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MÕNE REAGA

Kumb meil siis on, töökäte 
puudus või töökohtade puu-
dus, võime küsida viimaste 
nädalate arutelude põhjal. 
Kaubandussektoris on iga-
tahes inimesi kõvasti puu-
du, mis teeb sellest sektorist 
just noorte jaoks suurepärase 
hüppelaua edasiseks karjää-
riks.

Näiteid ei tule kaugelt ot-
sida. Stockmanni tänane fi-
nants- ja IT arenduse juht 
alustas 15 aastat tagasi samas 
kaupluses klienditeeninda-
jana. Circle K klienditeenin-
duse juht tuli 25 aastat tagasi 
tööle bensiinijaama. Suur 
osa kaupluste juhatajatest on 
alustanud müüja või kassapi-
dajana ja seda vaid mõni aas-
tat tagasi.

Noored tahavad töötada, 
taskuraha teenida ning, mis 
peamine, kogemusi oman-
dada. Õpilasmaleva kohad 
saavad igal aastal täis loetud 
tundidega. Julgustan noori 
pöörduma kodulähedastes-
se kaubandusettevõtetesse ja 
uurima, milliseid võimalusi 
suvel töötamiseks pakutakse.

Suurimad vabade kohtade 
arvud on suvetööks toidu-
kaubanduses, suurtes jaeket-
tides. Ka R-Kiosk, Circle K ja 

teised mugavuspoed-tanklad 
võtavad suvel suure hulga 
noori tööle. Rõiva-, büroo-
kaupade- ja ehituskaubandu-
ses, kus töötajate arvud väik-
semad, on ka vabu ametikohti 
suvetöölistele vähem, ent va-
jadus abikäte järele on sealgi.

Mida noored kaubanduses 
teha saavad? Suvetöödena 
pakutakse eelkõige kaupa-
de väljapanemist riiulitesse, 
klienditeenindust ja tööd laos 
(vastuvõtt, komplekteerimi-
ne jms). Väiksemates kaup-
lustes ja tanklates saab teha 
väga erinevaid töid, sest iga-
üks on ühemeheorkester, kui 
meeskond on pisike. Alkoholi 
või tubakat müüvates kaup-
lustes saavad kassas tööd vaid 
täisealised. Mujal oodatakse 
noori juba 15–16aastaselt.

Kaubanduses töötami-
se plussiks on ka paind-
lik töökorraldus ja graafi-
kud – lemmikfestivalile ei pea 
töö pärast minemata jätma, 
sest tööpäevad ei ole ühek-
sast viieni. Paljudele noortele 
meeldib teha paar korda nä-
dalas pikki vahetusi ja saada 
siis mitu vaba päeva järjest. 
Teine tahab töötada paar tun-
di ja hommikuti. Erinevad 
variandid on võimalikud.

Mida saab suvetöö pakku-
misest kaupmees? Lühiajali-
selt on iga suvetöötaja mõte 
asendada puhkavat tavatöö-
tajat. Aga pikaajaliselt on alati 
lootus, et noorele organisat-
sioon meeldib ja ta soovib 
kooli kõrvalt tööd osa-ajaga 
jätkata ka sügise saabudes. 
Kui klapp on vastastikune, 
järgneb sellele sageli karjäär 
organisatsiooni siseselt. Või 
vähemalt võimalus veel paar 
järgnevatki suve samas kaup-
luses tööl käia, mis säästab 
kaupmeest uute inimeste nul-
list välja õpetamisest.

Kaubandusettevõtete ko-
gemus näitab, et noored tee-
vad tööd hea meelega. Meie 
sektori tööandjad pööravad 
noortele töötajatele aina 
enam tähelepanu, võimalda-
des paindlikke töögraafikuid 
ja väljaõpet. Ühest suvisest 
tööotsast võib saada lihtsalt 
toreda kogemuse ja uue arvu-
ti või jalgratta raha, kuid siit 
võib alguse saada ka rahul-
dust pakkuv karjäär. 

Nele Peil,
Eesti Kaupmeeste Liidu 

tegevjuht

ARVAMUS

Kaubandusettevõtted 
kutsuvad noori tööle

22. maist on rongide 
sõiduplaanides 
muudatusi
Lisaks Tapa-Kadrina lõi-
gule alustatakse 22. mail 
ka Püssi-Kohtla raudtee-
lõigu remonti. Kuna töid 
tehakse õhtust hommiku-
ni ning selleks peab jääma 
piisav aeg, nihkub õhtuse 
Tallinna-Narva rongi väl-
jumisaeg tunni võrra vara-
semaks. Seetõttu muutub 
ka seni kell 17.14 väljunud 
Tallinna-Aegviidu reis 15 
minuti võrra varasemaks. 
Õhtusel Narva-Tallinna 
rongil jääb ajutiselt ära 
peatus Püssis, kuna selles 
jaamas saab korraga peatu-
da vaid üks rong.

Väiksemaid muudatu-
si on veel kahe Tallin-
na-Aegviidu liini õhtuse 
reisi, ühe Tallinna-Rakve-
re ning ühe Pääsküla-Tal-
linna reisi väljumisaegades. 
Endiselt teenindatakse osa-
sid Tallinna-Rakvere liini 
reise Tapa-Rakvere lõigul 
asendusbussidega. Juhime 
tähelepanu, et muutuvad 
ka mõnede reiside välju-
misteed Balti jaamas.

Muudetud sõiduplaanid 
on leitavad Elroni kodule-
helt, infot saab ka telefonilt 
616 0245.

Kuulutaja

Tunnistan ausalt, et sündisin 
23. novembril 1958. aastal 
Elva linnas. Olen abielus ja 
mul on lapsed.

Oma elu jooksul olen õp-
pinud majandust, õigus- ning 
sotsiaalteadusi ja olnud palju 
aastaid ettevõtja. Olen Tal-
linnas juhtinud suurt riigi-
haiglat ja töötanud üle kümne 
aasta Nõmme Sotsiaalmaja 
direktorina.

Olin mitu aastat Keskera-
konna Nõmme piirkonna esi- 
mees, ent lahkusin vabataht-
likult erakonnast, sest minu 
maailmavaade ei sobinud 
kokku nimetatud erakonna 
poliitikaga.

Olen olnud mitme rahvus-
vahelise firma juhtorganites 
ja töötanud edukalt erinevate 
projektide elluviimisel.

Täna olen ettevõtja ja Tar-
tu Hoiu-laenuü histu nõukogu 
liige.

Eesti on meie, eestlaste, ko-
dumaa. Üks ja ainumas. See 
on lapike maakeral, kus peak-
sime tundma end kindlalt ja 
julgelt. Ei ole oluline, kes on 
meie sõbrad või vaenlased – 
täna vastutame rahvana oma 
laste ja lastelaste ees, et ka neil 
oleks päris oma kodumaa. Ja 
ka nende lastel.

Iga väikerahva esindaja 
peabki olema oma hingelt 
natsionalist, rahvuslane. 
Kaitsma oma sünnimaad, 

Kandideerin europarlamenti võitlemaks Eesti õiguste eest
keelt ja kultuuri. Mina, Harry 
Raudvere, olen oma kodumaa 
patrioot.

Ma ei saa leppida, et meie 
vabadusi üritatakse piirata 
ja meie riiklikku suverään-
sust ohustatakse nende poolt, 
kes nimetavad end meie 
sõpradeks. Ma ei saa anda 
oma elu ja oma laste saatust 
nende inimeste otsustada, 
keda ma ei usalda.

Iga Eesti Vabariigi kodani-
ku tähtsaim kohustus on teha 
kõik temast sõltuv, et tagada 

eesti rahvuse, keele ja kultuu-
ri püsima jäämine ning areng 
tema ajalooliselt määratletud 
maa-alal, et ka selle maa keel 
taevani tõustes üles võiks iga- 
vikku endale otsida. Ja seda 
igavikku ei tule endale kel-
leltki lunida, välja kaubelda, 
andes samas ära midagi olu-
list. See igavik tuleb endale 
kätte nõuda ja kui vaja, siis 
selle eest ka veriselt võidelda! 
Või kuidas me muidu, ilma 
vereta, oleksime saanud oma 
riigile saja-aastase mineviku?

Et seista kogu oma jõu ja 
mõistusega meie ideaalide 
eest, kõikide eestimaalaste 
eest, kandideerin ma Euroo-
pa parlamenti, et seal võidel-
da Eesti õiguse eest olla Eesti 
ja jääda Eestiks, mõelda ja 
otsustada oma olemist ise ja 
mitte kelleltki küsida, kuidas 
istuda või astuda.

Ma kandideerin ise ja üksi, 
rahva nimel, et ükski partei ei 
saaks mulle öelda, mida tohib 
ja mida ei tohi.

Ma lähen võitlema seda 

võitlust ise ja üksi, aga ma 
leian endale liitlasi omasu-
guste hulgast ja uskuge, neid 
ei olegi nii vähe!

Ma vastutan oma tegude 
eest ise ja üksi, oma naha 
ja karvadega ja ma ei ka-
vatsegi pugeda kellegi selja 
taha ega oma vastutust peita 
anonüümsesse otsustajate 
ringi!

Lõpetuseks meenutaksin Ru-
dolf Rimmelit: „Kui peab va-
lima poliitika ja rahva vahel, 

tuleb valida rahvas; kui peab 
valima enda ja rahva vahel, 
tuleb valida rahvas; kui peab 
valima mitme rahva vahel, 
tuleb valida oma rahvas.“

Need on kuldsed sõnad, 
rahva ja rahvuse tugevuse ja 
elujõu võti! Selle nimel ta-
sub võidelda isegi siis, kui see 
oleks viimane võitlus!

Teie üksikkandidaat nr 163 – 
Harry Raudvere
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MUST KROONIKA

Sotsiaaldemokraatliku 
Erakonna esimehe kan-
didaadid on ringreisil, 
mille käigus peavad ju-
hiks pürgijad Eesti eri 
paigus debatte. Sel näda-
lal jõuti Rakverre.

Liisi Kanna

Üle-eestilise tuuri käigus 
kohtuvad esimehe kandidaa-
did erakonna liikmete ja ko-
halikega ning arutlevad partei 
ja Eesti tuleviku üle. Teisi-
päeva pärastlõunal seati sot-
side telk üles Rakvere turu- 
platsile, õhtupoolikul toimus 
Art Cafe hotelli hoovimajas 
juhiks pürgijate debatt.

Osa võtsid kõik neli kan-
didaati – Indrek Saar, Lauri 
Läänemets, Riina Sikkut ja 
Sven Mikser. Vestlust mo-
dereeris Triin Toomesaar. 
Enesetutvustuse juurest jõuti 
kiiresti küsimuseni, miks ol-
lakse just sotsiaaldemokraat ja 
sealt edasi, millisena nähakse 
erakonna missiooni.

Kuigi paljuski kandidaatide 
nägemus sotsiaaldemokraati-
de jaoks oluliste küsimuste ja 
ülesannete osas kattus, võis 
partei tuleviku ja rolli osas 
Eesti ühiskonnas siiski kuulda 
erinevaid rõhuasetusi.

„Sotsiaaldemokraadid pea-
vad seisma loomulikult sot-
siaaldemokraatlike sihtide 
ja peamiste eesmärkide eest, 
milleks on ebavõrdsuse vä-
hendamine nii inimeste kui 
regioonide vahel, ühiskond-
liku tasakaalu ja harmoonia 
taotlemine. Aga olukorras, 
kus erinevaid sotsiaalseid kih-
te survestatakse, peavad sot-
siaaldemokraadid loomulikult 

LIIKLUSÕNNETUS
15. mail kella 19.30 pai-
ku toimus liiklusõnnetus 
Väike-Maarja vallas Vil-
gu-Koonu mnt 19. kilo-
meetril, kus murutraktor, 
mida juhtis alkoholijoo-
bes 56aastane mees keeras 
sõidutee parempoolselt 
teepeenralt tagasipööret 
sooritades ette tagant lä-
henevale mootorsõidukile 
Peugeot Partner, mida juh-
tis 62aastane mees. Trak-
torijuht toimetati Rakvere 
EMOsse kontrolli.

PÕLENGUD
16. mail kell 00.18 said 
päästjad väljakutse Tapa 
linna Paide maanteele, kus 
põles mahajäetud puidust 
maja. Päästjad kustutasid 
tulekahju kell 2.37.

15. mail kell 21.56 teata-
ti, et Kadrina vallas Või-
pere külas põleb tühi ladu. 
Sündmuskohal selgus, et 
hoone põleb leegiga ning 
40 meetri kaugusel on 
loomalaut, kus on loomad 
sees. Päästjad likvideerisid 
tulekahju kell 23.41, keegi 
kannatada ei saanud. Põ-
lengu tekkepõhjus on sel-
gitamisel.

14. mail kell 15.40 teata-
ti, et Tapa vallas Tamsalu 
linnas Kukelossi tänaval 
panid lapsed põlema kulu-
heina. Päästjad kustutasid 
põlengu, politsei vestles 
lastega ja toimetas nad koju 
ning andis üle vanematele.

14. mail kell 8.51 said 
päästjad väljakutse Tapa 
valda Sauvälja külla, kus 
lõkkes põletati prahti ja 
kaablit. Päästjad tegid sel-
gitustööd, omanik kustutas 
lõkke.

Sotsid arutasid tuleviku üle

Vasakult juhikandidaadid Indrek Saar, Lauri Läänemets, Riina Sikkut ja Sven Mikser.
Foto: Liisi Kanna

seisma ka vabaduste ja väär-
tuste kaitsel,“ rõhutas vara-
semalt ka erakonna esimehe 
ametis olnud Sven Mikser.

