
HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!-

tel. 515 0068

1300
Nr. 20 (956) Tasuta nädalaleht

17227

19. mai 2017

AUTODIAGNOSTIKA / ELEKTRITÖÖD
Stik AS | Rakvere Vabaduse tn 12 | mob 52 05 245 | www.stik.ee

VOSU SADAMAHOONE VALMIB SUVELLK 3 TÖÖPAKKUMISEDLK 7

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com Koduleht: www.küttesalong.ee• •

Ideest teostuseni!

Järelmaksu

võimalus!

Pelletikaminate

salonginäidised

SOODUSHINDADEGA

Kõik õhksoojuspumbad

-10%

1250 €

1490 €



Kuulutaja reede, 19. mai 20172
JUHTKIRI

TASUB TEADA

Lääne-Virumaad kü-
lastasid Ukraina Li-
manski rajooni noo-
red ja pedagoogid, et 
õppida ettevõtlikkuse 
praktikaid meie koo-
linoortelt ja õpetaja-
telt.

Kristel Kitsing

Kuigi kogu Ukraina ühis-
kond ja haridussüsteem on 
veel mõjutatud nõukogude 
ühiskonna mentaliteedist ja 
käsumajanduse liinist, on 
nende noored uudsete idee-
dega ning motiveeritud.

Erinevalt Lääne-Virumaa 
koolidest on neil gümnaasiu-
mi astmes ainult üks tund 
majandust, samas olime ka 
meie aastaid tagasi samalaad-
ses seisus. Ukraina noored 
said Lääne-Virumaal näha, 
kuidas Eestis nüüdseks ette-
võtlust arendatakse. Külalis-
tega jagati nii koolide kui et-
tevõtjate kogemusi.

Tahe on, 
oskused puuduvad

Päevakavasse mahtus Sõ-
meru põhikool ja Uhtna kool 
ning robootikaringi tutvus-
tus. Hea eeskujuna anti küla-
listele ülevaade Kadrina 
Keskkooli ja Aru Grupp ASi 
koostöös korraldatavast 
CADrina arvutijoonestamis-
võistlusest. „Oli näha, et sel-
lest ettevõtmisest olid lisaks 
noortele väga heal arvamusel 
delegatsiooni kaasatud  õpe-
tajad, koolijuhid, haridusa-
metnikud,“ kommenteeris 
projekti eestvedaja, Lää-
ne-Viru maavalitsuse aren-
dusspetsialist Moonika Aru-
vainu.

Praktikaid loodud õpilasfir-
madest jagasid Tapa Güm-
naasiumi koolinoored. Õpi-
lasfirmade kogemus on hin-
damatu väärtus tööturul, kus 
järjest enam väärtustatakse 
ettevõtlikke ja loovaid inime-
si. Kuna Ukraina noortel on 
olemas suur tahe, aga puudu-

Maakonna noored süstisid 
ukrainlastele ettevõtlikkuse pisikut

vad oskused ja võimalused se-
da ellu viia, sai visiidi üheks 
eesmärgiks anda edasi just 
kogemus õpilasfirmadega: 
kuidas ettevõtlusega alustada 
ja toime tulla ning millised on 
mured ja rõõmud.

„Usun, et siin saadud tead-
mised ja süstitud ettevõtlik-
kus on esimesed sammud sel-
leks, et tulevikus oleks ka Uk-
rainas ettevõtlusõpe haridus-
süsteemi loomulik osa,“ mär-
kis Aruvainu.

Tapa gümnaasiumi inglise 
keele ja majandusõpetuse 
õpetaja Külvi Kivisild, kelle 
kaasabil külalistele õpilasfir-
made protsessi tutvustati, 
märkis, et õpilasfirmade 
programm annab esmase 
praktilise kogemuse. „Kuigi 
vahepeal on päris raske ning 
ind raugeb, siis lõpuks on ala-
ti sooritusest hea meel ning 
isegi kõige „hädalisemad“ 
tunnistavad, et tegelikult jul-
geksid oma ettevõttega vaja-
dusel alustada küll,“ selgitas 
ta.

Kivisilla sõnul on tänapäe-
va Eesti noored ettevõtlikud, 

aga mõned neist võtavad kor-
raga liigagi palju ette, mistõt-
tu mõni asi jääb pooleli. „See-
tõttu tuleks koos ettevõtlik-
kusega õpetada ka reaalsete 
eesmärkide seadmist ja järje-
pidevust,“ hindas õpetaja.

Osterwalderi ärimudel
Ettevõtete külastamise ja 

nähtud murede-rõõmude üle 
arutlemise loogiliseks jätkuks 
oli tutvustada Uraina noorte-
le Alex Osterwalderi ärimu-
deli lõuendit, mille abil oma 
ideed testida.

Lääne-Viru Rakenduskõrg-
kooli lektor ja Ettevõtlustea-
ter MTÜ metoodik Diana 
Tandru tegi noortele töötoa, 
kus ärimudeli loomise töö-
riista tutvustamise käigus in-
tensiivselt suheldi. Noored 
esitasid oma ideid, tõid näi-
teid ja mõtlesid aktiivselt kaa-
sa, missuguseid tooteid vaja-
takse, mis oleks konkreetse 
toote väärtuspakkumine, kui-
das toodet turundada, kes on 
klient jne.

Noored õppisid, kuidas 
oma ideed testida ning ühes-

koos jõuti järeldusele, et es-
malt tuleb ka turgu ning 
klienti tunda, sest Eesti ja Uk-
raina kliendid ja nende vaja-
dused on praegu veel erine-
vad.

Tandru sõnul on noored 
väga ettevõtlikud ja neil on 
innovatiivsed ideed. „Noorte 
ettevõtlikkuse suurendami-
seks tuleb neid igati innusta-
da ning vähem piirata ja taga-
si hoida,“ sõnas ta. „Esimene 
ettevõtmine läheb sageli aia 
taha, aga saadud kogemus ai-
tab edaspidi õnnestuda.“

Tagasiside
Külastusel osalenud noored 

ja õpetajad nägid ja kogesid 
mitmeid vahendeid ja võima-
lusi, kuidas Ukrainas ettevõt-
lusõpet noorteni viia. Ühes-
koos tõdeti, et algus on teh-
tud ja minna on ainult edasi.

Ukraina 10. klassi õpilane 
Gumen Ljubov, kes on huvi-
tatud majandusest ja õigus-
teadusest, märkis, et ta tõesti 
nautis seda reisi. „Oleme tä-
nulikud korraldajatele sooja, 
sõbraliku õhkkonna ja hinda-
matu kogemuse eest. Jõudsi-
me noortekeskuseid ja koole 
külastades järeldusele, et ha-
ridus Ukrainas on väga eri-
nev võrreldes Euroopaga.“

„Soovin keskenduda ja luua 
häid tingimusi spordi ja loo-
vuse arendamisel oma koo-
lis,“ kommenteeris Fontanka 
külast pärit 16aastane neiu. 
Ta lisas, et väga hea meel oli 
näha, et Eesti koolides on 
spetsialiseerutud haridusele, 
mis võimaldab valida elukut-
se ja saada valitud suunal kor-
ralikud teadmised. „Tänu sel-
lele külastusele oleme valmis 
muutuma. Me oleme valmis 
ehitama tulevikku oma käte-
ga,“ oli nooruk tehatahtmist 
täis.

Ukraina noored külastasid 
Eestit projekti „Noor ja ette-
võtlik – ideed ellu” raames, 
mida toetab Välisministee-
riumi arengukoostöö- ja hu-
manitaarabiprogramm. Pro-
jekt kestab kuni oktoobri lõ-
puni, sisulised tegevused jät-
kuvad sügisel mõlemas riigis.

Ukraina noored külastasid  Uhtna kooli, Sõme-
ru põhikooli ja Tapa gümnaasiumit. Lisaks saa-
di ülevaade Kadrina keskkooli ja Aru Grupi 
koostöös korraldatavast CADrinast ning osaleti 
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli lektori  Diana 
Tandru töötoas. 

Foto: Moonika Aruvainu
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Julgustagem noori ettevõtlikkusele

Eestis muutuvad õpilasfirmad üha populaarsemaks ning 
teada on juba ka edulugusid, kus õpilaspõlves algatatud ette-
võtmine gümnaasiumi lõpetamise järel edasi areneb ja vilja 
kannab.

Tänasest Kuulutajast saate lugeda, et mitte igal pool ei ole 
majandusõpe sedavõrd heal tasemel. Nii näiteks ei teadnud 
Lääne-Virumaad külastanud Ukraina noored õpilasfirmade 
praktikast suurt midagi.

Peame olema uhked oma õpetajate ja koolijuhtide üle, kes 
ettevõtlusõpet usinalt arendanud on. Loomulikult väärivad 
tunnustust Eesti noored, kes initsiatiivi üles näitavad ja al-
gatustega kaasa lähevad.

Esimesed katsetused ettevõtluses ei pruugi sugugi kerged 
olla ning seepärast on väga oluline, et täiskasvanud julgus-
taksid oma võsukesi proovima ja alustatut jätkama. Mõnel 
on ettevõtlus justkui veres ja nö vägede juhtimine tuleb ise-
enesest. Kõigi puhul ei paista aga „tugev ettevõtja“ esialgu 
välja, kuid kätt proovides selgub, et näiteks tänu analüüsios-
kusele ja ettenägelikkusele oleks tugev potentsiaal äris läbi 
lüüa.

Õpilasfirmad annavadki hea võimaluse proovida ja noorel 
enesele selgeks teha, kas ettevõtlus on tema jaoks või mitte. 
Sellisel nö ohutul viisil saab kogeda, mis tunne on kanda 
vastutust ning saavutada edu või põruda.

Nii ühel kui teisel juhul vajab noor tuge ja nõuandjaid, 
sest liigne vaimustus ühe õnnestumise üle võib halvemal ju-
hul tuua kaasa võimete ülehindamise, läbikukkumisega võib 
aga kaduda usk endasse.

Seepärast vajavadki äriellu astujad suunavat kätt, mis ai-
tab olukordi realistlikult hinnata. Loomulikult ei pea iga 
täiskasvanu, iga ema-isa, ettevõtlusvaldkonnas pädev ole-
ma. Oluline on ka julgustada noori küsima nõu ja abi asja-
tundjatelt. Siit üleskutse ka kõigile tublidele ettevõtjatele: 
toetage ettevõtlusega alustajaid nõu ja jõuga. Mida aktiiv-
sem on meie ettevõtlus, seda kiiremini areneb ka riik.

Kuulutaja



Kuulutaja reede, 19. mai 2017 3UUDISED

Vihula volikogus ot-
sustati garanteerida 
MTÜle Võsu Sadam 
60 000 suurune laen, 
just see summa oli 
puudu, et sadama-
hoone valmis ehita-
da.

Liisi Kanna

Võsu sadamas käib vilgas 
ehitustöö. „Sarikapidu on 
veel pidamata, kuigi võiks, 
sest sarikad on juba peal,“ 
märkis Vihula vallavanem 
Annes Naan. „Ideaalis võiks 
hoone valmis saada kalurite-
päevaks, pooleteise kuu pä-
rast.“

Ka Vihula vallavalitsuse 
ning MTÜ Võsu Sadam juha-
tuse liige Urmas Osila ütles, 
et hoone valmib sellel suvel, 
kuigi kuupäevad võivad nih-
kuda. „Hoone on mõeldud 
paadiomanikele, kaluritele, 
aga ka sadama külastajatele. 
Saunad, duššid, valveruum 
kaptenile, puhkeruumid ka-
luritele, koolitusruumid, söö-
gikoht,“ loetles Osila hoone 
osasid.

