, 
enampakkumine H: 1300 € + KÜ 
võlg tel: 50 13 658 Anu

NELJATOALISED KORTERID

Väike-Maarja, Tamme, III, 77,1 
m2, hea seisukord H: 27 000 € tel: 
51 16 466 Helve

Viru-Nigula v, Malla k, I k, 91,1 
m2  H: 15 000 € tel: 50 13 658 Anu

7 tuba:  Tamsalu v, Porkuni k, II 
k, 186,3 m2 (terve II korrus) H: 15 
000 € tel: 51 16 466 Helve

ÄRIPINNAD
Väike-Maarja v, Kaarma k, 
põllumajanduslik tootmishoone 
ja – tootmismaa, krunt 379 000 
m2, hoone 2932 m2, elekter, 
vesi, maagaas H: 69 000 €  tel: 
51 16 466 Helve

SUVILAD

GARAAŽID
Rakvere,  Mulla tn, kanal, 
elekter H: 3 000 €, tel 50 13 
658 Anu

Tapa v, Moe k, I k, 57,5 m2, 
elektriküte H: 5000 € tel: 50 13 
658 Anu

Tamsalu, Ääsi 19; III k, üp 65,7 m2 
H: 5700 € tel: 51 16 466 Helve

Väike-Maarja, Säde 1a, üp 65,5 
m2, IV k, enampakkumine H: 8400 
€ tel: 51 16 466 Helve

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23
33,8 m2 I korrusel
al. 30 m2 II korrusel

RAKVERE KESKLINN, 
VILDE 6A
25,7 m2, 24,4 m2 ja 
17,4 m2 II korrusel, 
võimalik rentida kõik 
koos

TAPA, JAAMA 1

28 m2 0 korrus
9 m2 I korrus
58,1 m2 II korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2  I korrus

RAKVERE KESKLINN, 
LAADA 16
87 m2, 
II korrus

TALLINN, PAASIKU 2a
88,1 m2 I korrus
29,9 m2, 23,6 m2, 80 m2, 20,9 m2, 85,8 m2

KADRINA, VIRU 9
8,1 m2, 13,5 m2, 17,8 
m2 ja 36,1 m2 II korrus

ERINEVATE KAUPLUSTE JUURES ON 
PAKKUDA VEEL

 MARJAMÜÜGI KOHTASID! 
KÜSI TÄPSEMALT kinnisvara@ogelektra.ee

MÜÜA MAAMAJA
KISSA KÜLA AVANDUSE

• Looduslikult ilus koht

• 4 tuba, köök ja saun

• Puurkaev, elekter, abihoone

95 m² 527 1011

MÜÜA MAJA 
MÄNNIOJA RAKVEREST 9km

• Kinnistu 1,8 ha

• Elekter, kaev, soodne hind 

• Põllukivist vundament

56,2 m² 527 1011

MÜÜA ELAMUMAA
LOHUSUU PEIPSI ÄÄRES
• Ehitusõigus kahele hoonele

• Saun, kaev, hea juurdepääs

• Järveni 200m/liivarand

780 m² 527 1011

MÜÜA ELAMUMAA
METSASERVA VINNI VALD

• Kõrghaljastus

• Privaatne asukoht

3,5 ha 527 1011

• Elektriliitumine 16A

• Looduslikult ilus koht

• mereni 4 km

0,56 ha 527 1011

MÜÜA ELAMUMAA
VIRU-NIGULA VALLAS

34 000 €

28 000 €

14 800 €

37 200 €

18 765 €
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• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa soodsalt 1toaline korter 
alevis. Tel 523 0428

• Müüa 1toaline ahiküttega 
korter Sõmeru vallas Vaekülas 
koos aiamaaga. Renoveeritud 
vannituba ja köök, vahetatud 
aknad, aktiivne korteriühistu. 
Hind 2 900 €. Tel 55 685 956, esta.
botvin@mail.ee

• Müüa 2toaline ahiküttega 
möbleeritud korter Rakvere 
kesklinnas Koidula tänaval 
(58 m2). Hind 46 000 €. Tel 
5596 8282, pildid ja lisainfo 
kv.ee-s

• Müüa 2toaline k.m. korter 
kesklinnas (44 m2, III k., aknad-
uksed vahetatud), rõdu uus, 
heas korras. Otse omanikult. Tel 
5839 4340

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  k o r t e r 
Kadrinas. Tel 5395 4530

• Müüa 2toaline ahiküttega 
korter  Uhtnas.  Vajab kap.
remonti. Kiire! Hind 3 000 €. Tel 
516 3835

• Müüa 2toaline korter Kundas. 
48 m2, V korrus. Tel 5564 5376

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  k o r t e r 
Tamsalus Ääsi tn 6. Toad eraldi, 
WC ja vannituba eraldi. Köök ja 
magamistuba rõduga. Parkimine 
maja ees. Korter on koheselt 
vaba ja elamiskõlbulik, lihtsalt 
koli sisse! Hind 5 999 €. Hinna 
osas võimalik läbi rääkida. Tel 
5348 5128

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Tapa linnas, paigaldatud 
uus turvauks. Võimalik aidata 
remonditöödel. Tihe rongiliiklus 
Tallinnaga. Hind 6 600 €. Tel 511 
0478

• Müüa Haljalas  Põl lu 17 
3toaline mugavustega korter. 
66,9 m2, rõdu. III korrus. Hind 
24 000 €. Tel +372 503 5851 või 
+372 509 1581

• Müüa Kundas Kasemäe tn 15 
3toaline korter. Hind 9 000 €. 
Tel 5645 1242

• Müüa 4toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 5566 7166

•  Mü ü a  4 t o a l i n e  ( 7 0  m 2 ) 
täielikult renoveeritud korter 
Haljalas või vahetada korteri või 
maja vastu Võsul või Käsmus. 
Tel 5568 6385, benedicion2@
gmail.com

• Müüa vanem maja L-Virumaal 
Haljala alevikus, suur krunt. 
Kiire! Tel 5664 3580

• Müüa maja Kunda linnas, 2 
korrust, eraldatud kohas, otse 
omanikult. Tel 5810 2416

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

HÄSTI ON!