Haldusreformieelse Väätsa 
valla vallavanem Lauri Lää-
nemets rõhutas jällegi vas-
tupidist. „Minu meelest me 
oleme selle poolega, millega 
sotsid täna eelkõige silma 
paistavad – vabaduste eest 
seismine, nõrgemate eest 
seismine –, väga hästi hakka-
ma saanud. Aga mulle tun-
dub, et sellest on vähe. Kui 
me ainult sellele keskendume 
ja inimesed ainult seda näe-
vad ning tunnetavad, siis me 
räägime väga vähestega ühist 
keelt,“ sõnas ta.

„Sots iaa ldemokraat ide 
maailmavaate üks nurgakivi 
minu jaoks on võrdsuse loo-
mine ühiskonnas. Aga ini-
mesed seda külge meis tun-

netanud ei ole. Minu eesmärk 
oleks vabaduste kõrvale ikka-
gi tagasi tuua ebavõrdsuse la-
hendamise küsimus. Peamine 
sotsiaalne ebavõrdsus jook-
seb palganumbreid mööda 
– reeglina paremad olud on 
Tallinna linnas, mida kauge-
male, seda kehvemaks. Sealt 
loogiliselt tuleb ka regionaal-
poliitika mõõde juurde. Töö- 
inimese eest seismine – me 
peaks selle tagasi tooma,“ rõ-
hutas Läänemets.

Pajustist pärit Riina Sikkut 
võttis aga fookusesse kehva 
tulemuse viimastel valimis-
tel. „Meil on vaja julgemat 
plaani, sellist head visiooni 
Eesti jaoks. Selliseid mõtteid, 
mida ei saa teised erakonnad 
üle võtta, enda omaks teha, 
sest need on nii sügavalt sot-
siaaldemokraatlikud,“ arvas 
Sikkut.

Sellele ideele vaidles Mikser 
aga vastu. „Arvan, et me tege-
likult ei pea otsima neid ideid, 
mida teised ei saa üle võtta. 
Me peaksime justnimelt taot-
lema, et meie arusaamadest 
kujuneksid laiemad ühis-
kondlikud tõekspidamised. Et 
me suudaksime muuta väär-
tushinnanguid ühiskonnas. 
See on palju aeganõudvam, 
raskem, ja samas ka palju pü-
sivam,“ sõnas Mikser.

„Kui ühel päeval on sot-
siaaldemokraatlik mõte nii 
mainstream, et meid enam 
pole vaja, siis ma arvan, et me 
olemegi oma eesmärgi saavu-
tanud,“ lisas ta.

„Ma arvan, et sa ei vaidle-
gi mulle vastu, erinevus on 
perspektiivi pikkuses. Pikas 
plaanis on muidugi väga hea, 
kui kõik võtavad meie väär-
tused üle. Lühikeses plaanis, 

kui me vaatame järgmisi vali-
misi, siis see, mis valimiskam-
paanias edu toob, on eristu-
mine,“ vastas Sikkut.

Ka Lääne-Virumaa piir-
konna esimees Indrek Saar 
oli veendunud, et sotsiaal-
demokraatide vaated vääri-
vad rohkem toetust. „Selles 
erakonnas olevad inime-
sed on võimelised pakku-
ma ühiskonnale rohkem, 
kui see protsentuaalselt 
pärast viimaseid valimi-
si tundub. Ma ei kujuta 
ette Eestit ilma sotsiaal-
demokraatideta!“ lausus Saar.

Tema hinnangul on uue 
esimehe esimene oluline üles-
anne saada organisatsioon 
taas ühtselt toimima. „Praegu 
on vaja koostegemise rõõm 
tagasi saada, see on vahepeal 
kaduma läinud. Ja see on ka-
duma läinud sellepärast, et 
ei ole jätkunud kas piisavalt 
energiat või ei ole olnud pii-
savalt tahet ja tarkust aru saa-
da, et organisatsiooniga tege-
lemine on igapäevane töö,“ 
toonitas Saar.

„Seda tuleb teadlikult ja 
süsteemselt teha, sest muidu 
tunnevad inimesed, et neid 
pole kellelegi tarvis. Kui me 
tahame, et erakond suudaks 
teha olulisi asju Eesti riigi 
jaoks laiemalt, siis see tunne 
tuleb tagasi tuua. Aga selle 
kõrval muidugi tuleb organi-
satsioonina endal aru saada, 
et mis on meie tänased foo-
kused,“ lisas Lääne-Virumaa 
ringkonna esimees.

See, kes neljast kandidaadist 
saab suurima toetuse erakon-
na liikmete poolt, selgub 9. 
juunil, kui toimub üldkogu, 
kus valitakse uus juht, aseju-
hid ja juhatus.
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Täna 117 aastat tagasi, 17. 
mail 1902. aastal avastati 
iidsest uppunud laeva- 
vrakist ese, mis pakub 
uurimislusti ja põnevust 
veel tänapäevalgi. Seda 
eset, mida nimetatakse 
Antikythera mehhanis-
miks, peetakse maailma 
vanimaks arvutiks.

Allan Espenberg

Antiikse laeva juhuslikuks 
avastajaks oli 4. aprillil 1900. 
aastal käsnakogujast sukel-
duja Elias Stadiatis, kes tegi 
merel oma tavapärast tööd ja 
sattus täiesti kogemata lae-
vavrakile. Kreeka võimude-
le pakkus leid suurt huvi ja 
järgmisel aastal toodi 50–60 
meetri sügavuselt vee alt välja 
hulk artefakte. Kuid antiik- 
esemete väljatoomine tuli 
peatselt katkestada, sest küm-
nest sukeldujast üks hukkus 
suure koormuse tõttu ja kaks 
meest jäid halvatuks. Tol ajal 
nii sügavale vee alla sukeldu-
mine ilma erivahenditeta oli 
üsna ohtlik ettevõtmine.

Ega see imelik, roosteta-
nud, korrodeerunud kamakas 
ei pakkunudki alguses tegeli-

kult kellelegi vähimatki huvi, 
sest sukeldujate tähelepanu 
pälvisid esijoones kaubalae-
va vrakist leitud marmor- ja 
pronkskujud, vaasid ja hõbe-
mündid, millel oli ilmselgelt 
mingi väärtus. Leitud eseme-
te dateerimine ei olnud kee-
ruline. Teadlaste kinnitusel 
uppus laev 1. sajandil eKr. 
Seega olid kõik vrakist väl-
ja toodud esemed vähemalt 
2000 aastat vanad.

17. mail 1902. aastal leidis 
Kreeka arheoloog Valerios 
Stais (1857–1923) laevavra-
kist toodud esemete hulgast 
mitu pronksist hammasra-
tast, mis meenutasid suurt 
kella. Just Staisi peetaksegi 
selle asja avastajaks. Stais ole-
tas, et tegemist võib olla an-
tiikse astronoomilise kellaga 
ja kirjutas selle kohta isegi 
teadusartikli, mis võeti ar-
heoloogide poolt vastu üsna 
vaenulikult. Staisi süüdistati 
koguni petmises ja muuseu-
midirektorile (ta juhtis üle 30 
aasta riiklikku arheoloogia- 
muuseumi Ateenas) kohatus 
käitumises, sest kriitikud ei 
suutnud endile ette kujutada 
mehhaanilise kella olemasolu 
antiikajal.

Teadlaste suur huvi
Enam kui saja aasta jooksul 

on seda pronksist mehha-
nismi põhjalikult uurinud 
üle 50 teadlase (ajaloola-
sed, arheoloogid, filoloogid, 
epigraafikud, matemaatikud, 
mereväeohvitserid, keemi-
kud, füüsikud, insenerid, 
mehhaanikud, astronoomid, 
astrofüüsikud, museoloo-
gid jt), kelle hulgas on eriti 
palju kreeklasi, kuid ka mitu 
maailmakuulsat teadlast, näi-
teks prantslane Jacques-Yves 
Cousteau (1910–1997).

Seda mõistatuslikku eset 
hakati leiukoha järgi nime-
tama Antikythera mehhanis-
miks ja kuni tänase päevani 
on teadlased sellega tegelenud 
ning üksikasjalikult uurinud, 
püüdes leida midagi sellist, 
mis varem on jäänud kahe sil-
ma vahele. Ja mõnel teadlasel 
on see ka õnnestunud.

Kuigi riistapuu leiti Roo-
ma laevalt, arvatakse see ole-
vat Kreeka päritolu, ehitatud 
umbes aastatel 150–100 eKr, 
aga võib-olla ka 3. sajandil 
eKr. Antikythera mehha-
nism kujutab endast vähemalt 
30 pronksist hammasrattast 
koosnenud keerulist kella-
mehhanismi, mille olemasolu 
Kristuse-eelsel ajal on juba 
iseenesest täielik müstika, 
sest teadaolevalt hakati alles 
ligi aastatuhat hiljem ehitama 

vähestest hammasratastest 
koosnevaid mehhaanilisi kel-
lamehhanisme.

Kaasaegseid teadlasi on 
hämmastanud vanade kreek-
laste ehitatud tehnikavidina 
kõrge tase, mistõttu on seda 
mehhanismi kutsutud kõrg-
tehnoloogiliseks aparaadiks, 
enam kui 2200 aasta vanuseks 
analoogkompuutriks, iidseks 
mehhaaniliseks arvutiks, kee-
rukaimaks antiikmaailmast 
teadaolevaks mehhanismiks, 
tehnoloogiliseks imeks jne.

Astronoomiliste 
nähtuste uurimiseks
Kui 20. sajandi alguses uuri-
sid mehhanismi kreeklased, 
siis oli seadeldis mitmes tükis. 
Kõige rohkem pakkusid huvi 
kolmnurksete hammastega 
erineva suurusega hammas-
rattad.

Üheks esimeseks oletuseks 
oli, et Antikythera mehha-
nism võib olla mingisugune 
astronoomiline riistapuu, 
mida vanad kreeklased kasu-
tasid taevalaotuse uurimisel. 
Hiljem sai see seisukoht eri-
nevatest uuringutest veelgi 
tuge juurde. Nii arvataksegi 
üsna veendunult, et mehha-
nism oli ehitatud mitmesu-
guste astronoomiliste nähtus-
te (kuu- ja päikesevarjutused, 

kuufaasid, Päikese ja teiste 
planeetide asukohad ning lii-
kumine tähistaevas jne) arvu-
tamiseks.

Kümne sentimeetri paksu-
ne Antikythera mehhanism 
oli paigutatud kingakar-
bi suurusesse puidust kasti, 
mille külgede mõõdud olid 
umbes 32–33 ja 17–19 senti-
meetrit. Seadeldise mõlemal 
küljel on kaks kellasarnast 
sihverplaati osutitega. Ühel 
poolel on sihverplaat päike-
sekalendri 365 päevaga ja 12 
sodiaagimärki. Pöörates kan-
gi, võib valida suvalise päeva 
ja näha Päikese ning Kuu asu-
kohta sel päeval. Mehhanis-
mi teisel küljel on kujutatud 
kuutsükli 19aastast perioodi. 
Veel ühelt sihverplaadilt on 
võimalik vaadata kuu- ja päi-
kesevarjutusi. Selle aparaadi 
abil on võimalik jälgida mit-
me planeedi orbiite.

Astronoomianähtused olid 
antiikrahvastele tähtsaks elu-
korralduslikuks allikaks, sest 
Päikese ja Kuu põhjal koos-
tatud kalendrid andsid olulist 
infot põllutööde tegemiseks 
või merel navigeerimiseks. 
Kuid oli teisigi põhjuseid. 
„Muistsed babüloonlased pi-
dasid varjutusi halvaks en-
deks,“ kirjutas mehhanismi 
uurinud Martin Allen. „See-

tõttu võis mehhanism olla 
poliitiliseks tööriistaks va-
litsejate käes, mis võimaldas 
neil alamaid oma ülemvõimu 
all hoida. On isegi pakutud, 
et sellistest mehhanismidest 
teatakse nii vähe just seetõt-
tu, et poliitikud ja sõjaväela-
sed hoidsid neid saladuses.“

On oletatud, et Antikythera 
mehhanismiga sarnanevaid 
aparaate võis olla rohkem. 
Sellele viitab asjaolu, et sea-
deldiselt pole leitud ühtegi 
jälge eksimusest või ümber 
tegemisest. See omakorda on 
viinud teadlased arvamuse-
le, et mehhanismi valmistaja 
on ehitanud taolisi riistapuid 
võib-olla hulgi.

Kuna mehhanism on val-
mistatud pronksist, siis võib 
just see olla üheks põhjuseks, 
miks taolisi artefakte pole 
rohkem leitud. Pronksi kui 
väärtusliku materjali vastu on 
alati suurt huvi tundnud aar-
deotsijad ja võimalik, et pal-
jud antiikajast pärit pronks- 
esemed on tänaseks juba 
ümber sulatatud. Siiski teatati 
eelmise aasta lõpus, et mere-
põhjast avastati mehhanismi 
uus detail, milleks on aukude 
ja kinnitustega pronksketas, 
millele on joonistatud pull. 
Teadlased on asunud asja uu-
rima.

Elektrilevi avas kodulehe 
(https://www.elektrilevi.ee/
kiireinternet/), kus on või-
malik aadressi järgi kontrol-
lida, millal võiks valguskaabli 
tehnoloogial põhinev avatud 
kiire interneti võrk kodude 
ja ettevõteteni jõuda. Kokku 
tahab Elektrilevi viie aasta 
jooksul kiire interneti võrku 
ühendada ligikaudu 200 000 
kodu.

Kiire interneti lehelt on 
võimalik aadressiotsingu abil 
teada saada, kas konkreetne 
korter või maja on Elektrile-
vi 2019. aasta plaanides, kas 
ühenduse ehitamine on pla-
neeritud järgmise viie aasta 
jooksul või jääb konkreetne 
aadress esialgsetest viie aasta 
plaanidest välja.

