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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

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

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

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17

TASUB TEADA

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. 

M ida teha, kui korte-
riomanik rikub oma 
kohustusi nii korte-

riühistu kui teiste korteri- 
omanike suhtes? Uus korte-
riomandi- ja korteriühistu-
seadus näeb selliseks juhuks 
ette korteriomandi sundvõõ-
randamise võimaluse. Kui 
korteriomanik on korduvalt 
rikkunud oma kohustusi ja 
teised korteriomanikud ei pea 
enam võimalikuks tema kuu-
lumist korteriomanike hulka, 
võivad nad esitada korterio-
mandi võõrandamise nõude.

Korteriomandi 
võõrandamisnõue

Korteriomandi võõranda-
misnõude võib eelkõige esita-
da, kui korteriomanik on 
korduvalt jätnud täitmata 
korteriomandi ja korteriühis-
tuseaduses sätestatud kohus-
tused või on vähemalt kuue 
kuu majandamiskulude tasu-
misega viivitanud üle kolme 
kuu või kui ta häirib oma te-
gevusega oluliselt teiste kor-
teriomandite teostamist.

Peab ära märkima, et kuigi 
võõrandamise nõude esita-
mist võib pidada äärmusli-
kuks vahendiks, on see kaht-
lemata tõhusaks mõjutamise 
võimaluseks. Need seaduse 
sätted on abimeheks korteri-
ühistutele, kes maadlevad tih-
ti pahatahtlike ja pikaaegsete 
võlglastega ning korterioma-

Korteriühistud muutuste tuules VIII

nikega, kes pidevalt ja oluli-
selt häirivad ühistus kehtesta-
tud korda ja teisi korterioma-
nikke.

Käsiraamat - 
riigikohtu lahendid 
korteriühistute asjades

Sageli küsitakse, kuskohast 
läheb see piir, kust alates on 
korteriomandi võõrandamise 
nõude esitamine õigustatud?

Kohtupraktika on siinkohal 
mitmekesine ja asjast huvita-
tutel soovitan vaadata Eesti 
Korteriühistute Liidu välja 
antavat e-käsiraamatut „Rii-
gikohtu lahendid korteriühis-
tute asjades“, mis on leitav lii-
du kodulehelt.

Raamatut antakse välja 
2012. aastast ja selle on kokku 

pannud Eesti korteriühistute 
valdkonna parimad asjatund-
jad – liidu juristid. Raamatut 
saab lugeda tasuta.

2016. aasta lahendite tee-
madeks olid näiteks: korteri 
võõrandaja ja omandaja soli-
daarne vastutus, korteri 
omandaja vastutus alates 
2018. aastast, korteriühistu 
õigused kaasvalduse ja –kasu-
tuse rikkumisel, rahaliste 
nõuete esitamine, maja reno-
veerimine pööningukorruse 
võõrandamisega jpm.

Võõrandamisnõude 
täitmine

Tulles tagasi nõude esita-
mise juurde, siis selle üle, kas 
võõrandamise nõue esitada, 
otsustavad korteriomanikud 

häälteenamuse alusel. Kus-
juures seadus sätestab ,et selle 
nõude esitamist ei saa korte-
riomanike kokkuleppega vä-
listada ega piirata. See kehtib 
ka juhul, kui kinnisomand on 
jagatud vaid kaheks korterio-
mandiks. Sellisel juhul võib 
korteriomandi võõrandamise 
nõude, eelpool toodud alus-
tel, esitada üks korteriomanik 
teise vastu.

Kui nõue on esitatud, siis 
on korteriomanikul, kes on 
oma kohustisi rikkunud, õi-
gus oma korter esmalt ise 
võõrandada. Uus seadus an-
nab talle selleks aega kolm 
kuud arvestatuna nõude esi-
tamisest. 

Kui kohustust rikkunud 
korteriomanik ei ole korte-
riomandit tähtajaks võõran-
danud, otsustab võõrandami-
se vähemalt ühe korterioma-
niku või korteriühistu hagi 
alusel kohus.

Nimetatud hagi tuleb esita-
da enne ühe aasta möödumist 
nõude esitamisest. Otsust te-
hes lähtub kohus võõranda-
misnõude aluseks olevatest 
asjaoludest. Korteriomanik 
või korteriühistu võib nõuda 
kohtuotsuse täitmist täiteme-
netluse seadustikus sätestatud 
korras.

Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute Liidu 

juhatuse esimees

Foto: erakogu
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Rakveret väisas Kirgiisi delegatsioon
Läinud nädalal viibisid Rakveres kauged külalised Kõr-

gõsztanist - riigist, mille ametlikuks nimeks alates 1993. 
aastast Kirgiisi Vabariik. Šveitslaste toel on käivitatud küm-
neaastane projekt sealsete poliitikute ja ametnike koolitami-
seks, et aidata kaasa omariikluse arengule selles Sise-Aasia 
riigis.

Eestit külastas 16liikmeline delegatsioon, mida juhtisid 
sealse parlamendi liikmed Nurbek Alimbekov ja Kenzhebek 
Bokoev ning aserahandusminister Ulukbek Karmyshakov.

Delegatsioon külastas Rahandusministeeriumi ja Riigiko-
gu ning väisas muuhulgas ka Rakveret.

Lääne-Virumaa keskuses viibitud päeva esimese poole si-
sustas Rakvere linnapea Mihkel Juhkami, kes tutvustas kü-
lalistele kohaliku omavalitsuse vaatenurgast lähtuvalt Eesti 
omavalitsuskorralduse põhialuseid, seadusandliku ja täitev-
võimu toimimist ning eelarve- ja maksusüsteemi. Päeva tei-
ne pool veedeti Virumaa Muuseumi korraldatuna Rakvere 
linnuses.

„Kohtumine kirgiisidega oli äärmiselt huvitav ja sisukas. 
Küsiti palju ja ka teati palju. Eks nii mõnegi meie poolt läbi 
viidud reformi või ka väiksema muudatuse juured ole neile 
ühise mineviku tõttu hästi arusaadavad,“ nentis Juhkami. 
„Olen kindel, et kirgiiside avaldatud soov saata siia stažeeri-
ma oma linnapäid, oli väga siiras. Kui vaid keegi seda kõike 
rahastaks“.

Kuulutaja

Foto: erakogu

Ettevõtluse Arenda-
mise Sihtasutus ot-
sustas anda sihtots-
tarbelist toetust Kun-
da ühisgümnaasiumi-
le, Veltsi lasteaed-alg-
koolile, Tapa muusi-
ka- ja kunstikoolile 
ning Vinni lasteaiale, 
kokku ligi 152 000 
eurot.

Liisi Kanna

Toetust jagatakse regio-
naalse investeeringutoetuse 
programmi raames, mille va-
henditest toetatakse investee-
ringuid laste, noorte, perede, 
vanurite ja puuetega inimeste 
jaoks hoolekande, õppimise, 
sportimise ja vaba aja veetmi-
se tingimuste parandamiseks. 
Programmi rahastatakse Eesti 
riigieelarvesse laekuvast ha-
sartmängumaksust.

2017. aasta taotlusvooru 
esitati 145 projekti, millest 
rahuldati 37. Lääne-Viru-
maalt esitati üheksa taotlust, 
rahastuse sai neist neli. Toe-
tussumma oli kokku 
2 185 011 eurot, millest ligi 
152 000 eurot eraldati meie 
maakonna projektidele.

Maksimaalse toetussumma, 
80 000 eurot sai Kunda ühis-

Haridusasutused said rahasüsti

gümnaasium katuse esimese 
etapi ehitustöödeks. Ligikau-
du sama palju panustab Kun-
da linn selle aasta eelarvest.

Ehitustööde esimeses etapis 
saab uue katuse kooli võimla 
ja riietusruumide osa. Kordu-
valt lapitud lamekatus vahe-
tatakse välja viilkatuse vastu.
„Regionaalsete investeerin-
gute programmi esitatud pro-
jekti teostamise tähtaeg on 
märts 2018,“ märkis Kunda 
linnavalitsuse arendusnõunik 
Eve Ojala-Bakradze. „Mis 
ajaks katuse esimene etapp 
valmis saab, on hetkel raske 
päris täpselt öelda, sest vastav 
hange on ettevalmistamisel. 

Kui õnnestub kiiresti ehitaja 
leida, siis loodame, et selle 
aasta jooksul.“

Katuse projekteeris eelmi-
sel aastal OÜ Zoroaster. „Pro-
jekteeritud on kogu uus katus 
ja perspektiivis tuleb see ka 
tervikuna välja vahetada. Kas 
seda teeme kohe järgmisel 
aastal või hiljem, sõltub lin-
navolikogu seisukohast ja ra-
haeraldustest,“ lisas arendus-
nõunik.

Veltsi lasteaed-algkooli 
ventilatsioonisüsteemi ehitu-
seks andis EAS ligi 37 000 eu-
rot, mis on 75 protsenti ehk 
maksimaalne toetatav osakaal 
kogumaksumusest.

Kunda ühisgümnaa-
sium sai 80 000 eurot 
katuse ehitustöödeks. 

Foto: www.kunda.ee

„Selle raha eest ehitame ter-
vele majale soojatagastusega 
ventilatsioonisüsteemi,“ sel-
gitas Rakvere vallavanem Ai-
var Aruja.

Ta lisas, et hange lõppes äs-
ja ning tööd teostatakse vahe-
mikus juuni kuni august. 
„Kümme last käivad ajutiselt 
oma kasvatajatega Tõrma las-
teaias Trika-Traks.“

Tapa muusika- ja kunsti-
kool sai pea 23 000 eurot teise 
korruse pööningu lae soojus-
tamiseks. Toetus moodustab 
samuti 75 protsenti kogu-
maksumusest. Projekti raa-
mes soojustatakse katus ja 
luuakse kooli tegevuseks pa-
rem mikrokliima.

„Tööd on planeeritud suve-
perioodiks,“ märkis Tapa val-
lavanem Alari Kirt ja lisas, et 
nii ei sega tegevused kooli 
õppetööd.

Vinni vald taotles lasteaia 
tehnosüsteemide rekonst-
rueerimiseks toetust veidi üle 
48 000 euro. Abikõlbulikuks 
loeti aga vaid soojussõlme va-
hetusega seotud kulud ning 
toetust eraldati ligi 12 000 eu-
rot.

