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MAKO ABI OÜ
KODUHOOLDUSTEENUST

Olles olukorras, kus Teie lähedane ei saa enam hakkama ilma
kõrvalise abita ning lähedased elavad kaugel või on hõivatud
töö ja perega selliselt, et ei olda võimelised osutama vajalikku
abi ja hooldust oma memmele ja taadile, siis pakub

andes neile võimaluse olla edasi oma koduses ja
harjumuspärases keskkonnas, pakkudes teenust
kodumajapidamise korrastamisel, isikuabi,
abi saatmisel, poes sisseostude tegemisel.
Aitame Teie eakatel pikemalt toime tulla
igapäevaeluga, andes rohkem vabadust lähedastele.

Teenust osutame vastavalt kliendi soovile, kas tunnipõhiselt või
E-R 8 tundi päevas. Hea alternatiiv hooldekodule!

Selleks, et saaksime osutada just Teile vajalikku abi, saatke kiri info@makoabi.ee
või helistage E-R 9.00-16.00, tel. 56999436 või 56900692. Asume Lääne-Virumaal,
Tapal. Koduleht www.makoabi.ee Teenus ja hind kujunevad vastavalt Teie soovitud
vajadustele ja omavahelistele kokkulepetele. Ko
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LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!

diivanvoodi
voodimehhanismiga + 
tugitool + reguleeritav 
tugitool elektri süsteemiga3+1+1

989.-
-25%

1413.-

nurgadiivan + laud + 
tumba + järi

235*172*95 (210*165)

kahe pesukastiga

599.-
567.-

-25%

425.-

169.-

SUPERHIND!

KÖÖGIMÖÖBEL

 149.-

LASTEVOODID

SUPERPAKKUMISED!

DELFIN

FORMULA
SUPERHIND!

SUPERHIND!

299.-
399.-

 119.- 269.-

229.-

339.-

-25%

-20%

-30%

-20%

-20%

479.-

424.-

287.-

kööginurk

285.- 199.-

ARVAMUS

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

Peatoimetaja
Katrin Kivi, 322 5090
katrin.kivi@kuulutaja.ee

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

Müügikonsultant
Kairi Kreis, 322 5093
kairi.kreis@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla
Kairi Kreis
kuulutus@kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud 
E-R 9-17
Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 
5093 või e-postiga kuulutus@
kuulutaja.ee. 

U ue seaduse kohaselt 
on korteriühistu kõr-
geim organ korterio-

manike üldkoosolek, millele 
kohaldatakse lisaks uues sea-
duses sätestatule ka mittetu-
lundusühingute seaduse sät-
teid, sealhulgas mittetulun-
dusühingu liikmete üldkoos-
oleku kohta sätestatut.

Korteriomanike üldkoos-
olek on otsustusvõimeline, 
kui sellel osalevatele korte-
riomanikele kuulub üle poole 
häältest ja üle poole kaaso-
mandi osadest, kui põhikirja-
ga ei ole ette nähtud teisiti. 
Kui põhikirjas soovitakse 
kehtestada teistsugused koos-
olekutel osalemise ja otsus-
tusvõimelisuse kriteeriumid, 
siis seadus annab selleks või-
maluse.

See seadusesäte võiks olla 
mõttekohaks juba toimivatele 
ühistutele, kui hakatakse läbi 
vaatama ja kaasajastama oma 
kehtivaid põhikirju. On ju 
tihti korteriühistud hädas 
üldkoosolekul osalemise ak-
tiivsuse ja kvooruminõuete-
ga.

Kui korteriomanike üld-
koosoleku päevakorras on 
põhikirja muutmine, majan-
duskava kehtestamine või 
majandusaasta aruande kin-
nitamine, tuleb koosoleku 
teates märkida koht, kus on 
võimalik nende dokumenti-

dega tutvuda ja dokumenti-
dega tutvumise kord.

Erinevalt varasemast on 
uues seaduses säte, et kui kor-
teriomanik on teatanud kor-
teriühistule oma elektron-
posti aadressi, tuleb korterio-
manike üldkoosoleku teade ja 
dokumendid saata sellele aad-
ressile.

Otsustamine 
üldkoosolekut
kokku kutsumata

Seaduse kohaselt on korte-
riomanikel õigus võtta otsu-
seid vastu korteriomanike 
üldkoosolekut kokku kutsu-
mata. Sellisel juhul saadab ju-
hatus otsuse eelnõu kõigile 
korteriomanikele, määrates 
tähtaja, mille jooksul peab 
esitama selle kohta oma sei-
sukoha. Kui korteriomanik ei 
teata seda nimetatud tähtaja 
jooksul, loetakse, et ta hääle-
tab otsuse vastu. Otsus loe-
takse vastu võetuks, kui selle 
poolt on antud üle poole kor-
teriomanike häältest, kui põ-
hikirjaga ei ole ette nähtud 
suurema häälteenamuse 
nõuet. See on taas koht, kus 
võib oma maja eripärad läbi 
mõelda.

Selliselt läbi viidud koos-
oleku hääletustulemuste koh-
ta koostab juhatus hääletus-
protokolli ja saadab selle vii-
vitamata korteriomanikele. 

Hääletusprotokolli kantakse 
korteriühistu nimi ja asu-
koht, samuti protokollija ni-
mi ja vastuvõetud otsused 
koos hääletamistulemustega, 
sealhulgas otsuse poolt hääle-
tanud korteriomanike nimed. 
Samuti otsuse suhtes eriarva-
musele jäänud korteriomani-
ku nõudel tema eriarvamuse 
sisu ning muud hääletamise 
suhtes olulise tähtsusega asja-
olud. Kusjuures korterioma-
nike seisukohad peavad ole-
ma hääletusprotokolli lahuta-
matuks lisaks.

Hääleõigus 
üldkoosolekul

Korteriomanike üldkoos-
olekul annab iga korterio-
mand ühe hääle. Korteriühis-
tu põhikirjaga võib ette näha, 
kas igal korteriomanikul on 
üks hääl sõltumata talle kuu-
luvate korteriomandite ar-
vust või määrab häälte arvu 
korteriomandi kaasomandi 
osa suurus. Ka seda põhikirja 
reguleerida antud võimalust 
on oluline silmas pidada ja 
oma majas häälte arvu kuju-
nemine kokku leppida.

Korteriomanike üldkoos-
olekul osalemiseks õigustatud 
korteriomanike ring määra-
takse üldkoosoleku päeval 
enne üldkoosoleku algust. 
Korteriomanikul ei ole hääle-
õigust juhul, kui otsustatakse 

tema vabastamist kohustusest 
või vastutusest. Hääleõigust 
ei ole ka siis, kui otsustatakse 
tema ja korteriühistu vahel 
tehingu tegemist või temaga 
õigusvaidluse pidamist ning 
selles tehingus või õigusvaid-
luses korteriühistu esindaja 
määramist. Õigus hääletada 
puudub ka siis, kui otsusta-
takse küsimusi, mis puuduta-
vad korteriomaniku või tema 
esindaja juhatuse liikmena te-
gutsemise kontrollimist või 
hindamist.

Üldkoosolekul võib osaleda 
korteriomanik ise või tema 
esindaja, kelle esindusõiguse 
olemasolu on kirjaliku doku-
mendiga (volitusega) tõenda-
tud. Esindaja osavõtt üld-
koosolekust ei võta korterio-
manikult õigust osaleda. Kor-
teriühistu põhikirjaga võib 
ette näha sama isiku poolt 
esindatavate korteriomanike 
ülemmäära. Ka see on oluline  
läbi mõelda, sest praktikas 
võib kujuneda olukord, kus 
üldkoosolekul osalevad vaid 
üksikud korteriomanikud, 
käes peotäite viisi volitusi.

Uue üldkoosoleku 
kokkukutsumine

Kui korteriomanike üld-
koosolek on otsustusvõime-
tu, kutsub juhatus sama päe-
vakorraga kokku uue üld-
koosoleku, mis on otsustus-

võimeline osalejate arvust 
olenemata. Sellele asjaolule 
tuleb üldkoosoleku kutses 
viidata.

Uue üldkoosoleku kokku-
kutsumise teade saadetakse 
otsustusvõimetuks osutunud 
üldkoosoleku toimumisest 
arvates kümne päeva jooksul, 
ent mitte varem kui kahe 
päeva pärast.

Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute Liidu 

juhatuse esimees

Korteriühistud muutuste tuules VI
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MÕNE REAGA

Tapa kaitseväelinna-
kus on valmimas 16 
hoonet, muuhulgas 
Eesti suurim söökla, 
mis võimeline päevas 
toitlustama 3200 ini-
mest ning kolm 300 
majutuskohaga nuti-
kat kasarmut.

Liisi Kanna

Nädala alguses Tapa kaitse-
väelinnakus toimunud sari-
kapidu märkis ehituse jõud-
mist uude etappi. Kaitsemi-
nister Margus Tsahkna nen-
tis, et linnaku laiendused on 
aset leidnud lühikese aja 
jooksul. „Näeme, et Eesti on 
võimeline väga kiiresti aren-
dama taristut kõige kaasaeg-
semal moel, et võtta vastu 
oma liitlasi.“

Tsahkna sõnul on linnaku 
laiendus kaitsevaldkonna vii-
mase aastakümne suuremaid 
ehitusprojekte, mis on nii 
mahult kui ka komplitseeri-
tuselt võrreldav Ämari len-
nubaasi ehitusega. Tapa kait-
seväelinnakus on valmimas 
16 hoonet, kus on kokku 37 
000 ruutmeetrit pinda. Lin-
naku ehitusse investeeritud 
summa jääb suurusjärku 40 
miljonit eurot.

Rakveres hakkab asu-
ma geoloogiateenistus

Majandus- ja taristumi-
nister Kadri Simson allkir-
jastas käskkirja, millega 
luuakse alates 2018. aasta 
1. jaanuarist Majandus- ja 
Kommunikatsiooniminis-
teeriumi hallatav riigiasu-
tus Eesti Geoloogiateenis-
tus.

Ühtlasi volitas minister 
ministeeriumi kantslerit 
viima läbi avaliku konkursi 
teenistusele juhi leidmi-
seks. Geoloogiateenistus 
saab endale kaheksaliikme-
lise alalise nõukogu, kuhu 
hakkavad kuuluma minis-
teeriumite, teadlaskonna ja 
tööandjate esindajad.

Geoloogiateenistus hak-
kab asuma Rakveres. Kok-
ku hakkab uues teenistuses 
tööle 50 inimest.

Eesti Geoloogiateenistu-
se põhiülesanneteks on 
geoloogiline kaardistami-
ne, maapõuealaste andme-
pankade pidamine, hüdro-
geoloogiline seire, ranni-
kute ja seismoseire geoloo-
gia valdkonna uuringute 
teostamine, kompetentsu-
se arendamine ning valit-
susele ettepanekute tege-
mine maapõue uurimise ja 
kasutamise valdkonnas.

Kuulutaja

Kaitseväes peeti sarikapidu
Sarikapeol olid kombekohaselt üles seatud ka 
pärjad, millest ühe võttis maha kaitseminister 
Margus Tsahkna (paremal) ning teist käis kolme-
korruselise kasarmu katuselt alla toomas NATO 
lahingugrupi ülem, Ühendkuningriigi kolonel Gi-
les Harris. 

Foto: Liisi Kanna

Valmivate ehitiste seas on 
Eesti suurim toitlustuskomp-
leks, kolm kasarmut, kuus 
hooldus- ja õppehalli, viis 

varjualust, lisaks teenindavad 
hooned ja rajatised, näiteks 
alajaam ja pesula, samuti teed 
ja platsid. Kasarmutes on iga-

ühes 300 majutuskohta ning 
30 töökohta, söökla on suute-
line toitlustama päevas 3200 
inimest.

Kaitseministri sõnul pakub 
valmiv taristu nutikaid lahen-
dusi, arvestatud on kõiki 
valdkonnaspetsiifilisi ülesan-
deid. Kasarmud toetavad iga-
külgselt sõdurite teenistust – 
kogu majutus, õppetöö ja va-
rustus on ühes hoones -, aga 
ka vaba aja veetmist.

„Võin julgelt öelda, et see 
on üks Euroopa, kui mitte 
maailma, kõige innovaatilise-
maid ja modernsemaid sõja-
väe linnaosasid üldse. Nii Lä-
tist, Leedust kui Soomest 
käiakse neid kasarmuid kade-
dusega piilumas, anname nei-
le oma kogemuse edasi. See 
on sõjaväelinnaku viimane 
sõna!,“ märkis Tsahkna ning 
rõhutas, et kasarmud on meie 
endi arhitektide disainitud ja 
projekteeritud.

1. jalaväebrigaadi ülem, ko-
lonelleitnant Veiko-Vello 
Palm lisas, et ka seni kasutu-
ses olevad hooned on liitlas-
tele väga hea mulje jätnud. 
„Varasematel aastatel tehtud 
töö on olnud esmaklassiline 
ja liitlased on olnud vaimus-
tuses. Loodan, et sarikapidu 
meeldib ehitajatele ning ka 
need hooned tulevad suure-
pärased,“ muheles Palm.