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

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

• Ostan Tapa linnas 1-3toalise 
korteri. Tel 5697 5317

• Ostan remontivajavat kinnis-
vara Rakveres (korter, maja, 
garaaž). Tel 5550 0588

• Soovin osta remonti vajava 
korteri Rakveres või Haljalas. 
Hea pakkumise korral raha kohe 
kätte. Tel 5188 770

• Ostan korteri Rakveres või 
lähiümbruses. Pakkuda võib 
kõike, ka renoveerimist vajavaid. 
Sobivuse korral kiire tehing, raha 
kohe kätte. Tel 5336 3763

• Noor pere soovib osta Haljala 
valda min. 2 ha maad kodu raja-
miseks. Tel 5800 4824

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Anda üürile Tapa linnas erine-
vad 1-3toalised korterid. Info 
tel 5110 478

• Üürile anda 1toaline puukütte-
ga korter (38 m2) Rakveres, Pikk 
37, I korrus. Üür 190 €/kuus. Tel 
503 4972, info@ko.ee

• www.toonklaas.ee

•  A ku d  mur utraktor i le, 
rollerile, mootorratastele, 
ATV-le ja igale poole mujale. 
Rägavere tee 38, Agroparts 
OÜ. Tel 32 58 970, 5260 545

• Müüa Audi A4 sedaan, punane, 
01.1998. a 1,6 74 kW bensiin, 
manuaal, punane. Tel 528 6739

• Müüa Citroen Jumpy  2,0 
TDI 120 kW, mahtuniversaal, 
esivedu, manuaal, 2011. a. Tel 
528 2325

• Müüa Ford Focus Turnier 1,6i 
03/2005. a uuem keremudel, 
74 kW bensiin, helehall met, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
2xel.aknad,  väga korralik, 
ökonoomne, kehtiv ülevaatus, 
soodsalt! Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa Ford Fusion 1,4 bens. 
2006. a sinine, läbisõit 112 000 
km. Auto heas sõidukorras, 
ü l e v a a t u s  k e h t i b .  H i n d 
kokkuleppel. Tel 523 2215

• Müüa kaubik Ford Transit 
1998. a. Sõidukorras, ülevaatus 
olemas, valget värvi.  Hind 
kokkuleppel. Tel 5333 2105

• Müüa heas korras neljaveoline 
must linnamaastur Honda 
H R-V  4 X 4 ,  m i s  o n  E e s t i 
ajalooga (hooldusraamat). 
Autol on 1.6 bensiinimootor, 
mis on piisavalt energiline, 
kuid samas ka ökonoomne. 
Põhilised lisad: roolivõimendi, 
kesklukustus (puldiga), ABS 
p i d u r i d ,  s i g n a l i s a t s i o o n , 
stabiilsuskontroll, VEOKONKS, 
p i d u r d u s j õ u k o n t r o l l , 
veojõukontroll, talverehvid 
( lamellrehvid),  valuveljed 
( 1 6 ’’,  H o n d a  o r i g i n a a l ) , 
reguleeritav roolisammas, 
s t e r e o,  t e k s t i i l p o l s t e r,  2 
i s t m e s o o j e n d u s e d ,  D E FA 
plokisoojendus. Hind 1 990 €. 
Tel 5109875

•  M ü ü a  H y u n d a i  G e t z 
(esisillavedu), manuaal 2007. 
a. Üks omanik (pensionär). 
T a l v e r e h v i d  v e l g e d e l . 
Vähesõitnud (37 000 km). Tel 
5831 4775

• Müüa Mitsubishi L200 kastiga 
maastur. Nelivedu aeglustiga, 
diisel 2,5, manuaal, 2007. a, 
kõrge kasti kate, sp näit 250 000 
km, valuveljed, talverehvid, 
suverehvid orig. valuvelgedel. 
Iga aasta hooldatud. Tel +372 
5615 7301, Mait

• Müüa kereremonti vajav 
Nissan Primera (mootor, sillad 
korras). Tel 5565 4047

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

Tel 5164 685
rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3
CAROLA ÖÖKLUBI/

SAUN

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. 
I korrus, 40 + 20 m2. Värskelt 
renoveeritud, konditsioneer. Tel 
5648 6638

OST

• Noor lastega pere üürib Rakve-
re äärde 1-2toalise korteri. 80 € 
+ kom. Tel 5645 1242

• Korralik noormees soovib 
alates maikuust üürida vähemalt 
kaheks aastaks  1-2toalist 
korterit Kadrina alevikus. Teada 
anda tel 5551 4348 või 5566 3132

• Soovin üürida 1toalist korterit 
Rakveres. Tel 5363 6917

• Üürin era kivimajasse omaette 
tühja toa. Tel 523 0428

OST

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.rake  .ee

* 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/qua  ro                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

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Ostan Volga 24 tagumised 
logarid, võib pakkuda ka muud. 
Tel 518 7053

• Ostan uusi VAZi, Moskvichi 
plekke, uksi, tulesid, stangesid, 
uusi Veneaegseid rehve. Tel 
515 7395

• Ostame igas seisukorras 
sõidukeid, hea pakkumise 
korral kiire tehing. Helista 5612 
3431 ja saate teada, palju me 
teie auto eest pakume! Lääne-
Virumaal tuleme kohale 1H 
jooksul!

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

• Müüa heas seisukorras 
möbleeritud maja  Tapa 
linnas, 3 tuba, kesklinna 
lähedal, lähim pood 100 
m, soodushind 39 900 €. 
Võimalik vahetada Tallinna 
korteriga. Tihe rongiliiklus, 
Tapalt saab 13 korda päevas 
alla tunnise rongisõiduga 
Tallinnasse. Täpsem info tel 
511 0478

• Müüa maja  Kiviõlis Lepa 
teel. Ahiküttega, suur aed, 
kõrvalhooned, hea rahulik 
kohake. Tel 550 0295

• Müüa suvila Kalikülas. Krunt 
1600 m2, suvemaja 25 m2, elekter 
10A. Tel 5557 5312

• Müüa krunt Rakvere linna piiril 
Ussimäel (1200 m2). Hind 10 000 
€. Tel 5390 7849