„Kindlasti hakatakse avata-
vas restoranis pakkuma kala, 
eelkõige sellest kalavarust, 
mis meil siit võtta on,“ täp-

Rakvere tervise-
keskus valmib arvata-
vasti 2018. aastal

Rahan-
dusminis-
teeriumi 
asekants-
ler Kaie 
Koska-
ru-Nelk 
allkirjastas 
otsuse, 
mille ko-
haselt tun-
nistati vastavaks ja rahul-
dati Rakvere Linnavalitsus 
taotlus projekti „Rakvere 
tervisekeskus“ elluviimise 
toetamiseks.

Projekti kogumaksumus 
on 2 060 115 eurot, millest 
kaks kolmandikku ehk ligi 
1 334 000 eurot saab toeta-
tud Euroopa Regionaala-
rengu Fondist.

„Rakvere sotsiaalkeskuse 
kinnistule rajatava uue ter-
visekeskuse valmimistäht-
ajaks on otsuses määratud 
küll 2019. aasta 31.detsem-
ber, kuid kuna tänaseks on 
juba lõppenud arhitektuu-
rikonkurss ning kohe-ko-
he käivitumas hoone pro-
jekteerimisprotsess, on 
küllaltki reaalne külastajaid 
vastu võtta juba 2018. aasta 
lõpus,“ sõnas Rakvere lin-
napea Mihkel Juhkami 
(pildil).

Kuulutaja

Võsu sadamahoone valmib suvel

sustas Osila ning lisas, et res-
toranile ehitatakse ka ligi 
200ruutmeetrine väliterrass, 
mis võimalikult ilmastikukin-
daks kavandatud on.

Laenu garanteerimine
Tulevase restorani operaa-

toriks on OÜ Lahemaa Res-
toran. Naan nentis, et resto-
rani ja köögi väljaehitamiseks 
oli raske kaasfinantseerijat 
leida. Restorani operaator in-

vesteerib hoonesse üle saja 
tuhande euro ning saab le-
pingu järgi kuueaastase ruu-
mide kasutusloa.

Vald on selle aasta eelarvest 
eraldanud sadama ehitusse 
102 000 eurot põhivara tar-
beks ja 11 000 tegevustoetust. 
Hoone valmisehitamiseks jäi 
MTÜl Võsu Sadam aga 
60 000 puudu.

„Nad küsisid pangast laenu, 
aga kuna hoone kuulub valla-

le, siis ei saa seda pantida. Pa-
kuti, et vald võiks laenu ga-
ranteerida,“ selgitas vallava-
nem. „Tundus loogiline enda 
maja ehitamiseks, mitte isegi 
võtta laenu, vaid garanteeri-
da. MTÜ Võsu Sadam ope-
raatorina ehitab hoone val-
mis ja see jääb vallale.“

Volikogu otsustas laenu ga-
ranteerimise kasuks. MTÜ 
üritab toetuste kaudu summa 
tagasi maksta, kui see aga ei 

õnnestu, võib vald järgmise 
aasta eelarvest vastava sum-
ma neile eraldada.

Sadama laiendus
Sadamahoone, nagu ka 

muulid, olid Võsu sadama 
esimese detailplaneeringu 
osa. Praegu on töös aga ka sa-
dama laienduse detailplanee-
ring, mille algatamise peami-
seks põhjuseks oli vajadus 
rohkemate paadikohtade jä-
rele.

Osila rääkis, et praegu on 
sadamas 56 alusekohta ning 
uue planeeringu järgi saab sa-
dam poole suuremaks, lisaks 
saavad siis ka purjekad Võsu 
sadamas peatuda. „Purjekate 
jaoks peab süvis olema kaks ja 
pool meetrit, praegu on süvis 
poolteist meetrit,“ selgitas ta.

Laienduses on ette nähtud 
ka kolm viilhalli. „Need on 
mõeldud sadamaga seotud te-
gevusteks. Üks asutus on öel-
nud, et sooviks seal hakata 
kala ümber töötlema, teise 
halli on plaanitud paatide re-
montimise ruumid,“ rääkis 
Naan.

„Ootame Keskkonnaametilt 
detailplaneeringu lõplikku 
kooskõlastust ning ees oota-
vad ka avalikustamised,“ sel-
gitas vallavanem. „See tähen-
dab, et tänavu planeering tõe-
näoliselt ei realiseeru.“

Töös on ka Võsu sadama laien-
duse detailplaneering, mille järgi 
saaks sadam juurde alusekohti 
ning rajataks kolm viilhalli. 

Allikas: Vihula Vallavalitsus
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Igapäevaselt arvutit või nu-
titelefoni kasutades inimesed 
sageli ei mõtle, kas nende ka-
sutuses olev informatsioon 
on kaitstud. Tihtilugu kasuta-
takse samu paroole nii e-maili 
kontodel kui ka sotsiaalvõr-
kustikku sisselogimiseks, mis 
muudab küberpättide tegevuse lihtsamaks.

Eesti nn IT tiigri kaitsmisega tegelevad igapäevaselt Riigi 
Infosüsteemide Amet (RIA) ja selle juurde kuuluv turvaint-
sidentide käsitleja CERT Eesti. Mõlemad asutused kinnita-
vad, et rünnakuid toimub rohkem kui varem.

RIA infoturbeeksperdi Anto Veldre sõnul jäävad tõsise-
mad juhtumid, kus rünnati süsteemselt Eesti riigiasutusi ja 
elutähtsaid süsteeme, siiski aastasse 2007-2008. Praegu te-
gutsevad aktiivselt isikud, kes katsetavad, kui hästi on tur-
vatud eraisikute süsteemid. Jätkuvalt esineb juhtumeid, kus 
hõivatakse e-maili aadressid ning sotsiaalmeediakontod, et 
siis nende tagastamise eest raha küsida.

IT turvatarkvara tootejuht Tarvo Jõeste kinnitas samuti 
probleemi olemasolu. Tema sõnul ei ole inimeste interneti-
käitumine kuigi läbimõeldud, samuti ollakse edevad. „Soo-
vitakse igal pool klikkida, panna endast kõikjale pilte üles, et 
teised näeksid, kui ilusa ja toreda inimesega tegu,“ rääkis 
Jõeste. 

Ta lisas, et turvatarkvaraga igapäevaselt kokku puutudes 
on märgata, et aasta-aastalt muutub probleem tõsisemaks. 
Rünnatakse kindlat sihtgruppi või asutust, et siis sealt tea-
tud infot kätte saada.

Küberrünnaku läbiviimine on ekspertide sõnul üsna liht-
ne. Rünnakud teeb lihtsamaks vananenud tarkvara või va-
bavara kasutamine, millede turvaaugud on lappimata ning 
uuendused tegemata. Lisaks saab rünnakute puhul nutikalt 
käiku lasta erinevad pilveteenused.

Kui eraisikutel hõivatakse kontosid, siis asutuste puhul on 
küberkurjategijate strateegiaks takistada teenuste toimimi-
ne. Näiteks pommitatakse serverit lühikese aja jooksul to-
hutu hulga päringutega, et see üle koormata. Õnneks on 
efekt siiski lühiajaline, sest rünnakut on suhteliselt kerge 
peatada. Võimalust, et mõne riiklikult tähtsa serveri võiks 
nädalateks rivist välja lüüa, peavad IT eksperdid siiski üsna 
väikseks.

Samas on infoturbeeksperdid ühel meelel selles, et Eesti 
inimeste teadlikus IT vallas on võrreldes muu maailmaga 
üsna heal tasemel. Samuti liigub info rünnakutest kiiresti ja 
abinõud võetakse tarvitusele. Sama kehtib ka riiklike in-
fosüsteemide kohta, kus on tööl hea ettevalmistusega spet-
sialistid.

Kaius Mölder

Eestis on juba paar 
aastat kasutusel nuti-
telefoni rakendus 
„Anna teada“, mille 
abil saab otse omava-
litsusele teada anda 
probleemist või mu-
rest. Rakveres on ini-
mesed agarad teavita-
ma nii heakorra- kui 
ka liiklusprobleemi-
dest.

Mari Mölder

Rakvere linna kodulehel on 
link „Vaata teavitusi“, kus 
näeb omavalitsuste kaupa lae-
kunud teateid. Kui linnakaar-
ti suurendada, siis tuleb esile 
rida märkeid koos fotoga, mis 
ei rahulda kodanikke või mil-
le kohta on tehtud ettepanek.

Näiteks näeb, et Rakvere 
linnas on postitatud kümneid 
parkimiskorraldust puuduta-
vaid teateid. Samuti teatatak-
se agaralt prügihunnikutest. 
Lisaks on näiteks esitatud kü-
simus korvpallikorvide pai-
galdamise kohta Paju ja Mäe 
tänava mänguväljakule.

Rakvere linnavalitsuse ju-
hiabi Mirjam Lukme-Suoma-
laineni sõnul tulevad neile 
teated läbi Andmevara ja vas-
tavalt sisule suunatakse need 
ametnikele lahendamiseks. 
„Esialgu on märge punane, 
kui ametnik hakkab sellega 
tegelema ehk võtab teadmi-
seks, siis muutub see roheli-
seks ja lahenduse korral kaob 
kaardilt ära.“

„Sisulised teated registreeri-
takse ja nende lahendamiseks 
kulub aega. Näiteks nimeta-
tud korvpallikorvi küsimus 
on suunatud linnapeale la-

Küberrünnakuid toimub 
varasemast rohkem

Nutirakendus aitab teatada probleemist

hendamiseks,“ ütles Luk-
me-Suomalainen. Ta lisas, et 
heakorraprobleemide puhul 
kontrollib keskkonnaspetsia-
list teate sisu, valesti parkimi-
si vaatab üle järelevalvespet-
sialist.

„Teavitusi tuleb kogu aeg ja 
mõned teated on asjakohased. 
Näiteks alles hiljuti tuli teade 
inimeselt, kes pildistas ja an-
dis teada, et ühes kohas on 
surnud lind pistetud vaia ot-
sa. Sellega hakkas ametnik 
kohe tegelema. Samuti on as-

jakohased prügiteavitused, 
sest siis saab järelvalveins-
pektor tuvastada reostaja 
ning teated probleemsete 
liiklusmärkide kohta, mis on 
kas viltu või ära murdunud,“ 
rääkis juhiabi.

„Anna teada“ on tehtud või-
malikult kasutajasõbralikuks: 
mobiilirakendus võimaldab 
kirjeldada probleemi ja kohe 
lisada foto. Teavitaja ei pea 
teadma omavalitsuse füüsilisi 
piire. Rakendus suudab GPSi 
abil tuvastada koordinaadid, 

samas on inimesel võimalik 
oma asukoht ka ise kaardile 
märkida. Omavalitsuse piirid 
tuvastab lahendus ning saa-
dab teavituse omavalitsuse 
dokumendiregistrisse.

Rakendus vähendab olu-
kordi, kus teade jääb edasta-
mata seepärast, et inimene ei 
tea, kellele heakorra problee-
midega seoses helistada ning 
hiljem kodus ei mäleta enam 
probleemi esinemise asukoh-
ta.

Rakveres antakse aktiivselt teada 
prügihunnikutest. 

Foto: Mari Mölder

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

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

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17
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Targas majas toimus 
Rakvere linnavalitsu-
se ja kolmanda sekto-
ri esindajate vaheline 
kohtumine, kus aru-
tati koostöövõimalusi 
sotsiaalvaldkonnas.