AS Nordecon juhatuse liige 

Erkki Suurorg nentis sarika-
peol, et ehitustöö on olnud 
nende jaoks erakordne. „Ühe-
aegselt valmib komplektne 
linnak ja seda niivõrd lühike-
se aja jooksul.“ Ta lisas, et 
märkimisväärne ja teatud 
mõttes sümboolne on ka asja-
olu, et objektil teevad samal 
ajal tööd kaks ehitusala suurt 
konkurenti – Nordecon ja 
Merko Ehitus.

Ehitajad on lubanud, et 
hooned valmivad peamiselt 
augustis ja septembris, viima-
ne ehitis peab valmis olema 
oktoobriks. „Meie jaoks on 
ülimalt oluline, et hooned 
valmiksid õigeaegselt, sest 
ootame siia pea tuhandet aja-
teenijat, kes 1. oktoobrist 
hakkavad nii juba olemasole-
vates kui ka uutes kasarmutes 
elama,“ rõhutas brigaadiülem.

Lisaks ehitatavatele hoone-
tele valmib aprillis konteiner-
linnak liitlasüksuste tarbeks, 
kus hakkab paiknema üle 100 
staabi-, meditsiini- ja toetus-
konteineri. Kokku saab sügi-
sel olema Tapa sõjaväelinna-
kus 8 kasarmut, neist 3 on ka-
vandatud liitlaste käsutusse.

Ehitustegevus Tapa sõja-
väelinnakus jätkub 2018. aas-
tal, mil valmivad veel kaks 
kasarmut ning toetusrajatised 
tehnika hoolduseks ja välja-
õppeks.

KODUMAINE TALUTOIT JA PÕNEVAD 

MAITSED KAUGEMALT!

TELEFON / E-POST

NIMI

HÜVA PAKKUMINE IGA PÄEV
LÕIKA KUPONG VÄLJA JA SAA SOODUSTUSI:

 tule Põhjakeskusesse ja esita kupong kauplejale

 saa iga päev erinev soodustus ja võida rikkalik hüva söögi korv

Kõikide osalejate vahel loosime 29. aprillil kell 14.00 välja rikkaliku toidukorvi, mille on 
põnevate maitsetega komplekteerinud Hüva Söögi Laat! 

Lisaks loosime üllatusauhindu nende vahel, kes kasutavad soodustusi kõikidel päevadel. 

Palun tooge kontaktandmetega täidetud kupongid 
Põhjakeskuse aatriumis olevasse loosikasti hiljemalt 29.04.2017 kell 12.00.

Lisainfo ja reeglid: www.pohjakeskus.ee

MEIERANNA 
KALAPOOD

Lahtine ja 
maitseainetega 

suitsulatikas

-30%

LAUPÄEV

22. aprill

SUBWAY 
VÕILEIVAPOOD

Osta SUB! 

Uus imemaitsev 

karamelliküpsis

kingituseks!

PÜHAPÄEV

23. aprill

BABYBACK 
RIBS & BBQ

Kõik 

BBQ road 

-20%

ESMASPÄEV

24. aprill

MATSIMOKA 
BUTCHERY

Toorvorstid

3,36 €/pk 4,80 €/pk

TEISIPÄEV

25. aprill

KOHVIK 
PUHKEPAIK

Fritüüritud 
pelmeenid

hapukoore ja 
toorsalatiga 

3,00 € 4,30 € 

KOLMAPÄEV

26. aprill

NELJAPÄEV

SÕÕRIKU-
MEISTRID

Sõõrikud

-25%

27. aprill

VEIND & 
MAITSEAINED

Maitseainete
ostult

allahindlus

1 €

REEDE

28. aprill



Kuulutaja reede, 21. aprill 20174 KRIMI

MUST KROONIKA

J ärgneva kolme aasta 
jooksul plaanib Politsei- 
ja Piirivalveamet (PPA) 

suurendada piirkonnapolit-
seinike arvu 45 võrra ja seda 
peamiselt maapiirkondades. 
Lääne-Virumaal lisandub 
kolm korravalvurit praeguse-
le kuuele.

Kui praegu on piirkonna-
politseinikke kokku 126, siis 
kolme aasta jooksul tõuseb 
nende arv 171ni. PPA enne-
tuse ja süüteomenetluse bü-
roo juhtivkorrakaitseametnik 
Kalvi Almosen ütles, et seni 
pole täpsed piirkonnad, kus 
uued ametnikud tööle asuvad, 
veel kindlaks määratud. „Po-
litsei- ja Piirivalveameti ees-
märgiks on, et igal kohalikul 
omavalitsusel oleks vähemalt 
üks piirkonnapolitseinik. 
Kindlasti sõltuvad uued töö-
piirkonnad ka käimasolevast 
haldusreformist,“ selgitas Al-
mosen.

Piirkonnapolitseinike paik-
nemine on korraldatud terri-
toriaalsel põhimõttel. „Oleme 
Eesti jaganud 120 piirkon-
naks, kus konstaablid tööta-
vad. Teeme ümberkorraldu-
sed ning uute ametnike lisan-
dumisel saab piirkondi olema 
150. Seega jäävad konstaabli-
te hallata väiksemad piirkon-
nad,“ rääkis Almosen.

Piirkonnavanematelt ooda-
takse seoses muudatustega pi-
kemaajaliste eesmärkide püs-
titamist, konstaablite koordi-
neerimist ja jätkuvalt aktiiv-
set ennetustööd. Piirkonna-
politseinike värbamiseks 
kuulutatakse välja konkursid 
ning ametikohtadele on oo-
datud inimesed, kes piirkon-
da hästi tunnevad.

Maksu- ja Tolliamet (MTA) võttis taas kord ette Ida-Vi-
rumaa ning märtsi lõpus ja aprilli alguses tegid tolliametni-
kud Kohtla-Järvel kaheksa läbiotsimist, mille käigus avastati 
kokku 114 980 salasigaretti ja mõned liitrit puskarit.

MTA liikuvkontrolli talituse juhi Tiit Kõluvere sõnul 
näitas järjekordne läbiotsimiste laine, et salakaubandus ei 
ole kuhugi kadunud, vaid on muutunud varjatumaks. „Ai-
nuüksi käesoleva aasta esimese kolme kuuga konfiskeeris 
liikuvkontrolli talitus üle miljoni salasigareti, kaks tuhat 
karpi mokatubakat ja tuhande liitri jagu salaalkoholi,“ lisas 
Kõluvere.

Suureks abiks salakaubitsejate väljaselgitamisel on kohali-
kud elanikud, kelle vihjed aitavad müügikohti paljastada. 
Kõluvere rääkis, et näiteks mõnede kortermajade akende all 
käib pidev kaubitsemine ning sama maja elanikud ei soovi 
lihtsalt oma kodu lähedale sellist tegevust. Võõraste inimes-
te külaskäikude järel hakkavad trepikodadest-keldritest ka-
duma jalgrattad, kelgud ja isegi lapsevankrid.

Salakaubamüüjad ei hoia enam kodus suurt kogust kaupa. 
Kraamist piisab vaid päevaks-paariks ning seejärel käiakse 
mujal asuvatest  peidikutest juurde toomas. Kuigi müügi-
kohtadest leitakse vaid väikestes kogustes salakaupa, siis 
operatiivtöö käigus jõutakse juba vaheladudeni ning sealt 
edasi hulgikaupmeesteni.

Kõluvere sõnul lisandub harva uusi salakaubamüüjaid, 
enamasti on ikka tuttavad näod, keda on sarnase tegevuse 
eest juba korduvalt karistatud. Näitena tõi ta isiku, kelle 
juures viidi ainuüksi eelmisel aastal läbi viis läbiotsimist ja 
iga kord leiti keelatud kaupa.

„Enamjaolt on tegemist üle keskea jõudnud inimestega, 
kes ei käi tööl, sageli saavad invaliidsuspensioni või toime-
tulekutoetust,“ kirjeldas talituse juht inimesi, keda tol-
liametnikud on hangeldamiselt tabanud.

Salakaubitsejatele on määratud kümnete tuhandete euro-
de eest trahviotsuseid, kuid need jäetakse maksmata ja te-
gutsetakse edasi.

Lisaks kiitis Kõluvere koostööd Politsei- ja Piirivalveame-
ti töötajatega, tänu kellele tabatakse samuti hulgaliselt sala-
kaupa. Viimatise näitena tõi talituse juht välja nädalavanuse 
juhtumi Lõuna-Eestist, kus piirivalvurite tabatud sõidukist 
leiti 60 000 salasigaretti.

Kaius Mölder

Politseinikke tuleb 
piirkondadesse juurde

Korravalvurite arvu suu-
rendamiseks on eraldatud 6 
miljonit eurot, mis peaks nel-
ja aasta vältel katma uute töö-
tajate palkamisega seotud ku-
lud, arvestades korrakaitsjate 
palkade senist taset. Esime-
seks aastaks on eraldatud 2 
miljonit eurot, järgnevatel 
aastatel on vajaminev summa 
1,3 miljonit eurot. Need sum-
mad katavad ametnike kooli-
tuste ja töövahendite kulud, 
ametikohtadega kaasnevaid 
püsikulud ja palgad. Esime-
seks aastaks on eraldatud 
täiendavad vahendid, et katta 
töökohtade loomisega kaas-
nevad kulud.

Lisaks piirkonnapolitseini-
ke arvu suurendamisele näeb 
PPA kava ette märgatavalt 
tugevdada kiirreageerijate 
võimekust. Kiirreageerijate 
arv tõuseb järgneval kolmel 

aastal seniselt 75lt 150le, kus-
juures üksused luuakse ka 
piirkondadesse, kus neid seni 
pole olnud. Kiirreageerimi-
süksused lisanduvad Ida ja 
Lääne prefektuuri.

„Kiirreageerijate arvu suu-
rendamisele 75 võrra kulub 
nelja aasta jooksul 15,5 miljo-
nit eurot. See summa on 
mõeldud varustuse soetami-
seks ja uute kiirreageerijate 
väljaõppeks,“ rääkis PPA pea-
direktor Elmar Vaher.

Vaher lisas, et esimesel aas-
tal kulub ühe kiirreageerija 
kohta töötasule 24 000 eurot 
ning varustusele 30 000 eu-
rot. Igal järgneval aastal on 
need kulud ühe kiirreageerija 
kohta vastavalt 24 000 ja 12 
000 eurot.

Kaius Mölder

Rakvere politseijaoskond. 
Foto: Liisi KannaPidev salakaubaäri 

ajab kohalikud närvi

TULEKAHJUD
19. aprillil kell 17.49 tea-

tati häirekeskusele tule-
kahjust Rakke vallas Rakke 
alevikus. Sündmuskohale 
saabudes selgus, et põles 
kulu ja sodi vana lubjaahju 
kõrval. Põleng kustutati 
kell 18.14.

19. aprillil kell 18.59 said 
päästjad väljakutse Rakve-
re linna Pikale tänavale, 
kus põles Rakvere spordi-
keskuse taga asuva maha-
jäetud hoone pööning. 
Päästjad kustutasid tule-
kahju kella 19.33ks.

18. aprillil kell 13.28 tea-
tati häirekeskusele tule-
kahjust Vinni vallas Vinni 
alevikus Farmi tänaval, kus 
põles plastmass ja muu so-
di. Ühtegi inimest kohal ei 
olnud. Päästjad kustutasid 
põlengu ning edastasid in-
fo keskkonnainspektsioo-
nile.

18. aprillil kell 13.28 said 
päästjad väljakutse Vinni 
valda Roela alevikku Allika 
tänavale, kus soojamüüris 
tekkis hõõgpõlemine. 
Päästjate saabumise hetkel 
oli see juba kustunud, 
päästjad kontrollisid olu-
korda.

18. aprillil kell 4.58 tea-
tati häirekeskusele, et Lää-
ne-Viru maakonnas Väi-
ke-Maarja vallas Simuna 
alevikus Allee tänaval on 
tulekahju. Sündmuskohale 
saabudes pidid päästjad 
korterisse sisenemiseks 
ukse maha lõhkuma, sest 
korterielanik ust ei avanud. 
Selgus, et naisterahvas jäi 
alkoholijoobes suitsuga 
voodis magama ning mad-
rats läks põlema. Päästjad 
viskasid põleva madratsi 
rõdu ukse kaudu õue ja 
tuulutasid ruumid. Korte-
ris ei olnud suitsuandurit.

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

rakvere@glasaken.ee
tel: 601 4195
mob: 5373 1614

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17
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V äike-Maarja Põllu-
meeste Selts käivitas 
möödunud aasta no-

vembris loengute sarja, mida 
nad isekeskis kutsuvad õhtu-
kooliks. Hooaja lõpusõna an-
takse Hendrik Toompere 
juuniorile.