„2019. aastal oleme suurt 
rõhku pannud ka nendele 
piirkondadele, kus teistel te-
lekomettevõtetel ei ole huvi 
võrku ehitada ehk nn valgete 
aladele,“ ütles Elektrilevi ta-
ristu liitumiste teenuste juht 
Oliver Ruus ning lisas, et et-
tevõte on omale eesmärgiks 
seadnud 2019. aastal välja 
ehitada ligikaudu 5000 ühen-
dust valgetes alades ja veel 
5000 ühendust väljaspool val-
geid alasid.

„Meil ei ole plaanis hakata 

rajama paralleelseid optika-
võrke. Ka väljaspool valgeid 
alasid ehitame oma võrgu 
sinna, kus täna ei ole kaas-
aegset optilise sidega võrku,“ 
täpsustas Ruus.

Esimestes piirkondades 
loodab Elektrilevi võrguga 
liitumise võimaluse avada 
juuni kuus. „Pakume liitumi-
se võimalust sel hetkel, kui 
saame garanteerida, et kuni 
kuue kuu jooksul ehitame 
konkreetsele aadressile ühen-
duse valmis. Lisaks kodule-
hel olevale infole anname ka 
kõikidele majapidamistele 
personaalselt kirja teel teada, 
kui oleme piirkonnas liitu-
mise võimaluse avanud,“ üt-
les Ruus ja lisas, et esimestes 
piirkondades saab võrk val-
mis ilmselt suve lõpus.

Liitumine Elektrilevi kii-
re interneti võrguga hakkab 
maksma 199 eurot. Seejuures 
tuleb arvestada ka sellega, et 
Elektrilevi toob sidevõrgu 
maja fassaadini, harvemal 
juhul, kui esinevad tehnili-
sed takistused või majaoma-
nik seinale toomist ei soovi, 
tuuakse võrk kinnistu piirini. 
Juhtme tuppa viimine võib 
tähendada täiendavaid kulu-
sid.

„Teenuse tarbimiseks tuleb 

kliendil pärast võrgu valmi-
mist valida omale teenuse-
pakkuja. Meil käivad läbirää-
kimised ning täna tundub, 
et peaaegu kõikides piirkon-
dades saab olema vähemalt 
kolm teenusepakkujat, palju-
des rohkemgi,“ ütles Ruus.

Kui aadressiotsing annab 
tulemuseks, et konkreetne 
maja või korter ei ole järgmi-
se viie aasta ehitusplaanides, 
ei tasu Ruusi sõnul lootusi 
maha matta: „Tänased plaa-
nid on tehtud peamiselt ar-
vutisimulatsiooni abil, mis on 
arvestanud võrgu konfigurat-
siooni konkreetses piirkon-
nas ja sooviavalduste arvu. 
Kuid projekteerimise käigus, 
kui projekteerijad piirkondi 
läbi käivad, on tihtipeale sel-
gunud, et meil on tegelikult 
mõnevõrra rohkem aadresse 
võimalik võrku ühendada.“

„Seega, kui mõni kodu täna 
plaanidesse ei mahu, tasub 
esitada sooviavaldus ning 
endiselt jääb lootus, et Elekt-
rilevi leiab järgmise viie aasta 
jooksul võimaluse, kuidas kii-
re internet kohale tuua,“ lisas 
Ruus.

Kuulutaja

TÄNA MAAILMAS

1902: avastati antiikajast pärit arvuti

Internetist näeb, 
kelleni jõuab kiire interneti võrk
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Nädalavahetusel Lääne-Vi-
rumaal Kehalas vihmast ilma 
trotsinud Põhja-Euroopa 
drifti meistrivõistluste (NEZ 
Drift) avaüritusel ning Eesti 
drifti meistrivõistluste tei-
sel etapil „Rollercoaster from 
Hell“ võtsid Eesti driftijad taas 
kolmikvõidu.

Kokku enam kui 30 Soo-
me, Rootsi, Norra ning Bal-
tikumi driftija seas võitis pro 
klassi etapi Kevin Pesur, tei-
se koha sai Mihkel Norman 
Tults ja kolmandaks jäi Oliver 
Randalu. Pro-am klassis jõud-
sid poodiumile Marco Prems, 
Kevin Luige ja Erik Gregor.

Kurikuulus Kehala II rada 
pakkus ka vaatamata halva-
le ilmale vaatemänge. Lisaks 
treeningpäeval vastu seina 
sõitnud Urmo Tähestele, 
sõitis tiitlit kaitsnud Mihkel 
Norman Tults võistluspäeva 
hommikul tehnilise rikke tõt-
tu rajalt välja. Samuti õnnes-
tus Michael Reiljanil auto üle 
katuse keerata, mida driftis 
suhteliselt harva juhtub.

„Vahetult enne kvalifikat-
sioone purunes sõidu ajal 
sarniir, liigend, mille abil kin-
nitub auto ratas koos kõige 
sinna juurde kuuluvaga auto 
külge. Kuna rool tänu selle-
le ei toiminud, läks sõit otse 
kruusahunnikusse. Kahjus-
tada sai kogu parempoolne 
konstruktsioon, sealhulgas 
amortisaator, rooliotsad, 
õõts, roolilatt ja keredetailid,“ 

Kadrina kardipoiss tuli 
meistrivõistlustel seitsmendaks
Möödunud laupäeval toimus Tartumaal Eesti kardispordi 
meistrivõistluste teine etapp. Kogu võistluspäev Lange kar-
dirajal oli vihmaselt märg ning pani kõigi sõitjate oskused 
proovile.

Kvalifikatsioonis saavutas Kadrina noormees Eric Marcus 
Jaanimets võistluseks kuuenda stardipositsiooni. Esimese 
eelfinaali stardis kaotas sõitja mõned kohad ja libedates olu-
des kulges sõit raskelt, finišis oli ta kaheksandana.

Võitluses kohtade pärast teise eelfinaali teises kurvis lüka-
ti Eric Marcus murule, kuna võitlejate omavahelises trügi-
mises jäi rada kitsaks. Langedes viimasele kohale, alustas ta 
jõuliselt tagaajamist. Kuna sõit oli ainult kaheksa ringi, siis 
lõpetas Kadrina noormees selle eelfinaali viimaste seas.

Finaalis startis Eric Marcus 13. kohalt. Läbi vihma ja reh-
videst ülespritsiva vee alustas ta pingelist võitlust iga koha 
eest. Kuna finaal oli 16ringiline, sai noormees selle aja jook-
sul teha mitmeid oskuslik ke möödasõite ning finišeeris 
seitsmendal kohal.

Järgmine Eesti meistrivõistluste etapp toimub 8. juunil 
Põltsamaal Kuningamäe kardirajal. Prokart Eesti sarjas aga 
juba 1. juunil Aravete kardirajal.

Kuulutaja

Eesti driftiässad saavutasid Kehalas kolmikvõidu

rääkis Tults.
Mehaanikutel õnnestus 

siiski auto töökorda seada, 
kuid õigete varuosade puudu-
mise tõttu ei olnud võimalik 
autot tagas tippvormi saada. 
„Lühidalt sai võistlusauto ju-
hitavust võrrelda 1988. aasta 
Žiguliga,“ kirjeldas Tults auto 
seisukorda vahetult enne 
võistlust. „Ees sõites lasin 
auto poole vahetusel otseks 
ja see sai saatuslikuks,“ kom-
menteerib Tults otsustavat 

tandemsõitu.
„Laupäevast võistluspäeva 

iseloomustasid eriti halvad il-
mastikutingimused, mistõttu 
oli suur väljakutse niigi kee-
rulisel rajal hästi sõita. Skan-
dinaavlased kukkusid seekord 
kõik varakult poodiumiheit-
lusest välja,“ kommenteeris 
võistluse korraldaja Marko 
Opmann Eesti Drifti Liidust.

Kõige lähemale jõudis lät-
lane Edmunds Berzins, kes 
sai pro klassis neljanda koha. 

„Igal juhul olid kõik välis-
maalt kohale tulnud sõitjad 
Kehalast vaimustuses ja taha-
vad ainuüksi raja pärast tagasi 
tulla,“ räägib Opmann.

Järgmine Balti meistrivõist-
luste etapp, mille raames toi-
muvad ka Eesti, Läti ja Lee-
du meistrivõistluste etapid, 
toimub 7.–8. juunil Pärnus 
Auto24 ringil.

Kuulutaja

Pro klassi etapi võitis Kevin Pesur, teise koha sai Mihkel Norman Tults ja kolmandaks tuli Oliver Randalu.
Foto: Eesti Drifti Liit

MÕNE REAGA

Eric Marcus võistlustules.
Foto: erakogu

KEVAD
tuleb Teie koju!

RAKVERE  • NIINE 4A 
  • tel:  +372 53 031 718
  • E-R: 10.00-19.00  • L-P: 10.00-16.00
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RTX Lines OÜ otsib oma meeskonda 

BUSSIJUHT - 
KLIENDITEENINDAJAT

Ootame oma meeskonda sõbralikke 
ja esinduslikke bussijuhte, 

kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui

- Sul on tahe töötada bussijuhina
- Sa omad kehtivat D-kat. juhiluba ja 
   kutsetunnistust
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt (vähemalt B1 tase)

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

TÖÖ

PAKUN TÖÖD
• Otsime 9. klassi poisile matemaatika 
eksamiks õpetajat. Tel 5809 9389

• Ararat Grill otsib oma lõbusasse 
meeskonda kokka, väljaõpe kohapeal. 
Palk kokkuleppel. Tel 5331 0487

• Eisma Külalistemaja võtab tööle 
koka-klienditeenindaja. Töö on va-
hetustega, elamisvõimalus kohapeal. 
Info tel 322 3509. E-mail: puhkekodu@
eisma.ee

• Motopood Rakveres pakub tööd 
müüjale-remondimehele. Töö sobib 
ka pensionärile. Tel 5648 6638

• Otsime suvekuudeks puhas-
tusteenindajaid, töö on sobilik 
ka koolinoortele. Tööaja algus 
kell 10-11 hommikul, 3-6 tundi 
päevas. Brutotasu alates 5€/tund. 
Oled oodatud meie juurde tööle 
kui armastad puhtust, oled ko-
husetundlik ja sõbralik. Asume 
otse mere kaldal ning soovi korral 
võimalus ühendada töö ja puhkus. 
Meie klientidest 70% moodustavad 
välisturistid, kes naudivad puhast 
loodust ja vaikust, suvepäevade ja 
muude üritustega me ei tegele. CV 
palun saata mereoja@mereoja.eu, 
tel 5908 4196
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• Rakvere Eakate kodu Pikk 13 otsib 
oma kollektiivi hooldajat, kiire! Tel 
5331 0626

• Uhtna Hooldekodu võtab tööle hool-
daja. Töö vahetustega, tunnitasu päev 
4,25 € ja öö 5,25 €. Kontakt: juhataja tel 
3257 841 ja 5387 5004

• Uhtna Hooldekodu võtab tööle med-
õe 0,5 kohaga. Nõutav erialane kõrg-
või keskeriharidus. Kontakt: juhataja 
tel 3257 841 ja 5387 5004

• Otsime Rakverre ja Kundasse tublisid 
puhastusteenindajaid hommikul ja 
õhtul osalise tööajaga. Helistada tel 
5610 3887

• Andja talu pakub tööd talitajale 
lambafarmis Ridakülas, Kadrina vallas. 
Lisainfo tel 501 6655

• Pakun tööd aia rohijale üksikule 
naisele, mitte suitsetaja. Tel 554 
6490

• OÜ Aaspere Agro pakub hooajalist 
(juuli-oktoober) tööd KOMBAINERI-
LE (Claas Lexion 670). Vajalik T-kat. 
juhiluba. Samuti pakume tööd KUIVA-
TIOPERAATORILE. Vajalik valmisolek 
pikkadeks tööpäevadeks, pingeta-
luvus, korrektsus ja täpsus. Pakume 
motiveerivat töötasu ja täpsustatud 
väljaõpet kohapeal. Info tel 5308 7181

• Farm Haljalas otsib oma meeskonda 
farmitraktoristi, kelle tööks on sõn-
niku lükkamine, loomade söötmine, 
tehnika korrashoid. Graafi k 6 tööl, 2 
vaba. Lisainfo tel 5348 5870

• Job Service OÜ otsib oma mees-
konda kohusetundlike betoonele-
mendi viimistlejaid objektidele, 
kus tööde sisuks on erinevad liht-
sad ehitusalast teadmist eeldavad 
tegevused. Objektid nii Rootsis kui 
ka Eestis. Kasuks tuleb inglise keele 
oskus ning B-kategooria juhiload. 
Lisainfoks helista või kirjuta. E-post 
info@jobservice.ee või telefonil 
+372 513 3744

• Pakume tööd veoauto lukksepale. 
Info tel 5809 0936

TÖÖ

OTSIN TÖÖD

Lasila Põhikool otsib 
2019/2020 õppeaastast 

oma meeskonda:
• inglise keele õpetajat 

(1,0)
• klassiõpetajat (1,0)
• lasteaiaõpetajat (0,8)
CV ja kvalifikatsiooni 
tõendavate dokumentide 
koopiad saata hiljemalt 
14. juuniks 2019 aadressil 
katrin@lasila.edu.ee.
Lisainfo direktori telefonil 
528 6162

• Pakun tööd maja värvijatele Rakvere 
kesklinnas (625 m2). Info tel 5648 6638

• Katela saeveski vajab töötajaid. Tel 
504 8960

• Otsin ehitusvaldkonnas andekat 
töömeest, kes oskab ehitada lihtsat 
katusega lehtlat. Tel 514 1194

• Ehitusmees (kogemustega) otsib 
tööd. Tel 5376 4824

• Naispensionär otsib mingisugust 
tööd suvekuudeks. Tel 5808 5260

www.kuulutaja.ee
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Oma tervise tugevdami-
seks tuleks vähehaaval 
muuta väljakujunenud 
igapäevaseid harjumusi. 
Kivimäe Perearstikes-
kuse pereõde Kerli 
Kaskla jagas soovitusi, 
mida seejuures jälgida.

