
HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!-

tel. 515 0068

1300
Nr. 21 (957) Tasuta nädalaleht26. mai 2017

„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“  ja
tuulepidavaks TERMOVAHUGA.

Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.

TEETÖÖD RAKVERES JÄTKUVADLK 3 TÖÖPAKKUMISEDLK 6-7

Kaunid Kontserdid Käsmus 2017
02.–08. juuni

04.06
02.06

SMILERS
LENNA JA 

VENNASKOND
Suveõhtu punkromantika

07.06MAHAVOK 35
Külalisesinejad Karl Madis, 

Marten Kuningasja HU?

ja                         kutsuvad:

03.06
MEISTERJAAN JA 
MART MÜÜRISEPP

PARIMAD PALAD

Lisainfo www.kaunidkontserdid.ee

06.06: 
Koit Toome, Laura, 

Jaan Pehk, Karl-Erik Taukar, 
Maarja ja Jaagup Kreem 

Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal. 

08.06:
Tanel Padar, Genka, Ines, 

Liis Lemsalu, Marju Länik ja Ivo Linna

BERIT KONTSERT

06.06 ja 08.06
kell 20

kell 20

kell 20

kell 20
kell 18

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

ja konditsioneerid

-10%



Kuulutaja reede, 26. mai 20172 TASUB TEADA

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

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

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

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

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

S eekord räägin infova-
hetusest korteriühis-
tu- ja korteriomaniku 

vahel ning selgitan mõlema 
poole kohustusi ja õigusi.

Õigus saada teavet
Uus korteriomandi ja kor-

teriühistuseadus sätestab, et 
korteriomanikul on õigus 
saada juhatuselt teavet korte-
riühistu tegevuse kohta ja 
tutvuda korteriühistu doku-
mentidega.

Samas on seaduses ka kir-
jas, et korteriühistu juhatus 
võib keelduda teabe andmi-
sest ja dokumentide esitami-
sest, kui on alust eeldada, et 
see võib tekitada olulist kahju 
teise korteriomaniku või kol-
manda isiku õigustatud huvi-
dele.

Juhul, kui juhatus keeldub 
teabe andmisest või doku-
mentidega tutvumise võimal-
damisest, võib korteriomanik 
nõuda, et tema nõudmise õi-
guspärasuse üle otsustaks 
korteriomanike üldkoosolek.

Ta võib ka esitada hagita 
menetluses kohtule avalduse 
juhatuse kohustamiseks tea-
vet andma või dokumentide-
ga tutvumist võimaldama. 
Avaldus tuleb esitada kahe 
nädala jooksul juhatuse keel-
dumise saamisest arvates või 
nelja nädala jooksul taotluse 
esitamisest arvates, kui juha-
tus sellele vastanud ei ole.

Selle teema kohta on Eesti 

Korteriühistud muutuste tuules XI

Korteriühistute Liidu prakti-
kas kahetisi näiteid. Nimelt 
on korteriomanike üheks põ-
hiliseks kaebepõhjuseks just 
see, et juhatus ei anna korte-
riomanikele piisavat infot, 
otsused tehakse kitsas ringis 
ning inimestega ei suhelda.

Teisalt tuleb korteriühistu-
te juhatuste poolt signaale 
korteriomanikest, kelle jaoks 
ei ole antav informatsioon 
mitte kunagi piisav.

Kohustus anda teavet
Lisaks õigusele juhatuselt 

teavet saada on korterioma-
nikul ka endal kohustus kor-
teriühistule teavet anda. Kor-
teriomanik on kohustatud 

teatama korteriühistule oma 
olemasolevate sidevahendite 
andmed, eelkõige telefoni-
numbri või elektronposti 
aadressi.

Juhul kui korteriomaniku 
elu- või asukoht erineb kor-
teriomandi asukohast, on 
omanik kohustatud korteri-
ühistule teatama ka oma elu- 
või asukoha postiaadressi. 
Oluline on rõhutada, et kui 
korteriomanik ei ole korteri-
ühistule teatanud oma pos-
tiaadressi, on korteriühistul 
õigus lugeda tema elu- või 
asukohaks korteriomandi 
asukoht ning sinna ka ühistu 
poolt vajalik teave edastada.

Kui korteriomand on koor-

matud piiratud asjaõigusega, 
näiteks hoonestusõiguse või 
kasutusvaldusega, on piiratud 
asjaõiguse omajal õigus saada 
korteriühistult teavet korte-
riomaniku majandamiskulu-
de võlgnevuse suuruse ja selle 
tekkimise aluste kohta.

Kuidas infot 
vahendada?

Eesti Korteriühistute Liidu 
praktika põhjal toimivad kõi-
ge paremini need korteri-
ühistud, kus infovahetus 
ühistu ja liikmete vahel on 
küllaldane. Majades, kus info-
vahetus toimib, on sõbrali-
kud ja usalduslikud suhted.

Ühistutele julgen soovita- 
da – jagage avatult infot oma 
liikmetega. Pigem anda infor-
matsiooni pisut rohkem ja ti-
hedamalt ning teha vajaduse 
korral korteriomanike hulgas 
selgitustööd.

Hästi töötavad korteriühis-
tute sisesed meili listid, Face-
book’i suletud grupid ja ka 
ühistu infotahvlid. Mõnel 
pool vahetatakse infot ka 
ühistu kodulehe vahendusel. 
Vahel on siiski vaja ka mõne 
korteriomanikuga indivi-
duaalselt suhelda, et teatud 
küsimusi põhjalikumalt selgi-
tada.

Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute Liidu 

juhatuse esimees

Renoveeritud korter-
maja aadressil Tapa, 

Pikk 8. 
Foto: Liisi Kanna
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Rakvere linnavalitsus 
panustab tänavu tee-
töödesse vähemalt 
miljon eurot, üheks 
prioriteediks on pike-
mat aega olnud tol-
mavatest kruusatee-
dest vabanemine.

Liisi Kanna

Kevadilmade saabudes lin-
natänavatel alanud tööd väl-
tavad kogu suve. Rakvere lin-
napea Mihkel Juhkami rääkis, 
et kuigi kesklinnas tehtavad 
tööd hakkavad enim silma, 
panustatakse palju ka linna-
südamest kaugemale jääva-
tesse tänavatesse. Tänavu on 
teetöödeks planeeritud vähe-
malt miljon eurot, lisavahen-
dite tekkimisel rohkemgi.

Viimaste aastate üheks olu-
liseks eesmärgiks on olnud 
muuta linna tänavad tolmu-
vabaks, asfalteerides kruusa-
kattega teed. Juhkami märkis, 
et selle aastaga saavadki tol-
mava kattega teed valdavalt 
tehtud. „Äsja allkirjastasime 
lepingu Tartu ja Kunderi tä-
navate vaheliste kruusakatte-
ga teede asfalteerimiseks. 

Teetööd Rakveres jätkuvad
Need tööd peaks olema hilje-
malt juuli teiseks nädalaks 
valmis.“

Ajastuse planeerimine
„Oleme viimastel aastatel 

lähtunud sellest, et teha kohe 
korralikult ja vähem auke 
lappida,“ sedastas Juhkami. 
Seejuures tuleb tööde ajastust 
klapitada nii, et hiljem näi-
teks trasside vedamise jaoks 
tänavaid taas üles ei peaks 
kaevama.