Esimene külaline oli Eesti 
Kosmoseagentuuri juht Ma-
dis Võõras, detsembris näitle-
ja ja lavastaja Toomas Suu-
man, jaanuaris fotograaf Tiit 
Blaat, veebruaris loodus- ja 
rännumees Indrek Rohtmets 
ja märtsis koorijuht ja kont-
ratenor Ka Bo Chan. Lisaks 
toimus märtsis ka Rail Balticu 

teemaline õhtukool, kuhu 
olid palutud nii ametlikud isi-
kud kui kodanikuaktivistid.

„Mõte oma õhtukool teha 
tekkis ETV-st ööülikooli vaa-
dates,“ selgitas ettevõtmise 
eestvedaja Sven Kesler. „Õh-
tukool sellepärast, et kunagi 
omandati sellenimelises asu-
tuses „nõukaajal“ pooleli jää-
nud keskharidust. Eks meiegi 
õhtukool on enesetäiendami-
se ja silmaringi laiendamise 
ideest kantud.“

Kesleri sõnul soovisid nad 
eelkõige tutvustada omakan-
dist pärit huvitavaid inimesi 
või neid, kes on piirkonnaga 

Põllumeeste õhtukoolist saab traditsioon

seotud.
Ettevõtmine on tegijate 

jaoks osutunud edukaks. „Õh-

tukoolile on tekkinud püsiv 
väike sõpruskond,“ märkis 
Kesler. „Suurimad auditoo-
riumid on olnud kolmeküm-
ne ja väiksemad kümne rin-
gis. Tööd on aga küllaga.“

„Minu unistuseks on, et õh-
tukool ka noorte seas huvitav 
oleks, õpetajatest rääkimata,“ 
märkis ta. „Kuna korraldame 
õhtukooli põllumeeste seltsi-
ga, siis on helistatud ja küsi-
tud arglikult, kas ka teistel on 
võimalik osaleda. Kuulutades 
lisame alati, et kõik on ooda-
tud.“

Kesleri meelest on siin mi-
dagi väga eestlaslikku, kus pi-

gem hoitakse eemale kui ligi 
tullakse. „Hiljem aga kurde-
takse, et maal pole midagi te-
ha ja keegi midagi ei korral-
da.“

„Kes on osalenud, on väga 
positiivset tagasisidet and-
nud, ka esinejad,“ kinnitas ta 
ja rääkis, et kõik toimunud 
sündmused on salvestatud. 
Tehnilistel põhjustel pole 
need veel põllumeeste seltsi 
kodulehelt kättesaadavad, 
kuid idee autor lubab, et lähi-
ajal saavad kõik huvilised 
neid ise kuulata-vaadata.

28. aprillil kell 18 toimub 
Georgi söögitoas selle hooaja 

viimane õhtu - kohtumine 
Hendrik Toompere juuniori-
ga. Õhtu teemaks on „Räägi-
me elust enesest”.

Hendrik Toompere juunio-
ri ema on pärit Ärinalt ning 
seal on nende suvekodu.

Väike-Maarja põllumehed 
plaanivad sündmuste sarjaga 
jätkata. „Uue hooajaga alusta-
me jälle novembris,“ kinnitas 
Kesler. „ Järgmise hooaja esi-
nejate kandidaadid on täna-
seks leitud ning seetõttu võib 
õhtukoolile ennustada pikka 
iga.“

Katrin Kivi

Hendrik 
Toompere 

juunior. 
Foto: Eesti Draamateater

Maavalitsuse hoone 
90. juubeli eel käis 
Kuulutaja külas seal-
setel staažikatel töö-
tajatel, kes meenuta-
sid asutuses toimu-
nud suuremaid muu-
tuseid läbi aastate 
ning jagasid mälestu-
si seoses maavalitsu-
se majaga.

Liisi Kanna

2017. aasta on Lääne-Viru 
Maavalitsusele mitmeski 
mõttes oluline – tähistatakse 
maavalitsuse hoone 90. juu-
belit, möödub 100 aastat Viru 
Maakonnavalitsuse asutami-
sest ning pole saladus, et tä-
navune aasta jääb sellisel ku-
jul maavalitsuste jaoks viima-
seks.

Maavalitsuse pikaaegsemad 
töötajad on selles hoones lei-
ba teeninud ajast, mil toime-
tati Rakvere Rajooni Töörah-
va Saadikute Nõukogude Täi-
tevkomitee nime all. Toona 
kuulus asutuse alla kõiksugu 
eripäraseid osakondasid: tsi-
viilkaitse-, eriside-, plaa-
niosakond, rahvakontroll, 
jne.

Suuremad muutused leidsid 
aset Eesti taasiseseisvusaja al-

guses.
Kui Tiiu Kuus, praegune 

haridus- ja sotsiaalosakonna 
inspektor-vanemspetsialist 
1992. aastal maavalitsusse 
tööle tuli, alustas sotsiaalosa-
kond uues valdkonnas tööd. 
„Omavalitsustes tuli kohapeal 
käia ja olukord endale selgeks 
teha. Põhjus oli selles, et vä-
lismaalt alustati sotsiaalabi 
saatmist ja seda autokoorma-
tena.“

Ka perekonnaseisuametnik 
Eve Prillop meenutas, et teda 
võeti tööle täiesti uudsele 
ametikohale – rahvastikure-
gistri registripidaja. „Üles ha-
kati ehitama elektroonset 
rahvastikuregistrit.“

Prillop rääkis, et tema oli ka 
üks esimesi majas, kes mood-
sama arvuti sai. „Maavalitsu-
sele eraldati selleks tööks ra-
halisi vahendeid. Minul oli 
maja üks parimaid perso-
naalarvuteid.“

Töö iseloomu muutusest 
tõi huvitava näite ka kantselei 
vanemspetsialist Liina Raud-
sepp „Kui vanasti tuli nädalas 
saata umbes 200 paberkirja, 
siis nüüd mõnikord vaid 
kümne ringis.“

Palka käidi 
kotiga toomas

Suur uuendus oli pangaar-
vete avamine, varem käidi as-
ju ikka ajamas pangas koha-
peal. „Kui Ants Leemets tuli 

Maavalitsuse funktsioonid on palju muutunud

maavanemaks, siis ta lõi kor-
ra majja, ütles, et kõik peavad 
pangaarved avama. See oli 
toona väga uudne asi,“ mee-
nutab kantselei vanemspet-
sialist Eda Lauri.

Perekonnaseisuametnik 
Terje Pärnasalu rääkis, et kui 
perekonnaseisuamet asus 
veel Rakveres Laada tänaval, 
siis mindi igal palgapäeval, 
mida oli kaks korda kuus, 
mäest üles raha järgi ja pärast 
jälle alla linna tagasi.

Lisaks märkis Pärnasalu, et 
maavalitsuse hoonesse koliti 
2001. aastal ning esialgu ei ol-
nud kolimise mõte perekon-
naseisuametnikele sugugi 
meelt mööda. „Kui olime en-

nast siia majja sisse sättinud, 
siis saime aru, et tegelikult 
see oli väga hea otsus – saime 
paremad töötingimused, to-
redad kolleegid ja ei olnud 
enam peamajast eemal.“

Ilusaim maavalitsus
Töötajad meenutasid, et 

maavalitsuse hoone eest tuli 
varem paljuski ise hoolitseda, 
pesti aknaid, riisuti hoovi jne.

Juba 1981. aastal maavalit-
suse hoonesse raamatupida-
jaks tulnud Eda Lauri tõi hu-
vitava seiga: „Tegime ise re-
monti. Mäletan, et lakkisime 
linoleumi üle, pärast tuli lakk 
kõik maha ja oli veel kole-
dam.“

„Hoone oli alguses väga 
sünge, pruun linoleum, tu-
medad kardinad,“ meenutas 
Raudsepp. „Nüüd on kõik he-
le ja valge.“

Väike remont toimus juba 
siis, kui maavanemaks oli 
Ants Leemets. Sisearhitekt 
Priit Põldmäe poolt loodi ma-
ja ühtne kujundus - uus kips 
pandi seina, ühesugused lam-
bikuplid ja ühtne värvilahen-
dus.

Suurem renoveerimine lei-
dis aga aset Marko Pome-
rantsi ametiajal. „Majast välja 
me ei kolinud, renoveeriti 
osade kaupa,“ rääkis Lauri.

„Meil on kõige ilusam maa-
valitsuse maja Eestis. Paljud, 

kes siia tulevad, ütlevad, et nii 
armas,“ lisas ta.

Ülesannete 
ümberjagamine

Ka hilisemal ajal on hallata 
olevate tegevuste nimekiri 
paljuski muutunud. „Raske on 
kõiki osakondi välja tuua, 
millal mis olnud on,“ nentis 
Lauri. „Osakondade funkt-
sioonid on muutunud ja ini-
mesed liikunud ühest osakon-
nast teise.“

„Praegu on maavalitsuses 
28 töötajat, veel viis aastat ta-
gasi oli 40,“ rääkis endine 
maavalitsuse kultuuritöö 
spetsialist Pilvi Lepiksoo, kes 
praegu töötab samas hoones 
asuva Rahvakultuuri Keskuse 
rahvakultuuri spetsialistina.

Lepiksoo nentis, et maava-
litsuste sulgemise plaan on 
pikalt teada olnud - ülesan-
deid on ümber jagatud ja teis-
tele asutustele hallata antud.

Mitmed teenused on küll 
maavalitsuse hoonesse jää-
nud, kuid ei ole Lääne-Viru 
Maavalitsuse hallata. Praegu 
tegutsevad majas lisaks maa-
valitsusele ka Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liit, Lääne-Vi-
ru Arenduskeskus, Muinsus-
kaitseamet, Keskkonnainves-
teeringute Keskus, ja Maa-
Amet. Maja haldab Riigi Kin-
nisvara AS.

Tagareas vasakult Tiiu Kuus, 
Eve Prillop ja eesreas vasakult 
Eda Lauri, Liina Raudsepp, 
Pilvi Lepiksoo. 

Foto: Liisi Kanna

Soodsate hindadega müügil

uued STIGA murutraktorid,

muruniidukid, trimmerid,

hekilõikurid, akutooted j.m.

Müügil rikkalik valik heas

korras kasutatud

mootorsaage, võsalõikureid,

muruniidukeid ja

murutraktoreid Husqvarna,

Jonsered j.t.

Asume Rakvere vald Sireli
tee 3 (Tapa teeristis),

tel. 503 7729,
www.saed.ee
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AS Eesti Raudtee võtab konkursi korras tööle 

TEETÖÖLISE,

kelle peamisteks tööülesanneteks on:

Nõudmised kandidaadile:

Pakume:

Kandideerimiseks palume saata CV ja senise töökogemuse kirjeldus 
30. aprilliks 2017

TÖÖ/KOOLITUS

• Otsime matemaatika õpeta-
jat 8. klassi õpilasele Rakveres. 
Tasu kokkuleppel. Tel 5696 
2100

• Vajame müüjat. Tel 5847 1821

• Võtame oma meeskon-
da müügikonsultandi, kes 
valdab eesti ja vene keelt. 
S o b i b  k a  ( ü l i ) õ p i l a s e l e. 
kristo@k-kummid.ee

• Peristein OÜ võtab Rak-
veres tööle C-, E-kategooria 
autojuhi poolhaagisele Eesti 
sisetöödele. peristein@hot.ee, 
tel 517 0260

• Soome fi rma pakub tööd 
kogenud katuseehitaja-
tele. Töökoht on Soomes 
Uusimaa piirkonnas. Te-
gija mehe palk on korralik 
ja vastab Soome ehitus-
ala tingimustele. Lisainfo 
telefonil +372 5816 9972 
või saada CV e-postile 
kattotiimi@kattotiimi.fi 

• Ettevõte otsib oma mees-
konda oskuste ja kogemustega 
tänavakivide paigaldajaid. 
Tööde teostamise piirkond on 
üle Eesti. Tel: +372 53 477 840

• ERN OÜ pakub tööd ül-
d e h i t a j a t e l e .  C V  s a a t a 
ern@online.ee. Tel 5382 3396

• Firma võtab tööle üldehita-
jaid. Tel 5668 5343

• Vajan vannitoa siseviimist-
lejat ja pakkuda teisi sisere-
monditöid kahele, kes saavad 
töödega kohe alustada ja tööta-
vad iga tööpäev 8 tundi päevas. 
Tel 5812 6244

• Pakkuda tööd võsalõika-
jatele. Heale töömehele hea 
palk. Kui oled huvitatud saada 
e-mail tanel@saemees.ee või 
helista numbril 528 6976

• Sõiduautode avariiremondi-
ga tegelev ettevõtte Heimarus 
OÜ otsib Kadrina töökotta 
autopesijat-rehvitehnikut. 
Lisainfo tel 552 1733

• Vajame maale (20km Rak-
verest) majapidamisabilisi 
(mees, naine või perekond). 
Tel 5621 0438

• Mullamäe Farm (lihavei-
sed) pakub tööd farmitrakto-
rist-karjakule. Väljaõppe või-
malus kohapeal. Tel 5900 0140