Kaire Kenk

Kerli Kaskla märkis, et näiteks 
suitsetajad võiksid esialgu seada 
eesmärgiks suitsetada nädalas 
ühe paki vähem, kaalulangeta-
jad nädalas vähendada umbes 
pool kilogrammi kaalunumbrit 
jne. Väga oluline on aga, et ees-
märgid oleksid realistlikud.

Pereõe sõnul ongi suitseta-
jatele sellest pahest loobumi-

ne kõige olulisem samm oma 
tervise parandamiseks ja alus-
tuseks päevas üks suits vähem 
tõmmata on igati soovitatav. 
Väga paljudel kroonilistel suit-
setajatel tekivad näiteks päeva-
pealt oma pahe mahajätmisel 
nn ärajäämanähud.

„Kerge mahajätmine muidu-
gi ei ole. Õnnelikud on need 
inimesed, kes ühel hommikul 
ärgates ühtäkki tunnevad, et 
ei isutagi enam sigareti järele. 
Ülejäänutelt nõuab suitsetami-
sest loobumine ennekõike tu-
gevat tahtejõudu. Kõikvõima-
likesse plaastritesse ja e-siga-
rettidesse mul erilist usku pole. 
Arvatakse, et e-sigaret ei ole nii 
kahjulik, kuid seda tõestatud 
tegelikult ei ole,“ rääkis Kaskla.

„Ka see on kahjuks linnale-
gend, nagu paraneks kopsu-

kude suitsetamisest loobumi-
se järel seitsme aasta jooksul 
ise-enesest. Ei parane, koekah-
justus jääb. Puhtaid ja terveid 
kopse enam tagasi ei saa. Kuid 
õnneks on suitsetamisest loo-
bumisega võimalik kopsude 
seisundit stabiliseerida,“ lisas ta.

Toitumine on hea tervise 
säilitamiseks Kaskla sõnul üli-
malt oluline. Et mitte tüseneda, 
tasuks meeles pidada, et vanuse 
suurenedes organismi aine-
vahetus aeglustub ja tegelikult 
väheneb ka inimese igapäeva-
ne energiavajadus. Näiteks kui 
naine 40aastaselt vajab kesk-
miselt 2000 kcal päevas, siis 
60aastaselt alla 1800 kcal.

„Eakamad inimesed peavadki 
eriti targalt sööma, sest väik-
semate toiduportsjonitega on 
tarvis kätte saada vajalik hulk 
vitamiine ja mineraalaineid – 
nende koguseline vajadus va-
nanemisega ei muutu,“ nentis 
pereõde.

Aeglustunud ainevahetusega 
kaasneb sageli kõhukinnisus, 
selle leevendamiseks tuleb me-
nüüsse lülitada eeskätt kiudai-
neid – täisteratooteid, köögivil-
ju, aga ka hapupiimatooteid.

„Erinevate seedimisvaevus-
te korral võib vajadusel juurde 

tuda mitmekülgselt ning süüa 
iga päev viis portsjonit puu- ja 
köögivilju, siis vitamiinivae-
gust ei tekigi. Vaid D-vitamiini 
tuleks meie laiuskraadil toiduli-
sandina juurde tarbida,“ sõnas 
Kaskla.

„Kuigi nime järgi vitamiin, 
on D-vitamiin tegelikult elu-
tähtis hormoon, mille päevane 
vajadus on tervetel täiskasva-
nutel kuni 25 mikrogrammi, 
vanuritel ja liikumispuudega 
inimestel koguni 30–50 mik-
rogrammi päevas. Terved ini-
mesed peaksid D-vitamiini tar-
vitama lisaks kõikidel kuudel, 
mille nimes on r-täht, eakamad 
inimesed aga aastaringselt. 
Kõige paremini imenduvad 
verre D-vitamiini õlitilgad, 
neid on aga kahjuks keeruline 
õiges päevases koguses dosee-
rida. Head on ka D-vitamiini 
õlikapslid, sest D-vitamiin on 
rasvlahustuv,“ soovitas pereõ-
de.

Vee joomine
Lisaks toidule, kohvile-teele, 
mahladele jms soovitab Kaskla 
juua kõige tavalisemat puhast 
vett iga päev vähemalt paar-
kolm klaasi. Joodava vee kogus 
võib olla päevade lõikes erinev. 
Higistamise ja kõhulahtisuse 
korral vee vajadus suureneb, 
siis tuleks eelistada madala 
soolasisaldusega mineraalvett. 
Ning suured kohvijoojad pida-
gu meeles – kofeiin (aga ka al-
kohol) suurendavad organismi 

veevajadust, sest viivad orga-
nismist vett välja.

„Ööpäevas saadud ja erita-
tud vedeliku kogused peavad 
olema võrdsed. Vastasel korral 
võib tekkida nii vedelikupuu-
duse kui ka vastupidiselt turse-
te oht,“ rõhutas Kaskla.

„Tursed on tekkinud siis, kui 
sõrmega vajutades jääb nahale 
vajutusjälg. Sellisel juhul tuleks 
kindlasti perearsti poole pöör-
duda ning esimese asjana oma 
igapäevastele toitudele soola 
lisamist tunduvalt vähenda-
da – soolaste toitude armasta-
jail on tursete tekke oht tun-
duvalt suurem. Ka südame- ja 
neerupuudulikkusega eakatel 
on tursete tekkimine tõenäoli-
sem,“ selgitas ta.

Füüsiline aktiivsus
Teine suur samm oma tervi-
se tugevdamiseks on igapäe-
vase füüsilise aktiivsuse suu-
rendamine, ennekõike kerge 
aeroobne treening. See on pea-
mine vahend oma südame-ve-
resoonkonna tugevdamiseks.

„Ka siin tuleks nädalas liiku-
misele kuluvat aega suurenda-
da tasapisi, igal nädalal veidike 
rohkem. Krooniliste haiguste 
põdejad ei tohiks mingil juhul 
jääda tubasteks. Haiguste põ-
demine pole enamasti tervise- 
sportimisele vastunäidustu-
seks. Paljudel juhtudel on isegi 
soovituslik füüsilist aktiivsust 
suurendada, et haigus ei süve-
neks,“ ütles Kaskla.

„Seni väheliikuva elustiili-
ga inimestele piisab alustuseks 
kasvõi igapäevasest pooletun-
nisest tempokast kõnnist, aga 
väga sobilikud on ka kepikõnd, 
ujumine, jalgrattasõit, suusa-
tamine, eakamatele inimestele 
on eriti kasulik tantsimine,“ 
loetles pereõde.

„Ka kõiki igapäevaseid te-
gevusi, koristamisest puude-
lõhkumiseni, kestvusega üle 
kümne minuti võib võtta kui 
igapäevast liikumist. Tähtis on 
vaid, et seda tehtaks regulaar-
selt. Kui aeroobse treeninguga 
juba põhi laotud, võib koju osta 
hantlid ja hakata ka jõuharju-
tusi tegema või liituda mõne 
spordiklubiga,“ jagas Kaskla 
soovitusi.

Unevajadus
„Tihti muretsevad minu 
kuldsesse ikka jõudnud pat-
siendid, et magavad öösiti 
vaid kuus tundi. Kuid vane-
mas eas öine unevajadus vä-
henebki, keskmine uneaeg on 
umbes kuus tundi. Üldiselt on 
meil kõigil erinev unevaja-
dus. Kui hommikul ärgatakse 
väljapuhanuna, ei tasu oma 
lühikese öise une pärast mu-
retseda. Samas nõrgestab aga 
unepuudus immuunsüsteemi 
ja muudab vastuvõtlikumaks 
väga paljudele haigustele,“ 
rääkis Kaskla veel ühest oluli-
sest teemast.

Unehäirete korral tasub 
uinutite poole pöörduda vii-
mases järjekorras, eelnevalt 
võiks katsetada muude va-
henditega. „Minu loengutes 
on näiteks paar kuulajat kiit-
nud, et õhtune magneesiumi 
jalavann aitab väga hästi ma-
gama jääda,“ ütleb pereõde.

Pereõde: alustage elustiili 
parandamist samm-sammult

Pereõde Kerli Kaskla.
Foto: erakogu

võtta mõnd probiootikumi, 
minu lemmik on Biocodexi 
Enterol, mida saab tarvitada ka 
näiteks antibiootikumikuuri 
ajal,“ soovitas pereõde.

Krooniliste tõbede põdejaid 
peaksid aga ka meeles pidama, 
et ravimid võivad muuta mait-
semeelt, vähendada isu ja janu-
tunnet.

Vitamiinid ja 
toidulisandid
Kaskla sõnul on üks lihtne 
samm magusa tarvitamise 
järk-järguline vähendamine. 
Kes suhkruta teed või kohvi 
juua ei taha, võiks rafineeritud 
valge suhkru asemel tarvitada 
näiteks toorsuhkrut. Suhk-
ruasendajatest on kõige tervis-
likum stevia.

Kõikvõimalikesse toidulisan-
ditesse ja kompleksvitamiini-
desse tuleks tema meelest suh-
tuda ettevaatusega. „No ei ole 
inimesel samaaegselt kõikide 
vitamiinide puudust! Tavaliselt 
vaevab inimesi mõne üksiku 
vitamiini või mineraalaine, 
näiteks magneesiumi, raua või 
B12-vitamiini vaegus. Selle saab 
kindlaks teha vereprooviga,“ 
sõnas pereõde, soovitades tähe-
le panna, et veeniverest võetud 
proov on täpsem kui nn näpu-
otsa-vereproov.

„Isegi oomega-3- ja oome-
ga-6-rasvhapete vajaduse saab 
rahuldatud, kui kaks-kolm 
korda nädalas süüa rasvast 
kala. Üldiselt on nii, et kui toi-
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OST
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KINNISVARA

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

VAATA KÕIKI PAKKUMISI
Tel: 5554 5501

Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

www.ogelektra.ee/uuripinnad
e-post: kinnisvara@ogelektra.ee

VÄIKEMAARJA, 
PIKK 9

48 m2, II korrus

KOHTLA-JÄRVE, 
MALEVA 23

I korrus – 40,7 m2

JÄRVAKANDI, TURU 
TÄNAV 1

I-korrus– 28,6 m2

RAKVERE, LAADA 16

II korrus – 87 m2

NARVA, 
TALLINNA 52

I korrus – 10,6 m2, 19,5 m2

NARVA, 
RAKVERE 71 

I korrus 827m2. 
NB! Eraldi sissepääs, oma 
kaubaestakaad

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

HALJALA, 
VÕSU MNT 5

I korrus – 31 m2

SINU SÕBER KINNISVARAS!
• tasuta konsultatsioon
• hea nõu ja asjaajamine
• aitame müüa parima hinnaga

UUS MAA RAKVERE BÜROO
Tutruplats 5, II korrus, Rakvere

Telefon: 322 3601
E-post: rakvere@uusmaa.ee

UUED KORTERID, UUED LAHENDUSED!

RAKVERE MÕISAVÄLJA 12

MADALAD KULUD

ENERGIAKLASS   B

RÕDU, PANIPAIK, 

PARKIMINE, MÄNGUVÄLJAK

www.moisavaljakodu.ee
Margus Punane +372 504 9998

AHIKÜTTEGA KORTER PALKMAJAS!
RAKVERE, TIIGI 4  

65,5 m², 1/2, 3 tuba, painipaigad, vesi sees.    

Margus Punane: 504 9998

19 500 € UUS HIND!

RENOVEERITUD MAJA, ILUS AED!
RAKKE ALEVIK, RAHU 9  

Kinnistu 2371 m², elamu 122,2 m², 
4 tuba, saunahoone.      

Margus Punane: 504 9998

79 000 €

KENA OJAPIIRIGA SUVEMAJA!
VINNI V. VETIKU, MURU  

Kinnistu 2700 m², kivimaja 68,6 m², 
saun, garaaž.    
 
Margus Punane: 504 9998

25 990 €

PALKMAJA VAIKSES LINNAOSAS!
RAKVERE, TUULE 8 

Kinnistu 1527 m², 135 m², 
5 tuba, wc, dušš, abihoone.     
   
Margus Punane: 504 9998

59 990 €

MEREÄÄRNE SUVEMAJA!
LETIPEA, MÄNNI 

Kinnistu 4177 m², 2 tuba, 
saun, kaev, abihoone.     

Margus Punane: 504 9998

49 990 €

KORTER KESKLINNA LÄHEDAL!
RAKVERE, KUNDERI 8

3 tuba, 61,3 m2, 3/3, kamina- ja elektriküte.

Eve Kalm: 5623 1534

43 000 €

• Müüa 1toaline korter Vinnis, II korrus. 
Maja renoveerimine lõpetamisel. Info tel 
5306 4984

• Müüa 1toaline keskküttega korter 4/5 
Tamsalus, Ääsi 11. Tel 5333 0653

• Müüa Tapa linnas 1toaline korter, I 
korrus, osaliselt möbleeritud. Sobib hästi 
pensionärile. Hind 16 000 €. Tel 511 0478

• Müüa heas korras korter Sääse 10 
(Tamsalu). 5kordne maja, III korrus. Re-
noveeritud vannituba, vahetatud nii vee 
kui kanalisatsiooni torustik ,soojustatud 
põrand ja paigaldatud põrandaküte ja 
sundventilatsioon, aasta tagasi uus boiler. 
Kööki jääb korralik köögimööbel koos ku-
buga ja paar aastat vana elektripliit, kül-
mik, elutuppa mõni kuu vana sektsioon 
ja korralik nurgadiivan, magamistuppa 
riidekapp, voodi. Suvel kommunaalku-
lud ca 40 €, talvel ca 150 €. Hind 5500 €. 
Lisainfo tel 5811 6938

• Müüa 2toaline korter Rakvere kesk-
linnas renoveeritavas majas, I korrus, re-
montivajav. Korteri planeering: väljapääs 
mõlemale poole maja, toad paiknevad 
eraldi, samuti on vannituba ja WC eraldi. 
Korterelamus toimuvad renoveerimis-
tööd, mille käigus soojustatakse maja fas-
saad, vundament, katus. Uued välisuksed 
fonolukuga. Korteris on uued 3-kordsed 
pakettaknad. Vahetatud kogu kütte- ja 
kanalisatsioonisüsteem. Korterisse jääb 
köögimööbel koos sisustusega. Tel (alates 
kl 17.00) 5906 7067

• Müüa 2toaline korter Rakveres, Tartu 
tänaval. Korteri juurde kuulub kaks 
puukuuri ja aiamaa. Hind 12  000 €. Tel 
5308 1705

• Müüa Rakveres remonti vajav 2toaline 
ahjuküttega korter, II korrus + veranda. 
Tel 566 3045, 5550 0233-õhtuti

• Müüa 2toaline korter Vinnis. Tel 508 
3997

• Müüa päikeseküllane ning rohelise 
vaatega 2toaline korter Kundas Pargi 
tänaval, I korrusel. Suurus 39 m2. Aknad 
ning välisuks vahetatud, korter ise vajab 
remonti. Korter on vaba. Hind 4200 €. 
Küsi lisa telefonil 5691 7155 või 5340 6509 
ja tule vaatama!