Näiteks on Juhkami sõnul 
juba pikemat aega olemas 
projektid Võidu tänaval 
Reaalgümnaasiumi ja Karja 
tänava vahelise lõigu, Karja 
tänaval Rägavere tee ja Vaba-
duse tänava vahelise lõigu ja 
Parkali tänava töödeks. Enne 
tuleb aga soojatrassid ära ve-
dada. „Rakvere Soojus taotles 
selleks juba eelmisel aastal 
Euroopa abiraha ja tõenäoli-
selt selle ka saab. Tööde algus 
sõltub sellest, millal otsus lan-
getatakse. Ideaalis saavad 
tööd neil tänavail tehtud see 
aasta, aga kui otsus venib, siis 
2018.“

Ka Laada tänava remondi 
muudab keerukaks see, et eri-
nevatel ettevõtetel on tarvis 
seal enne uue asfalti panemist 
mitmesugused tööd tehtud 
saada. Rakvere Vesi on nüüd-

seks vahetanud osaliselt 
torustiku, käimas on kõnni-
teedega seotud tegevused 
ning juunis peaks Rakvere 
Soojus seal omi töid teosta-
ma.

„Kui võidupüha paraad 
peetud, siis saame Laada tä-
naval, valgusfoori ja Tallinna 
tänava vahelisel lõigul asfal-
teerimist alustada. Veidi enne 
Ööjooksu peaks valmis ole-
ma,“ sedastas linnapea.

Suurürituste mõju
Juhkami selgitas, et tööde 

planeerimisel mängivadki 

olulist rolli suuremate üritus-
te toimumise ajad. Ta märkis, 
et kuna teetöödel võib takis-
tusi ette tulla, on valmimise 
tähtajad planeeritud väikese 
varuga – nii, et nädal enne 
teatud sündmust oleks seda 
mõjutavatel tänavatel tööd 
lõpetatud.

Näiteks peaks praegu käi-
mas olevad tööd Tallinna ja 
Kreutzwaldi tänaval, Virma 
pubist Raja poeni ulatuval 
lõigul lõppema linnapäeva-
deks. „Sel nädalal saab asfal-
teeritud, paari nädala pärast 
tehakse jooned peale,“ märkis 

Juhkami, lisades, et Virma 
pubist Võidu ja Tallinna tä-
nava ringteeni jääv lõik te-
hakse korda peale Ööjooksu.

„Üritame sel aastal võimali-
kult ruttu töid teostada. Al-
ternatiiviks oleks kõik suure-
mad teetööd peale Ööjooksu 
teha, aga siis läheks linn väga 
umbe,“ selgitas Juhkami.

Tulevikku vaadates rõhutas 
linnapea kõnniteede oluli-
sust. „Renoveerimise teise 
ringi viletsa asfaltiga teedel 
soovime teostada juba nii, et 
ühtlasi saaks rajatud ka kõn-
niteed.“

Teetööd Raja poest Virma pubini 
ulatuval lõigul lõppevad Rakvere 
linnapäevadeks. 

Foto: Liisi Kanna

Kundasse rajatakse 
discgolfipark

Põllumajanduse Regist-
rite ja Informatsiooni 
Amet (PRIA) otsustas anda 
22 697 eurot sihtotstarbe-
list toetust Kunda linnava-
litsusele kettagolfi radade 
ja välitrenažööride paigal-
damiseks Kasemäe piir-
konda.

Projekti raames paigal-
datakse linna staadionile 
neli välitrenažööri ning 
spordikeskuse ja kooli 
ümbrusesse rahvusvahelis-
tele nõuetele vastavad ket-
tagolfi rajad koos rajamär-
gistuse ja stendidega.

Kogumaksumus on 
25 219 eurot, millest oma-
finantseeringu osa kaetak-
se linnaeelarvest. Taotluse 
esitas Kunda linnavalitsus 
PRIA-le eelmisel aastal läbi 
kohaliku tegevusgrupi 
MTÜ Partnerid.

Discgolfipargi ja välijõu-
saali rajamiseks on linna-
valitsus kuulutanud välja 
hanked, kus osalemiseks 
saab pakkumisi saata 
12. juunini.

Kuulutaja
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K redEx alustab 29. mail 
madala sissetulekuga 
lasterikastele peredele 

mõeldud kodutoetuse taotlus-
te vastuvõtmist. Suurperede 
elamistingimuste paranda-
misse panustatakse tänavu 
taas üle kolme miljoni euro.

KredExi kommunikatsioo-
nispetsialist Joonas Kerge 
märkis, et kodutoetust on ja-
gatud alates 2008. aastast ning 
selle aja jooksul on paranenud 
umbes 10 000 lapse elamistin-
gimused. „Toetuseks enne-
nähtud summa on aastate 
jooksul pisut muutunud. 
Möödunud aastast on vähe-
kindlustatud 
lasterikastele peredele kodu-
toetusteks ette nähtud 3,2 
mln eurot. Võrdluseks 2015. 
ja 2014. aastal oli see summa 
ca 1,8 mln eurot,“ ütles Kerge.

Eelmise aasta taotlusvooru-
ga muudeti ka tingimusi. „Kui 
2015. aastal said kodutoetust 
taotleda nelja- ja enamalapse-
lised pered, siis alates 2016. 
aastast ka kolme ja enama 
lapsega pered,“ selgitas kom-
munikatsioonispetsialist.

Toetuse kättesaadavus suu-
remale sihtgrupile on toonud 
kaasa ka taotlemisaktiivsuse 
kasvu. Kui möödunud aastal 
laekus KredExile 1147 taot-
lust, siis 2015. aastal vaid 526. 
Lääne-Virumaalt esitati möö-
dunud aastal 78 taotlust. Kok-
ku sai eelmisel aastal toetust 
358 peret, neist 25 meie maa-
konnast.

Teostatavad tööd
Võimalus oma elamistingi-

musi parandada on peredel, 
kus kasvab vähemalt kolm 
kuni 19-aastast last ning kelle 
sissetulek ühe leibkonna liik-
me kohta oli eelmisel aastal 
kuni 355 eurot kuus.

Toetust saavad pered, kellel 

Lahemaa külad lüüakse lille
Keskkonnaameti, Kuusalu valla ja Vihula valla koostöös 

sündis Eesti Vabariik 100 kingitus „Lööme külad lille“ - ko-
halike külade värvikampaania, mille käigus kutsutakse ela-
nikke oma kodusid kauniks värvima.

„Soovime tõsta sealsete elanike teadlikkust piirkonnale 
omastest värvilahendustest ja keskkonnahoiust,“ selgitas 
Ave Paulus, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist.

„Et elanik teeks teadliku valiku, kuidas ja millega oma ma-
ja värvida, on kampaanias osalemiseks vaja läbida meie kor-
raldatav värvikoolitus. Koolituse lõpus antakse osalejale 
tunnistuse, mille alusel saab osaleda värvi ostmise soodus-
kampaanias ning taotleda vallalt toetust värvimistöödeks.“

Värvi ostmise toetust saab taotleda Kuusalu ja Vihula val-
lalt ning kampaanias osalejatele pakutakse mitmetes kaup-
lustes 20protsendilist värvisoodustust.

„Meie külamaastike silmatorkavaimaks elemendiks on 
hästi hoitud majad. Lahemaa rahvuspargis, Kuusalu ja 
Vihula valdades on tuhandeid vanu väärtuslikke hooneid. 
Nende värvimine vajab teadlikkust, mis on just sellele konk-
reetsele majale kõige sobivam hoolitsus,“ täpsustas Paulus.

„Kui Kolgaküla selts, Kuusalu ja Vihula vallad pöördusid 
meie poole ideega, et toetavad majade värvimist, olime val-
mis härjalt sarvist haarama ja korraldama tasuta värvikooli-
tused. Ootame rohket osavõttu ning loodame, et selle 
ühisalgatuse tulemusena muutuvad Lahemaa külad veelgi 
hoolitsetumaks.“

Koolitused toimuvad 27. mail Võsu rannaklubis, 28. mail 
Kolgaküla rahvamajas ning 3. juunil Kuusalu rahvamajas. 
Koolitustel jagavad nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi 
traditsioonilistest värviliikidest, -toonidest ja nende kasuta-
misest Tarmo-Andre Elvisto Säästva Renoveerimise Info-
keskusest, Diana Haapsal ja Claudia Valge Eesti Kunstiaka-
deemiast ning Indrek Naaris OÜ Sadolinist.