Liisi Kanna

Koostöökohtumise idee 
käis välja möödunud aasta 
novembrist Rakvere linnava-
litsuse sotsiaalosakonna juha-
taja ametis olev Kersti 
Suun-Deket. „Tööl oldud aja 
jooksul olen avastanud, et 
mitmed ühingud ei oma üle-
vaadet, mis meil linnas juba 
toimub ja kellega vajadusel 
koostööd arendada.“

Kohtumisel toimus esma-
tutvumine, kus osalejad said 
teineteise tegevustest ülevaa-
te. Üritusel osales väga erine-
vate sotsiaalvaldkonna aspek-
tidega tegelevaid ühendusi, 
esindatud olid naiste tugikes-
kus, puuetega inimesi koon-
davad ühingud, heategevus-
organisatsioonid jmt. Ilmnes, 
et mitmed ühingud ja seltsid 
juba teevad omavahel koos-
tööd ning arutleti, kuidas tu-

Linnavalitsus ja kodanikuühendused 
pidasid koostöökohtumist

levikus tegevusi veelgi enam 
siduda.

Koostöö 
linnavalitsusega

Osakonnajuhataja märkis, 
et nimekirjas oli 26 kutsutut. 
„Neist 19 on varem linnalt 
toetust küsinud, kohtumiste-
ga soovin ka ülejäänutele pa-
kutavaid võimalusi tutvusta-
da.“

Sotsiaalvaldkonna ühen-
dustel on võimalik omavalit-

suselt taotleda tegevustoetust, 
toetust ürituste korraldami-
seks ja mitterahalist toetust.

Suun-Deket selgitas, et te-
gevustoetuse andmine jagu-
neb kolmeks osaks: teatud 
summa jagatakse taotlejate 
vahel võrdselt, teine osa jaga-
takse vastavalt liikmete arvu-
le ning kolmanda osa jagune-
mise üle otsustab volikogu.

„Jagatav summa otsustatak-
se iga aasta eraldi. 2017. aastal 
jaotati tegevustoetusteks sot-

siaalvaldkonnas üle 12 500 
euro ja sama suur summa üri-
tuste toetamiseks,“ ütles osa-
konnajuhataja.

Ta lisas, et ürituste jaoks 
saab raha taotleda kaks korda 
aastas. Järgmine voor toimub 
oktoobris ning enne seda on-
gi plaanis järgmine kohtumi-
ne korraldad.

Kolmas toetuse vorm – 
mitterahaline toetus – põh-
justas kohtumisel enim küsi-
musi. Mitterahalise toetuse 

all peetakse eelkõige silmas 
ruumide tasuta kasutamise 
võimalust.

„Ruume soovivad kasutada 
väga paljud ühingud, seepä-
rast on meil kindel kord, kui-
das ruumide kasutust taotle-
da,“ selgitas abilinnapea Kai-
rit Pihlak. „Taotleja peab vas-
tama ette nähtud kriteeriumi-
tele ja ruumide haldajaga ka-
sutusajad kooskõlastama. Kui 
bürokraatiaga hätta jäädakse, 
aitavad linnavalitsuse spetsia-
listid.“

Abilinnapea nentis, et see 
taotlus puudutab regulaarset 
tegevust. Ürituse korraldami-
seks saab taotleda ruumide 
rendi soodustusi, kuid üldju-
hul tuleb ka teatud tasu maks-
ta, sest üritustega kaasnevad 
lisakulutused.

Suun-Deket märkis, et tule-
vikus võivad ruumikasutuse 
võimalused suureneda. „Loo-
dan, et tervisekeskuse valmi-
mise järel kolivad arstid sot-
siaalkeskusest välja ja vaba 
ruumi tuleb juurde,“ nentis 
osakonnajuhataja. „Tervise-
keskus loodetakse valmis saa-
da järgmisel aastal.“

Teenuste arendamine
Kohtumisel tuli juttu ka 

sellest, milliseid uusi tegevusi 
linnavalitsuse esindajad loo-
davad tekkimas näha. „Hea 
meelega näeksin, et valdkon-
nas areneksid teenused – las-
tele ja peredele, aga ka multi-
kultuursetele inimestele,“ sõ-
nas Suun-Deket.

Ta tõi välja, et ka teenuste 
osutamiseks on võimalik toe-
tust taotleda. „Kui meie poole 
pöördub inimene taotlusega, 
et ta soovib sotsiaalteenust, 
siis sotsiaalkomisjonis otsus-
tatakse, mis suuruses antud 
teenuse osutamist toetakse. 
Iga juhtum vaadatakse eraldi 
läbi.“

Arutelu käigus selgus, et 
inimesed on täheldanud vaja-
dust eakatele rohkemate toe-
tamise-abistamise võimaluste 
loomiseks. Näiteks on linna-
valitsusele räägitud plaanist 
pakkuda teenust dementsete-
le eakatele. Kohtumisel osale-
nud Ülle Kask tõi aga välja, et 
kavatseb hakata pakkuma tu-
giteenuseid kodus elavatele 
vanematele inimestele. „Plaa-
nin hakata tegelema sotsiaalse 
ettevõtlusega, mis on suuna-
tud seenioritele. Kõik ei soovi 
elusügist vanadekodus veeta, 
vaid oma kodus elada,“ selgi-
tas ta.

Koostöökohtumisel toimus esma-
tutvumine, kus osalejad said tei-
neteise tegevustest ülevaate. 

Foto: Liisi Kanna

Soodsate hindadega müügil

uued STIGA murutraktorid,

muruniidukid, trimmerid,

hekilõikurid, akutooted j.m.

Müügil rikkalik valik heas

korras kasutatud

mootorsaage, võsalõikureid,

muruniidukeid ja

murutraktoreid Husqvarna,

Jonsered j.t.

Asume Rakvere vald Sireli
tee 3 (Tapa teeristis),

tel. 503 7729,
www.saed.ee

Blender
• Klaaskann 1L 
• roostevabast 

terasest korpus 

• purustab ka jääd

19.99€

Tolmuimeja
Uue põlvkonna 
1000 W Multi 
Cyclone ilma 
tolmukotita 

imemissüsteeme ssüsteemmmemmmmmmmmmm

29.99€

Elektriline
juuksehari
• Sirgendav hari lisab 

juustele siidisust ja 
kohevust. 

• Temperatuurivalik 

60-230oC60 23000 C

14.99€

NB! Kogused piiratud!
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ettevõtlikku ja  loovat

GEOGRAAFIA 
JA BIOLOOGIA 

ÕPETAJA 
(0,5 ametikohta, lisatöö ja 

täiskoha võimalus).

Avaldus, CV ja haridust 
tõendava dokumendi 

koopia saata 
31. maiks e-aadressil 
kool@someru.edu.ee. 

Lisainfo telefonil 55537828 
(direktor Virge Ong).

Sõmeru Põhikool ootab 

oma meeskonda alates 

2017/2018 õppeaastast

Korteriomandite eset valit-
setakse seadusest, korteri-
ühistu põhikirjast, korterio-
manike kokkulepetest ja kor-
teriomanike huvidest lähtu-
des.

Esimesest jaanuarist kehti-
ma hakkava seaduse kohaselt 
valitsevad korteriomandite 
kaasomandi osa eset korte-
riomanikud korteriühistu 
kaudu. Kaasomandi osa ese-
me tavapärase valitsemise kü-
simuste üle otsustavad korte-
riomanikud häälteenamuse 
alusel, kui korteriühistu põ-
hikirjaga ei nähta ette range-
maid nõudeid.

Mis on tavapärane 
valitsemine 
korteriühistus?

Tavapärase valitsemisena 
käsitatakse seaduses eelkõige 
kaasomandi eseme tavapärast 
korrashoidu ja remonti ning 
kohase suurusega reservkapi-
tali ja remondifondi loomist.

Tavapärase valitsemise alla 
kuuluvad ka korteriühistu 
kaudu tarbitavate teenuste 
jaoks lepingute sõlmimine ja 
kaasomandi eseme taastamis-
väärtusest lähtuva kahjukind-
lustuslepingu sõlmine ning 
korteriühistu vastutuse kind-
lustamine.

Samuti laenu või muu lae-
nusarnase mõjuga rahalise 

kohustuse võtmist, seda aga 
ainult juhul kui selle suurus ei 
ületa korteriühistu eelmise 
majandusaasta majandamis-
kulude summat. Ka energia-
auditi ja energiamärgise telli-
mine on tavapärase valitse-
mise alla liigitatav.

Kui ühistus võetakse ette 
ümberkorraldused, mis on 
suuremad, kui kaasomandi 
korrashoiuks vaja, ei saa seda 
otsustada tavapärase valitse-
mise raames ning tuleb sõl-
mida eraldi kokkulepe korte-
riomanike vahel. Näiteks, kui 
üle poole hoonest hävib ja 
kahju ei ole kindlustusega või 
muul moel kaetud, ei saa 
hoonet taastada tavapärase 
valitsemise raames.

Kui aga tekib olukord, kus 
teatud toimingud on vajali-
kud kaasomandi eseme säili-
tamiseks, on korteriomanikul 
õigus neid teha teiste korte-
riomanike ja korteriühistu 
nõusolekuta. Lisaks võib ta 
nõuda korteriühistult vajalike 
kulutuste hüvitamist.

Kaasomandi eseme säilita-
miseks  vajalike  toimingute 
tegemise võib otsustada ka 
korteriühistu juhatus, kui vii-
vitamine tekitaks kaasomandi 
esemele olulist kahju. 

Tõlgendus selles osas, mil-
liseid tegevusi saab liigitada 
säilitamise alla, on tihti eri-

nev. Teatav praktika on siiski 
välja kujunenud.

Laenu võtmine ja 
ehitise kaasajastamine

Üldkoosolekutele, kus ot-
sustatakse laenu võtmise või 
maja kaasajastamise üle, on 
sätestatud erisused. Võtmaks 
laenu, mis iseseisvalt või koos 
olemasolevate kohustustega 
ületab korteriühistu eelmise 
majandusaasta majandamis-
kulude summa, peab üld-
koosolekul seda toetama üle 
poole neist korteriomanikest, 
kellele kuulub üle poole kaas-
omandi osadest.

Samad nõuded kehtivad 
üldkoosolekule, kus tehakse 
otsus  kaasomandi eseme aja-
kohastamiseks. Sealhulgas 
energiatõhususe suurendami-
seks ja selliste muudatuste te-
gemiseks, millega ei muudeta 
eriomandi eseme otstarvet 
ega kahjustata muul viisil üle-
määraselt ühegi korterioma-
niku õigustatud huve.

Korteriühistu 
majanduskava

Korteriühistu juhatus koos-
tab korteriühistu majandu-
saastaks majanduskava, mis 
koosneb kaasomandi eseme 
seisukorra ülevaatest ja ka-
vandatavatest toimingutest 
ning korteriühistu kavanda-

tavatest tuludest ja kuludest.
Majanduskavas näidatakse 

ära ka korteriomanike kohus-
tuste jaotus majandamiskulu-
de kandmisel ja reservkapitali 
ning remondifondi tehtavate 
maksete suurus. Lisaks kütu-
se, soojuse, vee- ja kanalisat-
siooniteenuse ning elektri 
prognoositav kogus ja mak-
sumus.

Kui korteriomanike kokku-
leppe või korteriühistu põhi-
kirjaga on ette nähtud tegeli-
kust tarbimisest sõltuvate 
majandamiskulude tasumine 
pärast kulude suuruse selgu-
mist, määratakse majandus-
kavas kindlaks ainult ülejää-
nud kulude suurus.