„On hea meel, et saame juba 
midagi valla laste jaoks ära te-
ha, see on suure asja väike al-
gus,“ kommenteeris Vinni 
vallavanem Rauno Võrno. 
„Tulevikuplaan on lasteaed 
renoveerida.“
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8. – 26. mail korral-
dab Kaitsevägi taas 
õppuse Kevadtorm, 
millest võtab osa pea 
9000 inimest.

Liisi Kanna

Sel aastal toimub Kevad-
torm põhiliselt Ida- ja Lää-
ne-Virumaal. Lääne-Viru-
maal jääb õppuse ala Kaitse-
väe keskpolügoonile ja selle 
ümbrusse ning Ida-Virumaal 
Lüganuse, Kiviõli, Sonda, 
Tudulinna, Avinurme, Mäe-
taguse ja Iisaku valdade terri-
tooriumitele.

1. jalaväebrigaadi tsiviil-mi-
litaar koostöö eest vastutav 
ohvitser Aleksandr Gont-
šarenko selgitas, et raskete la-
hingute alaks on keskpolü-
goon, kerged lahingud võivad 
toimuda ka mujal.

„Esimene koht, kuhu lähe-
me, on ikka riigimaa. Eramaa 
on nö viimane koht,“ märkis 
Gontšarenko ning lisas, et 
eramaal toimetamiseks on  
vaja omaniku luba.

„Loomulikult on võimalus 
eksida,“ tõdes ta. Probleemide 
lahendamiseks ongi tsiviil-sõ-
jalise koostöö meeskond, kel-
le poole pöörduda, kui näi-

Algab suurõppus Kevadtorm

teks õppuse käigus eraomand 
kannatada on saanud.

Kevadtorm toimub vahe-
mikus 8. – 26. mai, kuid ak-
tiivsem lahingute aeg on va-
hemikus 15. – 24. mai.

„Kokku osaleb Kevadtormil 
ligi 8800 kaitseväelast, liitlas-
sõdurit, reservväelast ja kait-
seliitlast. Liitlasi on neist 
kokku üle 2000,“ ütles 1. jala-
väebrigaadi teabeohvitser, 
reamees Sander Mändoja. 
„Lisaks Tapal paiknevatele 

brittidele, prantslastele ja 
ameeriklastele osalevad Ke-
vadtormil liitlased Kanadast, 
Saksamaalt, Hollandist, Poo-
last, Soomest, Lätist, Leedust, 
Ukrainast ja Gruusiast.“

Kevadtormil on tegevuses 
kogu raske lahingutehnika, 
mille liitlased endaga kaasa 
on toonud: lahingutankid 
Abrams, Challenger 2 ja 
Leclerc. Samuti on maastikul 
väljas nii Scoutspataljoni ka-
sutuses olevad jalaväe lahin-

gumasinad CV9035 kui ka 
brittide Warrior, ameeriklas-
te Bradley ja prantslaste VBCI 
alternatiivid. „Tõsi, rasketeh-
nikat ei kasutata kogu õppuse 
vältel igal pool, et säästa teid 
ja maastikku võimalike kah-
justuste eest,“ lisas Mändoja.

Tavaks on saanud, et Eesti 
ja liitlaste õhuväed moodus-
tavad õppusel ka ühtselt te-
gutseva õhuväe. Enamus 
õhuväe lende toimuvad sa-
muti aktiivsemal perioodil, 

peamiseks lennupiirkonnaks 
on Põhja-Eesti idaosa.

Õppuse ajal võib taevas li-
saks Eesti lennuvahenditele 
näha ka Poola ründelennu-
keid Su-22, Hispaania hävita-
jaid F-18 Hornet ning USA 
koptereid UH-60 Black Hawk 
ja AH-64 Apache. Õppuse alal 
võivad lennata ka kaitseväe 
mehitamata õhusõidukid.

Õhuharjutuste käigus toi-
muvad ka madallennud. Väl-
timaks korduvaid ülelende 
püüab õhuvägi hajutada ma-
dallendude lennumarsruute. 
Madallennud toimuvad ohu-
tus kõrguses, mitte madala-
mal kui 152 meetrit (500 jal-
ga) ja eelistatavalt asustatud 
punktidest eemal. 

Kevadtormi lõpurivistus 
toimub 25. mail kaitseväe 
keskpolügoonil. 

1. jalaväebrigaadi jaoks on 
järgmine suurem õppus Saber 
Strike, mis toimub juuni 
keskpaigas kaitseväe kesk-
polügoonil. Tegemist on 
USA maaväe Euroopas juhi-
tud õppusega, mis toimub 
üheaegselt kõigis kolmes Balti 
riigis ja Poolas. Eestis toimu-
vast harjutusest võtab osa 
kokku umbes 1500 sõdurit 
Eestist, Ameerika Ühendrii-
kidest, Ühendkuningriigist, 
Prantsusmaalt ja Soomest.

Kevadtorm 2016. Kompanii 
koostööharjutus. 

Foto: Eesti Kaitsevägi

PÕLENGUD
3. mail kell 18.17 said 
päästjad väljakutse Sõmeru 
valda Roodevälja külla, kus 
lennuväljal põles kulu. Tu-
lekahju lokaliseeriti kella 
18.35ks, likvideeriti kella 
18.47ks. Tulekahju oleta-
tav põhjus on lõkke. 

2. mail kell 12.01 teatati 
häirekeskusele, et Vinni 
vallas Kaukvere külas põ-
leb metsanoorendik. Tule-
kahju lokaliseeriti kell 
12.44, likvideeriti kell 
12.59.

2. mail kell 16.49 teatati 
häirekeskusele, et Vihula 
vallas Toolse külas põles 
leegiga kuivanud roostik 
mere ääres. Sündmuskoha-
le saabudes selgus, et tege-
mist on tugeva maa tuule-
ga, mis levib elumajade 
poole, tulekahju ja majade 
vahemaa oli 150-250m. 
Tulekahju lokaliseeriti kell 
17.12, likvideeriti kell 
17.35. Oletatavalt võis põ-
leng tekkida sellelt, et ko-
halolnud lapsed mängisid 
rakettidega. Sündmusele 
sõites märkasid päästjad 
laste erilist käitumist ja 
kutsusid kohale politsei. 

VARGUSED
2. mail murti Rägavere teel 
asuvasse kauplusesse, kust 
varastati kassa koos sulara-
haga. Tekitatud kahju on 
kokku 3000 eurot.

1. mail teatati, et Rakveres 
Lembitu tänavale pargitud 
kaubikust varastati akut-
rell, padrunvõtmete komp-
lekt, tööriided. Lisaks va-
rastati auto põrkeraud, esi- 
ja tagatuled, autoraadio, 
akud ja muid esemeid. Sõi-
duk sai kahjustada. Kahju 
on kokku 2000 eurot.

KÄSIGRANAAT
1. mail tehti kahjutuks Rä-
gavere vallast Nurkse kü-
last leitud käsigranaat.

KEHALINE 
VÄÄRKOHTLEMINE
30. aprillil teatati, et Vinni 
vallas Pajusti alevikus Lin-
nu tänaval asuvas korteris 
tungis 18aastasele neiule 
kallale vähetuttav naiste-
rahvas.

TORMITUULED
28.aprillist - 2.maini said 
päästjad rohkem kui 30 
väljakutset seoses loodus-
jõududest põhjustatud 
sündmustega. Suur osa väl-
jakutsetest oli seotud teele 
langenud ning liiklust ta-
kistanud puudega. Inime-
sed kannatada ei saanud.
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Bauhofi  e-pood

on lähedal

kui niiduk

murule!

Üle 30 000 pakkumise!

www.bauhof.ee

Teekivi
Iko Talukivi
60 mm, hall

890
1019

–12%

Äärekivi Iko
80 x 200 x 1000 mm, 
hall

–7%

240
260

Terrassilaud roheline, 
28 x 95 mm. Hind 1 jm

105
155

–32%

–24%

20300

Raider  M125-85F 

1799.-
2359.-

139.-
Muruniiduk Clint
CL51CE

–21%

Hinda
kvaliteeti!

Intress

0%

Telli kõik vajalik terrassi ja 

aiatee ehituseks Bauhofi 

e-poest. Toome kauba Sulle 

mugavalt koju kätte!

JÕHVI, Narva mnt 141 
E-R 8-20, L 9-20, P 9-17 

RAKVERE, Ringtee 2 
E-R 8-20, L 9-20, P 9-17

Reguleeritav 
terrassijalg 
PV11/15cm

410
490

–16%

Terrassikruvi ttap, ilmastiku-
kindel,  4,2 x 55/ 32 mm. 
300 tk, 
kaasas ttap
otsik. 1090

1299

–29%

Kvaliteetsed maasikataimed 10-pakk

595
795

–25% EESTIS 
KASVATATUD

TAIMED

299
420

Suvelill 
viirpelargoon 

Punamuldvärv 
Tranemo Rödfärg  

10 l

1890
2979

–37%

Kõik
puitfassaadivärvid

-20%

Pakkumised kehtivad kuni 16.05 2017 või kuni kaupa jätkub
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Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 4.05.2017. 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

Till kg 10,00

Karulauk punt 0,50 1,00

Roheline sibul kg 6,00

Tippsibul kg 2,00

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 3,50 4,00

Värske kapsas kg 1,30 2,00

Porgand kg 0,90

Õunad (Läti) kg 1,50

Maasikad 

(Kreeka)

kg 5,00

Mustikad kg 10,00

Mesi 700g 5,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, N, L 

kella 10st

liiter 0,67

TURUL ALGAS TAIMEDE JA 
SEEMNEKARTULI MÜÜK!

HINNAD RAKVERE TURUL

N

PoPPP
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„Mäletan, kuidas esimest 
korda rokfoori juustu süües 
selle suust välja sülgasin. Mil-
line jäledus, mõtlesin. Teist 
korda süües sülitasin samuti. 
Aga peale kolmandat proovi-
korda hakkas vaikselt maitse-
ma. Niimoodi on mul paljude 
toitudega,“ rääkis Koržets.