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Kogemustega ja kohusetund-
lik kojamees-majahoidja soo-
vib leida tööd. Tel 5565 4047

• 36aastane mees otsib B-kat. 
juhina tööd. Tel 5193 3110

• Meesterahvas otsib 0,5 
kohaga tööd. Tel 5550 5148

• Kutsume teid peagi algavatele 
hispaania keele kursustele. 
Tunnid toimuvad neljapäeviti 
Rakvere Kultuurikeskuse 
ruumides (Kreutzwaldi 2, 
Rakvere). Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com
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Kandideerimiseks saada meile oma 
CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile 
info@r-takso.ee või helista tel. 53417533

BUSSIJUHT - 
KLIENDITEENINDAJAT

Ootame oma meeskonda sõbralikke 
ja esinduslikke bussijuhte, 

kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui

- Sul on tahe töötada bussijuhina
- Sa omad kehtivat D-kat. juhiluba ja 

kutsetunnistust
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt (vähemalt B1 tase)

R-Takso OÜ otsib oma meeskonda

Kandideerimiseks saada meile oma 
CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile 
info@r-takso.ee või helista tel. 53417533

TAKSOJUHTI
Ootame oma meeskonda sõbralikke 

ja esinduslikke taksojuhte, 
kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui

- Sul on tahe töötada taksojuhina
- Sa omad kehtivat B-kat. juhiluba ja 

kutsetunnistust
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt (vähemalt B1 tase)

R-Takso OÜ otsib oma meeskonda

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat 05.05 ja 17.05
B-kat e-õpe 11.05 ja 01.06

Esmaabi koolitus 29.04
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Rakvere, Posti 25. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•

algab 6.05 kell 10.00

• algab 8.05 kell 18.00

• algab 3.05 kell 18.00

• algab 6.06 kell 18.00

• algab 6.06 kell 18.00

• algab 25.05 kell 18.00

Veoauto-, takso- ja bussijuhi ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

A-kategooria koolitus

(35 ja 70h)

(buss)

(traktor)

(e-õpe)

YA Rakvere Vaala Apteek pakub tööd

PROVIISORILE ja FARMATSEUDILE

Ootame Sind kandideerima:

• kui tunned rõõmu õpitud erialast

• teed oma tööd südamega

• oled empaatiline ja Sulle meeldib

inimesi aidata

CV koos palgasooviga saada karmen@ya.ee

Küsi lisa 5076304

Kas Sulle
meeldib
kirjutada?
Sind huvitab, mis
maailmas toimub?
Tahad lisaraha
teenida?

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

Aaspere Agro OÜ Lääne-
Virumaal otsib oma

meeskonda

Töötajalt eeldame
algtasemel arvutioskust ja

head töötahet. Pakume
konkurentsivõimelist

palka, korteri võimalust,
tänapäevaseid
töötingimusi.

Aaspere Agro OÜ on
kiirelt arenev innovatiivne

ettevõte.

uude
robotiseeritud farmi

OPERAATORIT

Info tel 5757 0088

Vinni Vallavalitsus võtab tööle Pajusti Klubi
(Tartu mnt 11 Pajusti alevik) 

JUHATAJA vaba ametikoha täitmiseks. 

Juhataja eeldatav tööle asumise aeg on 1. juuni 2017.

Esitatavad nõuded:
- varasem kultuuritöö- ja juhtimiskogemus,
- hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, loovus,
- koostöövõimelisus, organiseerimisvõime, analüüsi- ja 
planeerimisoskus, 
- arvutiga töötamise oskus,
- projektide kirjutamise oskus.

Kasuks tuleb:
- huvialaringide juhendamise oskus,
- juhilubade olemasolu, 
- projektide kirjutamise kogemus.

CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, visioon Pajusti klubi 
tegevusest ja motivatsioonikiri, avaldus 
saata 10. maiks 2017 e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee. 
Info tel 325 8657, 5565 9396.
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KOGUPEREÜRITUSE III ETAPP
Kogupereürituse III etapp toimub 23. aprillil kell 12 kogunemisega Rakve-
re Spordikeskuse staadionil. Kavas on spordimängud - mölkly, discgolf, pe-
tanque, murukeegel, täpsusvisked vahenditega, noolevise. Ootame peresid 
osalema ja tutvuma erinevate mängudega. Üritus on tasuta. Kõiki kolmel 
etapil osalenud peresid autasustatakse meenetega-auhindadega. Info Maie 
Tamm, tel 5358 5989

GUSTAVI MAJA
4. mail kell 18 Liis Orava loeng „Alternatiivsed vähiravimeetodid ja im-
muunsüsteemi tasakaalustamine”. Info tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

O KÕRTS
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
22. aprillil „Vanakooli pidu“, DJ Daniel Joy

29. aprillil diskopuldis kruvib tuure DJ Kalle Allik
30. aprillil volbriöö, DJ Martineero

RAKVERE TEATER
21.04. kl 19 Ausammas s. maja (lav. Filipp Los)
22.04. kl 22 RT Jazz Soon” Quartet
27.04. kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Kordemets)

LÄÄNE-VIRUMAA VAEGKUULJATE ÜHING
Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühingu teabepäev toimub 24. aprillil alguse-
ga kell 13 Targas Majas ruumis 114 . Teabepäeva teema on „Oskus elada 
rõõmsamalt“, külalisesinejaks Olli Tõnurist. Ootame ka uusi liikmeid.

ÕIGUSNÕUSTAMINE 
PUUETEGA INIMESTELE TOIMUB
3. mail kell 9 ja 7. juunil kell 9 Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas 

(Lille tn 8).
Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo 
telefonidel 601 5122 või 53 850 005 (SMS). Vajadusel on võimalus kasutada 
nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.
Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Nõustajaks on Hille Raud.

räägin juba edaspidi. 

Kiudained
Süsivesikute juures tuleb 

rääkida ka 
kiudaine-
test, mis 
küll ener-
giat ei an-
na, kuid 
on äärmi-
selt oluli-
sed. Kiu-
dained 
seovad 
organis-
mis liigset 
vett, teki-
tavad pai-
sudes täis-

kõhutunde ning soodustavad 
vitamiinide ja mineraalainete 
paremat imendumist toidust.

Kiudaineid leidub ohtralt 
tatras, tumedas täisteraleivas, 
pruunis riisis, kaerahelvestes, 
köögiviljadest porgandis, 
hernestes, kaalikas, kapsas 
jne. Mida kiudainete rikkam 
on toit, seda kauem püsib 
kõht täis.

Kiudainete rohked toidud 
on ka head abilised nn kiirete 
süsivesikute imendumiskiiru-
se pärssimisel. Kui süüa näi-
teks valget riisi aedviljadega, 
moodustab see hea koosluse 
kiiretest ja aeglastest süsivesi-
kutest, mille tulemusena va-
baneb energia taas aeglase-
malt ja sa ei haara niipea uue 
näksi järele.

Spordiga tegelev inimene 
peaks saama kiudaineid ca 
25-30g päevas.

Millal süsivesikuid 
süüa?

Süsivesikute tarbimine 
võiks olla suurem just päeva 
esimesel poolel ehk hommi-
kul ja lõunal ning ka peale 
trenni, et taastada organismi 
energiavarud. Õhtupoole 
peaks toit sisaldama kiudai-
nete ja valkude rikkamaid toi-

duaineid, kuna siis ei vaja me 
nii palju energiat ja liiga kii-
red süsivesikud võivad päeva-
se kaloraaži valesti hindami-
sel koguneda lisakilodeks. 
Kaalukaotamisel on oluline 
päeva lõpuks toiduga saadud 
energia ja kulutuste vahekord 
– energia defitsiit peab olema 
piisav.

Enne ja peale trenni
Treeningul vajame me 

energiat, et ei kannataks soo-
ritusvõime ja jaksaksime 
trenni lõpuni vastu pidada. 
Enne trenni tuleks süüa ker-
gesti seeditavat toitu ning vii-
mane suurem toidukord 
võiks olla umbes üks-kaks 
tundi enne trenni. Kindlasti 
väldi väga rasvaseid toite 
ning oluline on, et treeningu 
ajal ei oleks magu väga täis. 
Eelistada tuleks komplekssü-
sivesikuid. Sobivad näiteks 
süsivesikud koos valguga, ko-
hupiim puuviljaga, kodujuust 
leivaga jms.

Sõltub küll trennist ja selle 
intensiivsusest, kuid kuna 
peale treeningut on jõuvarud 
üldjuhul otsakorral, võiks ko-
he peale trenni süüa. Valik 
võiks olla sarnane trennieel-
sele söögile ehk sobiks süsi-
vesikud koos valguga, näiteks 
banaan ja maitsestamata jo-
gurt.

Kokkuvõtteks
Organismi energiaga varus-

tamiseks on sobivad nii tärk-
lis kui suhkur, kuid suurema 
osa süsivesikutest peaks spor-
diga tegeleja saama just tärkli-
sena. Sellised toiduained - te-
ravili, kartul, aedvili - sisalda-
vad enamasti ka sportijale va-
jalikke mineraalaineid, vita-
miine ja kiudaineid. Maiustu-
sed ja viinamarjasuhkur pole 
soovitavad, sest võivad esile 
kutsuda hoopis olulise töö-
võime languse.

sel hakkab kogunema nahaa-
lune rasv.

Tarvitades pidevalt kõrge 
GIga toiduaineid, pead ka pi-

devalt sööma, 
kuna energia 
saab otsa. Sel-
le tulemusena 
näksid sageli 

midagi magusat, insuliini 
produktsioon saab uue hoo ja 
oled nö lõksus. Lisaks tekib 
olukord, kus keha ei võta ta-
gavararasvasid kasutusele. 
Sageli tekib ka närvilisus ja 
väsimus. Kehakaal tõuseb.

GI tabeleid leidub interne-
tis ohtralt, mõned näited 
toon siiski selguse huvides 
välja. Madala GIga on liitsüsi-
vesikuid, mis sisaldavad ka 

rohkelt kiudaineid, näiteks 
õunad, ploomid, herned, oad. 
Kõrge GIga on muuhulgas 
sai, rosinad, valge riis, šoko-
laad ja 
muud 
maiustu-
sed ning 
töödeldud 
toidud. 
Siinkohal 
peaks 
mainima, 
et töötle-
mise käi-
gus kao-
vad toi-
dust nii 
vitamiinid 
kui ka mi-
neraalaineid, mille olulisusest 



Sven Hõbemägi tervisenurk

Makrotoitainetel – süsive-
sikud, valgud, rasvad – on or-
ganismis oluline roll. Nende 
tarbimise piiramine, näiteks 
äärmuslike dieetidega, võib 
tekitada pöördumatut kahju. 
Päevasest kaloraažist peavad 
moodustama süsivesikud 50-
60% (suurte koormustega 
treenijatel isegi 65-70%), ras-
vad 25-35% ja valgud 10-20%.

Järgnevates lugudes selgi-
tan, kus nimetatud totiaineid 
saab ning kuidas mõjutavad 
eri allikatest saadud toitained 
treeningut ja eesmärkideni 
jõudmist. Seekord peatun pi-
kemalt süsivesikutel.

Energia saamine 
süsivesikutest

Süsivesikud, mis peavad 
moodustama päevasest ka-
loraažist üle poole, on inime-
se peamiseks energiaallikaks. 
Õige tarbimise korral peaksid 
süsivesikud andma piisavalt 
jõudu nii tavatoiminguteks 
kui treeninguteks. Süsivesi-
kuid vajab suures koguses ka 
näiteks aju.

Süsivesikud jagunevad ka-
heks: kiiresti imenduvad liht-
süsivesikud ja aeglaselt imen-
duvad liit- ehk komplekssüsi-
vesikud.

Lihtsüsivesikud on näiteks 
glükoos ja fruktoos ning neid 
leidub rohkelt mees, suhkrus, 
valges riisis jms. Nendest va-
baneb energia väga kiiresti 
ehk organism saab seda suh-
teliselt kiiresti kasutama ha-
kata - tekib ruttu täiskõhu 
tunne, kuid samas läheb kõht 
ka ruttu 
tühjaks.

Liitsüsi-
vesikud 
on näiteks 
tärklis 
(taimne), 
mida leidub rohkesti tatras, 
leivas, kartulis, pruunis riisis 
jne ning glükogeen (loomne). 
Nendest energia kättesaami-

seks läheb organismil kauem 
aega ja seega püsib ka kõht 
kauem täis. Siit nipp: kaalu-
kaotaja menüüsse peaksid 
kuuluma pea-
miselt liitsüsi-
vesikud.

Kuidas ar-
vutada ka-
loraažist sõltuvalt süsivesiku-
te kogust? Kui sinu päevane 
kaloraaž on näiteks 2500 kcal, 
peaksid süsivesikud moodus-
tama umbes 1250 kcal. See 
arv tuleb jagada neljaga, sest 
1g süsivesikuid annab 4 kcal, 
nii saame päevaseks koguseks 
312 g süsivesikuid.