Samuti esinevad Ave Paulus Keskkonnaametist ning 
Kuusalu ja Vihula valdade esindajad. Värvikoolituse lõpetab 
praktiline töö 4. juunil Joaveski papivabrikus, kus tööliste-
maja saab värske ilme linaõlivärviga.

Koolitustel osalemine on tasuta, ent eelnevalt on vajalik 
registreeruda. Lisainfo ja päevakavad on leitavad Keskkon-
naameti kodulehelt.

Kuulutaja

Suurpered saavad taas kodutoetust taotledaTistre küla Hagumäe talu-
häärberi värvitalgud 2009. 

aastal. 
Foto: Ave Paulus

puudub eluase või olemasolev 
eluase ei vasta elementaarse-
tele elamistingimustele, seal-
juures puudub vee- ja kanali-
satsioonisüsteem või pese-
misvõimalus, katus ei ole 
vettpidav või küttekolded ei 
taga kodus piisavalt sooja 
temperatuuri.

Maksimaalne toetussumma 
on 8000 eurot, teistkordsel 
taotlemisel 5 000 eurot. Raha 
võib kasutada mitmeti, näi-
teks tehnosüsteemide raja- 
miseks või muutmiseks, 
eluaseme püstitamiseks, 
laiendamiseks, renoveeri- 
miseks või ka soetamiseks, 
kui eluase puudub või ei vasta 
vajalikele tingimustele.

KredExi eluaseme ja ener-
giatõhususe divisjoni juht 
Triin Reinsalu märkis pressi-
teate vahendusel, et toetuse 
abil tehtavatel töödel on selge 
mõju elamistingimuste para-
nemisele. „Toetus võimaldab 
parandada hoonete konst-
ruktsioone ning suurendada 

kodude energiatõhusust, mis 
tõstab perede elukvaliteeti ja 
muudab laste kasvukeskkon-
na oluliselt paremaks.“

Kerge tõi välja, et kõige 
rohkem on aastate lõikes toe-
tust taotletud elamispinna re-
noveerimiseks, aga ka kodu 
soetamiseks. „Eelmisel aastal 
anti samuti kõige enam toe-
tust eluaseme renoveerimi-
seks, 252 korral. 89 peret sai 
toetust kodu soetamiseks 
ning 17 peret eluasemelaenu 
põhiosa tagasimakseks.“

Siinkohal on ka üks oluline 
muudatus võrreldes eelnevate 
aastatega. Enam ei ole kodu-
toetust võimalik taotleda elu-
aseme laenu põhiosa jäägi ta-
sumiseks.

„Seda põhjusel, et kodutoe-
tuse eesmärk on elamistingi-
muste parandamine ja kaas-
ajastamine, kuid eluasemelae-
nuga on üldjuhul pered juba 
oma elamistingimusi paran-
danud ehk reeglina ei osta 
need pered laenuga kodu, mis 

vajaks täiendavaid rahalisi in-
vesteeringuid,“ selgitas kom-
munikatsioonispetsialist. Ta 
lisas, et eelmise aasta statisti-
ka näitel puudutab muudatus 
väheseid – umbes 4,7 prot-
senti said toetust selleks ots-
tarbeks.

Omavalitsuse roll
Taotluse toetuse saamiseks 

peavad pered esitama otse 
KredExile, kuid ka omavalit-
sustel on seejuures oma roll 
kanda. 

Rakvere linnavalitsuse sot-
siaalosakonna juhataja Kersti 
Suun-Deket märkis, et kui 
omavalitsuses tuntakse, et 
mõni pere peaks kindlasti sel-
le võimaluse kohta teadma, 
siis jagatakse neile infot.“ Ül-
diselt jagavad informatsiooni 
peredele toetuse kohta laste-
kaitsespetsialistid ja toetus-
tespetsialistid,“ täpsustas osa-
konna juhataja.

Ta lisas, et taotluse esitami-
sega seoses vajatakse enim 
nõu just taotlusvormi täitmi-
sel ja lisadokumentide kohta.

Pärast taotluste menetle-
mist küsib KredEx omavalit-
sustelt ka nõuetele vastavate 
taotluste kohta hinnangut. 
„Omavalitsus peab andma 
hinnangu, kas antud toetuse 
määramisel paraneksid laste 
elutingimused ja mis mahus. 
Üldiselt hinnangu andmiseks 
teostab lastekaitsespetsialist 
pere juurde kodukülastuse, 
vestleb perega, suhtleb laste 
koolide ja lasteaedadega jne,“ 
selgitas Suun-Deket.

Tänavu saab taotlusi esitada 
kuni 30. juunini. Lisainfot 
tingimuste ja taotlemise koh-
ta leiab KredExi kodulehelt 
www.kredex.ee.

Liisi Kanna

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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K aitseväe keskpolügoo-
nil peeti eile pidulik 
rivistus, millega loeti 

kolm nädalat väldanud Ke-
vadtorm lõppenuks.

„Kevadtorm on selleks kor-
raks läbi. Nagu viimastel aas-
tatel kombeks tõdeda, oli taas 
tegu kõigi aegade kõige suu-
rema Kevadtormiga,“ ütles 
kaitseväe juhataja kindral Ri-
ho Terras rivistusel. „Õppuse 
suurus on kindel märk sellest, 
et peame ühtviisi tähtsaks nii 
oma enda iseseisva kaitsevõi-
me edasiviimist kui ka kollek-
tiivse kaitse tugevdamist.“

Kaitseväe juhataja sõnul on 
Kevadtormi peamine ees-
märk pataljonide kokku har-
jutamine ning selle hindami-
ne enne reservi suunamist. 
„Ajateenijad on kõige kesk-
mes,“ ütles kindral Terras. 
„Kevadtorm on parim võima-
lik viis ajateenistuse jooksul 
kogutud teadmiste, oskuste ja 
kogemuste proovile pane-
kuks.“

Samuti tänas kindral Terras 
kaitseliitlasi ning liitlas- ja 
partnerriikide sõdureid, kes 
lisasid õppusele värvi nii oma 
tehnika kui kogemustega.

Kevadtormi lõpurivistusel 
olid rivistunud 1. ja 2. jala-
väebrigaadi ning liitlaste ük-
sused, samuti kaitseväe or-
kester. Külaliste hulgas olid 

Lõppes seni suurim Kevadtorm

liitlaste, õppusel osalenud 
haiglate ja kohalike omavalit-
suste esindajad, joonistus-
võistlusel osalejad ning õppu-
se toetajad – Päästeameti, Po-
litsei- ja Piirivalveameti, 
Kaitseliidu ja metskondade 
esindajad.

Tänavu peamiselt Ida- ja 
Lääne-Virumaal peetud Ke-
vadtorm algas 8. mail. Üksu-

sed alustasid erinevate lahin-
guliikide harjutamist kompa-
nii- ja pataljoni tasemel. See-
järel praktiseerisid üksused 
koostööd brigaadide tasemel.

Õppuse lõpus pidasid kaks 
brigaadi omavahel õppela-
hinguid, kus osalesid esma-
kordselt ka liitlaste tankid. 
Lisaks olid lahingutegevusse 
kaasatud liitlaste lennuvahen-

did ning õhuväe helikopterid.
Kahepäevane lõpulahing 

peeti peamiselt kaitseväe 
keskpolügoonil ja selle ümb-
ruses ning erines senisest õp-
pusest sellega, et nii ründav 
kui ka kaitsev pool said täies 
mahus kasutada Eesti liitlaste 
lahingugrupi manöövervõi-
met, kiirust ja tulejõudu.