• Müüa 2toaline korter Kundas, Kase-
mäe 13-28. 39,9 m2, vajab remonti. Tel 
5374 4694

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter 
Uudekülas (Tamsalust 1,5 km kaugusel) 
looduskaunis kohas, vanas mõisa pargis. 
Korteri juurde kuulub kelder, kuur ja 
aiamaa. Hind kokkuleppel. Info telefonil 
5347 1765

• Kiiresti ja soodsalt müüa 3toaline 
ahiküttega korter otse omanikult. Ra-
hulikus rajoonis, palju abiruume, kaks 
sissekäiku, aiamaa, vesi sees, WC. Küsi 
lisa 5397 0061

• Müüa Rakveres Kungla tänaval 3toa-
line korter. Tel 5625 6916

• Pajustis, Linnu 2 müüa korras 3toali-
ne korter. I korrus, köögimööbel sees. 
Hind 27 500 €. Tel 505 7073

• Müüa 3toaline (47,8 m2) keskküttega 
korter, II korrusel, Kunda linnas, aad-
ressil Kasemäe 13. Hind 8000 €. Lisainfo 
tel 5566 5287

• Müüa vana maja Rakveres heas rajoo-
nis. Krunt 1100 m2. Tel 5309 8802

• Müüa maja Rakvere vald, Lasila. Maja 
vajab kap. remonti. Läheduses lasteaed, 
mõisakool, kauplus, päeva- ja noorte-
keskused. Krundi suurus 6000 m3. Tore-
dad naabrid. Tule majaga tutvuma! Hea 
hind! Võta ühendust tel 518 7119, Aivar

• Soodsalt müüa väike kahekordne ahi-
küttega maja Püssis. All korrusel 2 tuba, 
köök, veranda, 2 sahvrit, koridor. Ülal 
1 tuba ja 2 suurt panipaika. Maja vajab 
renoveerimist, kuid kohe saab sisse ko-
lida. Vaata http://www.kv.ee/3080107. 
Info peale kl 18.00 telefonil 526 3168

• Mõisa teenijatemaja otsib uut pere-
meest. Küti mõisa, mille esmamainimine 
on aastast 1473, vahetus läheduses on 
pakkumisel endine mõisa teenijatema-
ja. Hoonest ca 1/3 on olnud kasutusel 
eluruumidena ja 2/3 lao-abiruumina. 
Tegemist on pika paest ja maakivist 
hoonega, mida katab krohv. Tsentraalne 
veetrass hoones sees. Elektriliitumine 380 
V ja 25 A. Juurdepääs väga hea. Läheduses 
mõnus mõisapark. Kinnistu, kivimaja, 
kogupind 241,7 m2. Hind 9990 €. Tõsise 
huvi korral võimalik erinevad maksevõi-
malused. Tel 5881 7143

• Müüa Rakvere lähedal Päides suvila (3 
tuba, köök, WC, garaaž, saun, kelder). 
Suur aed, kasvuhoone. Hind 39  000 €. 
Vajalik info 511 0478

• Müüa vana talukoht Uhtnast 2 km. Vaa-
ta soov.ee6440804. Tel 5848 2025

• Müüa nõukaaegne ühiselamu Rakvere 
piiril. Tel 507 4958

• Müüa kinnistu Vinni vald, Roela, Puka 
küla. Looduslikult kaunis kohas, kinnistut 
läbib Kunda jõgi, suurus 6,76 ha, elektri-
leping olemas. Tel 528 3055

• Müüa 11 249 m2 suurune kinnistu 
Tapa vallas Näo külas. Kinnistul 
on remonti vajav rehielamu tüüpi 
elumaja. Majas on elekter. Maja 
juurde viib asfalttee ning Näo küla 
ja Tapa linna vahel on olemas bussi 
ühendus. Krundil on ka garaaž, vana 
saunamaja, maa-alune kelder ning 
vana õunapuuaed ja marjapõõ-
sad. Hind 16  900 €. Tel 5590 4702, 
kristelkammer@gmail.com

• Müüa Viru-Nigula vallas, Mahu külas 
5 kinnistut mere ääres. 90301:001:0039, 
9 0 3 0 1 : 0 0 1 : 0 0 4 0 ,  9 0 3 0 1 : 0 0 1 : 0 0 4 1 , 
90301:001:0045, 90301:001:0046. De-
tailplaneering tehtud igale kinnistule, 
puurkaev olemas, osaliselt elekter. Müügi 
hind 5 kinnistul 180 000 €, võimalus ka 
eraldi osta (hind kokkuleppel). Tel 5666 
0375, aaro.koppel@mail.ee

• Müüa garaaž Rakveres Mulla tänava 
alguses. Hind 5000 €. Tel 5883 3033

• Ostan 1toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. Tel 
508 1311

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

• Ostetakse Tapa linnas 1-3toaline kor-
ter. Kõik pakkumised on oodatud. Tel 
511 0478

• Ostan Rakvere või Haljala remonti vaja-
va korteri. Tel 518 8770

• Ostan Tamsalu linnas 3toalise korteri. 
Tel 511 0478

• Lastega pere ostab maja! Suure ja 
privaatse krundiga, otse omanikult. Tel 
551 1073

• Ostan garaaži Rakvere, Mulla tänavale. 
Tel 5648 6638

• Ostan maad. Tel 520 7616, maaost@
mail.ee

• Soovin üürida 1toalist ahjuküttega 
korterit Rakveres. Tel 5459 4079

• Soovime üürida suveks mere ääres 
elamise. Oleme pikaajalise üürimise ko-
gemusega ning hoiame korras teie maja. 
Värsket metsa- ja mereõhku vajavad kaks 
pensionäri. Otsime paika Ida-Virumaal, 
Lääne-Virumaal, Harjumaal või Jõgeva-
maal. Tel 5457 0723

• Alates 1-20 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 516 4685

• Üürile anda 1toaline (38,5 m2) ahiküt-
tega korter Rakveres, Pikk 37, I korrus. 
Hind 200 € kuus. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Üürile anda 1toaline mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline pliidi-
küttega korter, vannituba puudub. Üür 
100 €/kuus, (sisaldab kommunaalkulu-
sid). Info tel 511 0478

• Anda üürile või müüa Rakvere süda-
linnas suur 2toaline kõigi mugavustega 
korter. Tel 5558 7544

• Üürile anda 2toaline (61,3 m2) ahiküt-
tega korter Rakveres, Pikk 37, II korrus. 
Hind 220 € kuus. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline kõigi mugavus-
tega möbleeritud korter Rakveres. Tel 
5341 4807

• Anda üürile suvila Võsul, 4 tuba, ter-
rass, rõdu, dušš, vesi, kanalisatsioon. Tel 
5660 3408

• Üürile anda 2 kaubanduspinda: kauplus 
100 m2 + ladu ja kauplus 40 m2, Tapa kesk-
linnas. I korrus, eraldi sissepääsud, olemas 
olmeruumid, valveseadmed, internet. Tel 
503 9645

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus 1,8 TDCI, 85kW, 2007. 
a, must, läbisõit 185 000 km. Toonklaasid, 
Sony stereo. Vahetatud enamik kuluosasid, 
kaasa nimekiri. Hind 2360 €. Tel 5907 6212

• Müüa Ford Focus C-MAX, 2005. a, 1,8, 
diisel, väga ökonoomne. Hind 1600 €. Tel 
5809 6086

• Müüa Ford Focus C-Max 1,8i 01/2005. a. 
92kW, mahtuniversaal, bensiin, hõbedane 
met. hooldusraamat, ketiga mootor, kon-
ditsioneer, 2 x el.aknad, veokonks, roosteta, 
mõlkideta, korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 08/2007. 
a. 74kW, universaal, bensiin, hõbedane 
metallik, konditsioneer, kesklukk, 2 x el.ak-
nad, orig. valuveljed, korralik, äsja läbinud 
tehnilise ülevaatuse 08/2019, ökonoomne! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Kia Ceed 2008. a, 1,6, diisel, 85kW, 
luukpära, 5 ust, väga heas korras. Hind 3400 
€. Tel 5302 9943 

• Müüa Nissan Almera, diisel, 2,2, 2001. a, 
sõidab, ÜV puudub või vahetan mõne teise 
vastu. Hind kokkuleppel. Tel 5463 1682 

• Müüa Opel Astra 1,9 DDTI, 2006. a, auto 
on heas korras, ÜV 11/2019. Tel 517 4193

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 12/2001. 
a. 74kW, bensiin punane, luukpära, 5 ust, 
täiuslik hooldusraamat, konditsioneer, 4 x 
el.aknad, roosteta, mõlkideta, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Station Wagon 1,8i 
06/2006. a. 92kW, bensiin, universaal, 
kirsipunane metallik, uuem mudel, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, püsikii-
rusehoidja, el.aknad, mõlkideta, korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Combo 2009. a, LS 142 000 
km. Tavaline tööloom ilma lisadeta. Läbis 
ÜV puhtalt, kindlustus kehtib augustini. Vä-
limus üldiselt täitsa korras, sõitnud põhiliselt 
mööda trassi. Hind 2000 €, aga ei ole kivist. 
Tel 5692 1120

• Müüa Škoda Felicia, universaal, 1999. a, 
ÜV alles tehtud, Soomes arvel, bensiin, 1,3. 
Hind 400 €, sobib ka vahetus mõne diisel 
auto vastu. Tel 5463 1682

• Müüa Škoda Octavia 1,4 TSI. Auto on 
hõbedane, universaal kerega, regulaar-
selt hooldatud ja heas tehn. seisukorras. 
Odomeetri näit 202 000 km. Kaasa saab 
talverehvid met.velgedel. Hea ökonoomne 
ja ruumikas pereauto. Hind 5000 €. Tel 
5690 6032

• Müüa Toyota Avensis 2.0D4D 08/2003. 
a. 85kW, uuem mudel, sedaan, tumebeež 
metallik, turbodiisel, konditsioneer, el.ak-
nad, veokonks jne, kehtiv ülevaatus 09/2019, 
roosteta, mõlkideta, korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa VW Golf IV Variant, universaal, 
2004. a, tehniliselt korras, ülevaatus 2020/04. 
Hind 1500 €. Asukoht Jõgeva. Tel 5341 5530

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant Basis 
1,9TDI 04/2004. a. 74kW, kuldne metallik, 
turbodiisel, universaal, hooldusraamat, 
4 x el.aknad, püsikiirusehoidja, kehtiv 
ülevaatus, korralik, ökonoomne! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant Atlantic 
1.9TDI 05/2006. a, 74kW, universaal, hõ-
bedane metallik, hooldusraamat, kliima, 
4 x el.aknad, püsikiirusehoidja, jne, äsja 
läbinud tehnilise ülevaatuse 04/2020 kor-
ralik, superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Sharan 1,9 TDI, 96kW, 
2006. a, 7 kohta, väga heas korras. Hind 3490 
€. Tel 5340 7805

• Müüa Volkswagen Polo 1,4, 2004. a, hõ-
bedane, heas korras. Tel 517 4193

• Ostan vana mootorratta, võrri, mopeedi. 
Pakkuda võib kõike, ka varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga uusi plekke, 
tulesid, stangesid jne, uusi veneaegseid 
rehve. Tel 515 7395

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid igas seisu-
korras! Võib remonti vajada! Lääne-Virumaal 
tulen kohale 1h jooksul. Helista ja saate teada 
palju teie sõiduki eest pakume! Tel 5309 2650

• Ostan Gaz 51 ja sellega seonduvaid varu-
osasid. Pakkuge igas seisukorras isendeid, 
mittekomplektsed, vanarauda minevaid, 
kui ka sõidukorras isendeid. Hind vastavalt 
seisukorrale. Ranel tel 5343 4624, Gaz511@
mail.ee

• Ostan igas seisukorras sõidukeid. Vanast 
romust kuni heas korras masinani. Sobivusel 
tulen kohe järgi. Tel 5357 7108
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VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

TEENUSED

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 qua  ro    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                06
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                       2,0TD                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 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, 
tel 505 2065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

• • DiagnostikaDiagnostika
• • AutovalveseadmedAutovalveseadmed
• • Webasto ning Eber- späsher Webasto ning Eber- späsher 

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

SUVEREHVE

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, kraa-

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* 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

• 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

3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

 ● Kallurveod
 ● Multilift konteinerite rent 
(10 m3, 15 m3, 20 m3)

 ● Täitepinnase müük

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KASUTATUD KASUTATUD 
LAMELLREHVIDLAMELLREHVID

UUED REHVIDUUED REHVID

KASUTATUDKASUTATUD
SUVEREHVIDSUVEREHVID

Alates 8-10 €/tk 
(koos allahindlusega)

Sobilikud suvel sõitmiseks, 
mustri jääk 4-5 mm

E-R 9-16
Tallinn-Narva mnt 95. km

Tel 5568 4683

50 %50 %

25 %25 %

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Autode ja traktorite starterite ning 
generaatorite remont. Müügil ka 
uued ning vahetusfondi starterid ja 
generaatorid. Tel 526 0545

• Sõiduautode remont, hooldus, diag-
nostika, summuti remont/keevitus. 
Hind 20 €/h, Haljala vald, võimalik trans-
pordiga aidata. Tel 5620 2164

• Muruniidukite, murutraktorite, 
trimmerite remont ja hooldus. Aia-
tehnika rent (mullafrees, muruõhu-
taja-samblaeemaldaja, oksapurustaja, 
hekipügaja). Jaama pst 11, Rakvere. Tel 
325 5332, Forestplus OÜ

• Anda rendile kaubik: 1-3 päeva, 50 
€/päev; 4-12 päeva, 45 €/päev; 13-30 
päeva, 40 €/päev. Samas teostame ka 
veo- ja kolimisteenust. Tel 5694 9052

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, auku-
de puurimine. Tel 5558 3686

• Traktoriteenus kallurhaagis tõs-
tukiga: turvas, saepuru, liiv, muld, 
kruus, ehituspraht, mets jne. Tel 
503 2269

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

 
• Veoteenus kandevõime 13,8 t, madel 
(2,45x9,0 m), kraana. Tel 5682 7009

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunnitöö 
30 €/h. Rendime puksiirhaagist (konn) 
ööpäev 25 € ja oksapurustajat BOSCH 
25 € - 24/h. 10 meetrine redel 6 € - 24/h. 
Kivipurustaja 50 € - 24/h, tekstiilipesur 
Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, elektriline 
nurklihvija Metabo (230) 6 € - 24/h. Tel 
5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

• Kolimis- ja transporditeenus kaubi-
kuga. Tel 5553 0770

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

• Transport Ford Transiti kaubikuga 0,35 
eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubikuga. Tel 
521 5849

Andke julgelt teada oma 
soovist ja me tuleme appi!