Angerjas on delikatess, ent 
veel üleeelmisel sajandil ei 
võtnud eestlased teda kui jälki 
ja rüvedat olendit suu sissegi. 
„Emakala ehk kiviluts ei kuu-
lu eestlaste menüüsse, kuid 
lätlased peavad temast kõvasti 
lugu. Pärast pikka kõhklust 
püüdsin, praadisin ja proovi-
sin emakala — suurepärane!“ 
jagas ta veel üht kogemust.

„Ainus, mida ma senini ar-
mastama pole õppinud, on 
rootslaste surströmming. Ha-
pukala, mille karpi tuleb ava-
da õues ning ise pealetuult 
seista, et hais ära ei tapaks. 
Kaks korda olen proovinud, 
no ei maitsenud. Ehk kol-
mandal korral hakkab meel-
dima,” lootis Koržets.

Pererestoran 
„Kalambuur“

Koržetsite pererestorani 
„Kalambuur“ peakokk on kir-
jamehe poeg Kaarel. „Passi 
peab ka ikka vaatama. Ei jaksa 
enam kümme tundi järjest 
köögis jalul olla. Kas te üldse 
teate, kui raske on restorani 
koka amet?“ päris Koržets. 
„See on tugevate noorte 
meeste töö, kus läheb lisaks 
heale tervisele ka kõvasti kii-
rust vaja. Aga minul on õigus 
kohapeal viriseda, lisaks on 
mu ülesandeks uusi retsepte 
välja mõelda.“

Paljud asjad „Kalambuuri“ 

Vladislav Koržets: 
lemmikkalad on siig ja räim
Vladislav Koržets (65) 
on mees, kes meile igal 
esmaspäevaõhtul te-
leekraanilt vastu vaa-
tab, juhtides saadet 
„Osoon“. Lisaks on ta 
humorist ja nüüdseks 
kõrgelt pärjatud luule-
taja, paljud nimetavad 
Koržetsit ka Eesti esi-
kalameheks. „Olen 
kokk!“ teatas aga kirja-
mees mõni aeg tagasi 
toimunud kohtumisel 
Haabersti linnaosa rah-
vaga.

Kaire Kenk

majas on kirjamehe käe ja näo 
järgi. Ka mõned stamproad, 
mida menüüst lihtsalt ei saa 
välja jätta. Üks neist on tuura-
seljanka, mida kusagilt mujalt 
Eestis tõenäoliselt ei saa, teine 
Vaasa ämma kuldkala. See on 
oliiviõli, rosé-pipra, me-
resoola, suhkru või mee, sid-
runimahla, äädika, küüslaugu, 
tilli, porru või sibulaga paar-
kolm päeva marineerunud 
viilutatud forell.

Kuidas sai 
humoristist kalamees?

„Suurel määral tänu sellele, 
et mulle meeldis kala püüda. 
Üsna varsti sai ka täielik sii-
ber ilusate suurte kalade 
komposti viimisest, sel lihtsal 
põhjusel, et peres ei osanud 
keegi nendega midagi ette 
võtta,“ selgitas Koržets. „Nii 
ei jäänud üle muud, kui haa-
rata ise härjal sarvist.“

Lisaks olid mehel aastatel 
1994-1995 elus rasked ajad. 
„Ajakirjade-ajalehtede turg oli 
olematu. Minu kallis „Pikker“ 
(nalja- ja satiiriajakiri, kus 
Koržets pikki aastaid töötas – 
toim) läks pankrotti,“ meenu-
tas Koržets.

„Tegin elus kannapöörde. 
Hakkasin karsklaseks ja toi-
metasin kuus aastat ajakirja 
„Kalastaja“.“

Ühel päeval, umbes 12 aas-
tat tagasi, helises aga Koržetsi 
telefon ja Anu Välba kutsus 
teda „Terevisiooni“ kalaroogi 
valmistama.

„Kurtsin, et ma ei oska. „Po-
le viga, ega vaatajad teisel 
pool ekraani neid maitsta saa. 
Kui te neil oma jutuga sülje 
suhu toote ja ise katsetama 

innustate, on kõik korras!” 
teatas Anu selle peale reipalt,“ 
meenutas Koržets. Nii toime-
taski naljamees üle kümne 
aasta kokana „Terevisioonis“.

Kuidas kalamehest 
sai hinnatud poeet?

Apollo 2016. aasta lugeja-
hääletusel osutus kala- ja nal-
jamees Koržets parimaks ka-
hes kategoorias. Parimaks 
luuleraamatuks valiti tema 
esimene luulekogu „Laulud 
või nii“ ja lemmikkäsiraama-
tuks „Koržetsi suur kalaraa-
mat“.

„Eks ma oma suure kalaraa-
matu puhul natuke edu loot-
sin, sest olen umbes tosin aas-
tat selle nimel tööd teinud. 
See, et ka luuleraamat nii-
moodi rahvale meeldib, oli 
mulle meeldiv üllatus,“ tun-
nistas Koržets.

Luulekogu õhutas teda kok-
ku panema tütar. 50 aasta 
jooksul kirjutatud luuletuste 
seast aitas valikut teha sõber 
ja kirjanduskriitik Joel Sang.

Koržets on enda sõnul luu-

let kirjutanud terve elu. 
„Alustasin umbes 14aastase-
na, kui ma kirjutasin oma esi-
mesed ja hästi masendavad 
luuletused,“ rääkis Koržets. 
„Kõige esimese luuletuse sisu 
ma enam ei mäleta, küll aga 
on meeles selle pealkiri – 
„Musta mure mausoleum“. 
Selles luuletuses oli kogu 
maailmavalu, mida 14aastane 
kuidagi eneses hoida ei osa-
nud. Alles hiljem õpime selle-
ga koos elama.“

Kalaraamat - kaks ja 
pool kilo puhast tarkust

Kaks ja pool kilo kaaluvasse 
„Suurde Koržetsi kalaraama-
tusse“ on kalamees kirja pan-
nud kõik oma teadmised kala-
dest ja kalaroogadest. „Raa-
matu lõplik kokkukirjutami-
ne võttis kaks–kolm aastat, 
aga sellele eelnesid „Koržetsi 
kalaraamat“ aastal 2006, ar-
tiklid ja uurimused. Poeg on 
kaasautor, tema töötas läbi 
kõik retseptid,“ selgitas ta. 
Raamatust leiab pea 500 ret-
septi, mille autor ongi poeg 
Kaarel.

Koržetsilt päritakse sageli 
tema lemmikkala kohta ning 
vastus on juba aastaid sama: 
„Siig ja räim! Päeval on hoo-
pis teine jume, kui olen 
maitsnud veidikese soolasii-
ga. Räim on aga Eestis tõsiselt 
alahinnatud kala. Tegelikult 
on ta heeringas! Heeringa lää-
nemereline vorm. Ja niisama 
maitsev ka. Virumaa randa-
des räägiti kunagi, et neiu on 
meheleminekuks küps siis, 
kui oskab räimest valmistada 
sada erinevat rooga. Mina ei 
tea, kas päris sadat retsepti 
peast tean, aga üks mu lem-
miktoite on „Ooperikeldri 
räimed“. Maailmakuulsa 
Stockholmi restorani „Opera-
källaren“ järgi, kus see roog 
tänini menüüs.“

Koržetsi „Ooperikeldri räimed“
Vaja läheb:
500 g räimefileesid, 2 munarebu, 2 dl rõõska või vahu-

koort, 1,5 dl jämedat rukkijahu või riivsaia, 2-3 tl soola, 
koorevõid praadimiseks

Sega munakollased rõõsa koorega, pane kalafileed vahu-
koore sisse ning laagerda neid 12-24 tundi. Nõruta fileed, 
kuivata, keera kalataoliselt kokku ja paneeri soolaga segatud 
rukkijahus või riivsaias. Prae koorevõiga pruunideks ja krõ-
bedateks.

Kui soovid natuke teravamat maitset, võid seda saavutada 
sinepipulbri lisamisega. Kuumal pannil kipuvad kalana kok-
kupandud fileed „lahti minema“, seetõttu võib neid praadida 
ka „poolte“ fileedena.

Kalasoolamise õpituba. 
Foto: opikook.ee
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• 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

• OÜ Villa Takso vajab takso-
juhti. Nõutav taksojuhi kooli-
tus. Tel 5349 8764

•Vajame taksojuhti. Tel 5192 
0899

• Pakume tööd autojuhile C-, 
E-kat. erinevas suunas: Balti 
riikides, Skandinaavia, Vene-
maa. Info 5809 0936

•Firma otsib meeskonda C-kat. 
autojuht-operaatorit surve-
pesuautole. Tel 5194 4298

• 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 

• Kogemustega müürsepp-
betoneerijasdsaavad tööd 
(vundament ja seinad). Tel 
5646 0318

• Vajatakse metsaistutajaid. 
Tel 5199 6563

• Vajatakse metsaistutajaid. 
Info tel 554 9113

• Vajatakse metsaistutajaid. 
Pakume tööd istutajatele. Lan-
gid asuvad Lääne-Virumaal ja 
transpordi korraldab tööandja. 
Tel 5834 9335

• Vaja kaheks nädalavahetu-
seks abilist puude ladumiseks 
Haljalasse. Tasu kokkuleppel. 
Tel 504 0123

• Põllumajandusettevõte Kad-
rinas pakub tööd traktoristile. 
Info telefonil 525 5981

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

TÖÖ/KOOLITUS

KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

• Kutsume Teid hispaania 
k e e l e  k u r s u s t e l e 
neljapäeva õhtuti Rakvere 
K u l t u u r i k e s k u s e s . 
Info ja  registreer imine 
a.s.wesman@gmail.com

Pakume tööd:
projekteerijale

Lugeja küsib: Jäin lapsehoolduspuhkusele ning sain tea-
da, et minu asendaja võeti tööle tähtajatu töölepinguga. Kas 
see tähendab, et tööle naastes ei olegi mul töökohta?

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar.
Töölepingu seaduse järgi sõlmitakse ajutiselt äraoleva 

töötaja, näiteks lapsehoolduspuhkusel olija asendamise ajaks 
tähtajaline tööleping. Tähtajaline tööleping lõpeb tähtaja 
saabumisega. Antud juhul peaks töölepingu tähtaeg olema 
seotud lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja tööle naasmise-
ga. Kui asendatav naaseb tööle, siis lõpeb asendamise ajaks 
tööle võetud töötaja tööleping automaatselt.