1. jalaväebrigaadi ülema 

kolonel Veiko-Vello Palmi 
sõnul tähendab keskpolügoo-
nil niivõrd mastaapse lahingu 
läbiviimine brigaadi suuruse-
le üksusele üsna piiratud raa-
me. „Pigem on see siiski välja-
kutse positiivses mõttes, sest 
ka päriselt peame olema val-
mis sõdima ja võitma igasu-
gusel alal igasugustes tingi-
mustes,“ ütles kolonel Palm. 
„Senised lahingud on näida-
nud, et brigaadi üksuste välja-
õpe on professionaalne, nad 
on äärmiselt motiveeritud ja 
täielikult valmis ennast ka 
rasketes lahingutes parimast 
küljest näitama.“

Osad üksused alustasid tee-
konda Kevadtormilt kodu-
väeosadesse kolmapäeval 
ning osad neljapäeval pärast 
rivistust.

Juba juunis algab Eestis 
järgmine suurem õppus Saber 
Strike. Tegemist on USA 
maaväe Euroopas juhitud õp-
pusega, mis toimub üheaeg-
selt kõigis kolmes Balti riigis 
ja Poolas. Eestis toimuvast 
harjutusest võtab osa kokku 
umbes 1500 sõdurit Eestist, 
Ameerika Ühendriikidest, 
Ühendkuningriigist, Prant-
susmaalt ja Soomest.

Kuulutaja

Hetk Kevadtormi lõpurivis-
tuselt.

Foto: reamees Karl Johanson / Eesti Kaitsevägi

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED

24. mail teatati, et Väi-
ke-Maarja alevikus Pikal 
tänaval tekkinud konflikti 
käigus tungis 16aastasele 
neiule kallale tuttav tütar-
laps.

22. mail tungisid kolm 
noormeest Kadrina vallas 
Kihlevere külas Külavahe 
teel asuvas korteris kallale 
20aastasele mehele. Kan-
natanu vigastused fikseeri-
ti traumapunktis.

19. mail teatati, et Rakke 
alevikus Pargi tänaval asu-
va maja juures löödi 31aas-
tast meest terava esemega. 
Mees arstiabi ei vajanud. 
Politsei pidas kahtlustata-
vana kinni 25aastase mehe.

KULUPÕLENG
21. mail kella 14.15 ajal 

kustutasid päästjad Väi-
ke-Maarja vallas Avanduse 
külas põlenud kulu 50 m2 
ulatuses.

LÕHKEKEHAD
20. mail tehti kahjutuks 

Rägavere vallast Ulvi küla 
lähedalt metsast leitud 
50mm miinipildujamiin ja 
käsigranaat ning Ida-Viru 
maakonnast Vaivara val-
last Mustanina külast Nar-
va karjäärist leitud 105mm 
mürsk.

Soodsate hindadega müügil

uued STIGA murutraktorid,

muruniidukid, trimmerid,

hekilõikurid, akutooted j.m.

Müügil rikkalik valik heas

korras kasutatud

mootorsaage, võsalõikureid,

muruniidukeid ja

murutraktoreid Husqvarna,

Jonsered j.t.

Asume Rakvere vald Sireli
tee 3 (Tapa teeristis),

tel. 503 7729,
www.saed.ee
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• Vajatakse müüjat. Tel 5806 9130

• 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

• Väike juustutehas Võhus otsib 
meistrit, väljaõpe kohapeal. Tel 
5349 9515

• Ararat Grill  otsib kokka  ja 
klienditeenindajat.  Väljaõpe 
kohapeal. Tel 5331 0487

•  V i h u l a  m õ i s  p a k u b  t ö ö d 
abitöölisele. Värvimis-, haljastus- 
ja abitööd haldusosakonnas. 
T ö ö  k u n i  3 1 .  a u g u s t . 
Sooviavaldus saata e-postile 
haldus.vihula@uhotelsgroup.com

• Pakun tööd abikokale (hooajaliselt) 
ja lihunikule. Tel 529 0266

• Lukksepp. Pakume tööd metallialal. 
V ä l j a õ p e  k o h a  p e a l .  Va j a l i k 
B-kategooria juhiluba. Tel 5806 4002

• Otsime oma meeskonda asjalikke 
ehitajaid, kes tööajal alkoholi ei tarbi 
ja on kohusetundlik inimene ning 
kelle peale saab kindel olla. Tööd on 
pikemaks ajaks. Töö ülesanded/tööd 
saavad: objekti juhtimine; kivimehed; 
fassaadi töölised; maja ehitajad, kes 
oskavad projekti lugeda ja saavad ise-
seisvalt hakkama oma ülesannetega; 
betooni valajad;  katusemehed; 
k ü t t e s ü s t e e m i  m e h e d ;  t o r u -
mehed. Pakkuda ka alltöövõtjatele 
objekte, millega ise ei jõua tegeleda. 
K õ i k  k ü s i m u s e d  e - m a i l i  t e e l 
zadorski@inbox.ru

• Vajan trassitöödel abitöölist. Tel 
514 3783

•Vajatakse vannitoa kap. remondi 
te g ija t .  O b j e kt  R a kve re s,  t a s u 
kokkuleppel, materjalid tellija poolt. 
Tel 527 9337

• Pakkuda lisatööd teadmistega ja 
oma tööriistadega mehele korteri 
renoveerimisel. Rakverest 10 km. Tel 
502 5069

• Raum OÜ otsib puiduts ehhi 
puitdetailide valmistajat (tööalane 
väljaõpe kohapeal), töö on vahetustega, 
asukoht Rakvere Tootmise tn 6. Tel 515 
6342

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

• 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

• Võtan tööle roomikekskavaatori 
juhi. Tel 514 3783

• Pakun tööd metsaväljaveo traktoris-
tile (võib osalise tööajaga). Traktor on 
MTZ-82. Info 514 6788

• RTR Teenused OÜ võtab tööle 
autojuhi poolhaagis-kallurile. Tel 
506 1861

• Põllumajandusettevõte Kadrinas 
pakub tööd traktoristile. Info telefonil 
525 5981

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Kutsume Teid  hispaania keele 
ku r s u s t e l e  n e l j a p ä e v a  õ h t u t i 
R a k v e r e  K u l t u u r i k e s k u s e s . 
I n f o  j a  r e g i s t r e e r i m i n e 
a.s.wesman@gmail.com

• Rootsi ja vene keele tunnid suvel. 
Tel 527 3884

• KogemusteAga ja kohusetundlik 
kojamees soovib leida tööd. Tel 5565 
4047

• Abistan majapidamistöödel 
(puude ladumine, niitmine). Tel 
5843 1019

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

          

  

        

         

         

  

    

     

 

 

 

  

 

 

 

Vormikohaseid avaldusi saab täita kohapeal 

aadressil C. R. Jakobsoni 8 igal tööpäeval 12.00  17.00 

või kodulehelt  www.rakveremuusikakool.edu.ee 

laadige oma arvutisse avalduse vorm ja saatke see 

täidetult e-aadressile muusikakool@rakvere.ee 

Infot saab ka telefonidelt  325 5741, 322 3833 ja 520 3975 

Ooperilaulja Urve 
Tauts rääkis Musta-
me kultuurikeskuses 
rahvaga kohtudes nii 
meelisrollidest, lava-
elus ette tulnud põ-
nevatest seikadest 
kui spordist.

Kaire Kenk

„Olen saanud olla poiss, 
nõid, printsess, kuninganna ja 
prükkar! Olen õnnelik, et mul 
on olnud võimalus kehastada 
ooperilaval nii paljusid erine-
vatest ajastutest pärit kange-
lasi,“ ütles endine primadon-
na Urve Tauts.