Teostame kaevetööd sulle sobival 
ajal ja kokku lepitud hinnal!
Info saamiseks helistage 

tel 524 6521 Info@anvora.ee

Hei sina, kes sa otsid
KANALISATSIOONI 
TRASSIDE ja muu 

KAEVETÖÖDE
teostamisega abi.

• Teostame fekaaliveoteenust ja kana-
lisatsioonikaevude tühjendamist. Kül-
munud trasside sulatus. Feka-Ekspress 
OÜ Tel 5194 4298, 5381 9930

FEKAALIVEDU

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 
kanalisatsioonitrasse.

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

EHITUSTEENUSED

• Salvkaevude kaevamine, puhastami-
ne ja remont. Rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240

• KCK Teemant OÜ teostab teemant 
puurimistöid (ventilatsiooniavad, torua-
vad, kaabliavad jne). Tellimiseks võta 
ühendust info@kckteemant.eu või helista 
tel 517 4192

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! 
Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Tel 56938220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• Santehnilised tööd, torutööd, torume-
hed. Firma teostab kiirelt ja kvaliteetselt 
järgnevaid töid: nõudepesumasina 
paigaldus, boilerite paigaldus/hooldus, 
radiaatorite paigaldus/hooldus, keevi-
tustööd, küttetorustiku paigaldus, tarbe-
veetorustiku paigaldus/hooldus, lekete 
likvideerimine, üldehitus. Küsi julgelt 
hinnapakkumist anlermaesepp@gmail.
com või helista meile +372 5566 6811

• Kogemustega maaler ootab pakku-
misi Rakveres alates juuni kuust. Hind 
kokkuleppel. Tel 5801 7598

• Valmistan uksi, aknaid. Tel 5349 6065
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KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus,

torude sulatus

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

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

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

Pakume laias valikus üldehitustöid 
nii eramute, paarismajade, rida- 
ja korterelamute kui viilhallide 
ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357
E-mail: info@rolux.ee

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

Teostan LIIVAPRITSITÖID
Tulen kohale, puhastan 

palk- ja kiviseinu. 
Tel 5614 1352

• Firma teostab katuse-, fassaadi- ja 
üldehitustöid. Tel 5553 0770

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

• Ehitame lintvundamente ja maja-
karpe, puitkonstruktsioonid ja puit-
fassaadid, terrassid. Tel 5646 0674

• Terrasside ehitus. Puitkonstruktsioo-
nid. Plaatimistööd. Tel 5670 9080

• Metallitööd (treimine, keevitus). Tel 
503 2269

• Teeme sisetöid ja vannitubade remon-
ti. Tel 5678 0773

• Tegeleme katuse vahetusega ja uue 
katuse paigaldamisega ning vihmavee 
süsteemi paigaldusega. Samuti teosta-
me erinevaid üldehitustöid. Helista tel 
5668 4415 ning broneeri aeg juba täna!

• Kõik ehitustööd, v.a maalri ja kroh-
vimistööd. Vanade majade restauree-
rimine. Aampalade, laagide vahetus. 
Välisseina palkide vahetus. Korterite 
remont. Parketi paigaldus, plaatimine, 
väiksemad torutööd. Saunade ehitus, 
remont. Tel 505 6949

• Ehitus- ja remonditööd nii eramu-
tes kui korterites. Siseviimistlus, van-
nitoad, voodrivahetus, soojustamine, 
terasside ehitus, san. tehnilised tööd. 
Hinnad head. Tel 5808 5965

• Teostame ehitus ja remonditöid, tee-
me kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, 
santehnilistöid, elektritöid. Samuti van-
nitubade remonti. Tel 518 7979

• Maalritööd, trepikodade remont, üld- 
ehitus. Tel 5897 9293, Ehmes OÜ

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame lammutus- ja koristus-
töid, samas ka prahivedu. Tel 5553 
0770

• Pleki kantimine: valmistame plekke 
vastavalt kliendi soovile. Automaat-
pink - kõik detailid õige kraadi ja mõõdu-
ga. Vajadusel mõõdame ja paigaldame. 
Tel 5340 8041

• Pleki kantimis teenus: aknaplekid, 
sokliplekk, parapetid, kõik erikujuli-
sed ja standardplekid. Tel 553 9330

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 
5565 3842, www.pursoojustus.ee

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid sise-
kujundusel. www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Teen kindakrohvi (korstnad, sooja-
müürid, seinad jne). www.kenriko.ee Tel 
508 3305

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Sood-
sa hinnaga immutatud puidust piir-
ded. Tehtud töödele arve ja garantii. 
www.kodupuit.ee Tel 5888 9999

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad, müürid. Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekol-
deid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, küttekollete remont. Tel 
5647 2716

• Korstnapühkija puhastab ja hool-
dab küttesüsteeme. Viru Küttesüstee-
mid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepa teenused. 
Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste likvidee-
rimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hool-
dust (pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soojuspum-
baspetsialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, 
www.küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 465

Betoonpõrandate 
planetaarne lihvimi-
ne. Betoonpõranda-
te hooldus ja remont 

Tel. 529 2781 
info@epoporand.ee 
www.epoporand.ee

• Kümblustünn Rakveres. Tahaksid 
muuta sünnipäeva, suvepäeva või 
mõne muu ürituse meeldejäävaks. 
Tule ja rendi kümblustünn, mis ma-
hutab 8-10 inimest. Pakub lõõgastust 
nii suvel kui ka külmal talvel. Võimalik 
lisaks rentida ka peotelk. Transpordi 
võimalus. Tel 5854 5348
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KODU

KÜTTEPUUDVaralaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 
Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 
Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 
tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 
pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 
10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 
18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 
ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

* 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

V

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

15

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

*LASTE ATV=FERRARI 
(punane, kõige rohkem 
ostetud), KROSSIKAD, KIIV
RID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 245 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

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

MOPEEDID 795 €, 
ROLLERID, ATVD
suure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, 
JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT
Naistele kaunid mitme-
värvilised jalgrattad korviga

Hiina rollerite, mopeedide, 
atv-de remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

Motopood

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

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

H420EKO

• Saunatünni rent. Tee oma eriline 
üritus veel meeldivamaks, rendi 
SAUNATÜNN, rent 50 €/ööpäev, nä-
dalavahetuse rent 100 € (reedest-pü-
hapäevani). Rakvere piires transport 
tasuta , väljaspool Rakveret 0,35€/km. 
Lisainfo -Saunatünn.ee. Tel 5841 6018

• Õmblusmasinate  remont-müük. 
Tarvikud, osad kõikidele masinatele. 
Kuulutus ei aegu. Info 24 h tel 558 8429, 
3245 085, Priit

• Pakkuda puhastusteenust. Helista ja 
küsi lisa. Tel 5838 8059

• Puude lõhkumine halumasinaga. 
Töötab ka elektrita. Hind kokkuleppel. 
Tel 520 9147

• Autoga vee vedu ja kastmisteenus 
(12 500 l), ka tolmuste teede ja platside 
kastmine . Tel 503 2269

• Pehme mööbli riide vahetus ja re-
mont, veo võimalus. Tel 506 1547

• Tulen niidan teie muru. Hind kokku-
leppel. Helista tel 5631 8207

 • Muruplatsiabi: riisumine, niitmine 
traktori kui ka trimmeriga. Tel 5394 2650

• Pakun teenust murutraktori ja trim-
meriga. Hind kokkuleppel. Tel 5463 1682

• Võsa lõikamine, muru trimmerda-
mine. Hind kokkuleppel. Tel 5670 9080

• Keldrite-, pööningute-, kuuride-, 
puhastamine ja prahi ära vedu. Tel 
5553 0770 

• Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

• Ansambel, õhtujuhtimine. Sisustame 
teie õhtu. Üle Eesti. Tel 5190 1697

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

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

• SAT-süsteemid alates 95 €. TV-an-
tennid – paigaldus, remont. OÜ RTS 
ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus 
ja remont. Kasutatud laua- ja sülearvutite 
ost ja müük. Utiliseerime vana elektrooni-
kat. Asume Koidula 1, Rakvere Tsentrumi 
II korrus. Helista juba täna tel 551 2053 või 
tule läbi. Vaata ka www.hss.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. raa-
matupidaja pakub teenust. Aastaaru-
anded soodsalt. Tel 5568 6385

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

• Kevadine tasuta vanametalli koris-
tus: garaažid, majad, kuurid, keldrid… 
jne. Pakkuda võib kõike, välja arvatud 
külmikud. Küsi lisa, meeldiv teenindus. 
Tel 5616 5761

• Müüa kultuurmustika taimi „Pat-
riot“, kõrgus 1,2-1,5 m (4 aastat vanad), 
„Chandler“, kõrgus 1,5+ m, „Kazpliszka“, 
kõrgus 1,5+ m (4 aastat vanad), „Alvar“ 
kõrgus 1,20-1,5 m. Hind 6 €/tk. Tel 524 
3577

• Müüa kuuseistikud. Tel 5386 1229

• Lemmu kivi. Kodumaine looduslik 
dekoratiivkruus kolmes fraktsioo-
nis (5-10 mm, 10-20 mm, 20-32 
mm) aeda, teedele, hauaplatsidele 
jne. Hind laos 60 €/tonn. Trans-
pordivõimalus. Tel 505 3340 või 
sven@meyris.eu

• Müüa korteri metall turvauks. Tel 
5566 6383

• Soodsalt müüa lahtikäiv diivan, tugi-
tool, ümmargune laud ja lillepostament. 
Tel 5851 8412

• Müüa pesu- ja nõudepesumasinaid, 
külmikuid. Tel 5590 5679

• Müüa teler „Sharp“, ümara otstega 
kardinapuud, pimendavad rulood, 
diivanilaud 65x130x50, täispuidust 
laud 182x58x65, hinnad kokkuleppel. 
Tel 5566 9310

• Müüa sauna- ja suitsuahjud. Vajadusel 
kaup koju kätte ja paigaldus. Tel 505 4355

• Müüa väga heas korras vähe kasutatud 
laste-, naiste-, meestejalgrattaid. Tel 
5850 4076

 • Müüa klaver RIGA, heas seisu-
korras, soodsalt, hea valik noorele 
klaveriõpilasele. Tel 511 0478

• Müüa uued koduoverlokid ja 2 töös-
tuslikku salapiste masinat. Tel 558 8429

• Pakun vanu klaasidega aknaid. Tel 
526 3871

• Soodsalt müüa ketassaag Nutool ja 
mahlapress Stollar pakendis 25 €/tk. 
Mikrolaineahi Sharp, elektripliit 2 augu 
ja praeahjuga ning õliradiaator Acuna 20 
€/tk. Soojapuhur Tcb Cata ja aiaprits 5 l, 
10 €/tk. Tel 5787 5371

• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. 
Tühjendusostud majapidamiste likvidee-
rimisel. Raha kohe, koju kutsed tasuta, 
üle Eesti. Antiigiäri, Pikk 7, Rakvere. Tel 
324 0542, 528 2330, info@hansaantiik.ee

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

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan võrri, ka mittetöötava, nende 
osi (rattad, mootorid jne) ja õlleankru. 
Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel või kolimisel 
seisma jäänud esemeid, pakkuda võib 
kõike, ka kallimaid esemeid. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. vanaaegsed-
asjad@gmail.com. Tel 555 55527

• Ostan nõukogudeaegsed fotoaparaa-
did ja objektiivid. Tel 5853 2215  

• Ostan küttepuu ülejäägid (maja müügi 
või majapidamise likvideerimisel), ka 
väiksema koguse. Tel 5801 9086

• Ostan veneaegseid vanu malm-
radiaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan odavalt aeda istutamiseks 
ilusaid lilli, mis kaua õitsevad suvel 
aias. Tel 554 6490, kiire!