Kui treenid mõõdukal 
koormusel, siis võiks menüüs 
olla süsivesikuid 5-7g kehaki-
logrammi kohta (g/kg) ehk nt 
70kg kaaluv inimene võiks 
päevas saada 350-490 g süsi-
vesikuid, suurt vastupidavust 
nõudvatel treeningpäevadel 
aga lausa 8-10g/kg.

Glükeemiline
indeks ja insuliin

Kõige parem abimees süsi-
vesikute valikul on glükeemi-
line indeks (GI). Mida kõr-
gem on GI, seda kiiremini 
tõstab see veresuhkru taset 
ning mida madalam on GI, 
seda kauem püsib veresuhkru 
tase stabiilsena.

Kui tarbid ohtralt kõrge 
GIga toiduaineid, hakkab or-
ganism tootma korraga väga 
palju insuliini, mille eesmärk 
on veresuhkrutaset alandada 
ning viia verre imendunud 
süsivesikud rakkudesse. Olu-

line 
nüanss on 
seejuures, 
et kui oled 
füüsiliselt 
aktiivne, 
viib insu-

liin süsivesikud lihasrakku-
desse. Kui oled aga passiivne, 
siis lähevad süsivesikud ras-
varakkudesse ja selle tulemu-

Toitumise põhiaalused 
    ja roll eesmärkide saavutamisel 
                                            II OSA

Glükogeen on lihastes ja maksas 
säilitatud süsivesikute varu, 
mida organism saab kiiresti 
kasutada energia saamiseks.

rohkesti tatras liin süsivesikud

Kasulikud süsivesikud:
• kaerahelbed, tatar, kartul, 

täistera pasta, pruun riis
• oad, mais
• tume täisteraleib, täistera 

sepik
• puuviljad (melon, greip, 

aplesin, mandariin, õun, 
kiivi, pirn jms)

• juurviljad
• marjad

NB! Süsivesikud ei võrdu 
suhkruga!

Mida treenib?
Jalgu. Vastavalt jalgade 
asendile saab koormust 
lihasgruppide lõikes 
natuke muuta. Mida 
kõrgemal on jalad, seda 
suurem koormus on reie 
tagaosale ja tuharali-
hastele. Mida keskemal 
on jalad, seda suurem 
koormus on reie eesmis-
tele lihastele.

Mida jälgida? 
Selg peab olema kogu 
harjutuse sooritamise väl-
tel toestatud ehk seljatoe 
vastas. Jalad peavad 
harjutuse sooritamise väl-
tel olema kogu aeg täis-
tallaga trenažööri plaa-
dil. Lase jalad võimalikult 
keha lähedale ning suru 
sirgu. Väldi väga kiiresti 
surumist koos nö põlvede 
lukustamisega.

NÄDALA HARJUTUS
JALGADE SURUMINE 
TRENAŽÖÖRIL

LõppasendAlgasend

KUHU MINNA
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R akvere Ametikoolis 
toimus oskuste aasta 
inspiratsiooniüritus, 

kus jagasid kogemusi ja mõt-
teid omal alal edukad tegijad.

Käimas on oskuste aasta, 
mille eesmärgiks on väärtus-
tada kutseoskusi, meisterlik-
kust ja elukestvat õpet. Tee-
ma-aastat juhib sihtasutus In-
nove. „Oskuste aasta raames 
toimub üle Eesti kümme ins-
piratsiooniüritust, mille ees-
märgiks motiveerida noori 
õpivalikul langetama otsust 
praktilise eriala kasuks,“ selgi-
tas SA Innove kommunikat-
sioonispetsialist Berit Neu-
haus ning lisas, et Rakveres 
korraldatud inspiratsiooni-
päev oli järjekorras juba viies.

Neuhaus rääkis, et iga üri-
tus on isemoodi ja esinejad 
alati uued. Päeva ülesehitus 
on aga läbivalt sarnane. „Alati 
tuleb rääkima üks tuntum 
inimene, kellel on lisaks 
kutseharidusele mõni teine 
tahk. Lisaks kõneleb mõni et-
tevõtja oma sektori tööjõuva-
jadusest ja praktikavõimalus-
test. Oleme püüdnud leida ka 
kellegi, kes on kutsemeistri-
võistlustel kogenud võistleja,“ 
loetles kommunikatsioonis-
petsialist. „Lisaks on alati osa-
lenud Rajaleidja, kes annab 
noortele karjäärivalikute teel 
üldised suunised kätte.“

Rakvere Ametikoolis käis 
noori inspireerima Comedy 

Rakvere Ametikoolis ammutati inspiratsiooni

Estonia ridadesse kuuluv 
stand up koomik Sander Õi-
gus, kellel on rahva naeruta-
mise ameti kõrval ka päeva-
töö – ta on kokk.

Sander Õigus rääkis, et õp-
pis neli aastat inseneriks, en-
ne, kui leidis tee koka eriala 
juurde. Aga kuidas jõuda õige 
kutsumuseni? „Minu puhul 
töötas see lahendus, et kui sa 

ei tea, mida teha tahad, siis 
tee võimalikult erinevaid as-
ju,“ innustas ta noori proovi-
ma. Õigus põhjendas, et kui 
uisa-päisa nö raudkindla eria-
lavaliku ära teed ja tööle min-
nes kohe suured laenud-lii-
singud kanda võtad, siis on 
pärast väga raske kannapöö-
ret teha.

Kokk nentis, et kui teed õi-

get asja, siis hakkab see mingi 
hetk ka hästi välja tulema. 
„Kohe ei peagi hästi oskama, 
aga peab julgema proovida. 
Enesekindlus tuleb enda 
arengut nähes. Ja kui teed as-
ja, mis meeldib, siis kasvab 
enesekindlus samuti.“

Ka AS Aru Grupi juhatuse 
esimees Juhan Viise julgustas 
noori, et igaühel on mõni 
omadus, mis teeb ta eriliseks 
– see tuleb lihtsalt üles leida. 
Oma tugevuse võib avastada 
just nimelt praktilisel erialal. 
„Praegu on pigem raske leida 
just praktiliste oskustega ini-
mesi kui arvutispetsialiste,“ 
selgitas Viise olukorda. Samas 
rõhutas ta, et praktika tund-
mine annab parema aluse ka 
teoorias tugev olemiseks.

Oma kogemusi käis jaga-
mas ka Rakvere Ametikooli 
ehitusviimistluse eriala lõpe-
tanud Olav Leisson, kes esin-
das Eestit 2015. aastal Brasii-
lias toimunud ülemaailmsel 
kutsevõistlusel.

Leisson tõi esile, et sellistel 
võistlustel osalemine õpetab 
iseseisvust. „Põhimõtteliselt 
visatakse sind musta auku ja 
pead ise sealt välja tulema,“ 
kirjeldas ta, kuid julgustas 
kõiki osalema ja ennast proo-
vile panema, sest ka see on 
üks võimalus teada saada, mis 
sulle tegelikult meeldib.

Liisi Kanna

Rakvere Ametikoolis käis noori inspireeri-
mas Comedy Estonia ridadesse kuuluv stand 
up koomik Sander Õigus (paremal). Päeva 
modereeris Andres Torm. 

Foto: Liisi Kanna

Haljalas ja Vihulas toimub rahvaküsitlus
Seoses Vabariigi Valitsuse ettepanekuga Haljala, Rakvere, 

Sõmeru ja Vihula valla ühinemiseks üheks omavalitsusük-
suseks korraldatakse nii Haljala kui ka Vihula vallas uus rah-
vaküsitlus.

Paberkandjal saab hääle anda 21. aprillil kell 9 - 17 Haljala 
vallamajas ja 23. aprillil kell 10 – 18 Haljala rahvamajas. 
Vihulas vallas saab hääletada 21. ja 23. aprillil kell 10 – 18 
Karepa külas Karepa raamatukogus,Vihula külas Vihula las-
teaed-raamatukogus, Võsu alevikus Võsu rannaklubis, Võ-
supere külas lasteaed-raamatukogu-külakeskuses ja Käsmu 
külas rahvamajas. Elektroonilise hääle andmine on võimalik 
21. aprillil Haljala valla kodulehe kaudu kell 8-24, Vihula 
kodulehe kaudu kell 8-20.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähe-
malt 16aastaseks saanud isikul, kelle Eesti rahvastikuregist-
risse kantud elukohaks on vastavalt siis kas Vihula või Hal-
jala vald. Valla esindajad paluvad küsitluses osalemiseks 
kindlasti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Katrin Kivi
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• Kogenud maakler võtab 
müüki teie kinnisvara: majad, 
korterid, krundid. Tel 5664 2161

• Müüa 1toaline mugavustega 
korter Rakveres. Hind 24 000 € 
ja pehme mööbel (hind 80 €). 
Tel 551 7090

• Müüa Rakvere kesklinnas 
1toaline korter, III korrus. Hind 
24 000 €. Tel 5894 2895

• Müüa 1toaline korter 
Kungla tn 4 Rakveres. Korrus 
3/5, 32 m2, paneelmaja. 
H i l i s s u v e l  a l g a b  m a j a 
renoveerimine. Hind 27 000€. 
Vaatamiseks saab aja kokku 
leppida tel 5818 2437, Niina

• Tamsalus müüa 1toaline 
keskküttega korter. Tel 5680 
1956

• Müüa 2toaline korter. Aknad-
uksed vahetatud, III korrus, heas 
korras. Info tel 583 9434

•  Mü ü a  Pa i d e  k e s k l i n na s 
2toaline k.m. korter (II k., 41 
m2). Tel 5341 3861

•  M ü ü a  ü l i m a d a l a t e 
k o m m u n a a l k u l u d e g a 
2toaline korter Keskuse tn 
1-9, Hulja, Kadrina vald, Lää-
ne-Virumaa. Korteriomand, 
kivimaja. Lisainfo: parkimine 
tasuta, uus elektrijuhtmestik, 
toad eraldi. Köök : puupliit. 
Sanruum: WC ja vannituba 
eraldi. Küte ja ventilatsioon: 
a h i kü t e,  õ h k s o o ju s p u m p, 
konditsioneer. Side ja turvalisus: 
internet, kaabelTV, trepikoda 
lukus, turvauks, signalisatsioon. 
Ümbrus: ümbruses eramud ja 
korterelamud, äärelinnas, teed 
heas seisukorras. Hind 7 500 €. 
Info siin: http://www.helia.ee, 
e-post: info@helia.ee, tel 3372 
53 760 695

• Müüa 2toaline korter Tapal 
Turu tn 3. Üp 38 m2, V k. Hind 22 
200 €. Tel 5341 2575, Ailar

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Tapa linnas, paigaldatud 
uus turvauks. Võimalik aidata 
remonditöödel. Tihe rongiliiklus 
Tallinnaga. Hind 5 900 €. Tel 511 
0478

• Müüa Väike-Maarjas Ehitajate 
tee 3-10 2toaline ahiküttega 
korter (42,80 m2). Hind 11 000 
€. Tel 5343 1978

• Müüa Laekvere alevikus heas 
korras 2toaline ja 3toaline 
korter. Küsi lisa 5353 7711

• Müüa remonti vajav 3toaline 
korter  Lepnal. Korter asub 
renoveeritud majas. Rakvere 
piirini 3 km. Asub kolmekordse 
maja  I I I  k o r r u s e l .  Ko r t e r 
kapitaalremonti vajav. Võimalus 
r e n o v e e r i d a  k o r t e r  o m a 
äranägemise järgi. Hind 12 000 
€. Tel 5682 8249

•  Mü ü a  3 t o a l i n e  k o r t e r 
Tamsalus Ääsi tn 19. Helistada 
numbril 5566 3712

• Müüa 4toaline ahiküttega 
korter Rakveres (85 m2). Tel 
5566 7166

• Müüa 4toaline keskküttega 
katusekorter Rakveres. Soodsad 
kommunaalid, 96 m2, 2 kaminat. 
Hind 57 000 €. Tel 5342 6012

KINNISVARA

kuulutused.kuulutaja.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

W W W.NORDPROPERT Y.COM

AITAN TEID KINNISVARA 
MÜÜMISEL JA OSTMISEL 

LÄÄNE-VIRUMAAL 
JA TALLINNAS 

KINNISVARAALANE 
KONSULTATSIOON

TASUTA!

Urmas Saarmets
+372 511 0478
urmas.saarmets@
nordproperty.com

 

49 000 €

KINNISTU KOOS SUVEMAJAGA
VERGI KÜLAS RANNA LÄHEDAL!