Estonia teatri ooperikooris 
laulis Pärnus sündinud ja 
muusikakoolis käinud Urve 
Tauts viis aastat, 1960. aasta-
ni. Seejärel kutsuti ta konser-
vatooriumi üliõpilasena teat-
risse solistiks, Kooli lõpetas ta 
1963. aastal ja diplomietendu-
seks oli „Carmen“, lavapart-
neriks Hendrik Krumm.

„Carmen“ ongi olnud läbi 
terve elu mu lemmikroll. 
Olen seda laulnud kolmes eri-
nevas lavastuses: 1963. aastal, 
1982. aastal ja 1974. aastal 
vastavalt Udo Väljaotsa, Arne 
Miku ja Ida Urbeli lavastus-
tes. Veel tänini, kui ma „Car-
meni“ muusikat kuulen, käib 
mingi eriline värin kehast lä-
bi,“ naeris ta.

Metsosopran Urve Tauts 
on laulnud enamasti saatus-
likke naisi: Azucena, Eboli. 
„Oh, ma olen laval elu jooksul 
olnud nii paljude tegelaste 
naine,“ muigas ta. „“Othellos“ 
Emilia, „Colas Breugnonis“ 
Nirgike. Kaks korda olen la-
val saanud olla Georg Otsa 
naine, need rollid on mulle 
eriti kallid.“

Üli-inimene Georg Ots
Kõikidest oma lavapartne-

ritest on Tautsil kõige ereda-
mad mälestused Georg Ot-
sast. „Isegi siis, kui ta oli juba 
väga haige, laulsime 1973. 
aastal Moskvas koos „Colas 
Breugnoni“. See oli täiesti 
üli-inimlik, kuidas ta esines,” 
meenutab ta.

Georg Ots jääb tema mäles-
tustesse aga ennekõike ääre-
tult rõõmsameelse inimesena, 
tõelise vembumehena. „Oi, 
kui palju jampse ta meile vis-
kas! Näiteks olime kord Tar-
tus kontserti andmas, jaluta-
sime üle Toomemäe ning 
Georg märkas, et poisid kel-
gutavad mingi plekitükiga. 
Küsis poistelt seda laenuks 
ning korraga tõmbas mind ja 
meie klaverisaatjat plekitükile 
kelgutama. Nii me sealt mäelt 
siis koos alla liuglesime, kla-
verisaatjal läksid veel sukk-
püksid katki,“ naeris Tauts.

„Estonias elas kord kass, kes 
magas alati valvelauas radiaa-
tori peal. Tõeline teatrikass, 

Urve Tauts: lemmikrolliks on 
läbi elu olnud „Carmen“

kõik silitasid ja toitsid teda. 
Kord oli meil õhtune „Figaro 
pulma“ etendus ja Georg Ots, 
igavene vigurivänt, viskas 
selle kassi lavale, otse mulle 
voodisse. Ma ei saanud naeru 
pidama, aga kass ehmatas ja 
põgenes lava taha. Järgmistel 
„Figaro pulma“ etendustel 
kassi radiaatori peal istumas 
enam ei nähtud. Musikaalne 
loom, kuulis ära!“

Elu hirmsaim etendus 
tänini meeles

Oma elu kõige hirmsamat 
etendust mäletab Tauts sa-
muti selgelt. Lavastaja Paul 
Mägi pani noore kooriartisti 
„Hoffmanni lugudesse“ Anto-
nio ema rolli kahekümneks 
minutiks pildiraami istuma. 
„Näidelda polnud vaja, pidin 
vaid istuma.“

Ükskord, kui Urvel tuli jälle 
pildiraamis istuda, pidi ta en-
ne veel kontserdisaalis koori-
ga soolot laulma. „Rääkisin 
direktor Rene Hammeriga, et 
kuidas ma jõuan. Direktor üt-
les ainult, et tee siis ruttu. 
Aga pärast etendust tuli ju ap-
laus, tuli kummarduda. Seejä-
rel jooksin kiiruga kontserdi-
saalist teatrisse. Jõudsin sinna 
viimasel minutil,“ meenutas 
ta. „Lava taga torgati parukas 
pähe, kostüüm selga. Laval 
liikumatult pildil istuda, näo-
ga publiku poole, tuline pro-
žektor otse näos, higi mööda 
selga alla voolamas - milline 
piinapink see oli! Kõige pii-
navam etendus minu lava-
elus.“

Meistersportlasest 
ooperiprimadonna

Imetlusväärset on Urve 
Tautsi elus palju, näiteks on 
ta meistersportlane akadee-
milises sõudmises. Loobus 
isegi keskkooli lõpupeost, et 
sõita üleliidulistele sõudmise 
meistrivõistlustele. „Olin siis 
kahevahel, kas pühenduda 

sõudmisele või laulmisele,“ 
tunnistas ta.

Noor Urve mängis ka võrk-
palli ja tegi kergejõustikku. 
„Sportlik noorus on mind 
elus palju aidanud. Näiteks 
öeldi mulle muusikakoolis: si-
nule me hingamist ei õpeta, 
sul on loomulik hingamine. 
Muidugi, ma olin ju sõudja,“ 
muigas ta.

„Sport on mul aidanud end 
vormis hoida. Treenitud 
käed-jalad ja keha on aidanud 
ka häälel aastakümneid vastu 
pidada,“ rääkis Tauts. „Samas 
arvan, et treenitusest üksi ei 
piisa. Pea peab ka jagama - 
mida võid oma häälega teha, 
mida mitte.“

Karastatud laulja on väga 
harva olnud sinisel lehel. Ur-
ve Tautsi pärast pole Estonias 
ära jäänud ühtegi etendust. 

Sportlik daam arvab tänini: 
„Ma olen ju noor, pole veel 82 
aastanegi!“ Tauts lisas, et elab 
Mustamäel viiendal korrusel. 
„Kui poest kandekottidega 
tulen, siis puhkan kolmandal 
korrusel. Teen hingamishar-
jutuse: puhh, õhk välja! Ja as-
tun edasi.“

Tauts usub, et vormis püsi-
miseks tuleb endale tegevust 
leida. Nii ongi ta juba 55 aas-
tat suvitanud Võsul, koos 
praeguseks kahjuks juba lah-
kunud abikaasa Ülo Raud-
mäega. Suvemaja ehitati Arvo 
Veski individuaalelamu ehi-
taja käsiraamatu järgi vunda-
mendist katuseni oma kätega 
üles. Hiljem ehitati suvila 
ümber, et majas igaühele koht 
oleks.

Nüüdseks elab Tauts aga 
Võsul praktiliselt üksinda. 
„Poeg Jukka elab ja töötab 
Soomes, tütar Ave rabab mit-
mel töökohal. Aga ma olen 
üksindusega harjunud. Mulle 
meeldib väga aias toimetada, 
looduses käia,“ tutvustas tar-
mukas daam meelistegevusi.

Foto: Harri Rospu / Rahvusooper Estonia arhiiv
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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

Pakume tööd

KLASSIÕPETAJALE
TÖÖ:

OOTUSED:

PAKUME:

Info ja kandideerimine:

Liitklassis õpilaste õpetamine, eakohase arengu ning

oskuste tagamine kasutades kaasaegseid ja innovatiivseid

meetodeid ning lahendusi.