• Välja üürida 2toaline ahiküt-
tega korter Rakveres. Tel 5322 
6337

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

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

• Müüa Opel Astra 05/2008. 
a 1.9 74 kW diisel, manuaal, 
universaal, kliimaautomaatik, 
püsikiirusehoidja, veokonks, 
toonitud klaasid, vihmasensor, 
n a v i g a t s o o n i s e a d e , 
multifunksionaalne rool, auto 
väga heas korras, kesklukustus. 
Rohkem infot telefoni teel. Hind 
3 400 €, tingi! Tel 510 6763

• Müüa Opel Astra Twinport 
1,6i 11/2003. a 76 kW bensiin, 
kuldne metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, stereo, 
v e o k o n k s ,  l ä b i n u d  t e h n .
ülevaatuse kehtib 11/2017, 
soodsalt! Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra 1,6 74 kW 
sinine met. Auto on heas korras, 
rooste puudub. Saksamaalt. 
Hind 1 490 €. Tel 5377 1504

• Müüa Opel Meriva 1,4b 2006. 
a. üks omanik. Eestist uuena 
ostetud, läbisõit 135 000 km. 
Palju lisasid. Hind kokkuleppel. 
Tel 502 8156

• Müüa Opel Vectra Comfort 
1,8i 03/2002. a 92 kW bensiin, 
hõbedane, sedaan, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 
el.aknad, stereo, veokonks, 
täiesti roosteta, mõlkideta, 
kehtiv ülevaatus, väga korralik, 
soodsalt! Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2 , 2 D T I  0 4 / 2 0 0 3 .  a  9 2  k W 
hõbedane, turbodiisel, 7 kohta, 
konditsioneer,  4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, 
tume salong, pl.soojendus, 
veokonks, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa Renault Dacia Logan 
1,6 2005. a. ÜV 09.2017. Soodsalt. 
Hind kokkuleppel. Tel 5664 8311

• Müüa Seat L eon  1,9TDI 
09/2005. a 81 kW, turbodiisel, 
t u m e s i n i n e  m e t a l l i k , 
luukpära, 5 ust, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, tume salong, 
ilusad orig.valuveljed, kehtiv 
ülevaatus 09/2017, parima 
ning kestva VW mootoriga, 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa Škoda Octavia 1,9TDi 
luukpära,  di isel ,  esivedu, 
manuaal, roheline, 66 kW. Hind 
2 900 €. Tel 5851 7350

• Müüa Toyota Corolla 1,6 81 kW 
2002. a. Tel 508 7697

• Müüa Volkswagen B ora 
1,9TDI 11/2001.  a  66 kW, 
turbodiisel, hõbedane, sedaan, 
4xel.aknad, kesklukk puldist, 
p ü s i k i i r u s e h o i d j a ,  t u m e 
salong,  roosteta,  korralik, 
kehtiv  ülevaatus 11/2017, 
superökonoomne, väga soodsalt! 
Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 
Variant Basis 1,6i 10/2004. a 77 
kW bensiin, kuldne metallik, 
täiuslik hooldusraamat, 
konditsioneer, 4xel.aknad, 
püsikiirusehoidja, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, kehtiv 
ülevaatus 10/2017, väga 
korralik, soodsalt! Rakvere, 
tel 5903 7780

• Müüa kasutatud suverehvid 
Continental 4 tk, 175/65 R14C 
(sobivad ka väikekaubikule). 
Mustrit 6 mm. Hind 80 €. Tel 
514 3751

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. 
Kiire tarne. Tel 526 0545

•  M ü ü a  F o r d  M o n d e o 
varuosasid 2000. – 2007. a. Tel 
5646 6933

• Müüa VW Golf 4 suverehvid 
velgedel 195/65R15. Hind kok-
kuleppel. Tel 5340 5722
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Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

• Ehitus- ja remonditööd, 
toru- ja san.tehnilised tööd, 
siseviimistlustööd, plaatimine, 
tapeetimine, värvimine, parke-
tipaigaldus. Tel 518 7979

• Teostan väiksemaid ehitus-
töid (ventilatsioon, torutööd, 
montaaž ja demontaaž). Tel 
5660 3608

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. 
Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

•  Elektritö ö d  pädevusega 
elektrikult ja boilerite remont, 
puhastus. Tel 5890 2983    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Automaatika tiib- ja li-
ugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Ehitustööd, remont ja reno-
veerimine. Tel 5646 0674

• Elamusisesed ehitus- ja re-
monditööd Rakveres. Tel 5604 
1424

• Teostame remondi- ja ül-
dehitustöid. Lisaks korstnad ja 
muud müüritööd. Tel 5907 4912

* 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

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus
Tel 5191 2784, info@armitec.ee

• 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

• Veoteenus Ford Transiti kau-
bikuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 
2415

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

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 
1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

•  K O L I M I S T E E N U S 
firmadele ja eraisikutele 
üle vabariigi .  Teostame 
kõike, mis on kolimisega 
s e o t u d ,  j a  s e e j u u r e s 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. 
Võta meiega ühendust ja 
leiame koos teie probleemile 
p a r i m a  l a h e n d u s e.  O Ü 
Kolimised. TEL. 5649 3289 või 
kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

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

• Teostan veoteenuseid (kaubik 
mõõtudega 4,5/2,1/2,0) üle 
Eesti. Tel 522 7916

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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).

• Settekaevude tühjendamine/
purgimisteenus 7 kuupmeetrise 
m a h u t i g a  V i n n i  v a l l a s  ja 
lähiümbruses. Võimalik sõlmida 
perioodilisi teenuse osutamise 
lepinguid. Hind kokkuleppel. 
Tel 513 7633

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
t ü h j e n d a m i s t .  Ve o -  j a 
tõsteteenus. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298, 5381 9930

CONTARO OÜ 
www.contaro.ee
info@contaro.ee

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

SINULE 
TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

UUED JA 
KASUTATUD 

SUVEREHVID
E-R 9-16
Muul ajal 

kokkuleppel.
PLEKK- ja 

VALUVELJED
Tallinn-Narva mnt 

95. km
Tel 5568 4683

• Scandic Houses OÜ annab 
väikemehhanismide ja kauba 
veoks  koos juhiga  rendile 
kaubiku Citroen Jumper. 16 
€/h või hind kokkuleppeline. Tel 
5628 3528

• Teostame eramute, korterite 
ehitus ja remonttöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 5394 
6666

• Ehitus- ja remonditööd. Maja-
de, kuuride, rõdude, terrasside, 
pesuruumide, saunade ehi-
tus, siseviimistlus, plaatimine, 
parketipaigaldus, tapeetimine, 
värvimine. Tel 504 5560