• Ostan murutraktori, ka remonti vajava. 
Tel 503 9650

• Maksujõuline kollektsionäär ostab kal-
lilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, foto-
sid, albumeid, koos fotodega, markidega 
ümbrikke. Ka kollektsioonidena. Tee-
mad – linnavaated, pulmad, matused, ini-
mesed, pühadekaardid, sõjaväelased jm. 
Täiskirjutused hinda maha ei võta. AITA 
TALLETADA AJALUGU! Tel 5857 3749

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

• Saetud-lõhutud küttepuud laotuna 
5 m3 alustele. Kõik puuliigid eraldi. 
Telli riidas puud koju. Tel 5399 3702

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.80 €/kott ja 
kasel 3.20 €/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kami-
napuid + veovõimalus. Tel 5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 5045 
632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, kuiv 
kask, toores lepp, sanglepp. Tel 5192 4320

• Müüa soodsalt lõhutuid küttepuid 
(ka kuiva). Tel 5554 6093

• Toores sanglepp 50 cm, 42 €/rm. Rak-
vere. Tel 5376 0438

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohale toomisega, veokile laotult 5-15m3. 
Kuivad 38 cm ja toored 30-50cm. Tel 
503 0311

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

• Müüa lõhutud sanglepa küttepuid, koos 
kohale toomisega. Tel 520 9147

• Müüa küttepuid: toores lepp, hind 
alates 40 €/rm; kuiv lepp, hind alates 55 
€/rm. Puulõhkumis teenus halumasinal, 
hind alates 11 €/rm. Puud on laotud 5 m3 
alustele, võimalusel saab ka väiksemale 
alusele. Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transpordi võimalus. 
Tel +372 5347 7664, Erko. Kohala küla, 
Lääne-Virumaa 

• Müüa lõhutud küttepuid koos trans-
pordiga, saadaval hall lepp 40 €/m3 
(kvaliteetne puit). Tel 513 7659, Rakvere
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PÕLLUMAJANDUS

VANAVARA

EHITUS

METS

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KVALITEETNE 
KÜTTEPUU

al 39 €/rm
toores lepp

al 55 €/rm
kuiv lepp

Rohkem infot: tel 5556 0240 
www.viruhalud.ee

Kaubale saate ka 
meie lattu ise järgi tulla. 
Asume Rakvere vallas, 

Paatna külas.

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

Info ja tellimine tel 5556 0240
Koduleht: www.viruhalud.ee

Hind koos transpordiga. 
Pakis12 briketti. 

Min tarnitav kogus 48 pakki.

kasebriketti 
1,98 EUR pakk.

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

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. 

PRO PLEKITÖÖD OÜ

Müük kohapeal 
laoseseisuna:

Trapetsprofi il 20 
(katus) pikkusega 3m.
RR. 32 (tume pruun) 
RR. 23 (tume hall)

Hind 4,85+km (5,82€)

Vihmaveesüsteem 

-20 %
Tapa, Ülesõidu 8 

Avatud E-R 8.00-17.00
Tel 5556 0167

Ettevõte müüb ehitus-
likku saematerjali, eri-

nevad pikkused, laiused 
prusse ja laudu.

Saadaval ka 6 m materjal. 
Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine.

Transpordi võimalus.
Info tel 515 0268, 520 6369

www.kuulutaja.ee

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554 7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdule. 
Tel 553 9330

• Müüa ehituslikku saematerjali (lauad, 
prussid) ja puitmaterjali tisleritöödeks. 
Tel 504 6111

•  L I I V ,  K I L L U S T I K ,  M U L D , 
FREESASFALT. Kohaleveoga Tallinnas, 
Harjumaal, Kohila vallas. Tel 507 9362

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ ja 
„Gala“, seemne suurune kartul „Gala“ 
Rakvere vallas. Transport. Tel 514 1338

• Müüa kultuurmustika taimi „Pat-
riot“, kõrgus 1,2-1,5 m (4 aastat vanad), 
„Chandler“, kõrgus 1,5+ m, „Kazpliszka“, 
kõrgus 1,5+ m (4 aastat vanad), „Alvar“ 
kõrgus 1,20-1,5 m. Hind 6 €/tk. Tel 524 
3577

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5354 3002 
või 513 3787

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki väi-
kehulgi, kohale toomisega. Info tel 5196 
2628 või 5351 7414

• Müüa kvaliteetset musta mulda
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. Trans-
pordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. Pakitud 
ja lahtine. Tel 554 9113

• ÖKORAMM kompost. Kvaliteetne 
sõnnikust valmistatud sõelutud kompost-
muld. Umbrohu- ja haigusvaba! Ostuga 
keemiline analüüs kaasa. Hea mullavilja-
kuse ja pH taastaja. Valmis kasutamiseks 
püsikutele, katmikaladele ja avamaale. 
Hind laos 60 €/m3. Transpordivõimalus. 
Tel 505 3340 või sven@meyris.eu

• Müüa kurgitaimi „Adam“ F1 v.k sort. 
Tel 5349 9628

• Müüa kuusehekitaimed. Paljasjuursed, 
kõrgus 50-60 cm. Väiksemad ka pottides. 
Tel 5561 1125

• Ostan haakeriistad traktorile T-25, 
T-40. Tel 503 9650

• Ostan veneaegseid uusi ja heas korras 
varuosi traktoritele DT-20, T-25, T-40 
AM, MTZ, JUMZ. Tel 5687 5845

• Müüa MTZ -82 väljalaske aasta 1990, 
töötunde 610, seisnud aastaid. Lisaks 
müüa paksusmasin, erinevaid metalle ja 
ehitusmaterjale. Tel 513 5442, Enn

• T-25 ader, kultivaator, rootor-kartu-
livõtja. Vajadusel pildid. Tel 5357 1848

• Anda rendile põllumaad Kunda lähe-
dal, 1,5 ja 4,9 ha. Tel 5388 3351

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan ja müün vanavara. Tel 5381 8100

• Eraisik võtab Kadrinas tasuta vastu 
suurema koguse pinnasetäidet. So-
bivad põllukivid, telliskivid, betooni 
tükid, kruus jne. Prahti mitte pakkuda! 
Tel 5399 0038

• 18. mai võimalik sõita Türi Lillelaada-
le suure bussiga. Info tel 503 2269

• Taaskasutuskauplus Maara Rakveres, 
Laada 14 – müügil hea valik jalgratturi 
riideid (püksid, pluusid, kombinesoon)

• Head inimesed ja fi rmad palun an-
netage taastusraviks, vajan hädasti 
kiiresti raha taastusraviks, olen tänu-
lik iga annetatud euro eest. Minu kon-
tonumber on EE024204278649535007 
Arvin Uutma

Näpi Mööbel
Näpi tee 20A

E ja L 9-14
T-R 9-18

P-suletud
Tel 529 2692

Konkrit-Agro OÜ 
müüb kvaliteetset 
GMO vaba sööta 
kodulindudele ja- 
loomadele.

Müügipunktid:
Järvamaa, tel 5647 9519 
Lääne-Virumaa, tel 5595 5649
Harjumaa, tel 524 9546
Ladu Tartumaa, tel 512 8444
Kuusalus Majamarket, 
tel 600 8112



Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Aivar Müüri 
matuseteenused  ● 24 h surnutransport

 ● matuste organiseerimine
 ● krematooriumi teenused
 ● matusetarvikud
 ● kalmistutööd

Suhtleme nii eesti kui ka vene keeles

Teenused

Tel 5647 7432
Leina 8, Tapa vald, 45109
aivar.myyr.001@mail.ee
www.matmine.eu
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TUTVUS

MUU

HINNAD RAKVERE TURUL
16. mai 2019. Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 1,00
Värske kartul (import) kg 1,80 2,00
Till kg 10,00
Roheline sibul kg 6,00 7,00
Petersell kg 8,00
Karulauk punt 1,50
Küüslauk (import) tk 1,00
Salatikurk kg 2,00
Väike kurk (import) kg 2,00 3,00
Väike kurk (Eesti) kg 4,50
Värske hapukurk kg 8,00
Tomat (import) kg 3,00 3,50
Redis punt 1,00
Aeduba (import) kg 12,00
Maasikad (import) kg 4,00
Murelid (import) kg 10,00
Arbuus (import) kg 2,00
Kulturrmustikas (import) kg 10,00
Vaarikad 125g karp 1,50 2,00
Mesi 700g purk 5,50
Värsked räimed kg 1,30
Värsked kilud kg 1,30

Müügil rikkalikus valikus suvelilli, püsikuid, tomati- ,
kurgi- ja maitsetaimi

Peipsi kala müük turul reedel, 17. mail!

tööstuskaup – riided ja jalanõud
kasutatud riided

Kuulutuse tekst 
on võimalik 
sisestada ka 
veebikesk-

konnas. 
Kuulutus ilmub 
nii internetis kui 
ka paberlehes. 

www.kuulutaja.ee

PLAADI TUTVUSTUS

KUULUTUSED/TASUB TEADA

• Üksik mees tutvub üksiku 58aastase 
naisega pikkusega 172 cm, sale, mitte 
suitsetaja, terve kes tuleks perenai-
seks Rakvere. Oleks hea tantsupartner 
kellega koos käia kultuuriüritustel. 
Tel 554 6490

• Energiline nooruslik ja asjalik töötav 
Lääne-Virumaa mees vaiksest ja ra-
hulikust maakodust soovib tutvuda 
46-58aastase saleda Lääne-Virumaa 
naisega püsisuhte eesmärgil (võib ka 
kaugemalt). Ole julge ja helista sest kõik 
oleneb sinust. Sinu kõnet ootan alates 
18.00. Tel 5372 5051

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 1727. 
24H. www.ennustus.ee

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

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

Täna jõuab kinodesse 
märulifilm „John Wick 
3: Parabellum“, kus oma-
vahelisi erimeelsusi la-
hendavad professionaal-
sed salamõrvarid.

Tõnu Lilleorg

Peategelane John Wick 
(mängib Keanu Reeves) on 
supermõrtsukas, kes on rik-
kunud professionaalseid sala-
mõrvareid koondava ühingu 
reegleid. Karistuseks kuuluta-
takse ta lindpriiks, keda teised 
salamõrvarid võivad tappa ja 
selle eest suure lunaraha saa-
da. Filmi tegevus toimub n-ö 
oma universumis, kus tegut-
setakse küll paljuski kaasaeg-
ses ja äratuntavas maailmas, 
kuid mis samal ajal on üsnagi 
omapärane.

Tegu on kolmanda filmi-
ga John Wickist, mis järgneb 
2014. ja 2017. aastal ekraanile 
jõudnud linateostele. Nüüd-
ne film on esimene, mida 
siinkirjutajal õnnestus näha. 
Varasemaid Wicki osasid on 
kriitikute poolt nimetatud 
maiuspaladeks märulifilmi 
sõpradele. Ja trumbina too-
dud välja realistlikke võitlus-
stseene.

Metsatöll, „Katk kutsariks“
Kodumaise folkmetalli kii-
rema kulgemisega ja osa-
vasti kindlat kurssi hoidev 
lipulaev, vahest üldse see 
kõikidest kangeim kooslus 
Eesti üpriski kirjul roki-
maastikul, tuleb taas vinge-
mat masti ja küllaltki pikalt 
oodatud uue albumiga.

Metall, mis metall, ja Met-
satöll pöördub tagasi oma 
juurte juurde. Just nii on 
kõlanud lakoonilisevõitu esmahinnangud siit ja sealt nende 
värske töö osas. Faktiks jääb, et üllatavalt vägev on see iga-
tahes.

Metsatöll on teatavasti tegutsenud aastast 1999, eelnevalt 
on neil ette näidata kuus täispikka stuudioalbumit, kui mälu 
ei peta.

Veebruaris väljastatud, üle neljakümne minuti pöörlev 
„Katk kutsariks“ on saadaval erinevates formaatides. Siit 
leiab ühtekokku kaksteist lugu.

Neist esimesena, „Ballaad punastest paeltest“, köidab tä-
helepanu meisterliku ülesehitusega. Muide, loos teeb kaasa 
tuntud noorema põlvkonna näitleja Marta Laan.

Teine paugupealt meeldima hakkav pala on hoopis nobe-
dama vuhisemisega „Koduhiite kaitsel“. Selles on omakorda 
külaliseks laulja Marko Matvere.

Esimese kuulamisringi järel tooks eraldi välja veel eriliselt 
nauditava torupillisoologa ja eht metsatölluliku tummise 
rütmiga võimsa heietamise „Kange kui raud“.

Muide, „Katk kutsariks“ on esimene Metsatöllu album, 
kus trummariks Tõnis Noevere. Asutas Tõnis ennast mees-
konda pärast Marko Atso sealt lahkumist aastal 2017 ja 
kahtlemata on ta selgelt tajutavalt gruppi värsket verd pi-
hustanud.

Ülejäänud koosseis põhilaulja-kitarristi Markuse, bassisti 
KuriRaivo ja torupillid pluss kõikvõimalikud muud rahvali-
kud muusikainstrumendid ette võtva Lauri näol on samaks 
jäänud.

Plaadiga kaasneb küllaltki mahukas ja põhjaliku infor-
matsiooniga voldik, kuhu ka eranditult kõigi laulude sõnad 
kenasti peale trükitud. Kusjuures nagu Metsatöllule kom-
beks – mitte ainult pealkirjad, vaid laulutekstidki on võima-
likult täpselt püütud inglise keelde tõlkida.

Mis albumi esikaane pilti puudutab, siis loomulikult on 
selle autoriks kunstnik Jüri Arrak, tegemist on tema teosega 
„Inimesed Buboga“.

Plaadi on produtseerinud Metsatöll ja Keijo Koppel.

Ülo Külm

Pahandused töö juures
Kitsikuses 

peategelane loodab 
leevendust saada 

erilise kaelaketi abil.
Foto: kaader fi lmist

Viimased pole tõesti pahad. 
Need on ülesvõetud seisva 
kaameraga, mis võimaldab 
vastaste tegutsemist jälgida. 
See on oluline, sest paljud tei-
sed märulifilmid on kahjuks 
võtnud suuna, kus võitlusst-
seenide juures on kasutatud 
kiiret montaaži ja vaheldu-
vaid kaameranurki, mis muu-
dab võitluse üheks suureks 
sigri-migriks.