• erialane kvalifikatsioon (võib olla omandamisel)

koostöövalmidus (ka lapsevanematega)

heaharidus@gmail.com

IT-pädevus

oskus püstitatada eesmärke ja oma tööd planeerida

oskus mõista ja suunata õpilase arengut

hea suhtlemisoskus

innovatiivsus

kaasaegset töökeskkonda Rakvere linnas

arengu- ja õppimisvõimalusi

rõõmsaid ja õpihimulisis lapsi

head koostööd lapsevanematega

töötasu ja puhkus vastavalt riikllikult kehtestatud määrale

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rakvere Põhikool ootab 2017/18 õppeaastast tööle:

• VÄIKEKLASSI ÕPETAJA

• ERIPEDAGOOG 0,5 + VÄIKEKLASSI ÕPETAJA

Dokumendid saata hiljemalt 05.06.2017

direktor@rakverepk.ee või Tartu tn 2, Rakvere.

Info tel 5221168.

AveC Kirjastuse OÜ võtab nädalalehte Kuulutaja tööle

PEATOIMETAJA
Sobilikult kandidaadilt eeldame:
•
•
•
•
•
•
Pakume Sulle:
•
•
•
•
•

Töö tegemise asukoht:

Kui sa arvad, et see töö on just Sulle, siis liitu meie meeskonnaga.

väga head läbirääkimis- ja suhtlemisoskust
aktiivse müügitöö kogemust ja tulemuslikkust
turundus- ja reklaamialaseid teadmisi
heal tasemel arvuti kasutamise oskust
ausust ja kohusetundlikkust
eesti, vene ja inglise keele oskust

kaasaegset töökeskkonda
korralikku töötasu vastavalt töötulemustele
eneseteostusvõimalust
huvitavat ja mitmekesist tööd
toredat töökollektiivi

Tobia küla, Rakvere vald

Saada palun oma CV meiliaadressile personal@ogelektra.ee
Lisainfo telefonil 322 3520

Asukoht: Rakvere, Vabaduse tn. 12
Lisa küsimused: Raido Tubli +372 5096184, CV saata raido@stik.ee

Töö kirjeldus

Nõudmised kandidaadile

Ettevõte pakub

Lisainfo

• Sõidu- ja pakiautode hooldus ja remont

Kasuks tuleb oskus lugeda elektriskeeme ja oskus avastada rikkeid autode

kontrollsüsteemides (veakoodide lugemine ja nendest järelduste tegemine).

• Eelnev töökogemus, tehniline taip ja õppimisvõime

• Aktiivsus ja valmisolek meeskonnatööks

• Täpsus ja kohusetundlikkus

• B kategooria juhilubade olemasolu

• Vaheldusrikast tööd meeldivas kollektiivis, tööalast täiendkoolitust

• Ettevõtte poolseid soodustusi, kaasaegset töökeskkonda

• Head, tulemusest sõltuvat, töötasu

•

Tööd saab

AUTOREMONDILUKKSEPP
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leks et-
tenäh-
tud 
spordi-
jooke. 
Lisami-
neraale 
võivad 
vajada 
ka rase-

dad, kellel on suurenenud 
rauavajadus. Siinkohal kor-
dan taas üle, et enne toiduli-
sandite manustamist tuleks 
pidada nõu arstiga.

Magneesium 
ja kaltsium

Üks sagedasemaid vaegusi 
on ka magneesiumipuudus.

Magneesium reguleerib 
närvi-ja lihasfunktsioone, on 
abiks energia tootmisel orga-
nismis, mängib olulist rolli 
südame töös, 
süsivesikute 
ainevahetuses 
jne.

Magneesium 
toidulisandina 
võib tulla kõne 
alla, kui tree-
ningkoormus 
on suur, ollak-
se süsivesikute 
vaesel dieedil, 
pidevalt stres-
sis jne. Väga 
sagedasti on 
magneesiumi 
vaeguse ilminguteks lihas-
krambid, väsimus, südame-
rütmihäired, unehäired, när-
vilisus jms.

Nagu eespool kirjutasin, 

toimub nii vitamiinide kui 
mineraalide vahel pidev 
koostöö. Magneesiumil on ti-
he seos kaltsiumiga, kuna 
osaleb kaltsiumi ainevahetu-
ses - keha püüdleb pidevalt 
selle poole, et need kaks mi-
neraali oleks tasakaalus. Kui 
kaltsiumi pole piisavalt, hak-
kab keha kasutama luudes 
olevat kaltsiumi ning selle tu-
lemusena muutuvad luud 
hapramaks ja võib tekkida 
luude hõrenemine.

Lisaks on kaltsiumi roll 
osaleda lihaste kokkutõmbel, 
magneesiumi ülesanne aga 
vastupidiselt lihaste lõõgasta-
mine.

Päevane magneesiumi 
ülempiir täiskasvanutel on 
700mg. Võrdluseks võib 
tuua, et 100g täisterariisi an-
nab umbes 300mg magneesi-

umi.
Konkreetse 

inimese täpne 
magneesiumi-
vajadus sõltub 
kehakaalust, 
aktiivsusest, 
vanusest ja 
teistest füsio-
loogilistest te-
guritest. Näi-
teks võib üle-
kaaluline ak-
tiivselt spor-
diga tegelev 

inimene vajada mitu korda 
rohkem magneesiumi, kui 
ülempiir soovitab.

Ületarbimine reeglina ohtu 
ei kujuta, kuid võib põhjusta-
da kõhulahtisust.



Sven Hõbemägi tervisenurk

Toidulisandid - kas ja kellele?
II OSA

T oidulisandite teema 
kokkuvõtteks räägin vi-
tamiinide ja mineraalai-

nete tarbimisest. Üldiselt on 
mitmekülgse ja täisväärtusli-
ku toitumise korral nende 
täiendav manustamine põh-
jendamata. Siiski esineb eran-
deid, näiteks võib lisandina 
vitamiinide ja mineraalainete 
tarbimine olla vajalik raseda-
tel, väikelastel ja eakatel, mõ-
nest haigusest tulenevalt, aga 
ka füüsilisest koorumusest 
tingituna.

Kui tekib kahtlus, et võik-
sid vajada lisandeid, oleks 
soovitav esmalt konsulteerida 
arstiga ning teha vereanalüüs, 
mis näitab, kas organism on 
mõne vitamiini või mineraa-
laine puuduses. Vitamiinide 
ja mineraalainete ületarbimi-
ne ei too suuremat kasu, mis-
tõttu ei tasu 
ilmaasjata 
neile raha 
raisata. Sa-
mas võib 
nende vae-
gus tuua tõ-
siseid ter-
visehädasid.

Oluline on ka teada, et vita-
miinide spetsiifiline toime ai-
nevahetuses sõltub tihti teiste 
vitamiinide ja/või mineraa-
lainete olemasolust - vitamii-
nide ja mineraalainete vahel 
toimub „meeskonnatöö“.

Vitamiinid
Vitamiinid ei anna küll 

energiat, kuid on organismi 

toimimiseks asendamatud. 
Neil on oluline roll rasva ja 
süsivesikute energiaks muut-
misel ning luu- ja lihaskoe 
moodus-
tumisel. 
Lisaks ai-
tavad vi-
tamiinid 
tõsta or-
ganismi 
üldist 
kaitsevõi-
met.

Nagu eelpool mainitud, 
saab kõiki vitamiine toiduga 
ja selleks peaks tarbima toite 
kõikidest põhitoidugruppi-
dest. Seejuures on oluline 
süüa iga päev täisteratooteid 
ning pidevalt tarbida puu- ja 
juurvilju ning liha, kala ja 
muna. Vältida tuleks vitamii-
nikadusid toiduvalmistami-

sel, mida 
põhjustab 
näiteks pi-
kaajaline 
keetmine, 
toidu mit-
mekordne 
soojenda-
mine jne.

Väheseid vitamiine suudab 
keha ise sünteesida, näiteks 
K- ja D-vitamiini.

D-vitamiin
D-vitamiini kutsutakse päi-

kesevitamiiniks, sest seda 
sünteesitakse kehas päikese-
kiirguse toimel. D-vitamiini 
laadimiseks piisab päikese 
käes olemisest 10-15 minutit. 