 42 000 €

VÄIKE MAJA 5KM 
KAUGUSEL RAKVEREST

33 000 €

AJALOOLINE MÕISAAEGNE ERAMU
TAPA LINNA LÄHEDAL

55 000 €

TALUMAJA VALGEJÕE ÄÄRES 
TAPA VALLAS

100 €

ANDA ÜÜRILE 3-TOALINE KORTER
TAPA LINNA LÄHEDAL

MÜÜA MAJA
VAHTRA PST RAKVERE

• Kinnistu ca 600 m²

• Soojustatud, uus katus

• 4 tuba, köök, saun, garaaž

527 1011

76 000 €

27 800 €

• Kinnistu 2500 m²

• Ainulaadne, hea juurdepääs

• Kanalisatsioon kinnistu piiril

MÜÜA KINNISTU
VEETORNI RAKVERE VALD

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
KUNGLA TN RAKVERE

• Läbi maja planeering

• WC ja vannituba eraldi

• Maja on renoveerimisel

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
SEMINARI TN RAKVERE

• Renoveeritud maja

• Korter on maja keskel

• Klaasidega rõdu

37 000 €

35 000 €

527 1011 43,7 m², III k

49 000 €

• Renoveeritud maja

• Südalinnas

• Parkimine maja ees

MÜÜA ÄRIPIND
LAADA TN RAKVERE

40 m², I k

SOOVITAKSE OSTA 2TOALIST KORTERIT 1-3 KORRUS

527 1011 48 m², III k

527 1011 99 m²

527 1011 44 m²

527 1011 40 m², I k

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, krunt 1205 m2, üp 
167,1 m2, rah.seisukord H: 47 000 
€ 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

Kunda,  Pargi 18, II k, üp 61,5 
m2, enampakkumine H: 700 € + 
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,  Ehitajate 3,  I k, üp 73,5 
m2, enampakkumine  H: 2200 
€ + KÜ võlg tel: 50 13 658 Anu

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

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

Vihula v, Võsupere k, II k, 66,9 
m2, rõdu, kamin H: 12 000 € 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: 129 000 € 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: 23 000 
€ 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
Vä 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

Rakvere,  Lembitu 4, üp 47,7 
m2, IV korrus  H: 29 000 € tel:51 
16 466 Helve
Kunda,  Kasemäe 17,  VII k, üp 
37,5 m2, rõdu, enampakkumine  
H: 1400 € + KÜ võlg tel: 50 13 
658 Anu
Kunda, Mäe 1, II k, üp 42,9 m2 
H: 5500 € tel. 56301453 Olga

Tamsalu, Sääse 8, III k, üp 47,2 
m2, sisustus, tehnika H: 8 900 € 
tel: 51 16 466 Helve
Tapa, Koidu 4, üp 41,7 m2, II 
korrus, ahiküte H: 14 900 €  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

MAJAD

Rakvere, L.Koidula 8, üp 25 m2, 
II k, ahiküte H: 12 000 € tel: 50 
13 658 Anu
Kunda,   Tammiku põik 2, III k, 
üp 39,6 m2, enampakkumine, 
H: 1200 € + KÜ võlg tel: 50 13 
658 Anu
Kunda,  Mäe 16, I k, üp 33,9 m2, 
enampakkumine H: 1000 € + 
KÜ võlg tel: 50 13 658 Anu
Tapa, Roheline 16, üp 26,4 m2, 
III korrus, vajab remonti. H: 8 
900 € tel: 51 16 466 Helve

NELJATOALISED KORTERID

Väike-Maarja, Tamme, III, 77,1 
m2, hea seisukord H: 26 000 € tel: 
51 16 466 Helve

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

Vihula v, Võsupere k, III k, 81,7 
m2  H: 19 000 € tel: 50 13 658 Anu

Vinni v, Roela, Järve 6, III k, 80 
m2, rõdu, küte puudub  H: 14 000 
€ 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



Kuulutaja reede, 21. aprill 2017 13LASE VABAKS!

• 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

• Ostan kiiresti otse omanikult 
1-2toalise korteri Rakvere lin-
nas. Korter võib vajada remonti. 
Tel 518 7979

• Soovin osta remonti vajava 
korteri Rakveres või Haljalas. 
Oodatud kõik pakkumised. Info 
tel 518 8770

• Ostan remonti vajava 2toalise 
korteri Rakveres hinnaga kuni 
24 000 €. Tel 517 1522

• Ostan 3toalise keskküttega 
korteri Kadrinas esimesel või 
teisel korrusel. Tel 509 8311

• Ostan heas korras maja 
Rakverest kuni 15 km. Hind kuni 
75 000 €. Tel 5646 6933

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

•  Üüri le  anda tuba  ühele 
eramajas. 120 €. Tel 5662 1987

• 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 180 €/kuus. Tel 
503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile Rakvere kesklin-
nas kõigi mugavustega 1toaline 
korter (36,1 m2), osaliselt möb-
leeritud. Üür 190 €. Tel 502 9052

•Omanikult anda üürile Rakvere 
k e s k l i n n a s  1 t o a l i n e  k . m. 
korter, avatud planeeringuga, 
väga heas korras. Köök ca 9 
m2, tuba 20,7 m2. Osaliselt 
möbleeritud. Maja on 2013. a 
renoveeritud, tasakaalustatud 
keskküttesüsteem, maksed 
vastavalt oma tarbimisele. Üür 
180 €+ kom. kulud ja elekter. 
Lepingu sõlmimisel vajalik 1 kuu 
ettemaks + tagatisraha, kokku 
360 €. Tel 5664 9966, Pille

• Anda üürile 1toaline korter 
Sõmerul. Tel 526 4233

• 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 80 B4 1994. a. Heas 
sõidukorras, kehtiv ülevaatus ja 
kindlustus, kärukonks. Tel 529 
1004

•Müüa Audi 80 B4 Avant. Palju 
väljavahetatud varuosi, 1994. a. 
Hind 800 €. Rakveres. Tel 5386 
6881

• Müüa Audi A4 Avant 2005. a 
diisel, automaat, t.sinine. Tehtud 
suur hooldus – kasti õli, õlid-
filtrid, rihmad, rullikud. Uued 
suve- ja talverehvid. Järelmaksu 
võimalus. Hind 4 000 €. Info tel 
518 8770

• Müüa Audi 80 1,8 1990. a. Heas 
sõidukorras, kehtiv ülevaatus 
ja  k indlustus,  kär ukonks, 
valuveljed. Tel 529 1004

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID
Tel 5164 685

rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3
CAROLA ÖÖKLUBI/

SAUN

OST

• Noor lasteta pere üürib Rakvere 
äärde 1-2toalise korteri. 80 € + 
kom. Tel 5645 1242

• Soovin üürida kuni 40 m2 
puuküttega korterit Rakveres. 
Tel 5806 1379

• Soovin üürida 1-2toalise 
korteri. Tel 5672 6882

• Soovime Rakveres 3-4toalist 
üürielamist. Otsime Rakveres 
Pikaks ajaks 3-4toalist elamist. 
Hea oleks, kui toad eraldi ja 
osaliselt möbleeritud. Üür kuni 
250 € + kom.maksud. Tel 5557 
7828 ja 5837 9616

OST

• 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. Eriti 
pakuvad huvi järgmised autod: 
Mazda 626 1988. – 1991. a / 
Mitsubishi Galant 1988. – 1995. 
a / Mitsubishi Space Wagon 
1991. – 1998. a / Toyota Carina 
/ Toyota Camry / Opel Vectra 
1993. – 1995. a / Nissan Maxima 
1995. – 2000. a / Mercedes 190 
/ Toyota Picnic 1996. – 2000. a 
/ Honda Prelude 1991. – 1992. 
a / Mercedes 230 1989. – 1994. 
a / Audi A6 C4  2.3/2.6/2.8 
mootoriga

• OSTAN:  Helista 5612 3431 
ja saate teada palju me teie 
auto eest pakume. Audi A6 C4 
2.3/2.6/2.8 mootoriga, Toyota 
Carina,  Toyota Camr y, 
Mercedes 190, Mercedes 
B e n z  2 3 0 ,  M i t s u b i s h i 
Space Wagon 1991. -1998. 
a, Mitsubishi Galant 1988. 
– 1995. a, Nissan Maxima 
1995. – 2000. a, Toyota Picnic 
1996. – 2000. a, Mazda 626 
1988. – 1991. a, Mazda 626 
Combi 1997. a, Opel Vectra 
1993. – 1995. a

• Vahetada 2toaline korter + 
kompensatsioon Haljalas maja 
vastu Haljalas või lähiümbruses. 
Tel 5349 5518

• Vahetada 2toaline ja 1toaline 
keskküttega korter Kundas ühe 
elamispinna vastu või korterid 
müüa. Tel 518 9064

Lisainfo tel 56244605 

MÜÜA MAJAD

Maja As eri  alev ikus.  Meri 
800 m. Järelmaksu võimalus. 
Krunt 1600 m2. Lisainfo www.
kv.ee/2207777.  Hind 17 000 €

Maja Aseri vallas, garaaž, kuur.
Krunt 5544 m2. 
Lisainfo www.kv.ee/2763073.
Hind 16 800 €

Maja Viru-Nigulas. Krunt 2 ha, 
tiik, kõrvalhooned. Lisainfo  
www.kv.ee/2762934. Järelmaksu 
võimalus. Hind 19 500 €

Maja Kalvi külas (77 m2). Krunt 
2 ha. Meri 3 km. Lisainfo www.
kv.ee/2763074. Järelmaksu 
võimalus.  Hind 26 500 €

Elamumaa Mahu külas. Krunt 
1 ha. Meri 2 km. Lisaiinfo www.
kv.ee/2221267. Järelmaksu 
võimalus. Hind 6 900 €

Elamumaa Rakveres vallas Tõr-
mas. Krunt ca 1,1 ha. Kesklinna 4 
km. Järelmaksu võimalus. Lisain-
fo www.kv.ee/2262142. 
Hind 17 500 eur 

SOODUS

HINNAD

APRILLI 

LÕPUNI!

AUTODIAGNOSTIKA

AUTODE DIAGNOSTIKA
STARTERITE JA                    
GENERAATORITE REMONT
HAAKEKONKSUDE            
MÜÜK JA PAIGALDUS
SÕIDUKITE ELEKTRITÖÖD

Nortsu tee 2, Rakvere
INFO JA 
AEGADE BRONEERIMINE:   
tel 5561 1776 
info@autoelekter.ee   

www.autoelekter.ee

• Müüa Rakvere äärelinnas 
4toaline kena ja avar korter. 
Väga soodsad ülalpidamiskulud. 
Rahulik ja roheline piirkond, 
sobib hästi lastega perele. Tule 
vaatama! Hind 70 000 €. Tel 514 
6788

• Müüa või vahetada Rakveres 
elamu II korrus .  Ahiküte, 
aiamaa. Tel 5358 6829

• Müüa suurem elamu Rakvere 
piiril või osa sellest. Tel 507 4958

• Müüa avar maja Rakveres 
Lilleoru tänav 10. Maja koosneb 
k a h e s t  r i s t kü l i ku ku j u l i s e 
a l u s p l a a n i g a  o m a v a h e l 
ühendatud kahekorruselisest 
hoonest. Hoone ehitatud 1957. 
aastal ja viimase kümnendi 
jooksul etapiti renoveeritud. 
Keldrikorrusel suur kaminaruum 
ja kaks abiruumi. Põhikorrusel 
avatud planeeringuga elutuba 
koos köögiga (kaasaegne mööbel 
ja tehnika), WC/duširuum, 
esik/koridor, saun koos suure 
eesruumiga ja garaaž. Kahel 
eraldi ligipääsuga katusekorrusel 
kokku 4 avarat tuba. Hind 125 
000 €. Tel 5740 0561

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

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

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

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

• Müüa maja koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 17 km Rakverest. 
Tel 5566 5275

• Müüa maja Injus Rakverest 10 
km. 4 tuba, köök, vajab remonti, 
vahetus võimalus. Helista, 
kaupleme! Tel 503 1849

•  Mü ü a  t a l u m a j a  L ää n e -
Virumaal Väike-Maarja vallas 
Eipri külas. Majas suur leivaahi, 
rehetuba ahjuga. Krundil ait, 
laut, kelder, eraldi saunamaja. 
Puurkaev elektriga, tööstusvool. 
Müüa koos põllu- ja metsamaaga. 
Võta ühendust Elna 5373 5059

• Müüa elamukrunt  7  km 
Rakverest. 2000 m2, vesi ja 
elekter olemas. Tel 5660 3585

•  4 l i i k m e l i n e  k o r r a l i k 
p e r e k o n d  s o o v i b  o s t a 
jä re l m a k s u g a  ja  n o t a r i 
lepinguga maja või korteri 
Rakveres või selle ümbruses. 
Majas võiks olla vähemalt 
4 tuba. Ühendust võtta tel 
5837 0716

• Ostan või üürin garaaži Tapa 
linnas. Tel 511 0478

• Anda üürile Sõmerul 1toaline 
möbleeritud korter otse omani-
kult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis 3 1toalist 
korterit otse omanikult (Kiige 
2 ja Kiige 3). Möbleeritud. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Lennuki 2toaline 
möbleeritud korter otse omani-
kult. Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline ahiküttega 
möbleeritud korter Rakveres 
Tööstuse tn. Vesi õues. Üür 120 
€/kuus. Info tel 527 0058

• Anda üürile 2toaline korter 
Rakveres. Euroremont, osaline 
mööbel,  kamin, vannitoas 
põrandaküte. Tel 5363 7442