• Pakume niiskuse ja hallituse 
vältimiseks teemantpuurimist 
koos värskeõhuklappide pai-
galdusega. Teenuseid on või-
malik tellida ka eraldi. Kontakt: 
info@kckteemant.eu; telefon 
517 4192

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, küttesüstee-
mid. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehi-
tab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• ADRANUS OÜ teeb korstna-
pühkimistöid, paigaldab moo-
dulkorstnaid, korstnahülsse, 
kaminaid ja pelletkaminaid. 
Pakume ka pottsepa teenust 
ning korrastame teie küttesüs-
teemi dokumentatsiooni, han-
gime vajalikud kooskõlastused. 
Kodu tuleohutuse kaardistamise 
teenus. Tel 5555 3737

• Pottsepatööd. Tel 5398 2904

• Teeme kõiki lammutustöid. 
Lääne-Virumaal, aastaring-
selt. Lisainfo telefonil 5608 
0592
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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

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

• Teen korda ja hoian korras teie 
ettevõtte raamatupidamise. Tel 
505 1176

kuulutused.kuulutaja.ee

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

T-N 9-17 • R 12-17

Tel 528 9665
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)

Kontakt 
  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Vajate abi selle 
remontimisel või 

viimistlemisel, siis 
aitab meie sõbralik 

meeskond. 

Meie tegevusaladeks 
on põhiliselt 

viimistlus, 
plaatimistööd, 

vannitubade remont 
ja põrandad.

Teie trepikoda on 

Teie visiitkaart. 

Ehmes OÜ 

58 97 92 93 Janek

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

Tel. 560 20 860   

 www.seesamava.ee 

Liug- ja tiibväravaid,  
Marantec’i  

Väravaautomaatikat 
Sulgureid, lukusüsteeme, 

käepidemeid 
Koostame ja paigaldame  

välis- ja siseuksi,  
 mööblit ja sisustust  

Müüme, paigaldame,  
hooldame:  

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

• 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

• Õhukonditsioneeride ja 
soojuspumpade siseosa 
keemiline pesu. Siseseadme 
soojusvaheti ja ventilaatori 
läbipesu, iga 4 -5 aasta tagant, 
annab 15 - 20% kokkuhoidu. 
Hind 50 €. Tel 5343 5668, 
www.rmati.ee

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

TORUTÖÖD

- külmunud torude sulatus
- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine
- teemantpuurimine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

• San.tehnilised tööd, kae-
vetööd väikeekskavaatoriga. 
Tel 511 9972

• San.tehnilised tööd. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• San.tehnilised tööd. Tel 5332 
4749

       Teostab järgmisi töid:

• üldehituslikud tööd, 
sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine, pottsepatööd 
jne.

• kivi- ja puitfassaadid

• viil- ja lamekatused

• akende ja uste müük ning 
paigaldus

• san.tehnilised tööd

• elektritööd

Paide mnt. 7c, Tapa

Tel 5598 3983
e-mail 

rambuilder.leht@gmail.com

TEOSTAME 
VENTILATSIOONITÖID.

PAKUME VENTILATSIOONI 
TÄISLAHENDUSI. 

TEOSTAME 
HOOLDUSTÖID. 

GARANTII.
•

•

•

Kontakt 5071194 
fl eienvent@gmail.com

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

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com
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kuulutused.kuulutaja.ee

• Müüme 3m leppa 16 €/
ruum. Tel 5608 8887

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

• Müüa küttepuid kuivi ja märgi, 
võrgus ja lahtiselt. Tel 504 6111

• 30cm kuivad küttepuud 40L 
võrkudes koos transpordiga. Tel 
517 1522

KÜTTEPUUD

• Ostan kristall- ja portselan-
nõusid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5564 0325

• Ostan soodsalt kasutatud köö-
gimööblit, pakkuda võib ka 
muud sisustust. Tel 511 0478

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

• Ostan töölaua, kruustangid, 
saunaahju, alasi, sauna veebo-
ileri (nii roostevabast kui ka me-
tallist), mootorratta/võrri osi 
ja muud kila-kola. Tel 503 1849

• Ostan mullafreesi, motoploki 
või väiksema aiatraktori. Tel 
503 9650

• Ostan vanu Eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

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

OST

• Kevadine tasuta vanametalli 
koristus. Pakkuda võib kõike, 
meeldiv teenindus! Info 5616 
5761

• Müüa odavalt tumba, diivani-
laud (kirss), sektsioonmoodul-
kapp (kirss), söögilaud ja 6 tooli 
(kirss),  televiisorilaud (kirss), 
kirjutuslaud (kirss), elektrira-
diaatorid, suusasaapad, rullui-
sud, jalgratas (noorte), puidust 
lamamistool.  Tel 5104 147

• Müüa roostevabast 200liitrine 
boiler. Hind 220 €. Tel 522 6515

• Müüa uus saunakeris (sügavus 
50cm, laius 40cm, kõrgus 70cm). 
Hind 210 €. Tel 5904 0151

•  M ü ü a  i n f r a p u n a 
s o o j e n d u s p a n e e l  ( n a g u 
e l e kt r i ra d i aat o r,  a ga  3 0 % 
ökonoomsem). Tel 5565 4047

• Müüa soodsalt praktiliselt uus 
lumepuhur. Tel 5565 4047

KODU

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 
5343 6875

• Kevadine viljapuude hooldus 
ja noorenduslõikus. Tel 514 
3787, Heino

• Pakume kinnivara hooldus- 
ja haldusteenust. Võsalõkus, 
niitmine, haljastus, ehitus, 
puhastus. Info: Sa3teenused@
gmail.com  või 5629 1114

• Aednik teeb kevadist õuna-
puude lõikust. Tel 5559 1678

• Professionaalne viljapuude ja 
hekkide lõikus. Tel 507 3463, 
Hallan

• Viljapuude lõikus. Hekkide 
lõikus. Aedade hooldus. Tel 
5802 9561

• KÜ keldrite puhastustööd. 
Odav, kiire töö Lääne-Virumaal. 
Tunnitasu kokkuleppel. Tel 5450 
5198