Majanduskava kehtestab 
korteriomanike üldkoosolek. 
Kui majandusaasta jooksul 
ilmneb, et kehtestatud majan-
duskava ei taga korteriühistu 
püsivat maksevõimelisust ega 
korteriomandite valitsemist 
kavas ettenähtud mahus, on 
korteriühistu juhatus kohus-
tatud koostama uue majan-
duskava ja kutsuma kokku 
korteriomanike erakorralise 
üldkoosoleku selle kehtesta-
miseks. Kui majandusaasta 
alguseks ei ole kehtestatud 
uut majanduskava, kehtib se-
nine majanduskava kuni uue 
kava kehtestamiseni.

Seadus sätestab ka korte-

riomanike majandamiskulude 
kandmise jaotuse põhimõt-
ted. Korteriomanikud teevad 
majanduskava alusel perioo-
dilisi ettemakseid vastavalt 
oma kaasomandi osa suuru-
sele. Omanike kokkuleppe 
tingimusi arvestades võib 
korteriühistu põhikirjaga ette 
näha erineva kohustuste jao-
tuse aluse ja tasumise korra, 
kui see on mõistlik ega kah-
justa ülemääraselt ühegi kor-
teriomaniku õigustatud huve.

Eelkõige võib põhikirjaga 
ette näha, et tegelikust tarbi-
misest sõltuvad majandamis-
kulud tasub korteriomanik 
pärast kulude suuruse selgu-
mist vastavalt oma kaaso-
mandi osa suurusele või tar-
bitud teenuse mahule.

Kui korteriomanik viivitab 
majandamiskulude tasumise-
ga, võib korteriühistu nõuda 
temalt viivist võlaõigusseadu-
ses sätestatud suuruses. Li-
saks võib ühistu nõuda oma-
nikult võla sissenõudmisku-
lude hüvitamist võlaõigussea-
duses sätestatud suuruses ja 
tingimustel.

Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute Liidu 

juhatuse esimees

Noortekogu kutsub 
üles eakaid abistama

Lääne-Virumaa Noorte-
kogu on võtnud eesmär-
giks aidata maakonna ea-
kaid kodu- ja aiatöödes 
ning kutsub noori üles 
oma abikäsi ulatama.

Teist aastat korraldatava 
projektiga „Koos saame 
hakkama!“ soovitakse näi-
data sümboolset toetust 
Lääne-Viru maakonna ea-
katele.

„Tegemist on ülla ette-
võtmisega, mis viib kokku 
abivalmid noored ja abiva-
jajad eakad. Sära saavad sil-
madesse nii avitajad kui ka 
soliidses vanuses inime-
sed,“ rääkis projekti koor-
dinaator ja Lääne-Virumaa 
noortekogu liige Eleriin 
Miilman. „Mullu abistasid 
kuusteist maakonna noo-
rukit seitset leibkonda.“

Miilmani sõnul on eaka-
tel abikäsi vaja rohimisel, 
puitmaterjali vedamisel, 
puude lõhkumisel, akende 
pesemisel, koristamisel, 
muru niitmisel ja trimmer-
damisel.

„Ühendust võib võtta 
terve aasta vältel, sest aia-
töid jätkub igasse aastaae-
ga,“ teavitas koordinaator. 
„Põhirõhk on muidugi su-
vel, kui jagub rohkelt tege-
vust peenardel, aga ka näi-
teks sügisesel õunakorja-
misel saavad noored abiks 
olla,“ kommenteeris neiu. 
„Anname oma parima, et 
kõigi abivajajateni jõuda.“

Nii abivajajatest kui abis-
tamissoovist saab teada an-
da telefonil 55 544 325 või 
kirjutades Lääne-Virumaa 
Noortekogu facebooki.

Kuulutaja

Korteriühistud muutuste tuules X

Foto: Lisbel Serbin
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Kadrina Lasteaed Sipsik

MUUSIKAÕPETAJA (täiskoormus)
ERIPEDAGOOG (täiskoormus)

LOGOPEED (täiskoormus)
LASTEAIAÕPETAJA

(asendus lapsehoolduspuhkuse ajaks).

Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 
ja muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad materjalid 

saata hiljemalt 2. juuniks e-aadressil sipsik@kadrina.ee või 
postiaadressil Kadrina lasteaed Sipsik, Pargi 5, Kadrina 45201 

Lääne-Virumaa

pakub väärilise tasu eest tööd positiivse ellusuhtumisega 
ettevõtlikule spetsialistile järgmistel ametikohtadel: 

Tööleasumise aeg: 21. august 2017
Täiendav info telefonil 325 5084 
või 53 33 4507

TÖÖ/KOOLITUS

• Võtame oma meeskonda müügikon-
sultandi, kes valdab eesti ja vene keelt. 
Sobib ka (üli)õpilasele. kristo@k-kum-
mid.ee
• Otsime klienditeenindajat Rakvere 
Kaukaasia Šašlõkki Tsentrumi hoones. 
CV saata kaukaasiagrill@hot.ee või 
tulla kohapeale. Asjaga kiire! Tel 5670 
7004

• PALMSE PARK-HOTELL otsib kuni 
pooleks aastaks hotelliteenindajat. 
Tööle asumine mai keskel ja kuni 
oktoobrikuu keskpaigani. Töö 
vahetusega, 4 päeva tööl ja 4 päeva 
vaba. Elamisvõimalus kohapeal. 
Nõutav hea inglise keele oskus 
kõnes. CV saata aadressil: info@
phpalmse.ee. Info 32 23 626 või 
56 464 170

•Art Cafe vajab puhkuste perioodiks 
kondiiter-pagarit. Väljaõpe kohapeal, 
vajalik kogemus sarnasel töökohal. 
CV saata katrin@artcafe.ee, lisainfo 
tel 5305 0448
• Vajatakse abitöölist  eramajja 
(välistööd). Tel 517 6420
• Vajan üks kord nädalas aia hooldajat. 
Tel 554 6490
• Rakvere Gümnaasium pakub alates 
1. juunist tööd remonditöölisele. 
Sooviavaldus saata aadressil Vabaduse 
1, Rakvere, 44316 või alevmannik@
rakgym.edu.ee. Info telefonil 5341 5221
• Kogemustega ehituspuusepad ja 
katuste ehitajad saavad koheselt 
tööd. Sobib ka 2-3meheline brigaad. 
Info 527 8191

•  D u o  Ta k s o  p a k u b  t ö ö d 
kohusetundlikele taksojuhtidele. 
Tel 528 2659

• Otsitakse autojuhti hakkeveokile. 
Info telefonil 506 7437
• Firma otsib enda meeskonda C-kat. 
autojuht-operaatorit survepesuauto-
le. Tel 5194 4298

• Soome fi rma pakub tööd koge-
nud katuseehitajatele. Töökoht 
on Soomes Uusimaa piirkonnas. 
Tegija mehe palk on korralik ja vas-
tab Soome ehitusala tingimustele. 
Lisainfo telefonil +372 5816 9972 
või saada CV e-postile kattotiimi@
kattotiimi.fi 

• Vajan meest kuivkäimlat tühjenda-
ma põllule. Tel 5356 0677
• Mullamäe Farm (lihaveised) pakub 
tööd farmitraktorist-karjakule. Välja-
õppe võimalus kohapeal. Tel 5900 0140
• Põllumajandusettevõte Kadrinas 
pakub tööd traktoristile. Info telefonil 
525 5981

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Kutsume Teid  hispaania keele 
kursustele neljapäeva õhtuti Rakvere 
Kultuurikeskuses. Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com

• Naispensionär otsib tööd. Tel 5808 
5260
• Kogemustega ja kohusetundlik 
kojamees soovib leida tööd. Tel 5565 
4047
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Sven Hõbemägi tervisenurk

T oidulisandite eesmärk 
on vajadusel tavatoitu 
täiendada. Nende koos-

tis on väga mitmekesine - toi-
dulisandid on nii vitamiinid, 
mineraalained kui ka valgu-
pulbrid. Seekord keskendun 
põhiliselt naturaalsetest toi-
duainetest toodetud kont-
sentraatidele.

Ka nende puhul on valiku-
võimalusi väga palju. Kont-
sentraadid võivad sisaldada 
ainult valke või ainult süsive-
sikuid, erinevates vahekorda-
des nii valke kui süsivesikuid 
või lisaks eelnimetatutele ras-
vasid, vitamiine ja mineraa-
laineid.

Toitumise analüüs
Sageli kasutavad harrastus-

sportlased lisandeid teiste 
eeskujul ning tihti minnakse 
ka reklaami ohvriks, sest sil-
did pudelitel lubavad suuri li-
haseid, kiiret kaalukaotust 
jne. Tootjate eesmärk on too-
det võimalikult hästi turusta-
da, lisandite kasutamisega 
kaasnev risk, näiteks ületarbi-
mine, jääb aga inimese enda 
kanda.

Harrastussportlane peaks 
endale esmalt selgeks tegema, 
kas tema treeningute juures 
on toidulisandid üldse vajali-
kud. Seejuures tuleb silmas 
pidada, kas eesmärgiks on li-
hasmassi kasvatamine, kaalu-
kaotus vm.

Hea oleks konsulteerida 
spordiarsti, toitumisnõustaja 
või personaaltreeneriga, sest 
toidulisandite kasutamisele 

peab eelnema treening- ja 
võistluskoormuse ning toitu-
mise analüüs. Üle tuleks vaa-
data toitainete vahekord me-
nüüs ning kas tavatoiduga 
saadakse piisavalt mineraalai-
neid, vitamiine jne.

Kui selgub, et toidulaual on 
näiteks valke vähem kui vaja, 
siis saab valida kahe variandi 
vahel: suurendada valguko-
gust tavatoidus või kasutada 
valgupulbreid. Sama printsii-
pi saab kasutada ka ainult sü-
sivesikutest koosnevate segu-
de puhul – võid juua spet-
siaalset jooki või õige kont-
sentratsiooniga suhkruvett.

Tegelikult ei ole toidulisan-
ditel võrreldes mitmekesise ja 
tasakaalustatud tavatoiduga 
mingeid muid eeliseid peale 
selle, et need on kontsentree-
ritud kujul ja tänu sellele mu-
gav kasutada.

Millal kaasata lisandid?
Kui tehakse 2-3 korda nä-

dalas kuni tunniseid jooksut-
renne ja tavatoitumine on 
paigas, siis piisab üldjuhul 
treeningu ajal tavalise vee 
joomisest ning peale trenni 
näiteks banaani ja kohupiima 
söömisest.

Kui treeningud kestavad 
üle tunni ja on väga intensiiv-
sed koos ohtra higieritusega, 
siis võib kaaluda kasutusele 
võtta spetsiaalsed joogid, kus 
on arvestatud nii süsivesikute 
kui ka elektrolüütide (eelkõi-
ge naatriumi) kao korvamise-
ga. Puhtalt süsivesikute põh-
jal valmistatud joogid on ka-

sutatavad enim just pikkadel 
treeningutel, sest ei ole ju sü-
sivesikud midagi muud, kui 
keha kütus.

Toidulisandite vajalikku-
sest ja isegi kohustusest saab 
aga eelkõige rääkida sportlas-
te puhul, kelle treeningu- ja 
võistluskoormus on väga 
suur ning võib tekkida prob-
leeme tavatoidust vajaliku 
energiahulga saamisega.

Näiteks kuna maratoni-
jooksjate ja jalgratturite tree-
ningud kestavad mitmeid 
tunde ning võistluste ajal ei 
ole võimalik normaalselt toi-
tuda, siis kasutatakse toiduli-
sandeid, mis annavad rohkelt 
energiat väikestes kogustes 
manustamisega – geelid, 
spordijoogid ja –batoonid.