• Anda üürile 2toaline k.mug. 
korter Rakvere kesklinnas (II k., 
osal. möbl.). Üür 180 € + kom.
maksud. tagatisraha nõue. Tel 
5884 1029 peale 16

• Anda üürile 3toaline kõigi 
mugavustega korter Rakveres 
Laada tn. Üüri hind 220 €/kuus + 
kom.maksed. Tel 515 4870

•  Ü ü r i l e  a n d a  3 t o a l i n e 
möbleeritud korter Lepnal. 250 
€ + maksud. Tel 5372 5862

• Anda üürile suurem korter või 
osa sellest Rakvere serval. Tel 
507 4958

• Anda üürile korter. Tel 5836 
1490

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

• Müüa Ford Mondeo 1995. a 
1,6 bensiin, luukpära, kehtiv üv. 
Soodsalt. Tel 5803 6124

• Müüa Ford Mondeo 2006. a 
2,0TD universaal. Auto väga heas 
korras. Hind 2 600 €. Tel 502 4288

• Müüa Lada 110 2001. a, läbisõit 
95 400 km, tü 10.2017.a, soodne. 
Tel 5656 6365

• 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 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 Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a, hõbedane 
m e t a l l i k ,  t u r b o d i i s e l , 
mahtuniversaal, 7 istekohta, 
konditsioneer, 4xel.aknad, tume 
salong, pl.soojendus, veokonks, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa heas korras Peugeot 
206, 44 kW, punane, ls 94 000 
km, 2003. a. ÜV 12/2017. Suve- 
ja talverehvid velgedel, üks 
omanik. Tel 5664 8385

• Müüa Renault Dacia Logan 
1,6 2005. a 64 kW. Hind soodne, 
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 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, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa VW Golf IV universaal, 
1999. a 1,6. Tumeroheline, 
asub Rakveres Kastani pst 
automüügiaias. Hind 1 690 €. 
Tel 5386 6881

• Müüa Volkswagen Golf 4 
1,6i 05/2002. a 77 kW punane, 
l u u k p ä ra,  b e n s i i n ,  5  u s t , 
hooldusraamat, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, 
tume salong, äsja läbinud tehn.
ülevaatuse - kehtib 05/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volvo V70 2001. a. Heas 
korras. Tel 5322 9175

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

• Müüa uued kvaliteetsed 
suverehvid PIRELLI P7 (4 tk) 
mõõduga 205/55/R16. Hind 220 
€. Tel 5354 4969

• Müüa kasutatud 14-16tollised 
suverehvid. Tel 5552 7229

• Müüa odavalt uusi ja kasutatud 
rehve (13-, 14- ja 15tollised). 
Tel 529 1004

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



Kuulutaja reede, 21. aprill 201714 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

• Vahetan akende ja uste 
klaaspakette. Tel 5307 8178

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

• Rakkekaevude kaevamine, 
p u h a s t a m i n e  ja  r e m o n t . 
Rõngaste vahetamine. Tel 557 
4792

       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:

• EHITUS JA 
LAMMUTUSTÖID

• HALJASTUST

• VÕSALÕIKUST

• NIITMIST

Info: 5629 1114 või

Sa3teenused@gmail.com

TEENUSED

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

Mootorsaag STIHL MS 170

Jaama pst 11, Rakvere 
32 55 332

Pikk 25, Väike-Maarja
www.forestplus.ee

• Töömaht 30,1 cm³
• Võimsus 1,2 kW
• Juhtplaat 30 cm
• Kaal 4,1 kg

179 €

Ideaalne mootorsaag 
koduseks kasutuseks nii 
küttepuude saagimisel 

kui ehitustöödel

Jaama pst 11, Rakvere 
32 55 332

Suur valik 
kasutatud 

muruniidukeid, 
murutrimmereid.

Murutraktorite 
ja niidukite 

remont

Holar Ehitus OÜ pakub 
järgmisi teenuseid:

• Vesipõrandakütte paigaldus

• Katuste ehitus

• Plekitööd

• Majade fassaadide soojustus 
ja viimistlus

• Korterite või majade 
renoveerimine/remont

• Lammutustööd

Omame pikaajalisi 
töökogemusi antud 

valdkondades.

Holar Ehitus OÜ

Tel 5628 4142

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

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

• Teostame kõiki plaatimistöid. 
V a n n i t u b a d e  e h i t u s  j a 
r e n o v e e r i m i n e .  K ü s i 
hinnapakkumist. Tel 5322 6828

• Teostame lamekatuste ja 
viilkatuste ehitustöid ning 
ka katuste remonttöid. www.
melsen.ee. Tel 5845 5717

•  Te o s t a m e  r e m o n d i -  j a 
üldehitustöid. Lisaks korstnad 
ja muud müüritööd. Tel 5907 
4912

• Ehitustööd, toru- ja san.
tehnilised tööd, boilerite 
p u h a s t u s ,  p l a a t i m i n e , 
terrasside ehitus, võsalõikus, 
majade värvimine. Tel 5664 
6055

• Teostan lammutustöid  ja 
ehitusprügi äravedu. Samuti 
p a ku m e  k o r t e r i ü h i s t u t e l e 
keldrite puhastustööd. Tel 518 
7979

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

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

• Ehitus-remonditööd nii 
eramutes kui korterites. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
voodrivahetus, terrasside 
ehitus ja san.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Info 5373 
4876

• Ehitus- ja remonditööd Rak-
veres. Info 5604 1424

• Ehitus- ja remonditööd 
R a k v e r e s .  Ü l d e h i t u s , 
siseviimistlus, katusetööd, 
renoveerimine. Tel 5671 4504

• 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

• Tulekolle OÜ Lääne-Virumaal. 
Ahjud, pliidid, soemüürid ja 
kaminad. Lisainfo www.tule-
kolle.ee, tel 5551 9113. Pottsepp 
Kristjan

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

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Tel 5398 2904

• Teeme kõik lammutustööd. 
Tel 5450 5198

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

•  S o o d a - ,  l i i v a -  j a 
klaaskuulpritsi teenus. Tel 
5373 3408
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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

• Pakun mõistliku hinnaga 
r a a m a t u p i d a m i s t e e n u s t 
v ä i k e f i r m a d e l e .  K l i e n d i 
nõustamine, raamatupidamise 
s i s s e s e a d m i n e  n i n g 
aastaar uanded on tasuta. 
K ü s i  p a k k u m i s t :  b a s .
raamatupidamine@gmail.com

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ
www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787Pikaajaline 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

• 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

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:  

• 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

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

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

• Saen küttepuid. Tel 5196 8566

• Oksapurusti rent Rakveres 25 
€/ööpäev. Tel 5335 8744

• Pakun aknapesuteenust. 
Helistada tel 5817 3325

• Peoproff  pani saunale rattad 
alla! Vaata lisa kodulehelt www.
peoproff .ee või Facebookist. Tel 
5347 1043

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

• Kosmeetik pakub teenust : 
rip smete-kulmude ke em. 
v ä r v i m i n e ,  m a n i k ü ü r , 
p e diküür,  näoho oldus ja 
depilatsioon. Tel 523 8820, Tiia. 
Lai 8 ilusalong (Keune Studio)

* 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

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

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

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

• Vee- ja kanalisatsioonito-
rustike (sise-ja välis) ehitus, 
septikute ja biosüsteem-
sete mahutite paigaldus, 
san.tehnilised tööd. Hinnad 
soodsad. Tel 5373 4876

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

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

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

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
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• 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

•  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

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Kolimisteenus. Mugav ja kiire. 
Tel 5646 7038, Siim

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

•  T r a n s p o r d i -  j a 
h ü d r o t õ s t e t e e n u s  4 , 5 t 
kandevõimega veokiga (kallur). 
Tel 5363 6990

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• 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

• Müün noorukite toa mööblit 
- voodi, kirjutuslaud, riiul ja 
kahepoolega peegelustega 
riidekapp. Värvus roosakas-
beež. Hind 500 €, tingi! Tel 5341 
0598

• Müüa sektsioonkapp, samuti 
esikukapp. Heas seisukorras. 
Hind kokkuleppel. Odav. Tel 
5817 4022

• Müüa kaseluuad ja –varred 
kohale toomisega 65 senti/tk. 
Tel 5357 6378

KODU

• Ostan õlleankru. Tel 5616 5761

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

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

• Ostan parima hinnaga üm-
marguste või ovaalsete kividega 
merevaigust kaelakee ja suuri 
hõbesõlgesid. Tel 5871 0351

• Ostan töölaua, kruustangid, 
saunaahju, alasi, sauna vee-
boileri (nii roostevabast kui ka 
metallist), mootorratta/võrri 
osi ja muud kila-kola. Tel 503 
1849

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

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

OST

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

• Õhtujuht  sisustab teie 
juubeli. Tel 553 5885

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

• Mängin teie sündmusel pilli 
ja juhin õhtut või päeva. Tel 
5683 7141

• Ansambel, õhtujuht. Tel 5190 
1697

•  T a n t s u m u u s i k a 
ühemehebändilt igale eale. Õhtu 
juhtimine. Tel 514 9885

• Felix bänd. Parim, soodne! Tel 
5559 3419 * 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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

FEKAALIVEDU

•  S e t t e k a e v u d e 
t ü h j e n d a m i n e /
p u r g i m i s t e e n u s  7 
kuupmeetrise mahutiga 
Vinni vallas 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 

• 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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

Platside ehitus
Mulla müük

Haljastustööd
Info 5549 113

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

• Ostame kulda (ehteid, 
münte, hambakulda), hind 
al. 18€/g ja hõbedat (mündid, 
ehted, lauahõbe). Tel 5067 
819

•  O s t a n  r a a m a t u t e s t 
vanarauani, vanarauast kila-
kolani. Samas ka kolimis- ja 
jäätmeveoteenus. Tel 5808 1220

• Ostan kasutamata Pioneer 
pliidi. Tel 5374 1646

• Ostan kullast või hõbedast 
käekella, uuri, uurikette, port-
sigari. Vanu postkaarte ja fo-
toalbumeid. Tel 5665 5551

www.virurent.ee 

renditünn  

tel 528 7979

RATASTEL 

KÜMBLUSTÜNNI 

RENT

MÖÖBLIKAUPLUS 

Tallinna 49B 

saabus müügile 

uusi ja kasutatud 

nurgadiivaneid, 

uusi- ja kasutatud 

voodeid, kušette 
(soodsalt), 

igas mõõdus 

puit- ja nahkmööblit,

elektripliidid, 

külmikud ja igasugu 
huvitavaid asju 

koju ja kontorisse. 

Avatud:
E - R 10-18
L 10-15

Tel 506 9814

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

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

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

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

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

• 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 pliidipuud. OÜ Disain-
isahver pakub piiratud koguses 
võrkkottidesse pakitud kuivi 
pliidipuid. Segapuit, 30cm. 40L 
1,80 €. Alates 10 kotist transport 
Rakvere ja lähiümbruses tasuta. 
Tel 501 2326, www.facebook.
com/disainisahver. 

• 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 soodsalt  lõhutud 
küttepuid, ka kuivi. Tel 5554 
6093

• Müüa küttepuud (kuivad, 
lõhutud, pliidile/ahjule, kokku 
ca 17 m3). Tel 5860 5020

•  M ü ü a  s a e t u d - l õ h u t u d 
kü tt e p u u d  ( l e p p )  k o h a l e 
toomisega. Veoteenus kallur 
GAZ-53ga. Tel 516 0891

• Müüa küttepuid (sanglepp 
32€/m3, kask 36€/m3). Koormad 
laotud, transport tasuta. Info tel 
528 4160

KÜTTEPUUD

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!

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 • Vaata ka Kuldne 
Börs - mopeedid; rollerid; ATV-d

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

Meie sisustame sinu kontori!

Pakume nii uut kui vähekasutatud 

kontorimööblit

•ANTIIK
•KAPID
•KAUPLUSE SISUSTUS
•KONTORITARBED
•KUNSTTAIMED
•LAUAD
•MÖÖBLI LISATARVIKUD
•NAGID
•PEHME MÖÖBEL
•SAHTLIBOKS
•TAHVLID
•TOOLID
•TURVA- JA HOIUKAPID
•VAHESEINAD
•VAIBAD

www.ecofurni.com

• Müüa 3kuune taksitüdruk 
ning 10kuune poiss. Kiire! Tel 
528 5416

• Müüme kutsikaid (isa on 
Siberi laika). Hind 70 €. Tel5621 
0205, 5667 0309

• Müüa taksikutsikad lüh.karv. 
Info 528 5416

• Odavalt anda armas siiam. Tel 
5833 0153

• Kodu otsib vene sinine kass. 
Tel 5845 5248

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

16 €/ruum
3m lepp.

Transport tasuta.