Lapsehoolduspuhkuselt tööle naasval töötajal on õigus 
töölepingujärgsetele tingimustele, s.t töötaja täidab samu 
tööülesandeid, mis enne rasedus- ja sünnituspuhkusele jää-
mist, saab sama suurusega töötasu jne. Kui töötingimused 
on paranenud, on töötajal õigus paranenud töötingimuste-
le. Näiteks üldise palgatõusu korral peab ka lapsehooldus-
puhkuselt naasva töötaja töötasu tõstma samaväärselt ja sa-
madel alustel nagu teistel töötajatel tõsteti tema lapsehool-
duspuhkuse ajal.

Kui lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajaga on aga 
sõlmitud tähtajatu tööleping, siis ei saa tööandja töölepin-
gut lõpetada põhjusel, et asendatav naaseb tööle. Tööandja 
saab tähtajatu töölepingu üles öelda üksnes erakorraliselt – 
töötajast tulenevatel või majanduslikel põhjustel. Sellisel ju-
hul tekib olukord, kus tööandja on samale ametikohale sõl-
minud kaks tähtajatut töölepingut. Kui tööandjal on mõle-
male töötajale töölepingus kokkulepitud tingimustel tööd 
anda, ei ole samale ametikohale kahe tähtajatu töölepingu 
sõlmimine keelatud. Kui hiljem selgub, et mõlemale tööta-
jale ei ole võimalik tööd pakkuda, peab tööandja ühe töötaja 
koondama.

Lapsehoolduspuhkusel olnud töötajal, kes naaseb enne 
lapse kolmeaastaseks saamist, on eelisõigus tööle jääda, sest 
tööandja ei saa koondada väikelast kasvatavat töötajat. Kui 
kumbki töötaja väikelast ei kasvata, võib tööandja valida, 
kelle ta koondab. Töötajad on seaduse ees võrdsed ka siis, 
kui mõlemad kasvatavad alla kolmeaastast last.

Seega, korrektne on sõlmida asendajaga tähtajaline tööle-
ping, mille tähtaeg on sõltuvuses lapsehoolduspuhkusel ole-
va töötaja tööle naasmisega. Kui tööandja on mõlema tööta-
jaga sõlminud tähtajatu töölepingu ning hiljem selgub, et 
kahele töötajale ei ole võimalik samadel tingimustel tööd 
anda, on tegemist pahatahtliku käitumisega. Sellisel juhul 
võib tööandja seista silmitsi töövaidlusega, mille võimali-
kuks põhjuseks on diskrimineerimine.

JURIST ANNAB NÕU
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Sven Hõbemägi tervisenurk

S eekord räägin rasva-
dest ja lõpetan sellega 
ühtlasi makrotoitaine-

te teema.
Kehas olevad rasvad jagu-

nevad asuko-
ha järgi ka-
heks: de-
poorasv, mis 
asub naha- 
alustes piir-
kondades ja 
siseelundite 
ümber ning struktuurrasv 
ehk kudede ehitusmaterjal.

Ilmestuseks võib tuua, et 
meie kehas olev rasv annaks 
kokku umbes 72445 kcal 
energiat, sellest nahaalune 
rasv 70 980 kcal ning lihased 
1456 kcal.

Toidurasvad
Toidurasvad jagunevad 

kolmeks: küllastunud ehk 
asendatavad rasvhapped, mo-
noküllastamata rasvhapped ja 
polüküllastamata ehk asenda-
matud rasvhapped, mida ke-
ha ise ei tooda.

Küllastunud rasvad on toa-
temperatuuril tavaliselt tah-
kes olekus ja pärinevad põhi-
liselt loomsetes allikates nagu 

sealiha, vorstid, või, rõõsk-ja 
vahukoor, lambaliha, aga ka 
šokolaad, jäätis, kartulikrõp-
sud, koogid, küpsised.

Monoküllastamata rasv-
happete alla 
kuuluvad oo-
mega 9 rasv-
happed, mida 
leidub näiteks 
oliivõlis.

Polüküllasta-
mata rasvha-

peteks on oomega 3 ja oome-
ga 6 rasvhapped, mis toimi-
vad olemuselt vastanditena. 
Tähtis on nende tasakaal, 
ideaalis tuleks neid tarbida 
vahekorras üks ühele kuni 
üks neljale oomega 6 kasuks.

Oomega 6 allikateks on 
kõik taimeõlid (näiteks päe-
valill), pähklid, mais, töödel-
dud toit ja teravili.

Oomega 3 allikateks on ka-
laõlipreparaadid, lõhe, forell, 
heeringas, linaseemned, so-
jaoad, raps, kanepi-ja kõrvit-
saseemned.

Kui palju?
Rasvad on makrotoitaine-

test kõige energiarikkaimad - 
1g rasva annab 9 kcal. Seetõt-

tu püütakse sageli rasvu välti-
da – arvatakse, et need teevad 
paksuks.

Tegelikult on aga ka rasva-
de osas nii paremaid kui hal-
vemaid valikuid ning hädad 
tekivad siis, kui nende kasu-
tamisel tehakse pikema aja 
jooksul valesid valikuid. 

Kuna rasvad annavad palju 
energiat, siis tarbides väga 
rasvarikkaid toite, on lihtne 
saada üleliigset energiat. Kui 
energia tarbimine ja selle ära 
kulutamine ei ole tasakaalus, 
võib see ladestuda liigse ras-
vana rasvkoes, see aga viib 

ülekaalulisuse või rasvumise-
ni.

Nii nagu rasvade liigtarbi-
mine, viib aga ka nende välti-
mine tõsiste tervisehädadeni, 
sest tänu rasvadele imendu-
vad olulised vitamiinid nagu 
A, D, E ja K ning rasvad on 
mitmete hormoonide koos-
tisosadeks. Lisaks hakkab ras-
vavabade, näiteks light-too-
dete pikaajaline tarbimine ve-
resoonte sisekihi normaalset 
talitust häirima.

Rasvad peaksid moodusta-
ma päevasest energiavajadu-
sest 25-30%. Kuidas arvutada 

kaloraažist sõltu-
valt rasva ko-
gust? Näide: kui 
päevane kaloraaž 
on 2500 kcal ja 
30% ehk 750 kcal 
sellest moodusta-
vad rasvad, siis 
jagades selle 
üheksaga, saame 
koguseks umbes 
84g.

Kasutatakse ka 
reeglit, mille ko-
haselt peaksid 
need, kelle päe-
vane energiava-

Toitumise põhiaalused ja roll eesmä

Mida treenib? Reie esiosa.

Sooritamine: Istudes masinal, siruta jalad sirgeks 
ning vii tagasi algasendisse. Sooritamine peab olema 
sujuv ja ilma puhkepausideta ehk masinal seeria väl-
tel plokke kokku ei tohiks lasta.

Mida jälgida? Jälgi, et enne harjutuse sooritamist 
oleks masin seadistatud nii, et alaselg oleks vastu 
seljatuge ning põlve õndlad vastu istumisaluse serva.

Keha vajab rasvapõletu-
seks rasva - rasvapõletus 
on tunduvalt efektiivsem, 
kui küllastumata rasvhap-

peid on piisavalt.

Rasvade olulisus:
• transpordivad mitmeid vitamiine (A, 

D, E ja K)
• nende puudusel on raskendatud 

hormoonide tootmine
• aitavad vältida veresuhkru taseme 

kõikumist ja hoiavad energilisena
• aitavad ohjeldada isusid - magusa-

vajadus väheneb
• aeglustavad süsivesikute imendumist 

- kõht on kauem täis
• rasvade vähesuse korral võib pi-

durduda kogu organismi areng ja 
langeda vastupanuvõime väliskesk-
konna mõjule

NÄDALA HARJUTUS  
SÄÄRTE SIRUTAMINE MASINAL

Algasend Lõppasend

www.benu.ee

MÕÕDA TERVISEKS!KAS TEAD, MILLINE ON 
SINU NAHA SEISUKORD?
Tule tee endale kosmeetikaraport!

KOSMEETIKARAPORTIGA
ANNAME KAASA –20%
SOODUSKUPONGI!

REGISTREERU:
www.benu.ee/teenused
või küsi apteekrilt.
Mõõtmine toimub meikimata nahalt 
(eelnevast puhastamisest ning 
kreemitamisest peab olema 
möödunud vähemalt 2 tundi).

REGISTREERU:
www.benu.ee/teenused
või küsi apteekrilt.
Hind BENU kliendile 2 € (tavakliendile 4 €).

Kehakoostise raportiga kaasa MyFitnessi 

spordiklubi tasuta liitumine ning proovitreening.

Tegemist ei ole tervishoiuteenusega.
SELLE KUPONGIGA

KOSMEETIKATOOTED

PERSONAALSELT 

SINULE

Tingimusi vaata pöördelt.

-20%

Tapa Apteek, Pikk 33, Tapa, E–R 9–19, L 9–16, P 9–15; Tapa Grossi Keskuse Apteek, Jaama 1, Tapa, E–R 9–19, L 10–15, P suletud; Virumaa Apteek, Laada 27, Rakvere, E–R 9–19, L–P 9–15; 
Tuleviku Apteek , Tuleviku 1, Rakvere, E–R 8–18, L–P suletud.

Kosmeetikaraporti toimumisajad:

T     09.05    10.00–13.00    Tapa Apteek
T     09.05    14.00–17.00    Tapa Grossi Keskuse Apteek
N    18.05    10.00–14.00    Virumaa Apteek
N    18.05    15.00–18.00    Tuleviku Apteek

Kehakoostise raporti toimumisajad:

R    05.05    10.00–13.00    Tuleviku Apteek
R    05.05    14.00–18.00    Virumaa Apteek
K    31.05    10.00–14.00    Tapa Grossi Keskuse Apteek
K    31.05    15.00–18.00    Tapa Apteek

Teenus on

TASUTA!

BENU apteegis 

koostatakse Sulle 

kehakoostise raport,

mis aitab teha elus 

tervislikke

 valikuid.
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jadus on 2000 kcal, saama ras-
vu keskmiselt 65 grammi ras-
vu. Kelle päevane energiava-
jadus on 2500 kcal peaksid 
saama umbes 85 grammi ras-
vu.

Rasvadest enamuse peaksid 
menüüs moodustama asenda-
matud rasvaallikad - oomega 
3 ja oomega 6 rasvhapped.