• Pehme mööbli remont. Riide 
valik, veo võimalus. tel 322 7822, 
506 1547

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

h.1,09 eurot/min või 
TELLI ENNUSTUS 
h. 0,75 eurot/min 
www.ennustus.ee 

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

• Ansambel, õhtujuhtimine. Tel 
5190 1697

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt igale eale. Õhtu juhtimine. 
Tel 514 9885

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

KVALITEETNE 

TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

• Naiskingsepp Rägavere tee 20 
E, T, N 8-15, K 11-18. Info 5559 
3019. Töö kiire ja korralik

• Pakun laavakivi massaaži, 
Ta i  r e f l e k s o l o o g i l i s t 
j a l a m a s s a a ž i , 
r e f l e k s o l o o g i a t , 
a u r a d i a g n o s t i k a t  j a 
kristallireikit Solar Plexus 
teraapiatoas Laada 5 III 
korrusel. Lisainfo tel 55 949 
880, www.spteraapia.info

• Klassikaline massaaž  20 
min./5 € (30 min./7 €), kupud 3 
€. Tel 5567 7800

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

• Õhtujuht  sisustab teie 
juubeli. Tel 553 5885

• Ostan raamatuid (tehniline 
kirjandus). Tel 503 9650

• Ostan vanavara majapida-
mise likvideerimisel - kum-
muti, ümmarguse laua, toole, 
garaažiesemeid, alasi ja muid 
esemeid kila-kolani. Meeldiv 
teenindus! Tel 5031 849

• Ostan vanu 1970.-1990. a val-
mistatud Vene 1/43 mudelau-
tosid ja Norma mänguautosid. 
Tel 529 1288

• Ostan Vene elektroonikat: 
makid ja raadiod, võimendid, 
kõlarid, trükiplaadid, skeemid, 
dioolid, arvutid, vanametalli. Tel 
5633 1491

• Ostan õlleankru. Tel 5616 5761

• Ostan Piibli aastast 1739 või 
Suure Piibli 1939. a. Paku ka 
teisi nahkköites raamatuid. Tel 
5665 5551

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Avatud E-R 10-17.30, L 10–14, 
P suletud. Laada 37, II korrus

Müügil uus kevad-suve kaup

JALGRATTAD 

Naistele laias värvi ja suuruse 
valikus - 1 käik (165 €), 3 käiku 
(225 €).
Lastele lai mudelivalik, hind 
alates 75 €.

Rollerid, mopeedid, ATV-d, 
krossikad, enduuro - 
varuosad, remont.

MOPEEDI MOOTORID
50CC, 72CC, 110CC, 4T, 4 
käiku. Hinnaga 245€.
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

MOPEEDID, ROLLERID 

mopeed 795 € (järelmaksuga 
26,30€/kuus)

OSTAME tuhandeid erinevaid va-

naaegseid esemeid! Mööbel (kum-

mutid, puhvetid, kapid, lauad-toolid 

jm), toidunõud, kohviveskid, mili-

taarkraam (täägid-mõõgad, kiivrid, 

aumärgid, mürsukastid, varustus jm), 

kunst (maalid, graafika jm), ehted, 

fotod-postkaardid, märgid-meda-

lid-ordenid, raamatud, lambid-lühtrid, 

pudelid, väärismetallist esemed, jalg-, 

mootorrattad jm, tehnika, vanaraha 

(mündid ja paber), kellad (tasku-, 

seinakellad jm). 

Ja palju-palju muud. 

Raha kohe, kojukutsed üle Eesti tasuta. 

Tühjendusostud, majapidamise 

likvideerimisel.  

Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 

Tel 3240542, 5282330. 

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

Kauplus SELENA
Tuleviku 6 töötab jälle. 

Müügil 
suur valik 

laste ja täiskasvanute 
riideid.

T-R 10-17
L 10-14

• Müüa saetud-lõhutud kütte-
puud (sanglepp, kask, lepp). Tel 
5192 4320

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

• Müüa kuivi pakitud küttek-
lotse ja kaminapuid, pelleteid 
ning puidu- ja turbabriketti 
alusel. Vedu tasuta. Tel 433 3130, 
523 8503

• Müüa küttepuid lepp (33 ja 
50cm). Kuulutus ei aegu! Tel 
5695 1163

• Kuivad küttepuud: kask 40 eu-
rot ruum, lepp 35 eurot.  Pakkuda 
ka kaminapuid 40L võrkudes: 
lepp 2 eurot, kask 3 eurot. Tel 
5087430

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

• Aastaringselt halupuud 30-
55cm. Halupuud autol laotult 
koos kohale toomisega. Hind 
sisaldab transporti. Helistage ja 
küsige milline kogus ja halupuu 
teid huvitab. Tel 503 0311

• Müüa 3m küttepuud. Tel 504 
3326

Müüa

Rakveres Rägavere teel 
(endine Puumarket)

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

16 €/ruum
3m lepp.

Transport tasuta.

Tel 5608 8887

M
ÜÜA

KÜTTEPUUD

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

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

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

TEATED

• Müüa toidukartulit „Laura“, 
„Vineta“ ja „Arielle“, 0,30 €/kg, 
vedu. Vahemetsa talu. Tel 520 
2036

• Müüa Kungla talu kartulit 
“Laura” ja “Gala”. Tel 514 1338, 
517 7422

•Müüa puhtatõuline nudi 
sokk, sõbralik, tõstab järglaste 
piimakust. Tel 339 8304

Müüa MTZ 80, kartulirootor, 
kallutaja haage, Zubrjonok. Tel 
5558 5956

•  M ü ü a  k u u s e t a i m e d  j a 
männiseemned. Tel 5398 1891

• Müüa ader (3 hõlmaga), saputaja, 
kartuli mutt, 2teljega käru, äkked, 
viljakülvik, eterniit (110x175). Tel 
325 7415, 5563 8169

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. 
Info tel 51 962 628 või 53 517 414

•  Ta p a m a j a  m ü ü b  e m i s e 
lihakehasid kojutoomisega. 
Info tel 53 517 414

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
53 54 3002 või 50 59 151

PÕLLUMAJANDUS

METS

VANAVARA

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

•  Ostan vanu 1970.-1990. 
a  v a l m i s t at u d  Ve n e  1 / 4 3 
m u d e l a u t o s i d  j a  N o r m a 
mänguautosid. Tel 529 1288