Tel 5608 8887

M
ÜÜA

KÜTTEPUUD

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa

Rakveres Rägavere teel 
(endine Puumarket)

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

võimalik 10-12 ruumi

KROONIPUU OÜ 

OSTAB HALJALAS 

3M KÜTTEPUUD 

LEPP 

TEL 5051528

• Määri Mõis OÜ müüb laost 
kvaliteetset umbrohuvaba 
kompostmulda. Veovõima-
lus. Tel 505 3340, 525 9239

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5398 
1891

• Müüa arukase taimi, asume 
Rakvere lähedal. Tel 529 7182, 
5334 5348

• Müüa hobusesõnnikut. Pee-
nestatud ja pakendatud (60L). 
Kohale toomisega. Tel 520 1570

• Odav sõnnik. Tel 5845 5248

• Müüa õlleankur (10L), kasuta-
tud alumiiniumplekke ja metal-
list mahlapress. Tel 5801 5321

•Müüa 6tonnine sõnnikulahu-
taja ja kultivaatori kasutatud 2 
piid. Tel 5698 3479

•  Mü ü a  T 4 0 A M ,  B e l a r u s , 
M2140. Tel 5358 6829

• Müüa traktor DT-20 ja võrr. 
Tel 5665 7343

• Müüa broiler, muskusparte ja 
suuri kukkesid. Tel 5691 67471

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

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

• Tapamaja müüb emise lihake-
hasid kohale toomisega. Info tel 
53 517 414

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

• Müüa ilmastikukindel Siberi 
lehise II sordi höövel- ja saema-
terjal männi hinnaga. Ostad 
lehise, hoiad kokku - lehist ei pea 
värvima, immutama ega hoolda-
ma. Voodri – ja terrassilaud al. 
6 €/m2, liistud, reikad, prussid 
al. 290 €/m3. Tel 56615666, www.
wellmax.ee, ove@wellmax.ee 

EHITUS

Loe kuulutusi ka

www.kuulutaja.ee
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Tähtede taga koidab Sul taevas,
vaikne lootus Sul täide seal läeb...

Südamlik kaastunne lähedastele kalli 
SIRJE KRIISA 

ootamatu kaotuse puhul. 
Luule, Elmar ja Õie

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 20.04.2017. a:
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind

Kartul kg 0,40 0,60

Petersell kg 6,00 8,00

Till kg 10,00

Karulauk punt 0,50 1,00

Roheline sibul kg 5,00

Küüslauk, värske 
(Egiptus)

kg 10,00

Redis (Poola) punt 1,00

Värske kurk 
(Poola)

kg 3,00 3,50

Värske hapukurk kg 7,00

Tomat (Poola) kg 3,80 4,50

Värske kapsas kg 1,30

Sarapuupähklid kg 4,00 5,00

Kreeka pähklid kg 3,00 5,00

Mesi 700g 5,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, N, L 
kella 10st

liiter 0,67

NÜÜD TURUL MÜÜGIL:

Kasvuturvas 50L (Eesti)
Külvi- ja pikeerimismuld 12L (Biolan)

Päikesemuld 12L (Eesti)

HINNAD RAKVERE TURUL

N

M

VVVVVVVVärVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV sk

Vä

Kolmapäeval, 26. aprillil kella 10.30st müüb 
puukool turul viljapuid, maasikataimi, 

marja- ja ilupõõsaid!

* 

* 

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. 

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 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

TEATED

• Spordisaal HC GYM Rakvere 
-  L aa d a  2 0 ,  k o l ma n d a l 
korrusel. Tasuta parkimine 
maja ees  ja  s isehoovis. 
Jõusaal on pindalaga 400 m2. 
Lahtiolekuajad: E-R 7 – 22, 
L-P 10 – 21. KUUKAART 35 €. 
Hinnad: E-R 7 - 15 lastele 7-13 
aastat 2 €, täiskasvanutele 3 
€; E-R 15.01 - 22 lastele 7-13 
aastat 2 €, täiskasvanutele 
3 €; E-R 7 - 15 lastele 14-
16 aastat 2,50 €, E-R 15.01 
- 22 lastele 14-16 aastat 2,50 
€; 10 - 21 nädalavahetustel 
lastele 14-16 aastat 2.50 € ja 
täiskasvanutele 3 €. Tel 5661 
2403

•  P e o t e l k i d e  r e n t  i g a k s 
elujuhtumiks koos paigaldusega. 
Lisaks mööbel, valgustus, 
soojendi, põrand. Vaata lisa 
www.telgipidu.ee Info 513 1650

• 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

• Müüa omavalmistatud uus 
tugeva konstruktsiooniga 
lintlihvija-grinder. Tel 5341 
3861

Müüa uus velg 22,5 koos uue 
Prot. Michelin rehviga 295/80 
(hind 180 €), Rootsi metalli 
gaasilõikur koos voolikute 
j a  2  h a p n i ku b a l l o o n i g a 
ratastel kärul (hind 180 €), 
MAZ Kamaz uued tagumised 
piduri puustrid (sobib ka Lääne 
autole), ZIL kardaaniristid, uus 
kompressor. Tel 528 7784

•  M ü ü m e  b e t o o n i s t 
vundamendiplokke. Võimalus 
koos transpordi ja paigaldusega. 
Samas ka ostame betoonist 
vundamendiplokke (transport 
olemas). Tel 5554 7177

•  P a l u n  a b i  v a n n i t o a 
r e m o n d i k s ,  o l e n 
invaliidsuspensionär (naine). 
A/A nr EE49200001102446118 
SWEDBANK. Olen tänulik mind 
aidates.

MUUD

• Disainisahver OÜ soovib 
osta  hobuvankri  rattaid, 
hobuadra, vana niidumasina, 
hobuäkkeid, range, padasid 
jne. Kui sul on midagi neist 
esemetest pakkuda või leidub 
veel midagi huvitavat, mida 
ülaltoodud loetelus pole, siis 
hel. tel 501 2326 või jäta teade 
disainisahver@gmail.com

OST

METS

• Ostan veneaegset puidukaitse 
vahendit Ligno, roostevaba 
plekki, Terrazzo plaate. Tel 
515 7395

VANAVARA

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

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

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

OST

• 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

• Müüa ehituslikku saemater-
jali, voodri-, põranda-, terras-
silauda ja servamata lauda. 
Pikkused 3,0 - 6,0 m. Laudade 
värvimine. Vedu üle Eesti tasuta. 
Tel 528 2268

• Müüa ümartapiga vana põ-
randalauda (laius 22 cm, paksus 
4 cm). Tel 5662 1987

• OÜ Viru Elektrik (pankrotis) 
tööriistad-seadmed. Pankroti-
haldur müüb enampakkumisel 
pankrotivarasse kuuluvad töö-
riistad-seadmed tervikvarana. 
Alghind 7 500 €. Enampakkumi-
se kuulutus ja tingimused vt aad-
ressil: https://www.ametlikud-
teadaanded.ee/avalik/teada-
anne?teate_number=1116358. 
Tel 5046 694

• OÜ Viru Elektrik (pankrotis) 
elektritarvikud (materjali-
ladu). Pankrotihaldur müüb 
enampakkumisel pankrotiva-
rasse kuuluva elektritarvikute 
ja -materjalide lao tervikvarana. 
Alghind 15 000 €. Enampak-
kumise kuulutust vt. aadressil: 
https://www.ametlikudteada-
anded.ee/avalik/teadaanne?-
teate_number=1116349. Tel 
504 6694

2 6 8 3 9
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8 5 1 6
5 7 1

7 1 6 3 8 5
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Kui raadionupp satub 
Vikerraadio sagedu-
sele, kus parasjagu 
käimas saade Päeva-
kaja, võite uudiseid 
edastamas kuulda Er-
le Loonurme. Saate-
juhi meelest on raa-
diotöö põnev ja raa-
dio tulevik kindel.

Tõnu Lilleorg

Erle, kuidas sattusite tööle 
raadiosse?

Mind huvitas kultuuriaja-
kirjandus ja teadsin, et Rah-
vusringhäälingus käiakse pal-
ju praktikal. Kaks aastat tagasi 
siia sattusingi, mind hakkas 
juhendama Riina Eentalu, ta 
õpetas väga hästi. Tegin kul-
tuuriuudistele reportaaže. 
Raadiotoimetuses tundsin 
end esimesest päevast mõ-
nusalt.

Milles seisneb uudistetoime-
taja töö?

Tööl ollakse graafiku järgi 
ja kõik peavad suutma kõiki 
teemasid kajastada, nii majan-
dust, poliitikat, kui kultuuri. 
Olen kogemuse poolest toi-
metuse noorim ning siiani 
olen olnud õhtuse Päevakaja 
saatejuht. Veel ei ole ma tei-
nud päevatoimetaja tööd, kes 
nö päeva korraldab ja haldab. 
Loodan, et kunagi hakkan ka 
seda tööd tegema.

Alguses olin rohkem kul-
tuuri valdkonna peal, kuid 
mida rohkem olen siin olnud, 

Päevakaja saatejuht: 
raadios pole millegi taha peituda

seda rohkem hindan võima-
lust kajastada ka teisi teema-
sid. Uue teemaga kokku puu-
tudes saad alati targemaks, 
silmaring laieneb ning mis 
põhiline - teemade vahel hak-
kavad tekkima seosed. Sel-
leks, et kahe ja poole minuti-
line raadiouudis hästi välja 
kukuks, tuleb teema endale 
selgeks teha.

Raadiotööks peab olema so-
biv hääl?

Kui siin praktikandina alus-
tada, siis lükatakse põhimõt-
teliselt esimene päev eetrisse 
ja ei ole muud varianti, kui 
seal hakkama saada. Otse-eet-
ris rääkimist saab õppida vaid 
kogemuse kaudu. Mida roh-
kem eetris olla, seda enam 
saad aru, kui palju on seal 
nüansse, kui palju on õppida.

Mind koolitas Härmo 
Saarm, kes õpetas, kuidas 
hääle kõrgust positsioneerida 

ja kuidas lugeda teksti mõtet 
välja nii, et kuulaja seda 
usuks. Tuleb oma häält valit-
sema õppida, sest sellest on 
kuulda iga viimane kui emot-
sioon ning hääletoon üksi 
võib anda väga palju infor-
matsiooni. Kuigi hääl on uu-
diste lugeja signatuur, tuleb 
ennast nö ära kustutada, et 
inimesel oleks mugav sisule 
keskenduda.

Mida tähele panna, kui oled 
reporterina lugu tegemas?

Tihti soovitatakse küsimu-
sed enne intervjuule minekut 
valmis mõelda. Kohapeal 
võib aga selguda, et peab leid-
ma uue nurga, sest võib-olla 
ei tule intervjueeritavalt alg-
selt valmis mõeldud küsimu-
sele üldse vastust. Samas võib 
vastaja avada ka hoopis uue 
tahu. Tarvis on suuta lühike-
se aja jooksul kiiresti infot 
analüüsida, vajadusel end 

ümber häälestada ja pidevalt 
valvas olla.

Kuidas suudab raadio kon-
kureerida uudisportaalide, 
televisiooni ja ajalehtedega?

Raadiouudis on üks elujõu-
lisemaid meediume, sest raa-
diot saab kuulata samaaegselt 
muude tegevustega ja inimes-
tel on tänapäeval palju tege-
mist. Raadiot kuulates ei ole 
sa sõltuv visuaalsest infost, 
nagu näiteks televisiooni pu-
hul.

Muide, sageli kiidetakse 
neid ajakirjanikke, kes on läi-
nud raadiost televisiooni üle, 
sest nad suudavad teha sisuli-
selt tugevaid lugusid ja neid 
ka hästi edastada. Raadio eri-
pära seisneb selles, et seal po-
le mitte millegi taha peituda - 
kõik, mis loeb, on sisu. Iga 
lause on tähtis ja unustada ei 
tohi, et see peab olema ka 
heas eesti keeles.

Kas teatriteaduste alane 
kõrgharidus aitab uudiste-
toimetaja töös?

Kuna tegin teatriteaduses 
magistrikraadi, oli mul vaja 
kirjutada akadeemiline lõpu-
töö, mis tähendab teemaga 
süvitsi minekut ja sünteesi. 
Ülikooliõppe eesmärk oli 
õpetada tudengeid mõtlema 
ja oma mõtet struktureerima, 
analüüsima erinevaid vaate-
nurki ning sealt selle „oma“ 
leidma. Ka raadiotöös tuleb 
kiiresti infot analüüsida, jääda 
teemade kajastamisel neut-
raalseks ja kriitiliseks ning 
suuta minna süvitsi.

Stuudios mikrofoni ees 
tunneb Erle Loonurm 
end hästi. 

Foto: ERR
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuse ja Pika tn lihapoes
värske sealiha, kotletid, snitslid

100% Eesti sealihast

Sealiha al

Grill-tooted al

2,29
2,95

/kg
/kg

€

€

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

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

Külasta meid!

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

AS Ferrel annab teada!
Anname teada, et seoses suurenenud

töömahtudega
lõpetab AS Ferrel

alates 01.05.2017 teenustööde
(tükeldamine, puurimine jne) osutamise.

Edaspidi saab profiile ja lehtmetalli
osta ainult täisla� dena ja lehtedena

töötlemata kujul.
AS Ferrel juhtkond.
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