Tõsisematel lihastreeningu 
harrastajatel, kes treenivad 
kuni 4-5 korda nädalas ja 
rohkem ning isegi mitu korda 
päevas, tasuks kaasata lisaks 
valgupreparaate, kuna valgud 
on keha peamiseks ehitusma-
terjaliks.

Valgujook
Normaalne päevane valgu-

kogus on 1,1-1,8 grammi ke-
hakilogrammi kohta. Piisav 
valgukogus on jõusaalis tree-
nijate kõrval oluline ka nii 
jooksjatele, jalgratturitele kui 
teiste alade sportlastele. Tõsi, 
jõusaalis treenijatel, kelle ees-
märgiks on lihasmassi kasva-
tamine, on vajalik valgukogus 
mõnevõrra suurem.

Väga sageli kasutatakse va-
dakuvalku, mis on tugevalt 
treenivate sportlastel jaoks 
igati sobilik, kui seda arvesta-
takse juba menüü koostami-
sel ja tavatoidust on vajalikku 
valgukogust raske kätte saa-
da. Vadakuvalgu koostises on 

hargnenud ahelaga amino-
happed (BCAA), mis stimu-
leerivad valgusünteesi. Vede-
lal kujul imenduvad need kii-
remini ning seeläbi algab pea-
le rasket treeningut taastu-
misprotsess ehk lagunenud li-
hasvalkude taastootmine kii-
remini.

Kindlasti ei tohi lootma jää-
da üksnes valgujookidele, pii-
savalt valku peab saama ka ta-
vatoidukordadega. Mida mit-
mekesisem ja tasakaalustatum 
on tavatoitumine, seda mini-
maalsem on vajadus kasutada 
valgujooke. Ent kui toitumis-
kavas on valgujoogiga arves-
tatud ja seda tehakse teadli-
kult, siis on need kasutatavad 
ka toidukorra asendajana.

Kreatiin
Kreatiin on üks laialdase-

malt levinud toidulisand, mi-
da kasutavad palju ka jõusaa-
lis treenijad. See suurendab 
näiteks lihaste jõudu, pärsib 
väsimuse tekkimist ning selle 
süvenemist füüsilisel tööl jne.

Kreatiini kasutatakse nii 
tablettidena, pulbrina kui 
kapslitena, enamasti mono-
hüdraadi nimelise ühendi all. 
Paljud aga ei tea, et kreatiini 
saab ka tavatoiduga, peami-
selt lihast ja kalast, samuti 
suudab keha seda ise süntee-
sida.

Kui mitmete toidulisandite 
manustamise mõju on uurin-
gute põhjal küsitav, siis krea-
tiini tarbimise uuringud on 
näidanud, et jõutreeningute-
ga tegelejatel suurendab krea-
tiin treeningu efektiivsust, 
mille tulemusena kasvab nii 
lihaste jõud kui ka keha ras-
vavaba massi osa.

Samas ei pruugi kreatiini 
manustamine anda kõigi pu-

R akvere spordihallis 
peeti gümnasistide 
vahelist Lääne-Viru-

maa koolide korvpalli esi-
võistlust, kus saavutas esiko-
ha Rakvere reaalgümnaa-
sium.

Teiseks platseerus Kadrina 
keskkool, kolmandaks tuli 
Rakvere gümnaasium. Nel-
janda koha sai Rakvere ame-
tikool ning viienda Haljala 
gümnaasium.

Esimeses poolfinaalis läksid 
vastamisi Rakvere ametikool 
ja Kadrina keskkool, mäng 
lõppes viimase kasuks seisuga 
58:64. Teises poolfinaalis 
kohtusid Rakvere reaalgüm-
naasium ning Rakvere güm-
naasium. Mängu võitis Rak-
vere reaalgümnaasium punk-
tidega 84:65.

3.–4. koha heitluses jäi pea-
le Rakvere gümnaasium sei-
suga 74:53. Finaalmängus 
alistas Rakvere reaalgümnaa-
sium Kadrina keskkooli, lõ-
puvile kõlades seisis punkti-
tabelis 59:68.
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Rakvere reaalgümnaasiumi 
võistkond: Erik Kaasik, 
Kiur-Thomas Vehmanen, 
Kristjan Kruusimaa, Tauri 
Meremaa, Fred Liivak, Sten 
Kuber, Randel Rainer Lille, 
Marten Must, Karl Soosalu. 
Õpetaja Mikk Joorits. 

Foto: erakogu

Toidulisandid - kas ja kellele?
I OSA

Mida treenib? Eelkõige saab koormust õlavarre kaks-
pealihas (biitseps).

Sooritamine: Seisa hantlid puusade juures. Hinga 
välja ja tõsta hantlid üles kuni õlavöötmeni. Seejärel 
langeta hantlid algasendisse tagasi. Hantlite tõstmi-
sel liigub hantel lõpus kehaga risti. Harjutust soorita 
sujuvas tempos - hantlite tõstmine võib olla natuke kii-
rem kestes umbes 1 sekund ja langetamine aeglasem, 
umbes 2 sekundit. Väldi hantlite liiga kõrgele tõstmist 
ja jälgi, et pinge püsiks lihastes terve harjutuse soori-
tamise aja.

Mida jälgida? Kogu harjutuse sooritamise vältel pea-
vad olema õlavarred vastu külgi. Jälgi, et soorituse 
ajal keha ei liiguks ehk väldi n-ö vibutamist.

hul sama efekti, sest inimes-
tel, kelle lihastes on loomupä-
raselt kõrge kreatiinitase, sel-
le manustamine tulemusi eriti 
ei muuda.

Tavaliselt manustatakse 
kreatiinitaseme tõstmiseks 
5-6 päeva vältel 20-25g ja pä-
rast seda 1-2 kuu jooksul 2-3g 

päevas.
Silmas tuleb siiski pidada, 

et kreatiini tarvitamine ei ole 
tavaharrastaja prioriteet, ku-
na motivatsioon ja areng on 
niigi piisavad, eeldades, et ta-
vatoit ja treeningplaan on 
paigas.

NÄDALA HARJUTUS 
BIITSEPSTÕSTED 
HANTLITEGA

Reaalgümnaasium võidutses korvpallis

Algasend Lõppasend
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L aupäeval kogunevad 
Eesti parimad sulgpal-
lurid Aqva Spordikes-

kusesse, kus selguvad koduse 
Grand Prix sarja hooaja võit-
jad.

GP finaalis osalevad võist-
lussarjas üksik- ja paarismän-
gudes parimaid tulemusi näi-
danud sulgpallurid. Võistle-
ma asuvad kaheksa parimat 
meest ja naist üksikmängudes 
ning paarismängudes ja sega-
paaris neli parimat paari. Sa-
muti panevad oma oskused 
proovile kõige nooremad 
sulgpallurid vanuses 11 kuni 
15 aastat.

Täiskasvanute võistlusel on 
osalemas mitmed Eesti koon-
dise mängijad. Meeste üksik-
mängus pakub eestlastele 
konkurentsi Läti esinumber 
Niks Podosinoviks. Eesti 
mängijatest on suurimad loo-
tused Heiko Zooberil ja Mih-
kel Laanesel, kes olid sel aas-
tal Eesti meistrivõistlustel vä-
lisvõistlustele keskendunud 
esireket Raul Musta järel hõ-
be- ja pronksmedali võitjad.

Paarismängus on eeldata-
vad favoriidid mitmekordsed 
Eesti paarismängu meistrid ja 
aprillis Taanis Euroopa 
meistrivõistlustel osalenud 
Kristjan Kaljurand ja Raul 
Käsner.

Noortekorvpalli meistrivõistluste 
pronks tuli Rakverre

BC Tarvas/Rakvere SK PU16 vanuseklassi korvpalli-
võistkond saavutas Eesti meistrivõistlustel kolmanda koha.

Poolfinaalis tuli alla vanduda SK RIM/TTÜ Korvpal-
likool Sinine võistkonnale.

Treener Märt Raam nentis, et kuigi esimesel veerandajal 
juhtis Rakvere meeskond 23:12, siis väga tugeva pressingu-
ga kaitses suutsid TTÜ poisid poolajaks mängu tagasi tulla. 
Kolmandal veerandil oli taaskord enesekindlam Rakvere, 
kuid sarnaselt esimesele poolajale hakkasid vastased kaitses 
survet avaldama ning võtsid lõpuks üheksapunktilise võidu 
65:56.

Kolmanda koha võitluslikus mängus olid Rakvere poisid 
paremad KK Pauluse võistkonnast numbritega 76:67.

Võitjate parimana viskas Martin Laandu vägevad 30 
punkti, kogus 12 lauapalli ning jagas viis resultatiivset 
söötu. 22 punkti ja 11 lauapalliga toetas teda Kristo Tam-
miksaar.

U16 G4S Noorteliiga noormeeste Eesti meistriks krooniti 
BC Tartu/Salva. Hõbedased medalid riputati kaela SK RIM/
TTÜ Korvpallikool Sinine meeskonnale.
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Rakveres võtavad mõõtu 
Eesti tippsulgpallurid

Traditsiooniliselt on suure-
mad sulgpallivõistlused leid-
nud aset Tallinnas ja Tartus. 
Aqva Spordikeskuse kaasaeg-
se sulgpallisaali valmimine 
võimaldas esmakordselt Eesti 
tippudega võistluse Rakverre 
tuua.

Sulgpallurite jaoks on Rak-
veres võistlemine uus ja põ-
nev kogemus. „Meie jaoks on 
väga positiivne mängida sulg-
palli linnas, kus eelnevalt ei 
ole kordagi võistelnud ja soo-
vime omaltpoolt näidata heal 
tasemel mängu. Loodame, et 
rakverelased tulevad seda uu-
distama ning kaasa elama,” 
kommenteerisid võistluse eel 
Eesti koondise paarismängu 
esinumbrid Kaljurand ja Käs-
ner.

Eesti Sulgpalliliidu presi-
dendil Karol Kovanenil on 
hea meel, et Aqva Spordikes-
kusega ja Rakvere Sulgpalli-
klubi tekkega on sulgpall kan-
da kinnitamas ka Rakveres.

„Sulgpalliliidu poolt looda-
me, et võimalus kodulinnas 
sulgpalli tippvõistlusele kaasa 
elada toob järjest rohkem lap-
si ja täiskasvanud harrastajaid 
selle lõbusa ja põneva sport-
mängu juurde,“ lausus Kova-
nen.

Sulgpalli GP finaalvõistlus 
toimub Aqva Spordikeskuses 
20. mail kell 10-16. Pealtvaa-
tajatele on sissepääs tasuta 
ning publiku vahel loositakse 
sulgpalliteemalisi meeneid.
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Foto: erakogu

BC Tarvas/Rakvere SK võistkonda kuulusid: And-
reas Poolen, Kristo Tammiksaar, Martin Laandu, 
Dmitri Savtsov, Hendrik Johann Kerm, Jürnas Vi-
golainen, Aaron Kiik, Magnar Martins. Võistkon-
na treener Märt Raam. 

Foto: www.basket.ee

Kunda lasteaed 
korraldas
heategevusjooksu

Alates aastast 2001 kuu-
lub Kunda Kellukese laste-
aed tervist edendavate las-
teaedade võrgustikku. Eel-
nevatel aastatel on korral-
datud kokku kaheksa pe-
respordipäeva. Tänavu 
korraldati hoolekogu ja 
toetajate abiga lasteaia õpi-
keskkonna parendamiseks 
Kellukese heategevusjook-
su.