Kolesterool
Eluspüsimiseks on aga hä-

davajalik ka kolesterool, mida 
taimset päritolu rasvades ei 
esine. Kolesterool on vajalik 
D-vitamiini tekkimiseks ning 
oluline kom-
ponent raku 
koostises. 
Umbes 75% 
kolesterooli 
sünteesib or-
ganism ise, 
ülejäänu pea-
me saama toi-
duga.

Siinjuures 
on oluline 
eristada nö 
head ja halba 
kolesterooli. 
Halbadeks va-
likuteks on 

suures koguses loomset rasva 
sisaldavad toiduained, näiteks 
sealiha ja kanarasv. Kasulik 
on näiteks kalarasv.

Teadma peaks ka seda, et 
toiduga saadav kolesterool 
väga palju keha üldist koleste-
roolitaset ei mõjuta. Eelkõige 
on kolesterooli halva kuulsu-
se toonud kaasa see, et süüak-
se üleüldiselt liiga palju ning 
toidus on vähe kiudaineid.

Siit soovitus – jälgige, et 
menüüs oleks piisavalt köögi- 
ja puuvilju ning teraviljatoo-
teid. Lisaks tasub märkida, et 
kui keha rasvaprotsent on ju-

ba väga kõrge, siis suureneb 
ka keha võime muuta nö hea 
kolesterool halvaks. Halva 
kolesterooli taset veres tõsta-
vad ning hea hulka kahanda-
vad transrasvad - küllastunud 
rasvhapped, mis tekivad siis, 
kui taimne rasv muutub tah-
keks. Neid on rohkesti kooki-
des, küpsistes, margariinis, 
kiirtoitudes, valmistoitudes.

Halva kolesterooli kõrge ta-
se võib aga viia südame- ja 
veresoonkonnahaiguste ja II 
tüüpi diabeedi riskini.

Kokkuvõtteks
Toiduga saadavad rasvad 

peaksid tulema 60% ulatuses 
taimsetest allikatest. Tarvita 
tihti polüküllastamata oome-
ga 3 rasvhappeid, näiteks ras-
vast kala, pähkleid, seemneid 
ja rohelisi köögivilju, kala-
õlipreparaate. Tarvita mõõ-
dukalt polüküllastamata oo-
mega 6 rasvhappeid, näiteks 
loomaliha ja teraviljaõli. Har-
vem tarvita küllastunud rasv-
happeid, näiteks loomseid 
rasvu.

BC Tarvas/Rakvere SK 
2005. aastal ja hiljem sündi-
nud poiste meeskond osales 
22.-23. aprillil Tartus Eesti 
Maaülikooli Spordihoones 
toimunud Eesti Minimeistri-
võistluste finaalturniiril, kus 
saavutas 8 meeskonna kon-
kurentsis 3. koha. BC Tarvas/
Rakvere SK meeskond, mille 
koosseisus suur osa mängijaid 
sünniaastaga 2006-2007, alis-
tas pronksikohtumises Keila 
KK meeskonna tulemusega 
57:47.

„Kolmanda-neljanda koha 
mäng oli kõva heitlus. Poisid 
olid tublid ja võitlesid lõpuni, 
see tõi meile ka edu,“ kom-
menteeris treener Tõnis Put-
ko.

Finaalturniirile eelnesid 
mõõduvõtud vahegrupi män-
gudes, veerand- ja poolfinaa-
lis. BC Tarvas/Rakvere SK 
meeskond platseerus vaheg-

Eesti sumomaadlejad naasid 
Gruusia pealinnas Tiblisis 
toimunud sumo Euroopa 
meistrivõistlustelt 11 medali-
ga – 4 hõbedat ja 7 pronksi. 
Eesti sumotorite poolt tiitli-
võistlustel võidetud medalite 
arv tõusis sellega 345ni.

Juunioride vanuseklassides 
U21 ja U23 jäi eestlaste saa-
giks 9 medalit. U21 võitis 
naiste -55 kg klassis hõbeda 
Vlada Stepanova (Narva SK 

Buffen-do). Kai Pähkl (Põlt-
samaa SK Nipi) tõi koju 
pronksid +80 kg ja absoluut-
kategoorias. Hõbeda sai ka 
Eesti naiskond.

U23 vanuseklassis võitis 
absoluutkategoorias hõbeda 
Pathricia Matso (Vinni SK 
Sakura), kes sai ka +95 kaalu-
kategoorias pronksi. Kai Päh-
kel võitis selles vanuseklassis 
pronksi +95 kg kaaluklassis. 
U23 klassis võitis Eesti nais-

kond hõbemedali, meeskond 
pronksmedali.

Täiskasvanutest tõid Eestile 
medalilisa Nikita Lopouhhov 
(Narva SK Buffen-do), kes 
võitis pronksi -70 kg kaa-
luklassis ning Gea Reimund 
(Rakvere SK Eesti Karud), 
kes tõi sama karva medali -73 
kg kategoorias.

Kuulutaja

rkide saavutamisel 
IV OSA

Rasvade valikul jälgi:
• Külmpressitud oliivõli peaks olema 

kollaka või roheka värvusega (virgin 
või extra virgin). Nende valmistamisel ei 
kao õlist bioloogiliselt aktiivsed ained. 
NB! Ei sobi praadimiseks, sest tempe-
ratuuril võivad muutuda kahjulikeks 
ühenditeks. Kasuta salatites!

• Enne praadimist kuumuta õli ja pann, 
kuna praadimisel tõmbab toit rohkem 
rasva sisse.

• Ära kasuta juba praadimisel kasuta-
tud õli teistkordselt. Peale praadimist 
puhasta pann.

Eesti sumotorid tõid EMilt hulga medaleid

Rakvere poisid võitsid pronksi

rupimängude järel selgunud 
paremusjärjestuses kolman-
dale kohale.

Veerandfinaalis läksid poi-
sid vastamisi KK Viimsi 
Musta võistkonnaga, kelle 
vastu pandi enda paremus 
maksma lõppnumbritega 
49:37. Sellega kindlustati en-
dale koht poolfinaalis ning 
jätkati mänge kohtadele 1-4. 
Rakverlaste poolfinaali vasta-
seks mängis end BC Tartu/

Salva.
Viimasele tuli meie mees-

konna palluritel alla vanduda 
lõppresultaadiga 46:54. See 
tähendas, et selle hooaja vii-
mases Eesti Minimeistri-
võistluste kohtumises tuli 
väljakule minna võitlema 
pronksikarva medalite eest, 
mis ka koju toodi.

Kuulutaja

BC Tarvas/Rakvere SK meeskond. 
Foto: www.rakverekorvpall.ee

Meie oskame Sind aidata
Broneeri aeg: 324 0301 I info@silmatervis.ee

Eesti Nägemistervisekeskus

www.silmatervis.ee

Laada 29, Rakvere

T–R 10–18 I L 10–14

Kas teadsid, 

et sinise valguse 

ja ekraanide 
peegelduse eest 

võivad kaitsta

NUTIkalt 
valitud prilliklaasid?
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• Kogenud maakler võtab 
müüki teie kinnisvara. Tel 
5664 2161

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

• Müüa 1toaline korter Rakveres 
Karja tänaval.  Korter asub 
3korruselise maja I korrusel. 
Aknad vahetatud. Rõdu Karja 
tänava pool. Hind 20 000 €. Tel 
5665 1752

• Müüa 1toaline korter 
Rakveres Kungla tn 4. 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. Vaatamiseks 
saab aja kokku leppida tel 
5818 2437, Niina. Hind 23 
500 €

• Müüa Sõmeru vallas Uhtnas 
värskelt renoveeritud avara 
pinnaga ruumikas 1toaline 
korter (39,3 m2). Hind 12 000 €. 
Tel 5665 5234

• Müüa 1toaline ahiküttega 
korter Sõmeru vallas Vaekülas 
koos aiamaaga. Renoveeritud 
vannituba ja köök, vahetatud 
aknad, aktiivne korteriühistu. 
Hind 12 915 €. Tel 5568 5956, 
esta.botvin@mail.ee

• Müüa 1toaline mugavustega 
korter Väike-Maarjas (I korrus). 
Hind 7 000 €. Tel 523 0428

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Tamsalus. Tel 5680 1956

• 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

• Noor pere soovib osta maja 
Rakvere (Haljala) ümbruses. 
Võib vajada remonti. Tel 5552 
7229

• Ostan väiksema maja Rakveres, 
soov. vaikses piirkonnas. Tel 
5568 3080

• Ostan maamaja/talu Rakverest 
25 km, hind kuni 20 000 €. Tel 
5550 0588

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KINNISVARA

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

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

MAI 

LÕPUNI!

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
VÕIDU TN RAKVERE

• Hea asukoht - südalinnas

• Väga hea korrus ja planeering

• Heas seisukorras, rõdu

527 1011

46 000 €

49 000 €

• Hea asukoht, hea planeering

• Toad eraldi

• Garderoob, 2 rõdu

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
KARJA TN RAKVERE

MÜÜA 1-TOALINE KORTER
SÕMERUL

• Maja keskel

• Aknad hoovi poole

• Hea asukoht

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
SEMINARI TN RAKVERE

• Renoveeritud maja

• Aknad hoovi poole

• Korter maja keskel

14 500 €

35 000 €

527 1011 43,7 m²

27 800 €

• Kinnistu 2500 m²

• Ainulaadne hoone

• Hea juurdepääs

MÜÜA KINNISTU
VEETORNI RAKVERE VALD

40 m², I k

SOOVITAKSE OSTA 2TOALIST KORTERIT 1-3 KORRUS

527 1011 II k

527 1011 61,7 m², III k

527 1011 80,5 m², III k

527 1011 74,7 m²

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23
51,7 m2 I korrusel
al. 30 m2 II korrusel

RAKVERE KESKLINN, 
VILDE 6A
25,7 m2 II korrus 
24,4 m2 II korrus

TAPA, JAAMA 1

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

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2  I korrus

RAKVERE KESKLINN, 
LAADA 16
87 m2, II korrus

TALLINN, PAASIKU 2a
29,9 m2, 23,6 m2, 80 m2, 20,9 m2, 85,8 m2 
0 korrus

ERINEVATE KAUPLUSTE JUURES ON 
PAKKUDA VEEL

 MARJAMÜÜGI KOHTASID! 