Oluline on aga ka toidulaud, 
kus peaksid olema näiteks 
munakollane, rasvane kala ja 
tursamaks.

Meie 
kliimas on 
aga päike-
selisi päe-
vi aastas 
vähe ning 
sellepärast 
soovitakse 
sügisest 
kevadeni 

manustada D-vitamiini lisan-
dina juurde.

Kui tunned pidevalt väsi-
must, haigestud tihti, tunned 
depressiooni ning nõrkust li-
hastes, siis suure tõenäosuse-
ga näitab vereanalüüs D-vita-
miini madalat taset.

D-vitamiini puudusel on 
seos ka luude hõrenemisega. 
Nimelt väheneb D-vitamiini 
vaeguse korral kaltsiumi 
imendumine soolestikust, 
mistõttu ei suuda organism 
ennast piisavalt kaltsiumiga 
varustada. D-vitamiini ole-
masoluta ei täida eesmärki ka 
kaltsiumi preparaadi manus-
tamine.

Samuti aitab päikesevita-
miin reguleerida vererõhku. 
Lisaks mõjutab ühte kilp-
näärme hormoonidest, mis 
on seotud ainevahetuse ja 
seega ka kehakaaluga — üle-
kaalulistel on enamasti D-vi-
tamiini defitsiit.

B-rühma vitamiinid
Selle grupi vitamiine on vä-

ga mit-
meid 
ning 
nende 
manus-
tamisel 
on oluli-
ne, et 
neid ka-
sutatakse 
komplekselt. Näiteks võib 
ühe selle grupi vitamiini üle-
tarbimine takistada teise sa-
ma grupi vitamiini imendu-
mist.

B-grupi vitamiinide vaegu-
se ühed esmased tunnused on 
pidev meeleolumuutus ja vä-
simus ning nahaärritus. Vae-
gust põhjustab tihti töödel-
dud toidu liigne ja sagedane 
söömine, samuti liigne suhk-
ru tarbimine.

Mineraalained
Mineraalained on organis-

mile olulised luustiku, keha-
vedelike ja ensüümide koosti-
ses ning aitavad edastada när-
viimpulsse.

Nii nagu vitamiinidegi pu-
hul, tuleks mineraalide pare-
maks omandamiseks süüa 
täisteratooteid. Lisaks tuleks 
tarbida võimalikult vähe töö-
deldud toite, näiteks paljudest 
toitudest kaovad minaraalid 
rafineerimisel ja koorimisel.

Mineraalide osas esineb sa-
geli naatriumi puudust, mis 
on tingitud näiteks suurest 
higieritusest pikal treeningul 
või väga kuumas kliimas. Sel-
lisel juhul võiks tarbida sel-

Mida treenib? Säärelihaseid.
Sooritamine: Aseta kang turjale ning hoia jalad 
puusade laiuselt. Siruta sirget jalga päkast üles ning 
vii algasendisse tagasi, ilma, et kannad harjutuse 
sooritamise vältel põrandale toetaksid. Harjutust võib 
sooritada ka vaba kangiga turjal, asetades päkad 
kas kettale või klotsile.
Mida jälgida? Jälgi, et liigutus hüppeliigesest oleks 
maksimaalne. Väldi liigset hüplemist, soorita harjutust 
rahulikult.

Vitamiinid jagunevad kaheks: 
rasvalahustuvad vitamiinid 
(A, D, E ja K) ning vesilahus-
tuvad vitamiinid (C, mitmed 

B-vitamiinid, niatsiin).

B-grupi vitamiinid on vajalikud:
- seedeelundkonna ja närvisüsteemi 
normaalseks toimimiseks
- naha, silmade, juuste, suu ja maksa 
tervena püsimiseks
- põhitoitainete ainevahetuses or-
ganismi energiaga varustamiseks

Magneesiumi allikad:
- vetikad ja teised mere-
taimed
- mandlid, india ja brasii-
lia pähklid
- kõrvitsa-ja päevalille-
seemned
- valged ja mustad oad
- tomatid
- banaanid
- rohelised köögiviljad

Vitamiinide ja mineraalainete 
omastatavust võivad vähendada:
- liigne kohvi joomine
- alkoholi tarbimine
- suitsetamine
- mõned ravimid
- mõned antibeebipillid

NÄDALA HARJUTUS 
PÖIASIRUTUS SEISTES 
SMITHI PINGIL

Algasend Lõppasend

SISESTA OMA 
KUULUTUS
KUULUTUSTE
PORTAALIST.
PORTAALIST 
SISESTATUD
KUULUTUSED
ILMUVAD KA 
AJALEHES.

kuulutused.kuulutaja.eeBroneeri aeg: 324 0301 I info@silmatervis.ee

Eesti Nägemistervisekeskus

www.silmatervis.ee

Laada 29, Rakvere

T–R 10–18 I L 10–14

Meie oskame Sind aidata

Kas teadsid, 

et sinise valguse 

ja ekraanide 
peegelduse eest 

võivad kaitsta

NUTIkalt 
valitud prilliklaasid?
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3. juunil toimub Ta-
pal veoautokrossi 
Eesti meistrivõistlus-
te ja Balti meistri-
võistluste esimene 
etapp.

Liisi Kanna

17. aastat Tapa krossivõist-
lusi korraldanud Mart Kork 
rääkis, et tänavu lisandub 
päevakorda uus nüanss – kat-
sete vaheaegadel hakkavad 
mõõtu võtma tagaveolised 
Ladad. „Suurte autode sõitude 
vaheaegadel toimub tagaveo-
liste Ladade karikavõistlus,“ 
selgitas Kork, lisades, et eel-
misel aastal küll korra katse-
tati sedalaadi võistlust, kuid 
nüüd lükatakse asi tõeliselt 

käima.
Korraldaja märkis, et veo-

autosid on veidi vähemaks 
jäänud ja tundus, et oleks vaja 
midagi võistlusele juurde lisa-
da. „Nii on vaheaegadel rah-
val ka huvitavam, koguaeg 
käib tegevus.“

Põhivõidusõitjad on nii na-
gu ikka veoautod Gaz 51, 52, 
53 ja veobagi Super. Osalejate 
nimekiri alles täieneb – pal-
jud panevad end viimasel het-
kel kirja. Kork nentis, et tava-
liselt on osalejaid 25-30, arva-
tavasti ka seekord.

Autokrossi on Tapal kor-
raldatud juba üle 20 aasta 
ning praegune eestvedaja rää-
kis, et algusaja autod ja prae-
gused erinevad justkui öö ja 
päev. „Autod muutuvad ko-
guaeg kiiremaks. Üheks põh-
juseks on see, et tehnilised 

tingimused on vabamaks 
muutunud. Varem ei saanud 
autosid nii palju vuntsida,“ 
sõnas Kork. „Ja mina püüan 
iga aasta rada ümber teha – 
aeglasemaks - , et vältida õn-
netusi.“

Raja osas mängib olulist 
rolli ka ilm. „Eelmisel aastal 
oli väga kuiv. Jubedalt tolmas, 
kastsin rada hullumeelselt 
palju,“ meenutas Kork, aval-
dades lootust, et ehk tuleb 
seekord enne võistlust ikka 
rohkem vihma.

Lisaks juuni alguses toimu-
vale krossile toimub Tapal 
Eesti meistrivõistluste etapp 
ka septembris. Oktoobris 
plaanitakse ka Tapal esma-
kordselt korraldada of-road 
võistlus maasturitele.

Autokrossi vaheaegadel kihutavad Ladad

Hetk möödunudaastasest 
võistlusest Tapal. 