Kõige pisematele oli rada 
maha märgitud ümber las-
teaia. Lastest oli kõige kii-
rem tüdruk Marian Pilli ja 
väledaim poiss Mihkel Ja-
gant.

2,8 kilomeetrise jooksu 
võitis Kert Vahesalu, tei-
seks tuli Magnus Jagant ja 
kolmandaks Kert Sukamä-
gi.

Seitsmekilomeetrises 
jooksus oli naistest kiireim 
Moonika Pilli, meestest 
võitis Tauri Tomson. Seit-
se kilomeetrit kõndis kõige 
kiiremini Vahur Kungur.

Heategevusjooksu põhi-
distantsidel (7 km ja 2,8 
km) pidi osaleja lunastama 
oma jooksustardi lasteaia 
heaks. Õpikeskkonna 
parendamiseks kogus Kel-
luke kokku 410 eurot. Põ-
hidistantsidel osales kokku 
61 ja lastejooksudel 41 ter-
visesportlast.

Kuulutaja

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

Eesti Nägemistervisekeskus

www.silmatervis.ee

Laada 29, Rakvere

T–R 10–18 I L 10–14

Kas teadsid, et sinise valguse ja ekraanide 

peegelduse eest võivad kaitsta NUTIkalt
valitud prilliklaasid?
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• Kogenud maakler võtab 
müüki teie kinnisvara. Tel 
5664 2161

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

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

• Müüa 1toaline korter Kundas 
Mäe tn 12, II korrus. Korter 
remonditud. Hind 3 600 €. 
Kontakt telefonil 551 9536

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

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa 1toaline renoveeritud 
ko r t e r .  Ko r t e r  a s u b  Id a -
Virumaal Lüganuse keskuses. 
Korteriga tuleb kaasa aiamaa, 
kuur ja kelder. Tel 5324 0070

• Müüa Rakvere Ilu pst 10 
2toaline heas korras korter. 
II k., 56,6 m2. Hind 38 000 €. 
Tel 600 3396, 5569 7193

• Müüa 2toaline korter Rakvere 
kesklinnas. Täpsem info tel 5839 
4340

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

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

• Müüa 3toaline korter Rakvere 
kesklinnas Veski tn 7. 5/5, 68 
m2, kivimaja. Hind 47 400 €. Vt 
lisa www.kv.ee/2909483. Tel 
524 0576

• Müüa 3toaline korter Arkna 
külas.  Kõigi  mugavustega, 
renoveeritud. Tel 5345 9869

• Müüa Haljalas Põllu 17 3toaline 
kõigi mugavustega korter (66,9 
m2, rõdu, III korrus). Hind 24 000 
€. Tel 503 5851, 509 1581

• M ü ü a  3 t o a l i n e  k o r t e r 
Tamsalus. Hind kokkuleppel. 
Lisainfo numbril 5566 3712

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

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

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

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

• Müüa maja Kundas. 2 korrust, 
krunt 1199 m2, elamispind 144 
m2 + garaaž 52 m2. Tel 5626 3621

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

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

• Müüa maja Injus (4 tuba), vajab 
remonti. Vahetus võimalus. Tel 
5031 849

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

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

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

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

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

• Ostan korteri Avinurme vallas. 
Tel 5669 3339

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

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

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

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

• Anda üürile Rakveres 1toaline 
kapitaalremonditud korter koos 
mööbli ja tehnikaga. Väiksed 
kommunaalid. Hind 240 €/kuus 
+ kommunaalid. Tel 508 3305

• Anda üürile 1toaline ahiküt-
tega korter kesklinnas. Tel 5676 
7833

• Anda üürile 1toaline kõigi 
mug. korter Rakvere kesklinnas. 
Üür 190 €. Tel 502 9052

• Anda üürile Vinnis kaks 
1toalist möbleeritud korterit 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Rakveres 2toaline 
kapitaalremonditud korter koos 
mööbli ja tehnikaga. Väiksed 
kommunaalid Hind 300 €/kuus 
+ kommunaalid. Tel 508 3305

• Anda üürile Lennuki tänaval 
3toaline möbleeritud korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

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

•  Ü ü r i l e  a n d a  3 t o a l i n e 
mugavustega korter Imastus. 
Tel 5196 4657

• Anda üürile korter. Tel 5836 
1490

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

• Anda üürile palkmaja Eismal. 
Võimalus elada aastaringselt. 
Hind 300 €/kuus + vesi ja elekter. 
Tel 508 3305

• Üürile anda suvila Võsul. 4 
tuba, terrass, rõdu, dušš. Tel 
5660 3408

• www.toonklaas.ee

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

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

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

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

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

• Müüa Opel Vectra 1994. a. 
Sõidukorras, kuid ülevaatus 
puudub. Auto Haljalas. Helista 
5696 6555

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE
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• Üürin ahiküttega kööktoa või 
1toalise korteri Rakveres või 
Kadrinas, võib olla mugavusteta 
(hea kui vesi sees). Info tel 5854 
1145

•  S o ov i n  ü ü r i d a  v õ i  o s t a 
2-3toalise korteri Rakveres. 
Soovitavalt väikese aiaga. Tel 
526 9903

• Korralik perekond soovib 
üürida korterit või maja 
Rakveres või selle ümbruses 
hilisema ostuvõima-lusega. 
P e a k s  o l e m a  v ä h e m a l t 
4toaline. Helistada tel 5837 
0716

• Pere soovib üürida pikemaks 
ajaks 3-4toalise korteri Kundas. 
Tel 505 6147

W W W.NORDPROPERT Y.COM

AITAN TEID KINNISVARA 
MÜÜMISEL JA OSTMISEL 

LÄÄNE-VIRUMAAL 
JA TALLINNAS 

KINNISVARAALANE 
KONSULTATSIOON

TASUTA!

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

 

49 000 €

KINNISTU KOOS SUVEMAJAGA
VERGI KÜLAS RANNA LÄHEDAL!

 42 000 €

VÄIKE MAJA 5KM 
KAUGUSEL RAKVEREST

33 000 €

AJALOOLINE MÕISAAEGNE ERAMU
TAPA LINNA LÄHEDAL

55 000 €

TALUMAJA VALGEJÕE ÄÄRES 
TAPA VALLAS

100 €

ANDA ÜÜRILE 3-TOALINE KORTER
TAPA LINNA LÄHEDAL

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

•  M ü ü a  m a j a  Ta p a l , 
elamupind 90m2, krunt 
2429 m2, vesi, kõrvalhoone. 
Hind: 33 000 €, kontakt +358 
4149 01251, e-mail m1212@
suomi24.fi 

• Müüa heas seisukorras 
möbleeritud maja  Tapa 
linnas. 3 tuba, kesklinna 
lähedal.  Hind 49 000 €. 
Võimalik vahetada Tallinna 
korteriga. Tihe rongiliiklus, 
Tapalt saab 13 korda päevas 
alla tunnise rongisõiduga 
Tallinnasse. Täpsem info tel 
511 0478

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

MÜÜA MAJA
KARITSA RAKVERE VALD

• Kinnistu 1,1 ha

• Puurkaev, linna lähedal

• 2 tuba ja köök

527 1011

32 000 €

32 000 €

• Kinnistu 1,82 ha, mets 1,1 ha

• 2 tuba, köök ja abihooned

• Uljaste järv 9 km

MÜÜA MAJA
NÕMMISE RÄGAVERE VALD

MÜÜA 1-TOALINE KORTER
PUIESTEE TN SÕMERU

• Maja keskel

• Aknad hoovi poole

• Hea asukoht

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
KARJA TN RAKVERE

• Hea asukoht, hea planeering

• Toad eraldi

• 2 rõdu, garderoob

14 500 €

49 000 €

527 1011 80,5 m², III k

17 500 €

• Kõrghaljastus

• 100% elamumaa

• Ehitusõigus

MÜÜA ELAMUMAA
VÕSU VIHULA VALD

40 m², I k

SOOVITAKSE OSTA 2TOALIST KORTERIT 1-3 KORRUS

527 1011 28,9 m², II k

527 1011 252 m²

527 1011 78 m²

527 1011 908 m²

HEA HIND!

Kuuluta 
Kuulutajas!

Saada kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee,

sisesta kuulutus veebis 
kuulutused.kuulutaja.ee

või helista 32 25 093.

Eraisikute reakuulutusi võetakse vastu 

Grossi Toidukaupade kaupluses Joogid 

(Vilde 6a, Rakvere)iga päev 10-22

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

kuulutused.kuulutaja.ee
Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

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

tel 508 9216

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

• Müüa Renault Dacia Logan 
1,6 2005. a, üv 09.2017. a. Auto 
heas sõidukorras. Hind soodne. 
Kokkuleppel. Tel 5664 8311

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

• Müüa Subaru Outback 2,5 
2006. a bensiin+gaas, ülevaatus 
04.2018. a, hooldused tehtud, 
mootoririhm vahetatud, ls 211 
800. Hind 4 150 €. Tel 5053 879

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

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

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

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

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

• 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

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

• Kallurveod. Tel 565 9702

•  Te o s t a m e  k a e v e t ö i d 
m i n i e k s k a v a a t o r i g a . 
Kanalisatsioon ja vesi. Tel 
5650 6858; 5850 3106

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

• Puksiir- ja veoteenus soodsalt. 
Tel 5558 5956

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

Platside ehitus
Mulla müük

Haljastustööd
Info 5549 113

SINULE 
TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15
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JP EHITUSGRUPP
 •Katused (kivi, plekk,   
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

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

• Elektritööd soodsalt. Tel 
5349 5632

• Oskame tööd teha ning 
tahame tööd teha! Soovite uut 
terrassi või aeda? Vajate abi 
sisetöödel? Vana katus laseb 
läbi ning ei hoia sooja, vajate 
uut? Ehitame tuulekaste ning 
paigaldame otsa-, harja- ja 
katuseplekke. Helistage meile ja 
leiame sobiva hinnalahenduse! 
Assistent Janne 5300 4548, Mario 
5681 2496. Teeme tööd üle Eesti! 
Cold-Constructions OÜ

• Paigaldame aknaid ja uksi, 
teeme ka akende ja uste remonti, 
hooldust,  reguleerimist  ja 
paketivahetust. Tel 5307 8178

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

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

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

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

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

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

• Tööjõu rent, ehitus, lammu-
tus. Mugav ja kiire. Tel 5646 
7038, Siim

• Teen liivapritsitöid, puhastan 
majalt vana värvi ja vajadusel 
ka värvin. Tel 5696 4311

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

T-N 9-17 • R 12-17

Tel 528 9665
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• Müün, paigaldan  ja re-
mondin õhksoojuspump-
asid ja konditsioneere. Tel 
5024 944

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

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

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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

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

       Teostab järgmisi töid:

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

• kivi- ja puitfassaadid

• viil- ja lamekatused

• akende ja uste müük ning 
paigaldus

• san.tehnilised tööd

• elektritööd

Paide mnt. 7c, Tapa

Tel 5598 3983
e-mail 

rambuilder.leht@gmail.com

Teostame:

• EHITUS JA 
LAMMUTUSTÖID

• HALJASTUST

• VÕSALÕIKUST

• NIITMIST

Info: 5629 1114 või

Sa3teenused@gmail.com

Jaama pst 11, Rakvere 
32 55 332

Suur valik 
kasutatud 

muruniidukeid, 
murutrimmereid.

Murutraktorite 
ja niidukite 

remont

SMIRLINE OÜ   

• ÜLDEHITUS

• KATUSED

• MAJADE FASSAADIDE SOO-
JUSTAMINE JA VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS

• PLAATIMINE

• TERRASSID

• ELEKTRITÖÖD 

Rendile anda autobaasil 
korvtõstuk.