• Ostan vanavarast kila-kolani. 
Kojukutsed, meeldiv teenindus! 
Tel 5031 849

• Ostan haakeriistad traktorile 
T-25, T-40, RS-09. Tel 5687 5845

TUTVUS

• Mees 53a. Tutvun kevadel 
sündinud naisega (12; 21; 30; 
9; 18; 27 kp. sündinud). Tel 5399 
5245

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa taksikutsikad (lüh.
karv). Info 528 5416

• Soovin osta väikese koera 
kutsikaid (taksi mitte pakkuda). 
Tel 5560 9715

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, 
palgi saagimise teenus al. 16 €/
tm ja nelikanthööveldus. Info 
tööpäevadel kell 8.30 – 17.00 
telefonil 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

EHITUS

OST

• Ostan saematerjali kiirmüü-
gihinnaga. Turuhinnaga mitte 
pakkuda ja ostan asbest torusid. 
Tel 526 4115

• Väikelaevajuhi kursused 
Toilas. 25. märtsil algavad Toilas 
väikelaevajuhtide kursused. 
L i s a k s  v õ i ma l i k  s aa d a  k a 
väikelaeva raadiosideoperaatori 
(SRC) litsents. Täpne info ja 
re g i s t re e r i m i n e  a a d re s s i l 
toilamerepaaste.weebly.com, tel 
5517 167, e-mail toila@vomare.
ee

• Juuksurid Alli 5620 3174 ja 
Ingrid 518 3110 ootavad teid 
Rakveres Laada 14

• www.toonklaas.ee

• 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. 

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

• Vahetada Ford Escort küt-
tepuude vastu. Müüa puhast 
kärgtellist, kalmistupinke. Tel 
5590 7361

• Ära anda tasuta pinnast. Tel 
514 3783

• Mehitamata õhusõidukite 
ehitus ja remont. Eriefektid 
õhus. Viru FPV. Tel 5550 0588

MUUD

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESEMETE
NA, MÜNTIDENA, MURRUNA. 

Vajadusel proovi määramine, 
kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.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

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

• Võtame vastu ja ka ostame 
erinevaid plasti jäätmeid 
nagu näiteks plasttorud, kile, 
plastkanistrid ja -vaadid, 
p l a s t k a s t i d  j m  t a o l i s t . 
Täpsema info saamiseks 
www.viruplast.eu või madis@
viruplast.eu. Tel 53060 383

Kallis Krista! 
Oleme mõtetes Sinuga, kui saadad 

viimsele teekonnale armsa 
VANAEMA

Töökaaslased kesklaost

Avaldame kaastunnet vanematele 

LEONID LORVI 

kaotuse puhul. 

Sõbrad

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Kallist venda ja onu 

JAAN UGUR’t 

mälestavad 80ndal 
sünniaastapäeval 

Viivu ja õdede lapsed
 peredega

K
u
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Sisesta
kuulutuse tekst

kuulutused.kuulutaja.ee

Saada
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

E - R 9-17 

Eraisikute

reakuulutusi 

võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 

6a asuvas 

Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22
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Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turu köögivilja kioskis 16.03.2017. a:
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind

Kartul kg 0,40 0,50

Petersell kg 10,00

Till kg 15,00

Tippsibul kg 2,50

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Punapeet kg 0,80

Küüslauk kg 10,00

Redis punt 1,00

Värske kurk kg 3,50

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 1,00

Õunad kg 1,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

Põlduba kg 3,00

Marin. kõrvits 0,5L 0,50

Marin. peet 0,5L 0,50

Sarapuupähklid kg 4,00

Kreeka pähklid kg 3,00

Seemned lindudele kg 1,00 1,20

Suir 200g 7,00

Mesi 700g 5,00

Turul veel müügil:

Värske räim ja kilu 
Toorpiim T, N, L kella 10st

LAUPÄEVAL, 18. märtsil TURUL PEIPSI KALA 
ja SAAREMA LÕNGA MÜÜK!

HINNAD RAKVERE TURUL

N

Ma
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Rakvere Teatri reper-
tuaari on lisandunud 
taas uus lavastus - „Gra-
vitatsioon“, kus paljude 
teiste vahvate rollide 
vahel tõmbab erilist tä-
helepanu tegelaskuju 
Aadu, kes sõnatult möö-
da lava toimetab. See 
taat on Madis Mäeorg! 
Kes on aga Madis Mäe-
org?

Katrin Kivi

Madis Mäeorg sündis ja kas-
vas pealinnas. Peale sõjaväge 
asus ta õppima Viljandi Kul-
tuuriakadeemiasse, kus ta lõ-
petas 2011. aastal näitleja eri-
ala.

Peale kooli maitses Mäeorg 
viis aastat vabakutselise näit-
leja rahutut, kuid mitmekülg-
set ja põnevat leiba.

„Rakverre jõudmine on ju-
huslike sündmuste jada,“ lei-
dis Mäeorg ja selgitas, et 
üheks verstapostiks oli teha 
kursusekaaslastega lavastust 
„Hundihüüdja“. Seda etendust 
nägi ka Rakvere Teatri kuns-
tiline juht Üllar Saaremäe, 
kellele 
noorte 
tegemi-
sed 
meeldi-
sid.

„2014. 
aasta talvel hakati Rakveres 
tegema jõululavastust „Lume-
helbeke“,“ jätkas näitleja. 
„Ilmselt ma siis meenusin 
Saaremäele, sest ta kutsus 
mind etenduses kaasa lööma. 
„Lumehelbekesele“ lisandusid 

järgmised projektid ja alates 
2016. aastast olen siin palgali-
ne näitleja.“

Rakvere nõuab 
pingutust

„Rakvere Teater, nagu ka 
Rakvere linn, kannab en-
das sarnast energiat,“ 
selgitas Mäeorg 
küsimuse peale, 
kuidas Rakvere 
on teda vastu 
võtnud. „See 
energia sind 
kohe kahel 
käel vastu ei 
võta, aga ee-
male ka ei 
tõuka. Pead 
ise selle nimel 
pingutama ja 
oma tee leid-
ma. Mida aeg 
edasi, seda roh-
kem tunnen, et 
saan osaks sellest 
energiast.“

Näitleja tunnistas, 
et alguses tundus tal-
le Rakvere tööstuslik 
ja vaikne, kuid nüüd 
tunnetab, et siin on vä-
ga tugev vägi ja meeldiv 
kargus.