John Wicki kui tegela-
se usutavusele mõjuks siiski 
hästi, kui temas leiduks mõ-
nevõrra enam realistlikku 
motivatsiooni. Praegu loeb 
nii sellest filmist kui vara-
semate filmide kajastustest 
välja, et Wicki on pahan-
danud eelkõige tema koe-
ra vägivaldne surm, millest 
käivitunud sündmusteahelas 
on Wick teise ilma saatnud 

kümneid kolleege.
Nii jääb Wickist mulje kui 

tõelisest töönarkomaanist, 
kelle ellu kuulubki vaid elu-
kutsega seonduv. Näiteks 
kui ta sõidab välismaale, siis 
mõistagi vaid selleks, et koh-
tuda ühingu välisfiliaali ju-
hatajaga. Temalt omakorda 
soovib Wick abi kohtumiseks 
ühingu salapärase juhatuse 
liikmega, et paremat kohtle-
mist välja kaubelda.

Selline väga tugevalt ühes 
mullis olemine võib pakku-
da filmivaatajale ehk teatavat 
võimalust põgeneda erilisse 
filmimaailma. Küsimus jääb 
üles, kas ja kuidas selline fil-
mimaailm peegeldab reaalset 
elu. Ehk vastab sellele küsi-
musele paremini järgmine 
John Wicki film.
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MÕNE REAGA

Energiamess „Kütame!“ tuleb 
28. septembril Rakverre

• Kuidas vähendada oma eluaseme küttekulusid?
• Millega on kõige kasulikum kütta?
• Milline kütteliik sobib minu koju kõige pare-
mini?
• Kas eelistada maakütet, õhk-vesi soojuspumpa 

või hoopis midagi muud?
Neile ja paljudele muudele küsimustele saad vastuse 28. 

septembril Rakvere keskväljakul. Energiamessil saab tutvu-
da uute toodete ja lahendustega nii eramute kui ka korterite 
kütmiseks, energiasäästuks, aga ka jahutamiseks ja ventilee-
rimiseks. Üritusel toimuvad praktilised koolitusprogrammid, 
mille käigus jagatakse igapäevaeluks vajalikke teadmisi ja 
praktilisi oskusi.

Mess on külastajatele tasuta! Rohkem infot leiate veebiaad-
ressilt www.energiamess.ee.

Kuulutaja

Nüüdseks juba tradit-
siooniks saanud Maaelu-
festival toimub tänavu 1. 
juunil Sõmeru keskuse-
hoones ja selle ümbru-
ses. Kuid külastajatel on 
põhjust ka veidi kauge-
male jalutada, sest seda-
puhku kuuluvad üritu-
se kavasse ka kodukoh-
vikud.

Liisi Kanna

„Idee lisada kodukohvikud 

Maaelufestivali programmi 
tekkis seoses sooviga ilusat 
Sõmeru alevikku meie val-
lakeskuse ja konkreetselt 
Maaelufestivali külastajatele 
laiemalt tutvustada. Kodu-
kohvikud ei asu küll festiva-
lialast kaugel, kuid annavad 
siiski võimaluse tutvuda Sõ-
meru alevikus selliste täna-
vatega nagu Aia, Mesika ja 
Puiestee,“ selgitas Rakvere 
Vallavalitsuse keskkonna- 
spetsialist Maia Simkin.

„Kui esimesel aastal 
enam-vähem hästi õnnestub, 
siis kindlasti annab see in-
nustust ka järgmisel korral ja 

miks mitte tiheminigi sellist 
vahvat asja korraldada. Ikka 
on ju tore külla minna ja kü-
lalisi vastu võtta,“ sõnas Sim-
kin, lisades, et usutavasti on 
järgmisel aastal juba ka palju 
rohkem kohvikupakkujaid.

Tänavu saab Sõmerul kü-
lastada kolme kodukohvikut. 
Aadressil Aia tänav 18a asuv 
kodukohvik kostitab külasta-
jaid tšilli erimenüüga – vali-
kus on chilli con carne tulenee-
lajatele, chilli con carne mahe, 
toorsuitsupeekoni-tšilli juus-
tukeerud ja tšillisnäkid. Kuid 
pakutakse ka muid toite, 
nagu grill-liha ja kebabi ning 

mitmesuguseid magustoite.
Mesika Kodu Resto ootab 

suuremaid ja pisemaid küla-
lisi aadressil Mesika 10. Res-
tost leiavad väikesed omale 
mängunurga ja veel pisema-
tele on ka söögitoolid. Toite 
pakutakse biolagunevatest 
nõudest, seega ollakse kesk-
konnasõbralikud.

Elisabethi Kohvik asub 
aiabutiigis Inglise Aed, aad-
ressil Puiestee 6. See kodu-
kohvik on mõeldud eelkõige 
aiahuvilistele, nii algajatele 
kui edasijõudnutele. Paku-
takse inglisepäraseid küpseti-
si ja inglise teed. Lisaks saab 

küsida aiandusalast konsul-
tatsiooni ja ammutada ideid 
erinevate maade aiandusaja-
kirjadest.

Tänavusest Maaelufestiva-
list üldiselt rääkides märkis 
Simkin, et kodukohvikute 
kõrval on ürituse kavas täien-
dusi veelgi. „Uue festivali-
kohana on avatud Sõmeru 
Noorte Loodus- ja Tehnika-
maja, endine kuivatihoone, 
kus tegevusi pakuvad Rakve-
re valla noored,“ tõi ta esile.

Lisaks märkis keskkonnas-
petsialist, et uue ettevõtmi-
sena on väljas erinevate te-
gevuste-toodete tutvustajad, 

nagu Virumaa Ettevõtlike 
Naiste organisatsioon VEN, 
mitmed peokorraldajad, kes 
tegutsevad just ka maapiir-
konnas jne.

Loomulikult ei puudu üri-
tuselt traditsioonilised at-
raktsioonid, müügiplatsid ja 
kogu päeva vältav kultuuri-
programm. „Kultuurikava 
rikastavad Baltica festiva-
li esinejad piiri tagant. Kust 
täpsemalt, jäägu festivalikü-
lalistele üllatuseks, aga kinni-
tan, et särtsu saab olema kül-
laga,“ jättis Simkin õhku veidi 
põnevust.

Maaelufestivali päeval avatakse Sõmerul kodukohvikud



VABA AEGKuulutaja reede, 17. mai 2019 19
KUHU MINNA

O KÕRTS
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
18. mai tantsuplatsi kütab kuumaks DJ Ailan Kytt
25. mai O@the video night DJ Alvar Orula

LÄÄNE-VIRUMAA SPORDIVETERANIDE KOONDIS
21. mail kell 18 toimuvad Vinni-Pajusti Gümnaasiumi väljakul spordi-
veteranide meistrivõistlused petangis naistele ja meestele alates vanusest 
35+. Registreerimine kohapeal, info telefonil 5358 5989, Maie Tamm
22. mail kell 18 toimuvad Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 9 korviga rajal 
spordiveteranide meistrivõistlused discgolfis naistele ja meestele alates 
vanusest 35+. Registreerimine kohapeal, info telefonil 5358 5989, Maie 
Tamm

RAKVERE KULTUURISÜNDMUSED
7. mai–1. juuni kevadnäitus „Mis linn/maakond see on?“ Rakvere Gale-
riis
24.–25. mai Vabariiklik puuetega inimeste XXIV kultuurifestival Rakve-
re Teatris
27. mai kell 19 „Ma palun...: palvemotiivid eesti luules“ Rakvere Kolmai-
nu koguduse noortemajas
31. mai kell 14 Seeniortantsupidu Rakvere Teatri õuel

RAKVERE TEATER
17.05 kl 19.00 Paunvere poiste igavene kevade Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Urmas Lennuk)
17.05 kl 19.00 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja (lav. Peeter Raud-
sepp)

BIORE TERVISESTUUDIO
24. mai tervendaja Volli vastuvõtt
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kiropraktik A. Grigorjani vastuvõtt koos 
massaažiga
Teisipäeviti nõelravi terapeut Arina Grigorjani vastuvõtt
Neljapäeviti tervisliku seisundi testimine – E. Heinmets
Reg tel 5017960, info@biore.ee
Oleme avatud E–R 10–18, iga teine laup 10–14
Rakveres Laada 5

MIM TERAAPIA- JA KOOLITUSKESKUS
25. mai kell 10.00–15.00 Elukvaliteedi seminar
Toimumiskoht Niine 5 (II korrus), Rakvere
Lihtne ja kerge teekond iseendasse läbi igapäevaste valikute, kasutades 
oma potentsiaali. Kõnelevad ja tööriistu jagavad sõltumatu energiatera-
peut Illi Siilak, koolitaja ja treener Merike Rihti Kuuse ning konstellöör 
Marge Õun.
Kava: 10.00–11.30 „Muutuste energia“, 11.45–13.15 „Sära ja särise oma 
väes“, 13.30–15.00 avatud uksed
Info ja registreerimine merike.r.kuuse@gmail.com, 58781055

GUSTAVI MAJA
23. mai „Kevad ja suvi eeterlike õlidega“
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

18.–19. mail leiab aset põnev 
sündmus „Pealinnast piirilin-
na“, mis ühendab endas üheks 
nädalavahetuseks eriti eredalt 
Eestimaa põhjaranniku suuri-
mad elamused ja põnevaimad 
paigad. Kahe päeva jooksul 
ootavad külalisi nii koha-
likud muuseumid, mõisad, 
kohvikud ja restoranid kui 
ka erinevad majutusasutused, 
tegevusklubid ning vaatamis-
väärsused.

Põhja-Eesti idapoolsed 
Leader tegevusgrupid said 
mõne aasta eest kokku ja ot-
sustasid üheskoos ette võtta 
koostööprojekti, mis kannab 
tänaseks nime „Pealinnast pii-
rilinna“. „Meil on põhjaranni-
kul ühine geograafiline ja kul-
tuuriline taust. Meid ühenda-
vad meri ja Tallinna-Narva 
maantee, mida mööda pi-
devalt sõidame. Kogu piir-
konna oluline arendustegur 
on turism. Oleme algatanud 
koostööprojekti, mis otseselt 
on suunatud põhjaranniku 
turismiettevõtjatele, kaudselt 
kogu piirkonna külalistele,“ 
ütles Põhja-Harju Koostöö-
kogu tegevjuht ja projekti 
„Pealinnast piirilinna“ pea-
koordinaator Margit Pärtel.

„Põhjarannikul jätkub te-
gevust ja avastamist loomu-
likult alati, kuid 18.–19. mail 

„Pealinnast piirilinna“ 
kutsub avastusretkele

Ettevõtmine pakub ühel nädalavahetusel tavapärasest rohkem võimalu-
si seigelda Eestimaa põhjaranniku põnevates paikades.

Foto: „Pealinnast piirilinna“

on see kõik võimendatud 
ning avame koostöös kohali-
ke ettevõtjatega ka neid uksi, 
mis tavapäraselt ehk suletuks 
jäävad. Lisaks on 18. mai ju 
muuseumide öö – avastamist 
väärivad kindlasti ka kohali-
kud väikemuuseumid,“ lisas 
Pärtel.

Üritus leidis endale imelise 
koha, ümbritsedes ajaloolist 
postimaanteed. Mine sõpra-
dega seiklema või võta ette 
meeldejääv päev pere seltsis – 
huvitavaid üritusi, kogemusi, 
maitseid ning silmailu leidub 
kõigile. Loo oma teekond 
ise – mine autoga või rattaga 
või paadiga!

Koostööprojekti eesmär-
giks on piirkonna turismipo-
tentsiaali tõstmine, koostöö 

elavdamine turismiettevõt-
jate ja partnerite vahel, tee-
nuste kvaliteedi parandamine 
koolitusprogrammi, õppe- ja 
kogemusreiside korraldamise 
ning fotopanga loomise kau-
du.

Projekti partneriteks on 
MTÜ Põhja-Harju Koostöö-
kogu, MTÜ Arenduskoda, 
MTÜ Partnerid, MTÜ Vi-
rumaa Koostöökogu, MTÜ 
Kirderanniku Koostöökogu 
ja MTÜ Virumaa Rannakalu-
rite Ühing.

Lisainfot sel nädalavahetu-
sel Põhjarannikut kaunista-
vate ürituste kohta leiab „Pea-
linnast piirilinna“ kodulehelt 
ning Facebookist.

Kuulutaja
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KEVADINE
TAGAKAMBRI-

LAAT

17.-18. mail
20.-21.

ja

mail

kaupluse A&E Kangad

Rakveres, L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

Suur valik KARDINA- ja RÕIVAKANGAID 1-4 €/m
Mööbliriided 5 €/m

220-240 cm laiad voodipesukangad 3,50-4,00 €/m
Valik voodipesu laadahindadega

Teamwood OÜ
(Sepa 18 a, Sonda)

Lisainfo:
Regina +372 51 325 81 või

+372 53 067 722
regina@teamwoodtimber.com

PAKUB LAIAS VALIKUS
terrassilaudu,

välisvoodrilaudu,
põranda- ning

seinalaudu, karkassi ja
saematerjali

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

www.omaporsas.ee

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Sealiha al 2,40 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil lai valik sealihast saslõkke,
grill-lihasid, grillribisid, grillkoote,

erinevad grill- ja saslõkivorstid.

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a
Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 33 €

40 €

Tel: 5564 5207,
322 3325
Avatud: E-R 9-19
L 9-15 P suletud
www.rixratas.ee

•

RAKVERES,
Parkali 7

(Pihlaka kohvik)

Kõige suurem valik
jalgratturi kiivreid
Rakveres!
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