UUS! 
LOO, SAHA TEE 9

SEPTEMBRIS 2017 VALMIV MAJA 
OOTAB LILLEKAUPLUST!

•  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

• Müüa 2toaline korter Tamsalus 
Ääsi 6. Tingimisvõimalus! Toad 
eraldi, WC ja vannituba eraldi. 
Köök ja magamistuba rõduga. 
Parkimine maja ees. Korter on 
koheselt vaba ja elamiskõlbulik, 
l i ht s a l t  k o l i  s i s s e !  W C  ja 
vannituba vajavad remonti.  
Hind 5 600 €. Tel 5348 5128

• Müüa korralik 3toaline 
keskküttega korter Laekvere 
alevikus. Pildid kv.ee. Hind 8 
500 €, tingimisvõimalus. Tel 
5821 5045, albenz@hotmail.
com

• 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 2/3 majast kaasomand 
Rägavere tee 3 Rakvere kesklinn. 
Hind 40 000 €. Tel 515 4603

• Müüa heas korras majaosa 
Aasperes - kodu privaatses ja 
looduskaunis paigas, Pargi 1-6. 
Müüa äärmine ridaelamuboks 
rahulikus ja looduskaunis 
p i i rk o n n a s,  o t s e  A a s p e re 
mõisapargi vahetus läheduses. 
R i d a e l a m u b o k s i  j u u r d e 
kuuluvad ka kahele autole 
mõeldud varjualused, töökoda 
ning avar tagahoov.  Boksi 
esimesele ehk keldrikorrusele on 
ehitatud saun. Ridaelamuboksi 
juurde kuulub ka avar õueala, 
mis asub territooriumilt läbi 
voolava oja kaldal.  Samal 
territooriumil ka pisike saareke, 
kus on mõnus grillida. Hind 31 
900 €. Tel 5811 2050

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

•  M ü ü a  m a j a  k o o s 
kõrvalhoonetega Rakke alevis. 
Krunt 2976 m2, maja üp 83,3 
m2. Hea vaikne piirkond. Otse 
omanikult. Info tel 5817 1048

• Müüa hoonestatud kinnistu 
Harjumaal 1264 m2 elamumaa. 
Seni elatud aastaringselt 10 
aastat. Korras ja hooldatud 
aed - viljapuud, marjapõõsad, 
hekk, palju erinevaid püsililli. 
S o b i b  i d e a a l s e l t  k o d u k s 
kultuur i inimestele.  Majas 
s e e s  o n  p l i i t ,  s o o ja mü ü r, 
õhksoojuspump. Müük toimub 
otse omanikult. Vahendajatel 
palun mitte tülitada! Hind 
kokkuleppeliselt omanikuga. 
Tel 5192 5428

• Müüa Rakverest 3 km kaugusel 
Kõ r g e mä e  kü l a s  ki n n i s t u 
(2490 m2).  Katastritunnus 
66204:002:0264.  Kinnistul 
elekter,  vundament. Kaasa 
elamu projekt. Hind 8 500 €. Tel 
5800 5601
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Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Välja üürida Rakvere kesklinnas 
puuküttega väike kööktuba I 
korrusel omaette sissepääsuga 
s i s e h o o v i s t  ( k o r t e r i g a 
koos on olemas vesi sisse ja 
kanalisatsioon välja ning boiler) 
+ esik + WC +  puukuur hoovis. 
Odav äraelamine üksikule 
inimesele. Sobib ka ratastoolis 
inimesele. Hind 70 €. Tel 524 
1219

• 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

• Omanikult anda üürile Rakveres 
Kungla tn 1toaline k.m. korter, 
heas korras. Köök ca 6 m2, tuba 
20,7 m2. Osaliselt möbleeritud. 
Maja  renoveer i takse.  Üür 
165 € + kom. kulud ja elekter. 
Lepingu sõlmimisel vajalik 1 kuu 
ettemaks + tagatisraha, kokku 
330 €. Tel 5664 9966, Pille

•  A n d a  r e n d i l e  1 t o a l i n e 
ahiküttega möbleeritud korter 
Rakveres. Üüri hind 170 € + kom. 
Info tel 527 0058

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

• 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 1,8 1990. a. Heas 
sõidukorras, kehtiv ülevaatus 
ja  kindlustus,  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

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

• Müüa Lada110 2001. a sp.näit 
95 400 km, tü 10.2017. a. 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 Nissan Almera 1,5i 
66 kW 2002. a. Palju lisasid, 
ülevaatus 1.01.2018, kindlustus 
1.018.2017. Hind kokkuleppel. 
Tel 502 8156

• 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 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 bensiin, 2005. a, üv 9.2017. a. 
Heas sõidukorras. Hind soodne, 
kokkuleppel. Tel 5664 8311

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

Loe kuulutusi ka

kuulutused.kuulutaja.ee

Tel 5164 685
rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3
CAROLA ÖÖKLUBI/

SAUN

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

• 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

• Üürin suvila Võsul juulikuuks. 
Tel 5193 6301

OST

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

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

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

MÜÜA 

KAARHALL 519,8 m2 

KOOS ÄRIMAAGA 

5920 m2 

RAKVERE VALLAS

TEL 521 0534

• Vahetada või müüa 2toaline 
korter Kundas muu kinnisvara 
vastu. www.kv.ee/2890337. Tel 
5550 0588

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

• 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 Suzuki Grand Vitara 
2,0 bensiin 2004. a. Kõik töötab. 
Hind 2 300 €, ei tingi. Tel 5807 
8928 (vene keeles)

•  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

•  M ü ü a  V o l k s w a g e n 
Bora 1,6i 05/2004. a 77 kW 
bensiin, hõbedane, sedaan, 
konditsioneer,  4xel.aknad, 
kesklukk puldist, tume salong, 
roosteta, mõlkideta, korralik, 
kehtiv ülevaatus, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• 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

• Pakkuda VAZ 2101-2107 uusi 
originaalvaruosi ja avariiliselt 
autolt mahavõetud korras juppe 
(mootor, käigukast, diff er, klaasid 
ja väiksemad osad). Täpsem info 
tel 506 0265

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

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

•  M ü ü a  To y o t a  C o r o l l a 
suverehvid ja meeste jalgratas 
(hind 30 €). Tel 5650 9414

• 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

• Soodsalt müüa uus Boschi 
aku Suzukile (kitsas), Ziguli 06 
kompl. veokonks ja nukkvõll. 
Tel 5588 429

•  A n d a  ü ü r i l e  2 t o a l i n e 
mugavustega möbleeritud 
korter Rakvere kesklinnas 
re n ov e e r i t u d  m a j a  t e i s e l 
korrusel, 46,8 m2. Hind 190 
€/kuu + kommunaalkulud. 
Tagatisraha 190 €. Tel 5100 269

• 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

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

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

•  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

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

• Kallurveod. Tel 565 9702

• Teen veoteenust  tendiga 
autoga. Hind kokkuleppel. Tel 
506 9814, 517 5480

SINULE 
TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15
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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

• 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 puhastus 
ja remont. Tel 5890 2983

• Firma teeb üldehitustöid 
(vundamendid, maja karbid, 
katused). Tel 5668 5343

• Plaatimistööd,  vannitoa 
remont. Kvaliteetne töö. Tel 
5670 9080

• Teostame kõiki plaatimistöid. 
Vannitubade ehitus ja renovee-
rimine. Küsi hinnapakkumist. 
Tel 5322 6828

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

•  E h i t a n  j a  r e n o v e e r i n 
lamekatuseid  kvaliteetsete 
rullmaterjalidega.  Hinnad 
soodsad! Tel 5357 8273

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

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 56 500 368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

* 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

FEKAALIVEDU

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

Platside ehitus
Mulla müük

Haljastustööd
Info 5549 113

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).

•  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

• 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

•  T ä n a v a - ä ä r e k i v i d e 
paigaldus; piirdeaedade, 
terrasside ehitus; väravate 
valmistamine, paigaldus ja 
automaatika; ehitustööd. 
Tehtud töödele garantii. 
kiviaed.ee, tel 5394 6666

•  P u i t k o n s t r u k t s i o o n i d , 
aiamajad, terrasside ehitus. 
Tel 5670 9080

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

• Teostan majade värvimise ja 
remonditöid Lääne-Virumaal. 
Tel 5803 4010

• 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

• ADRANUS OÜ teeb korstna-
pühkimistöid, paigaldab moo-
dulkorstnaid, korstnahülsse, 
kaminaid ja pelletkaminaid. 
Teeme ka müüritis-pottsepa-
tööd ning korrastame teie küt-
tesüsteemi dokumentatsiooni, 
hangime vajalikud kooskõlastu-
sed. Kodu tuleohutuse hindami-
se teenus. Tel 5555 3737

• Ahjud, kaminad, pliidid, 
müürid, korstnad. Tel 504 7459

• Korstnapühkija ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

• 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

• Epopõrandad, polüure-
taan- ja akrüülmass pinna-
katted. Paigaldus ja hooldus. 
Betoonpõrandate parandus- 
ja lihvimistööd. Tel 529 2781, 
info@epoporand.ee, www.
epoporand.ee
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• K.haridusega kogemustega 
bil.v. raamatupidaja pakub tee-
nust. Aastaaruanded soodsalt. 
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

•  Tõ l k e t e e n u s e d  e e s t i -
i n g l i s e - e e s t i .  L õ p u t ö ö d e 
kokkuvõtted, tootekirjeldused, 
turundustekstid jm. Suured 
kogemused ja kõrge kvaliteet. 
Hind alates  9  €/lk  (1  800 
tähemärki).  Lisateenusena 
kiirtöö, küljendus, tabelite 
ja jooniste tõlkimine ning 
vormindamine, pilditöötlus 
j n e .  K ü s i g e  p a k k u m i s t . 
targadraamatud@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

• 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

• 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

• 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

• Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. Rõngaste 
vahetamine. Tel 557 4792

• Septikute ja imbsüsteemide 
müük ja paigaldus. Tel 5757 
0202

• 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

       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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

KVALITEETNE 

TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

Teostame:

• EHITUS JA 
LAMMUTUSTÖID

• HALJASTUST

• VÕSALÕIKUST

• NIITMIST

Info: 5629 1114 või

Sa3teenused@gmail.com

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

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

SMIRLINE OÜ   

• ÜLDEHITUS

• KATUSED

• MAJADE FASSAADIDE SOO-
JUSTAMINE JA VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS

• PLAATIMINE

• TERRASSID

• ELEKTRITÖÖD 

Rendile anda autobaasil 
korvtõstuk.