Kui Mäeorg siin, Rakve-
res, millestki puudust tun-

neb, siis on selleks üks mõ-
nus kohvik, mis sarnaneks 
Rohelise Maja Kohvikule 
Viljandis. „Siin võiks olla 
üks kogukondlik mõnusa 
energiaga koht, kus pakutak-
se kvaliteetsest toorainest 

tehtud toi-
tu ja väga 
head koh-
vi.“

Tegus 
hooaeg

Hetkel 
teeb 
Mäe-
org 
kaasa 
kol-
mes 

lavas-
tuses: 
„Gravi-
tat-
sioon“, 
„Astu-
ge eda-
si“ ja 
„Kuhu 
küll 

kõik lil-
led 
jäid“.

„Näit-
lejana 
proo-
vin 
rollile 
mitte 
hin-
nan-
gut 
an-
da,“ 

vastas 
ta kü-
simu-
se, 

milline roll talle endale enim 
meeldib. „“Gravitatsiooni” 
Aadu rolli on mul natuke 
lihtsam sisse minna, sest ta 
sarnaneb rohkem minu enda 
loomusega,“ arutles Mäeorg. 
„Aadu rollis on malbus, soo-
jus, tasasus ja rahu. Aadu on 
mulle õpetanud vaikset ak-
tiivsust: on väljakutse olla la-
val vaikiv tegelane nii, et teis-
telt tähelepanu ära ei tõmba, 
aga samas ka teiste varju ära 
ei kao. Vana inimese mängi-
mine on samuti väga huvitav. 
See ei tohiks olla eesmärk, 
vaid vahend. Ja tasapisi õpin 
seda vahendit oskuslikumalt 
kasutama.“

„„Kuhu küll kõik lilled jäid“ 
tegelane on osati Aadu vas-
tand,“ jätkas ta. „“Astuge eda-
si“ Jaanuse roll on hoopis kol-
mandat sorti - kiire ja kerge. 
Iga roll õpetab midagi ja olen 
väga tänulik, et saan nii eriil-
melisi tegelasi kehastada.“

Tuleviku plaane avades rää-
kis Mäeorg, et praegu tehakse 
tööd Eili Neuhausi sügisel 
esietenduva lavastusega „Len-
das üle käopesa“ „See on to-
hutult põnev materjal ja meil 
on väga kihvt trupp,“ leidis 
ta. „Kuu aja pärast algavad 
Üllar Saaremäe suvelavastuse 
„Viimne võllamees“ proovid, 
mille esietendus on 15. juuni. 
Tegemist on samuti üliägeda 
ja haarava materjaliga.“

Lisaks eelnevale saab kol-
mandat suve järjest näha Eili 
Neuhausi lavastust „Kui seda 
metsa ees ei oleks“, seekord 
Saku mõisas. Etendused toi-
muvad 10.-20. juuli.

Näitleja Madis Mäeorg: 
Rakveres on tugev vägi ja meeldiv kargus

Madis Mäeorg: “Läksin näitlejaks 
õppima, sest minus tärkas suur huvi 
teatri vastu. Erinevate rollidega rikas-
tad oma olemust ja kasvatad tarkust.“

Sisesta oma kuulutus kuulutuste portaalist.

kuulutused.kuulutaja.ee

Veg Machine tuleb Rakverre
22. märtsil kell 12-19 pakub Veg Machine Tsentrumi 

parklas taimetoidusõpradele söögipoolist. Veg Machine’i 
puhul on tegemist söögikohaga ratastel, mida võib kohata 
erinevais Eestimaa paigus.

Vegantoitu pakutakse koos taaskasutust ja jätkusuutlik-
kust pooldava mõtteviisiga. Toitu serveeritakse looduslikest 
materjalidest valmistatud nõudel, mille tootmine on väikese 
ressursinõudlusega.

„Kindlasti on menüüs Veg Machine’ile kuulsuse toonud 
Mother Trucker burger ning vana hea Not Dog,“rääkis Veg 
Machine’i omanik ja kokk Maarja Laineviir. „Uue tootena 
on menüüs mereteemaline Not Dog. Üllatusi tuleb veelgi, 
kuid neid saab näha juba kolmapäeval.“

Rakverre jõuab Vega Machine esimest korda, kuid kind-
lasti mitte viimast. „Suvi on alles ees,“ andis Laineviir mõis-
ta, et Rakvere vegantoiduhuvilistel on, mida oodata.

Neli päeva vältava tuuri jooksul külastab Veg Machine li-
saks Tallinnat, Tartut ja Viljandit.

Marimai Kesküla
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Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 5 eurot
18. märtsil esineb kaunis lauljatar ja telestaar Grete Klein, 

live. Hoogu lisab tantsuplatsile DJ Imre Mihhailov.

Rakvere Teater
17.03. kl 19 Küllus s. maja (lav. Filipp Los)
17.03. kl 19 See kõik on tema v. maja (lav. Helen Rekkor)
18.03. kl 16 RT Matinee: Somnambuul v. maja (lav. Sulev 

Keedus)
18.03. kl 19 Ausammas s. maja (lav. Filipp Los)
18.03. kl 22 Jazz.ee ja RT Jazzukohvik esitlevad: Anna 

Põldvee & Erki Pärnoja Teatrikohvik
22.03. kl 19 Somnambuul v. maja (lav. Sulev Keedus)
23.03. kl 19 Astuge edasi! s. maja (lav. Erki Aule)
23.03. kl 19 See kõik on tema v. maja (lav. Helen Rekkor)

Biore Tervisestuudios
Rakveres Laada 5 toimuvad:
17. märtsil tervendaja Volli vastuvõtt
24. märtsil kaaniravi, V.Kudrjavtsev
Seljaabi-kiropraktiku Artur Grigorjani vastuvõtt igal es-

maspäeval ja kolmapäeval
Homöopaadi Mirjam Heinloo vastuvõtt - kokkuleppel
Laupäeval 11. märtsil avatud kell 10 - 14
Reg. vastuvõttudele 501 7960, info@biore.ee, www.biore.

ee.