Pakume veoteenust furgoon 
tagaluuktõstukiga.

Tel 5342 9733, 

ruslan.smirline@gmail.com

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

• Epopõrandad, polüure-
taan- ja akrüülmass pinna-
katted. Paigaldus ja hooldus. 
Betoonpõrandate parandus- 
ja lihvimistööd. Tel 529 2781, 
info@epoporand.ee, www.
epoporand.ee

• Värvime teie maja. Hind 
kokkuleppel. Tel 5681 5414

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

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

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

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

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

• Korstnapühkija ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Parandan kolded, korstnad, 
teen uue korstnaotsa. Tel 5395 
6740

•  A D R A N U S  O Ü  t e e b 
k o r s t n a p ü h k i m i s t ö i d , 
paigaldab moodulkorstnaid, 
korstnahülsse, kaminaid ja 
pelletkaminaid.  Teeme ka 
müüritis-pottsepatööd ning 
korrastame teie küttesüsteemi 
dokumentatsiooni, hangime 
vajalikud kooskõlastused. Kodu 
tuleohutuse hindamise teenus. 
Tel 5555 3737

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

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

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                        84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro                94 
AUDI 100 sed/avant                    94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89
ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94
BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i          94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe          92-95
BMW E38         4,0i aut.              95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T         -05

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              -97
CITROEN XSARA 5ust  1,4               -02
CITROEN C2                               1,0i                             06
CITROEN C3                         03
CITROEN C5               2,0HDI                -04
UUS! CITROEN JUMPER       1,9TD                        98

UUS! DACIA LOGAN              1,4i                            06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ         0,8i                99
FIAT TIPO              1,7D              88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD              02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO               93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION       91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA                    84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i                -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i             00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3       93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA                -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut         99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                 97
LADA  110/111                 01
LEXUS LS400            4,0i           97
MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                   -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed           2,0                    02
MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                      -00
MITSUBISHI PAJERO                              -97
MITSUBISHI GALANT                                      -00
MITSUBISHI LANCER sed/car               85-00
MITSUBISHI COLT                          88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                            -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i        95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i         86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i             02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                  92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                      09
OPEL SINTRA             2,2i                 99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                             2,0 TD                        99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                 99
PEUGEOT 206 3ust  1,1              99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                      06
PEUGEOT PARTNER            1,9D                -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0          85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                           06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO                     91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic         1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                         92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6         98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                    06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

FEKAALIVEDU
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• K.haridusega kogemustega 
bil.v. raamatupidaja pakub tee-
nust. Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

kuulutused.kuulutaja.ee

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

KVALITEETNE 

TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

ELAMUAUDIT OÜ

• ENERGIAAUDITID 
• ENERGIAMÄRGISED
• TERMOPILDISTAMINE 
• KORTERIÜHISTUTE                                                                                                                                     

   NÕUSTAMINE
• KREDEX’I TEHNILINE 

KONSULTANT

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 
514 3787

• Viljapuude ho oldus- ja 
noorenduslõikus. Tel 514 3787, 
Heino

•Trimmeritööd, pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

• Hekkide hooldus, aedade 
hooldus, muru rajamine ja 
niitmine, trimmerdamine. Tel 
5802 9561

• Pakun teenust halumasinaga 
(küttepuude lõhkumine ja 
saagimine) üle Eesti. Hind 
kokkuleppel. Info telefonil 5627 
3235 Ülar, 5819 1926 Reijo

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

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

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

• Pakun õmblusteenust. Lisainfo 
tel 5837 8903

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15
KAARDID ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H. 
h.1,09 eurot/min või 
TELLI ENNUSTUS 
h. 0,75 eurot/min 
www.ennustus.ee 

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

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

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

• Felix bänd. Parim, soodne! Tel 
5559 3419

• Kandlemees Sander on suvel 
Virumaal ja pakub Su peole 
või üritusele valikut alates 
pooletunnisest  naturaalse 
(akustilise) kandlemuusika 
kontserdist kuni 3-4 tunnise 
kandlega tantsumuusikani 
koos laulu, bassi ja rütmiga nii 
kuulamiseks, kaasalaulmiseks 
kui ka tantsimiseks. Lisaks 
laulikud ja soovilood! Lisainfo: 
www.simmaniduokannel.eu 
või simmaniduo@gmail.com, 
tel 504 3202

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Mü ü a  u u s  m o o t o r s a a g 
Stihl 261 C-M (käesoojendus, 
garantii, hind 550 € k/m-ga), 
Stihl 251 C-M (hind 350 €, 
garantii), Husqvarna 562 XPG 
(hind 600  €, käesoojendus, 
garantii), Husqvarna 550 XPG 
(käesoojendus, garantii). Kinnad 
k/m-ga. Tel 5459 4449

• Müüa kate voodile või kušetile 
(232x116, materjal tumesinine 
atlas). Tel 5808 5260

• Müüa uus saunakeris (sügavus 
50 cm, laius 40 cm, kõrgus 70 cm, 
paksus 5 mm). Tel 5904 0151

KODU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan õlleankru. Tel 5616 5761

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

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

OST
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Kuulutused veebis
kuulutused.kuulutaja.ee

• Müüa kuuse- ja vaarikaisti-
kuid. Tel 5398 1891

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

• Müüa traktorid, kärud ja 
autod. Tel 5558 5956

• Müüa motoplokk käruga ja 
väiksem tsüklon veski. Tel 508 
7725

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

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

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

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

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

PÕLLUMAJANDUS

Hind alates 35 eur/rm
Tellimine: 555 60 240

www.viruhalud.ee

Viru Halud OÜ

SANGLEPP KONTEINERIS.

Halu pikkus 30-, 40- ja 50cm

Konteineri maht 1,3rm

Täpne kogus, kindel kvaliteet.

Hi d l 35 /

,

äpne kogus, kindel kvaliteet

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa saksa lambakoera 
kutsikad. Tel 5866 3155

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

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

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

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

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

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

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

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

• Müüa soodsalt lõhutud 
küttepuid, ka kuivi. Tel 5554 
6093

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

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

KÜTTEPUUD

TUTVUS

OSTAME tuhandeid erinevaid va-
naaegseid esemeid! Mööbel (kum-
mutid, puhvetid, kapid, lauad-toolid 
jm), toidunõud, kohviveskid, mili-
taarkraam (täägid-mõõgad, kiivrid, 
aumärgid, mürsukastid, varustus 
jm), kunst (maalid, graafika jm), 
ehted, fotod-postkaardid, mär-
gid-medalid-ordenid, raamatud, 
lambid-lühtrid, pudelid, väärisme-
tallist esemed, jalg-, mootorrattad 
jm, tehnika, vanaraha (mündid ja 
paber), kellad (tasku-, seinakellad 

jm).  Ja palju-palju muud. 

Raha kohe, kojukutsed üle Eesti tasuta. 

Tühjendusostud, majapidamise 

likvideerimisel.  

Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

Meie sisustame sinu kontori!

Pakume nii uut kui vähekasutatud 

kontorimööblit

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

www.ecofurni.com

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

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

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

• Müüa 2 sordi höövelmaterjal 
-  põrandalaud  -  6,9 €/m2; 
välisvoodrilaud - 4,9 €/m2, 
sisevoodrilaud  - 4,1 €/m2; 
karkass - 0,50 €/ jm, aialipp 
-  0,90 €/tk. Tel 5358 0860

EHITUS

VANAVARA

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

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

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. 

OST

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

Vinni Kütteladu 
müüb

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

võimalik 10-12 ruumi

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

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

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

Tel: 5191 3156, Tõnis,
e-post: tonis36@hot.ee

MÖÖBLIKAUPLUSES 
Tallinna tn 49 

TÜHJENDUS-
MÜÜK

Kõik kaubad 
kokkuleppe 
hindadega.
Oleme avatud 
E - R 10-18 ja 

L 10-15
Info tel 506 9814

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

•  O s t a n  k o e r a k u t s i k a 
( isa rottweiler,  ema saksa 
lambakoer). Tel 5345 8628

• Soovin Rakveres täitepinnast. 
Ostan kruusa 100 m3. Tel 5656 
4857

OST

• Ostan T-40AM rohelise (1988 
– 1990. a), heas korras. Tel 527 
2564

OST
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• HC GYM Rakvere - Laada 
20,  kolmandal korrusel. 
Ta s u t a  p a rk i m i n e  maja 
ees ja sisehoovis. Jõusaal 
o n  p i n d a l a g a  4 0 0  m 2 . 
Lahtiolekuajad: E-R 7 – 22, 
L-P 10 - 21. KUUKAART 35 €. 
Hinnad: E-R 7 - 15 lastele 7-13 
aastat 2 €, täiskasvanutele 3 
€; E-R 15.01 – 22 lastele 7-13 
aastat 2 €, täiskasvanutele 
3 €; E-R 7 - 15 lastele 14-
16 aastat 2,50 €; E-R 15.01 
- 22 lastele 14-16 aastat 2,50 
€; 10 - 21 nädalavahetustel 
lastele 14-16 aastat 2.50 € ja 
täiskasvanutele 3 €

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

• www.toonklaas.ee

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

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

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

•  Anda rendile  soodsatel 
tingimustel püügiõigus  (8 
nakkevõrku, 2 õngejada ja 2 
mõrda). Tel 5624 4605

• Müüa peent käsitööpuitu ja 
garaažikolu. Tel 5814 3321

MUUD

TEATED

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESEMETE
NA, MÜNTIDENA, MURRUNA. 

Vajadusel proovi määramine, 
kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

METS

Kaunis saal pidudeks, 

hubased ruumid koolitusteks,

privaatne koht peielaudadeks

Toidud maitsvad
Hinnad taskukohased.

5544322 
srm.sako@mail.ee
      Sako Kohvik

ERETON GRUPP OÜ
KVALITEETSED

 KEEVITUS 
INVERTERID

 TSEHHIST
• Toide 50-60 Hz 230V 
1-faasiline
• Kaitse 20 A
• Voolutugevuse 
reguleerimisvahemik 10-180A
• Koormataluvus 110A 100 
protsen  
• Koormataluvus 150A 60 
protsen  
• Koormataluvus 180A 45 
protsen  
• Tühijooksupinge 85V
• Kaitsetase IP 23S
• Mõõdud 330x143x245mm
• Kaal 6,2 kg

Tsentrumi III korrus, Koidula tn 1. 

Kontakt tel 553 4936. 

ereton.grupp@gmail.com

NB! Palume ette helistada!

GARANTII 1 AASTA!

OSTUGA KAASA 

KAABLIKOMPLEKT!

HIND 

499 €

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

• Müüa inva-abivahend. 
2kohaline ühe laadimisega 
ca 70 km ja laadimisaeg ca 
2 tundi, liikumiskii-rus ca 
20km/h. Hind 1 990 €. Info 
telefonil 5657 2760

Kustus elu, vaikis valu…

Sügav kaastunne Õiele 

VALDO PETERSONI 
kaotuse puhul. 