Pakume veoteenust furgoon 
tagaluuktõstukiga.

Tel 5342 9733, 

ruslan.smirline@gmail.com

ELAMUAUDIT OÜ

• ENERGIAAUDITID 
• ENERGIAMÄRGISED
• TERMOPILDISTAMINE 
• KORTERIÜHISTUTE                                                                                                                                     

   NÕUSTAMINE
• KREDEX’I TEHNILINE 

KONSULTANT

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787
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• Müüa noorukite toa mööbel: 
voodi, kirjutuslaud, raamatu-
riiul, peegelustega kahepoolne 
riidekapp (roosakas-beež). 
Hind 300 €, tingi! Tel 5341 0598

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5398 
1891

PÕLLUMAJANDUS

Hind alates 35 eur/rm
Tellimine: 555 60 240

www.viruhalud.ee

Viru Halud OÜ

SANGLEPP KONTEINERIS.

Halu pikkus 30-, 40- ja 50cm

Konteineri maht 1,3rm

Täpne kogus, kindel kvaliteet.

Hi d l 35 /

,

äpne kogus, kindel kvaliteet

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

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

• Müüa viirpapagoid  koos 
puuriga. Tel 5367 1326

• Ära anda kassipoeg (must-
valge). Tel 5199 1609

• Müüa taksikutsikad lüh.karv. 
Info 528 5416

• 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

• 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 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

KÜTTEPUUD

Kasutatud riidedUUS KAUP!

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

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

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

• Ostan nahkköites raamatuid 
„ K a l e v i p o e g “,  „ E e s t i 
Vabadussõda 1918- 1920“, 
„Kalevala“, „Eesti ajalugu“ jne. 
Maksan 100 €/tk. Tel 5459 7300

• Ostan veneaegsed raamatud 
„Товарный словарь 1- 9“. 
Maksan 200 €. Tel 5459 7300

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

OST

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%

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, mär-
gid-medalid-ordenid, raamatud, 
lambid-lühtrid, pudelid, väärisme-
tallist 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!

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

• 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 soodsalt kuuselaudu, 
-prusse; saare-, tamme- ja haa-
vaplanku. Tel 5568 3080

EHITUS

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. 

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

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

17 €/ruum
(al. 20 ruumi)

3m lepp.
Transport tasuta.

Tel 5608 8887

M
ÜÜA

KÜTTEPUUD

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel. 

elgom@hot.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

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

• Võsalõikamine. Tel 5670 9080

• Kiviraiduri tööd. Kalmistul 
h a u a k i v i d e l e  d a a t u m i t e 
lisamine. Vanade plaatide ja 
hauakivide puhastamine ning 
taastamine. Tel 5348 0201

• Keemiline puhastus pehmele 
m ö ö b l i l e .  Rakvere,  Eest i . 
Diivanid, vaibad, madratsid 
tolmu- ja plekivabaks! Lisainfo 
tel 5682 6727, Fb: Marek Karton

• Pakun aknapesuteenust. 
Helistada tel 5817 3325

• 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)

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

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

•  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

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

• Felix bänd. Parim, soodne! Tel 
5559 3419

• 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

•  M ü ü a  s o o d s a l t  h e a 
tootlikkusega õunapurusti 
ja mahlapress. Tel 5669 6047

•  Mü ü a  u u s  m o o t o r s a a g 
H u s q v a r n a  5 5 0  X P  G , 
käesoojendus, garantii, k/m-ga. 
Hind 500 €. Tel 5459 4449

• Soodsalt müüa lahtikäiv diivan-
voodi (Prantsuse süsteem, kõrge 
seljatugi, tumeroheline) ja 
tugitool (uus riie). Tel 5588 429
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• Peotelgi rent. Anda rendile 
3x6m easy-up peotelk. Hind 
45€/24h. Lisainfo telefonil 
5345 8135, Anneli

•  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

• HC GYM Rakvere - Laada 
20,  kolmandal korrusel. 
Ta s u t a  p a rk i m i n e  maja 
ees ja sisehoovis. Jõusaal 
o n  p i n d a l a g a  4 0 0  m 2 . 
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 €

• Seoses juuksuriäri laiendamise 
sooviga Rakveres Laada 14, 
o t s i m e  r i p s m e t e h n i ku t , 
küünetehnikut, juuksurit. Info 
tel 5620 3174, Alli

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 5093, 
e-pos  ga kuulutus@kuulutaja.ee või sisestada 
veebis kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutuste vastuvõ   
Rakveres Grossi Toidu-

kaubad kaupluses Joogid 
Vilde tn 6a

Iga päev 10-22

kuulutused.kuulutaja.ee

TUTVUS

• 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

MUUD
TEATED

• Mobiilse torusauna rent. 
Hinnakiri: E-N 50 € (ööpäev), 
R-P 60 € (ööpäev). Transpordi 
võimalus lisatasu eest. Sauna 
asukoht Väike-Maarjas. Tel 
5626 6737

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

VANAVARA

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

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

OST

• Viru mees 50+, oman maakodu, 
töötav sale mittesuitsetaja, tutvun 
saledapoolse naisterahvaga. Tel 
5890 3126

• 45a mees  tutvub naisega 
püsisuhte eesmärgil. Tel 5399 
8235

• 67/170/75 sportliku eluviisiga 
leskmees  tutvub Virumaalt 
pärit leskprouaga ,  kellega 
käia kultuuriüritustel ja rattaga 
sõitmas. Tel 5808 3917

PAKUN 
KODUHOOLDUS

TEENUST 

HOOLDAN EAKAT 

TEMA KODUS. 

Tel. 5348 1886

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

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

METS

•  Ostan MT Z kolmnurga, 
saputaja tagumise lindi jm osi. 
Tel 5836 4842

• Müüa paljasjuurseid vaari-
kaistikuid Polka ja Tomo. Hind 
1 €/tükk. Helistada 510 8155

•  M ü ü a  k u u s e -  j a 
vaarikaistikuid. Tel 5398 1891

• Müüa kasutatud mesilaste 
lamavtarud püstvoodriga, uued 
katused, kaks lennuauku. Hind 
kokkuleppel, soodne. Tel 524 
4629

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

• Müüa kombain Sampo. Tel 
521 8229

• Müüa külvik Juko, tigu, kuivati 
(puuküte + elekter). tel 5396 9906

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

• Müüa traktor DT-20 ja mo-
peed Mini. Tel 5665 7343

• Ladu Näpil müüb: kanakints 
1,30 €/kg; kanakoib 1,40 €/kg; 
seavälisfi lee 4 €/kg; seakeel 2 
€/kg; seguhakkliha 2,60 €/kg; 
paneeritud tursafi lee 3,40 €/
kg; hõbeheik 2,90 €/kg. Info 
tel 322 0722

• 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

•  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

• Müüa peent käsitööpuitu ja 
garaažikolu. Tel 5814 3321

• Müüa odavalt  suuremas 
koguses klaaspurke. Tel 5396 
9906

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Siiras kaastunne Airile ema 

LEIDA LEPA 

kaotuse puhul. 

Rakvere Turg

Mälestame kallist

LY PIKERPÕLDU

Siiras kaastunne Matile 
laste ja lastelastega.

Merike ja Merly peredega

Avaldame sügavat kaastunnet 
Tiina Pärnale

EMA 

surma puhul.

Töökaaslased
kondiitritsehhist
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R akvere galeriis avati 
kevadnäitus „Saagu 
valgus!“, kus üleval 

tervelt 38 taiest 29 kunstni-
kult.

Rakvere galerii kuraator, 
klaasikunstnik Riho Hütt ei 
mäletanud, et eelmistele ühis-
näitustele oleks nii palju töid 
toodud kui tänavusele kevad-
näitusele. Kuraatoril oli tükk 
tegemist, et tööd näitusesaali 
ära mahutada ja paraku pidi 
mõne kunstniku taies jääma 
järgmist ekspositsiooni oota-
ma.

„Tänavune kevadnäitus on 
kuidagi teistmoodi teemaga,” 
märkis Hütt, kelle sõnul on 
varasemad kevadnäitused ol-
nud lihtsamad: kevad tuleb, 
päike hakkab paistma, linnud 
lendavad kohale ja laulavad. 
Näitusel „Saagu valgus!” on 
peale ärkamise ka igavikuline 
nüanss, mis väljendub gro-
tesksete tahkude ja tehnikate 
kaudu. „Me oleme hakanud 
ka rohkem nägema värvi ja 
see värvi nägemine tähendab 
ka teise inimese nägemist ja 
austamist.”

Klaasikunstnik selgitas, et 
näituse teema on justkui süm-
bioos sümbolismist ja sümbo-
litest, mis valguse mõtet ja 
värvi edasi annavad. Ta tõi 
näite, et maali vaadates hak-
kab kõigepealt silma värvi-
kombinatsioon, alles siis tule-
vad kujundid ja peenemad de-
tailid. „Pole nii, et kohe algu-
ses näen Mona Lisat. Ei, algu-
ses näen ikka värvi.”