Teadliku Muutuse Kunst I-II
„Mina, minu sisemaailm – viis keha” toimub Rakveres 
1. ja 2. aprillil kell 10 – 17 Aqva Hotel & Spa konverentsi-

keskuses. 
Jätkupäev toimub 17. aprillil kell 17.30 – 21.30 Lääne-Vi-

rumaa Keskraamatukogus.
Registreerumine kodulehel www.human.ee või www.

teadlikmuutus.ee.

Järgmisel teisipäeval 
astub Rakvere Teatri 
väikeses saalis publiku 
ette Rakverest pärit 
näitleja Lauri Mäesepp, 
et etendada uhiuut tant-
sulavastust „Sünaps“.

Tõnu Lilleorg

Sünapsiks nimetatakse när-
virakkude ühendust, millel 
põhinevad kõik tajud, mõtte- 
ja tundeprotsessid. Etenduses 
näeb laval kümnete meetrite 
kaupa roosat lõnga, mis kuju-
tab ühendatud närvirakku-
dest tekkinud „juhtmeid“, 
mille kaudu inimkehas im-
pulsid liiguvad. Etendajad 
manipuleerivad nende lõnga-
dega kümnel erineval viisil.

„Etenduse fookuspunkt on 
kusagil närvisüsteemis, süna-
pside kokkupuutealal, ja vaa-
tenurk vaheldub etenduse 
käigus,“ rääkis Mäesepp. 
Näitleja sõnul pole lavalolijate 
soov jutustada publikule min-
git ühemõttelist lugu, vaid pi-
gem tekitada huvi ja jätta nei-
le vaba ruumi oma tõlgendu-
se loomiseks.

Näiteks ühe „Sünapsi“ näi-
nud vaataja arvates jutustas 
etendus sisemise rütmi otsi-
misest ja selle väljendamisest. 
Mäesepp leidis, et kuna igal 
organismil on oma biorütm, 
ka inimestel, siis selle võiks 
ära tunda ja sellega sünkroo-
nis elada.

Mäesepa sõnul on parim viis 
tulla etendusele ilma ootuste-
ta, puhta lehena. Nii on vaa-

Tantsuetenduses 
„Sünaps“ sõnad puuduvad

tajal võimalus näha seda, mi-
da tal parajasti just näha vaja 
on. Mäesepp leiab, et iga ko-
gemus väljaspool isiklikku 
mugavustsooni paneb maail-
ma nägema pisut uuenenud 
küljest. „Mida rohkem vaate-
nurki meil reaalsusele või 
maailmale on, seda targemad 
kipume olema,“ sõnas Mäe-
sepp.

Mäesepp teenib leiba Endla 
teatris draamanäitlejana, see-
ga tuleb tal etendustel lausuda 
sõnu. „Sünapsis“ sõnad aga 
puuduvad, on vaid liikumine, 
valgus, objektid, varjud, 
muusika ja elavas ettekandes 

laul. „Mulle näitlejana pakub 
see etendus üht väga mõnusat 
lavakogemust,“ ütles Mäe-
sepp.

Etenduses samuti lavale as-
tuva koreograafi ja tantsija 
Keity Pookiga tutvus Mäe-
sepp Viljandi Kultuuriaka-
deemias. Teineteise tegemis-
tega kursis olevad noored 
leidsid ideid vahetades, et 
võiksid luua ühise tantsue-
tenduse.

„Etenduse ettevalmistamine 
on olnud põnev seetõttu, et 
katsetasime meie jaoks uute 
vormidega,“ rääkis Mäesepp, 
kes panustas lisaks lavalole-

kule ka lavastusliku poole 
pealt. Näitleja sõnul on „Sü-
naps“ põnev noorte kunstni-
ke verivärske töö, mis tuuak-
se Rakveresse vaid ühel õh-
tul. „Pange riidesse, saapad 
jalga ning jalutage läbi selle 
kevadise õhtu Rakvere teatri-
majja! Mis siin veel rääkida?” 
lausus Lauri Mäesepp.

Lisaks „Sünapsile“ näeb 
tantsulise teatriõhtu teises 
pooles Sigrid Savi monoeten-
dust pealkirjaga „Imagine 
There´s A Fish“ ehk tõlkes 
„Kujuta ette, et seal on kala“. 
Selle etenduse teksti esitatak-
se inglise keeles.

Keity Pook ja Lauri Mäesepp 
etenduses „Sünaps“. 

Foto: erakogu

Politseimuuseum sai bussi
Koostöös Politsei-ja Piirivalveametiga sai Eesti Politsei-

muuseum endale uue väljasõitude bussi, mis alustab juba tä-
nasest sõitu Viljandimaale ja Jõgevamaale. Buss Nissan Pri-
mastar oli varasemalt kasutusel Politsei-ja Piirivalveametis. 

Väljasõitudega tuuakse noortele muuseum veelgi lähemale 
ning tehakse ennetustööd. Sel aastal on käidud juba Tartu-
maal, Harjumaal, Võrumaal, Valgamaal, Raplamaal ja palju-
des muudes kohtades. Politseimuuseum tuleb välja ennetus-
teemaliste programmidega ka erinevatele suurüritustele, 
lastelaagritesse kui firmapidudele.

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Teraskatus OÜ
Jaama pst 6, Rakvere
Tel 5559 6270
     5565 3842

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

Ruukki katus - lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada!

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuses

100% Eesti sealihast
värske sealiha, kotletid, snitslid

uus lihapood

Klassikaline seapraad
2,50 /kg€

TEHNOÜLEVAATUS

KORDUSÜLEVAATUS TASUTA

Lepna tee 1, Rakvere, Egesten OÜ Tel 55595857 53488919 3258924

PARIM KVALITEET

MÜÜA
3 MEETRIST
KÜTTEPUUD
koos transpordiga

Helistada 8-17

NB! Hinnad head
Kogused al 5tm

Tel 5900 0140

LÕPUMÜÜK

KUNI –80%

M

www.tea.ee

kuni 24. märtsini


	kul1703001
	kul1703002
	kul1703003
	kul1703004
	kul1703005
	kul1703006
	kul1703007
	kul1703008
	kul1703009
	kul1703010
	kul1703011
	kul1703012
	kul1703013
	kul1703014
	kul1703015
	kul1703016
	kul1703017
	kul1703018
	kul1703019
	kul1703020