Valve ja Aivi

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 18.05.2017. a:
Turg avatud iga päev! Laada 39

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind

Kartul kg 0,40 1,00

Petersell kg 6,00

Till kg 10,00

Karulauk punt 1,00 1,50

Roheline sibul kg 4,00 6,00

Salat kg 4,00

Küüslauk, värske 
(Egiptus)

kg 10,00

Redis (Poola) punt 1,00

Värske kurk 
(väike)

kg 2,50 Poola 3,50 Eesti

Värske kurk 
(poolpikk)

kg 2,00 Poola 2,50-3,00 
Eesti

Värske hapukurk kg 7,00

Tomat kg 3,50-4,00 
Poola

5,00 Eesti

Värske kapsas kg 1,50

Maasikad (Kree-
ka)

kg 5,00

Kultuurmustikad 
(Hisp.)

kg 15,00

Murelid (Hisp.) kg 16,00

Tippsibul kg 2,00

Mesi 700g 5,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, N, L 
kella 10st

liiter 0,67

HINNAD RAKVERE TURUL

N

VVVVärVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV sk

M

K

Nädalalehte 

saab tellida 
Omniva 
postkontorist!
Tiraaž 16 000

Loe 
kuulutusi 
ka

kuulutused.
kuulutaja.ee
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KUHU MINNA

Sõmeru valla kesk-
konnaspetsialist ja 
Kunderi Seltsi aian-
dusringi eestvedaja 
Maia Simkin korral-
das emadepäeva eel 
aiahoolikutele eks-
kursiooni Harjumaa-
le Valklasse. Sealse 
Nõmmiku Hobihäär-
beri perenaine Gül-
nara Tartes on raja-
nud Eestis ainulaad-
se, alles tasapisi moo-
di mineva tervendava 
aia.

Ülle Kask

Maia Simkini sõnul on 
Nõmmiku Hobihäärberi pe-
rerahvas kasutanud idamaa 
aiakujunduse stiili ja filosoo-
fiat.

„Aed on meditatiivne ja seal 
leidub mõtiskluse kohti, kus 
omaette olla,” selgitas Simkin. 
„Aiasõitude mõte ongi kogu-
da nippe, kuidas oma aeda 
midagi huvitavat rajada.”

Gülnara Tartes, kes on õp-
pinud Tallinna Ülikoolis kas-
vatusteadust rääkis, et kui nad 
perega linnast mere äärde 
maale kolisid, ei teadnud ta 
aiandusest midagi ja hakkas 
raamatutest rida ajama.

„Kogu Valkla ümbrus on 
vana merepõhi, pinnas paene. 
Algul mõtlesin, et vanad talu-
aiataimed ikka kasvavad siin, 
aga külatädid hoiatasid, et 

Aiahoolikud külastasid 
tervendavat aeda

mitte. Kui maa on kehv, pole 
vaja punnitada taimi sinna, 
kus nad ei kasva,” kõneles 
naine, kes läks Räpinasse 
aiandust õppima, et endale asi 
selgeks teha.

Tartes rääkis, et nad kasu-
tavad hästi palju feng shuid 
kui tervendava aia elementi, 
mille järgi kõik lookleb ja lai-
netab. „Selliseid rajakesi on 
sellepärast palju, et kui tulete 
linnakärast, motoorne rahu-
tus on veel sees, olete väsinud 
ja ei suuda joosta ühe jutiga 
majja, siis on tore hetkeks aeg 
maha võtta. Kõik peenraää-

red, ruumist-ruumi sisenemi-
sed on looklevad, et kõndida 
aeglasemalt ja rahulikumalt.”

Kuna maa pinnases on liiv 
ja kruus, istutas ta aeda vähe-
nõudlikud taimed ja lilled. 
Seina peal ilulevad mägilõn-
gad, mis ei karda külma ja 
neid pole vaja talveks tagasi 
lõigata. Tartes soovitas istu-
tada kaks tükki kõrvuti, kui 
üks lõpetab õitsemise, siis tei-
ne alustab.

Aias on kiviktaimlad, jaapa-
ni aiale omased veesilmad ja 
tiigikesed. Taimed on valitud 
nii, et ühes kohas kasvavad 

kollased lilled, teisal roosad ja 
valged, mis tuule käes vooga-
vad ja imelist lõhna levitavad. 
Tartes ongi istutanud palju 
põõsaid ja lilli arooomiteraa-
pia pärast. Näiteks lavendli, 
hüatsintsireli ja paljude roosi-
de lõhn rahustab.

„Tervendava aia puhul tu-
leb silmas pidada, mis su üm-
ber on,” rõhutas perenaine. 
Näiteks Alzheimeri tõvega 
inimesel peaks olema pide-
punkt, kus talle meenuvad 
lapsepõlvelõhnad nagu jas-
miin või aia tagaosas algav 
maastik, kus kasvavad tutta-
vad põllulilled.

Küsimuse peale, kas ter-
vendav aed on mõeldud puu-
dega inimestele, vastas Tar-
tes, et tervendavat aeda ei va-
ja ainult haiged. „Me kõik va-
jame seda, sest igapäevaelus 
on palju stressi ja pinget.”

„Ma lasen teile kohe teraa-
pia aiast lahti,” naljatas pere-
naine ja avas aediku, kust 
jooksid välja kolm koera. 
Gülnara nimetas oma labra-
dori retriivereid teraa-
piapommideks. „Kui meile 
tulevad lastegrupid külla, saa-
vad nad sõbralike teraapia-
koertega mängida. Koerad ot-
sivad ise inimesed üles.”

Suvel, kui aed on „pidurii-
des”, plaanib Gülnara Tartes 
korraldada koos grupiõdede-
ga Tallinna Ülikoolist muusi-
kateraapia piknikke. „Kui võ-
tate kohvitassi, lähete aeda, 
istute ja kõlgutate muusika 
taktis jalgu,” kõneles entu-
siastlik naine, „siis, uskuge 
mind, see interjöör tõesti 
kosutab ja maandab stressi.”

Perenaine Gülnara 
Tartes (esiplaanil) 
rääkis, et tervenda-
vas aias on olulisel 
kohal ka loodust 
hoidev elustiil. Seal 
ei kasutata mürke, 
kogutakse vihmavett 
ning purskkaevud ja 
aiavalgustus tööta-
vad päikesepatarei-
dega toodetud elekt-
ri jõul. 

Foto: Ülle Kask

Rakvere Teater
19.05. kl 19 Astuge edasi! s. maja (lav. Erki Aule)
19.05. kl 19 See kõik on tema v. maja (lav. Helen Rekkor), 
venekeelse tõlkega etendus
20.05. kl 22 Jazz.ee ja Jazzukohvik esitlevad: Heavy Beauty

Rakvere kultuurisündmused
20. mai kell 18 Virumaa Poistekoori juubelikontsert „25 
aastat õigeid laule“ Rakvere gümnaasiumi aulas
21. mai kell 18 Rakvere muusikakooli laulustuudio ansamb-
lite kontsert Targas Majas, tasuta
22. mai kell 19 Toni Jokiniitty flamenkokontsert Rakvere 
kultuurikeskuses. Erikülaline on Algi Ambos. Piletid hinna-
ga 7 eurot müügil kohapeal.
22. – 28. mai Rakvere rohenädal
26. mai kell 13 seeniortantsupidu Rakvere Teatri hoovis, ta-
suta
2. juuni kell 14 kreisi noortepäev Rakvere keskväljakul
3. juuni kell 13 Urkaina perepäev Rakvere linnuses. Esine-
vad Ukraina ansamblid ja tantsijad. Toimub laat. Pilet 7 eu-
rot/9 eurot.

Biore tervisestuudio
Tervisliku seisundi testimine igal neljapäeval, loodustera-
peut Eve Heinmets
Seljaabi-kiropraktika - Artur Grigorjani vastuvõtt igal es-
maspäeval ja kolmapäeval
Oled oodatud E-R kl. 10 - 18, kuu 1. ja 2. laupäeval kl.10 – 
14
Reg. vastuvõtule tel 501 7960, info@biore.ee
Laada 5, Rakveres www.biore.ee

Seljateraapia treeningud
Seljateraapia treeningud toimuvad teisipäeviti kell 10, nelja-
päeviti kell 18.30, reedeti kell 11, pühapäeviti kell 18 ikka 
Rohuaia 34, Selja-Jaama saalis. Treening hõlmab nii funkt-
sionaalset kogu keha tugevdamist kui ka liigeste pingetest 
vabastamist. Oled oodatud! Lähem info tel 5645 3219 ja 
meiliaadressil annetipner@gmail.com.

Diabeetikute ja Parkinsoni Selts
Diabeetikute ja Parkinsoni Seltsi piknik toimub 20. mail 
Saukse külas. Buss väljub bussijaama tagant parklast kell 
11.45 ja tagasi tuleme kell 15.

O KÕRTS 
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
19. mail 90ndad toob tantsuplatsile DJ Daniel
20. mail vanakooli pidu DJ Martineero
26. mail hitimasina käivitab DJ Ailan Kytt
27. mail muusikat igale maitsele DJ Kalle Allik
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    Turg avatud igal päeval!

     Info tel 322 3877, turg@ogelektra.ee

   Turg avatud igal päeval!

Info tel 322 3877 turg@ogelektra ee

OG ELEKTRA  Rakvere turul (Laada 39)

RIKKALIK KEVADINE 
TAIMETURG

Toimub ohutusalane perepäev
Laupäeval toimub Põhjakeskuses juba traditsiooniks saa-

nud ohutusalane perepäev. Sedapuhku on päev pühendatud 
laste- ja noorte kultuurile.

Päev saab alguse kell 10.30, mil kogunetakse Aqva Hotel 
& SPA parklas ning toimub rongkäik läbi linna Põhjakesku-
sesse. Paraad liigub Politsei ja Puhkpilliorkestri saatel koos 
suursuguse tehnikaga. 

Kavas on õpetlikud tegevused 25lt organisatsioonilt.
Esitusele tuleb ka kontsertprogramm, kus astuvad teiste 

hulgas üles Rakvere reaalgümnaasiumi lastekoor, Rakvere 
muusikakooli noored muusikud ja lauljad, Sõmeru põhi-
kooli rahvatantsurühm, Rakvere Triinu lasteaia lapsed ja 
tantsutrupp Amore.

Ekstreemtrikkidega astuvad üles ja autogramme jagavad 
Mikael Parman, Kristel Põder ja Erki Laev.

Kuulutaja

MÕNE REAGA
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Struktuurtapeet 1,06x25 m

-45%

29€

ERIPAKKUMINE

15159090/rull/rull
060/m2

Veeautomaat AL-KO 
HW604 600 W, 3100 l/h

129€

ERIPAKKUMINE

8989€€
Eterniit 1130x1750 mm,
värvivalik

ALATESALATES

ERIPAKKUMINE

10109090/plaat
Kõik seemned

-25%

HINNA-
PARAAD

12.-28. MAI

LOOSI LÄHEB
55xx1000€1000€  

VÄÄRTUSES
Ehituse ABC 

KINKEKAARTE
Lisainfo www.ehituseabc.ee

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuse ja Pika tn lihapoes

Sink ja vorstitooted Ühistu
Eesti Lihatööstusest

värske sealiha, kotletid, snitslid
100% Eesti sealihast

Grill-tooted al 2,95 /kg€

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

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

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

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

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Emailised OÜEmailised OÜ Telefon: 50 299 38

Ideest teostuseni!

Rakvere Emailitöökoda töötab uuel aadressil.

Tellimusi võtab vastu
Rakvere Küttesalong

aadressil Jaama pst. 5

• ERITELLIMUSEL PLEKITOOTED
• PLEKIST AHJUKESTAD
• EMAILITUD SILDID
• EMAILITUD PLIIDIKESTAD
• ALUMIINIUMTORUTOOTED
• KEEVITUS- JA TREITÖÖD

Plantest istikuäri
Võidu 93, Rakvere
E-R 10-20
L 10-17
P 10-15
Suvelilled, püsililled, roosid, 
viljapuud ja marjapõõsad,
ilupuud ja -põõsad, okaspuud

VÕÕRASEMAD 0.42€
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