Hüti sõnul on see huvitav 
fenomen, kuidas me värve 
näeme ja tajume. „Külma il-
maga on nad hoopis teistsu-
gused, aga kui päike välja tu-
leb, hakkavad värvid soojen-
dama ja meeleolu on ka 
rõõmsam. Kollased ja puna-
sed toonid hakkavad siis sära-

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
5. mail reedene tantsupalavik DJ Ailan Kytt
6. mail loob mõnusa meeleolu DJ Alex-S
12. mail kuumad tantsulood DJ Alvar Orula
13. mail retrodisco DJ Margus Teetsov (Hit FM)

Rakvere Teater
05.05. kl 19 Astuge edasi! s. maja (lav. Erki Aule)
05.05. kl 19 Somnambuul v. maja (lav. Sulev Keedus)
11.05. kl 19 8 armastavat naist s. maja (lav. Eili Neu-
haus)
11.05. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)

Biore tervisestuudio
5. mail kaaniteraapia - V.Kudrjavtsevi vastuvõtt
5., 8. ja 9. mail kvantresonantstest, vitamiinide mine-
raalide vajadus, Mare Laeks
6. mail regressiooni teraapia ja õieterapeudi Dana Mil-
ko vastuvõtt
9. mail ortopeedi vastuvõtt, jalalaba uuring, L. Pärn
12. mail tervendaja Volli vastuvõtt
Tervisliku seisundi testimine igal neljapäeval, loodus-
terapeut Eve Heinmets
Seljaabi-kiropraktika - Artur Grigorjani vastuvõtt igal 
esmaspäeval ja kolmapäeval
Oled oodatud E-R kl. 10 - 18, kuu 1. ja 2. laupäeval 
kl.10 – 14
Reg. vastuvõtule telefonil 501 7960, info@biore.ee
Laada 5, Rakveres www.biore.ee

Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
11. juunil algusega kell 13 toimub Roela laululaval 
maakondlik pidupäev „Mina ka…”.
Esinevad Roela kooli isetegevuslased, külalised Lätist. 
Kavas ühislaulud ja ühistantsimine.
Osalusest teatada teisipäeviti telefonil 324 5013. Osa-
lustasu on 3 eurot, pääsme esitamisel soe supp. Võima-
lus osta ühislaulude sõnade komplekt (hind 1 euro). 
Toimub Oriflame toodete soodusmüük.
Vajadusel info telefonil 527 8162.

Rakvere galeriis võidutseb valgus pimeduse üle

Üleskutse 2017. aasta kevadnäituse 
kunstnikele inspiratsiooni ammuta-
miseks oli järgmine:

Vaata endasse, vaata ja mõtle, mis an-
nab sulle elamiseks jõudu ja su elule val-
gust? Mis rõõmustab sind? Kas on see 
küünlavalgus, vaimuvalgus? Või näedki 
sa elu ja maailma alati paremas valgu-
ses?

Vahel on targem vaimupimedust liht-
salt ignoreerida, loota ja mõelda – lõpuks 
võidab valgus pimeduse.

Rakveres puudub suurlinna valgusme-
ri, kuid on meilgi omad ahvatlevad tuled, 
isegi valguskartlikud teod.

Viimasel ajal tundub, et elame siin 

muust maailmast valgusaasta kaugusel 
ja vaid üksikud rahvavalgustajad (nagu 
linnakunstnik Teet Suur) on kui valgus-
kiir pimeduses.

Kuid lõppude lõpuks on valguses näha 
kõik värvid ja teod, nurjatused ja müü-
davused, poliitilised ede- ja odavused.

Valgusega saab seostada selgust, ausust 
ja julgust - iseendaks jäämist.

Kunagi ütles Jumal peale maa ja taeva 
loomist: „Saagu valgus!“ Eks ikka selleks, 
et näha oma kätetööd.

Ütle sinagi kunstnikuna – saagu val-
gus! – ja tee kevadnäituse töö nii jõuline, 
nagu oleks see su elu viimane foto, maal, 
joonistus, skulptuur.

ma.”
Kuraatori meelest on kõik 

näitusele välja pandud taiesed 
sümbolistlikud ja kunstnikud 

sümbolistid. „Sümboli kaudu 
on võimalik mõndagi öelda, 
teinekord otse ei võigi,” jättis 
ta lause lõpetamata.

MTÜ Rakvere Galerii juha-
tuse liige Raivo Riim ütles 
näituse „Saagu valgus!” ava-
misel, et eks me tahame vahel 
näidata ennast paremas val-
guses ja usume muinasjuttu, 
kuidas valgus võidab pimedu-
se, headus kurjuse ning tarkus 
rumaluse.

„Rakveres on natuke vai-
muvalgust, rambivalgust ja 
mõned valgusfoorid, mida 
pole vaja värvida. Vastu val-
gust vaadates on fookus teist-
moodi kui tavaliselt,” filoso-
feeris Riim. „Vahel on ka mõ-
ned valgustkartvad teod, mis 
kistakse päevavalgele. Tänast 
näitust vaadates võib küll öel-
da, et Rakveresse saabub val-
gusaeg.”

Kevadnäitus „Saagu val-
gus!” on Rakvere galeriis ava-
tud 20. maini.

Ülle Kask

Vasakult kunstnikud Maila Meri-
lo, Mari-Riina Rist ja Margit 
Kaare näituse „Saagu valgus!” 
avamisel. 

Foto: Ülle Kask



Kuulutaja reede, 5. mai 2017 19

VIRU-NIGULA VALLA PÄEVAD
12. - 13. MAI 2017

12. MAI KELL 16.30 EMADEPÄEVA KONTSERT
VIRU-NIGULA RAHVAMAJAS

Esinevad Vasta Kooli lapsed

12. MAI KELL 18.00 KODUPAIGAPÄEV

* Kuulda saab Viru-Nigula kolhoosi ajast pärinevaid lugusid
* ERR’i arhiivist pärinevate Viru-Nigula kolhoosi kohta
   käivate videode vaatamine
* Kaetud ajastukohane peolaud
* Õhtut viivad läbi Elbe Tull ja Aivi Parijõgi

13. MAI KELL 09.00 XXII NIGULA LAAT

13. MAI KELL 20.00 VALLA PÄEVADE PEOÕHTU
                                VIRU-NIGULA RAHVAMAJAS

Pakutakse omatoodangut, istikuid/noortaimi, käsitööd jmt
Esinevad: Aseri orkester, Maarjapiigad, Aasukalda Maa ja
                Merepäästekomando, Viru-Nigula segakoor, 
                Viru-Nigula Mehed
Koduõlle ja küpsetiste konkurss
Turakatelk, õnneloos
Näitus kolhoosiaegadest
Sportmängud ja lasteala

Esinevad ansambel “Vanaviisi” ja Valdo Jahilo
Õhtut juhib Alari Preis
Pääse - 5 €

LISAINFO JA REGISTREERIMINE:

ERVIN, tel 52 78 979

KODULOOMUUSEUMIS “VIRU-NIGULA KOLHOOS”

VABA AEG

Rakvere linnaäärsesse met-
saveerde peitunud Buena Vis-
ta Sofa Clubi on lühikese te-
gutsemisaja jooksul väisanud 
nii telepurgist ja lavalaudadelt 
tuttavad inimesed kui ka rah-
vusvaheliselt tuntud tegijaid.

Ka sel laupäeval tasub sam-
mud seada BVSC klubiõhtule, 
sest üles astub aastakümneid 
eestlaste südant ning kõrva 
rõõmustanud laulumaestro 
Ivo Linna. Saatjaks toob Iff 
kaasa Anti Kammiste.

Kes tahab, võib võtta üles-
astumist kontserdina, aga ta-
sub mõelda ka tantsupartneri 
kaasahaaramisele, et mõnusa 
tenori meloodiate saatel õhtu 
tantsurütmis mööda saata. 
Uksed avatakse kell 20.

Kuulutaja

8. mail kell 17.15 toimub 
Rakvere Targas Majas info-
päev neile, kel huvi Rakvere 
linna päevade ajal kodukoh-
vik avada.

Eelmine aasta Rakvere lin-
na päevade üheks uuenduseks 
olnud kodukohvikute päev 
osutus väga populaarseks. 
Avatud oli peaaegu 30 kohvi-
kut ning vaatamata koledale 
ilmale jagus külastajaid kõik-
jale.

Ka sellel aastal avavad lin-
napäevadel kohvikud oma 
uksed. Ametliku kodukohvi-
kute päevana on kuulutatud 

välja pühapäev, 11. juuni. 
Kohvikuid võib aga avada ju-
ba varem, kasvõi neljapäeval, 
või hoopis mitmel päeval jär-
gemööda.

Teine uuendus, millele kor-
raldajad püüavad kodukohvi-
kuid suunata, on eristuv me-
nüü ja stiil. Pakutav ei pea 
olema traditsiooniline kook-
kohv, vaid võib vabalt olla 
midagi sooja ja soolast. Miks 
mitte avada hommikupudru 
või lõunasupi kohviku? Või 
õhtune romantikakohvik?

Kultuuriprogrammi puu-
dumisel võib õla alla panna 

Rakvere Kultuurikeskus ja 
leida esinejad. Näiteks on oo-
tamas noored, kes tahaks ka-
hel õhtul ühes kohvikus filme 
näidata ning mitmed kohali-
kud teatritrupid otsivad avara 
hooviga partnereid, kelle juu-
res oma etendusi teha.

Registreerunud osalejate 
kõrval on infopäevale ooda-
tud kõik, kel on tärganud hu-
vi oma kohvikuga välja tulla, 
kuid pole veel täpset ideed. 
Või vastupidi, on ideed, aga 
pole partnerit, kellega koos 
midagi teistsugust luua.

Krõõt Nõmmela-Mehide

Teatritrupid ootavad kodukohvikuid

Sofaklubis esineb Ivo Linna 5 7 1 9
3 6 7 8

8 6
9 1

4 9 2
5 8 4 2

9 7 1 8
4 3 2

1 5 7
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuse ja Pika tn lihapoes

Sink ja vorstitooted Ühistu
Eesti Lihatööstusest

värske sealiha, kotletid, snitslid
100% Eesti sealihast

Grill-tooted al 2,95 /kg€
Väga hea valik
kummiga voodilinu
ja laste voodipesu

Voodipesu ja 220 cm laiade
voodipesukangaste ( 3.- / jm)

SOODUSMÜÜK
Rakvere Kroonikeskuses 5.05 ja 6.05

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

@

ESITLUSPÄEVAL LOOSIME KÕIKIDE OSALEJATE VAHEL
VÄLJA Husqvarna robotniiduki väärtuses 2999 €

Kl 16-18 kõik ostud Rakvere Baseilo kauplusest –20%

Avatud: E-R 9-18, L 9-15

Tel 322 3632

PALJU HÄID
KEVAD-

SUVISEID
KINGI!

* RIEKER

* REMONTE

* TAMARIS

* CAPRICE

Rakvere,

Turu plats 5

Emadepäeva erimüük
8.-10. mai

Kõik kosmeetika
ja toidulisandid

-17%
Ootame SIND
E-R 10-18, L 10-14

Kingi emale
ja endale

head
TERVIST!

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

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

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

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

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

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus
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