Foto: erakogu

Ringraja Baltikumi meistrivõistlused 
jätkuvad auto24ringil 

Eeloleval nädalavahetu-
sel sõidetakse auto24ringil 
ringraja Baltikumi meistri-
võistluste teine etapp. Balti 
ja Läti meistrivõistluste 
erinevates võistlusklassi-
des on end hooaja teisele 
mõõduvõtule registreeri-
nud ligi 90 võistlejat.

Laupäev on ringrada 
BEC 4H ehk Baltikumi 
neljatunnise kestvussõidu meistrivõistlustel osalejate päralt. 
Kokku on hooaja teisele etapile end registreerinud 23 mees-
konda, kelle hulgas ka üks Eesti võistkond. Est 1 Racing 
sõitjad toovad rajale Porsche Cayman GT4 võistlusauto, 
millega aprilli lõpus sõidetud hooaja avavõistlusel peale väi-
kest tehnilist äpradust GT arvestuse neljas koht võeti.

Pühapäeval on auto24ringile oodata Baltic Touring Cars, 
Kumho Tyre Challenge ja ajalooliste autode klassi Dzintara 
aplis klasside võistlejaid.

Kumho Tyre Challenge ja S1600 klassi ühisstarti on tule-
mas kokku 18. võistlejat, kelle hulgas ka meistrivõistluste 
liidrid Jānis Vanks (Kumho Tyre Challenge) ja eestlane Ste-
ven Puust (S1600). 

Baltic Touring Car klasside erinevates arvestustes on 
võistlustulle minemas 16 pilooti, kelle hulgas ka eestlane 
Oliver Tiirmaa, kelle võistlusautoks BMW M3. Baltikumi 
parimatele sõitjatele tulevad auto24ringile konkurentsi pak-
kuma ka kolm välisvõistlejat, kelleks on taanlane Frederik 
Holm (Renault Megane V6), soomlane Raimo Kesseli 
(Chevrolet Corvette) ja venelane Andrey Yushin (Honda 
Civic TYPE-R).

Lisaks eelpool mainitud klassidele on Pärnus rajale tule-
mas ka uunikumide klassi Dzintara aplis VAZ, Volga ja vor-
melisõitjad, keda on kokku võistlusele registreerinud 29.

Nädalavahetusel auto24ringil sõidetav Baltikumi ringraja 
meistrivõistluste teine etapp on pealtvaatajatele tasuta.

Kuulutaja

Est 1 Racing Lätis. 
Foto: Raimond Volonts

Estonian R2 Challenge 
tiitliheitlus jätkub 
Neste Harju rallil

Eeloleval nädalavahetu-
sel sõidetakse Harju- ja Jär-
vamaa teedel Eesti autoralli 
meistrivõistluste teine 
etapp Neste Harju Rally. 
Järjekorras neljandale Har-
ju Rally´le on lisaks Eesti 
meistritiitlit püüdvatele 
sõitjatele startimas ka Es-
tonian R2 Challenge arves-
tuses osalevad 17-26 aas-
tased noored võidusõitjad.
Hooaja esimesele kruusar-
allile on end registreerinud 
12 R2 klassi võistluspaari 
kuuest riigist. Klassi liid-
ritena stardivad võistlusel 
lätlased Martinš Sesks ja 
Andris Malnieks, kes võt-
sid klassivõidu hooaja ava-
rallil Aluksnes. Parimate 
eestlastena hoiavad punk-
tiarvestuse teist kohta Oli-
ver Ojaperv ja Jarno Talve, 
kellele järgnevad Roland 
Poom ja Ken Järveoja.

Lisaks Sesksile ja Mal-
nieksile on Estonian R2 
Challenge teisele etapile 
välisvõistlejatest startimas 
britid William Butler ja 
Aaron Johnston, soom-
lased Taisko Lario ja Tatu 
Hämäläinen ning Vene-
maa/Ukraina duo Alek-
sander Kuryavtsev ja Vo-
lodymir Korsia.

Kuulutaja
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• Kogenud maakler võtab 
müüki teie kinnisvara. Tel 
5664 2161

• Müüa kaks korterit. Võimalus 
ehitada üks suurem. Helistada 
tel 5197 3519, 5804 4426

• Müüa väike 1toaline kõigi 
mugavustega korter. Täielikult 
renoveeritud majas täielikult 
renoveeritud keskküttega ja 
madalate kuludega stuudiotüüpi 
36 m2 möbleeritud  korter 
Rakveres I korrusel (ilma ühegi 
trepiastmeta, sobilik inva- ja 
lapsevankritele, panipaik rataste 
jm hoiuks samal korrusel). Hind 
30 500 €. Tel 5808 1829

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

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

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Tamsalus. Tel 5680 1956

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

• Müüa 3toaline korter Haljalas. 
Tel 5625 6596

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

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

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

• 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 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

• 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

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

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

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

• Müüa Ford Mondeo 2,0 TD 
2006. a universaal (2 600 €), Ford 
Focus 1,6TD 2005. a universaal 
(2 400 €). Autod väga heas korras. 
Tel 502 4288

• Müüa Mazda 2. Heas korras 
auto, 2004. a, läbisõit ainult 
112 000 km, rooste puudub. 
Just vahetatud mootoririhmad. 
Väga odav ülal pidada. Võtab 
vähe kütust. Hind 2 500 €. Tel 
5809 6086

• 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

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

• Pere soovib üürida maja 
Rakveres hilisema ostusooviga. 
Tel 5308 1705

•  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

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

MÜÜA ELAMUMAA
PEIPSI LOHUSUU

• Hea juurdepääs, naabrivalve

• Ehitusõigus kahele hoonele

• Järveni 200m/liivarand

527 1011

14 800 €

27 800 €

• Kinnistu 2500 m², ainulaadne

• Rakvere äärelinnas. Vesi ja                     
kanalisatsioon kinnistu piiril 

MÜÜA KINNISTU
VEETORNI RAKVERE VALD

MÜÜA MAAMAJA
SAARA ROELA VALD

• Kinnistu 1,87 ha

• 3 tuba, köök, abiruumid

• Saun, 2 kuuri, garaaž, kelder

MÜÜA MAAMAJA
KISSA AVANDUSE VALD

• Kinnistu 3,29 ha

• Looduslikult ilus koht

• Puurkaev, elekter, abihoone

24 900€

34 000 €

527 1011 95 m²

17 500 €

• Kõrghaljastus

• 100% elamumaa

• Ehitusõigus

MÜÜA ELAMUMAA
VÕSU VIHULA VALD

40 m², I k

SOOVITAKSE OSTA 2TOALIST KORTERIT 1-3 KORRUS

527 1011 163 m²

527 1011 780 m²

527 1011 44 m²

527 1011 908 m²

HEA HIND!

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Aart
Kutseline maakler
5697 5217

KENA MÕNUS KORTER
RAKVERES VÕIDU 42

1 tuba, 33,2 m², 2/5, uued aknad

25 990 € UUS!

Margus Punane, 504 9998

VIITNA JÄRVED JA MÄNNID
KADRINA VALLAS VIITNA KÜLAS

Kinnistu 2761 m², elamu 96 m², uus katus ja aknad

35 000 € UUS HIND!

TULE MAALE ELAMA
LAEKVERE VALLAS RAJA KÜLAS

Kinnistu 10 300 m², 3 tuba, 96 m²

25 000 € UUS!

Nele Aart, 5697 5217

VÕIMALUS NAUTIDA MAAELU
LAEKVERE VALLAS PADU KÜLAS

Kinnistu 4600 m², 6 tuba, 128 m²

65 000 € UUS!

RENOVEERITUD KORTER
RAKVERES SEMINARI 11

4 tuba, 75,5 m², 1/5, seisukord väga hea
Margus Punane, 504 9998

MAJAKE MERE LÄHEDAL
PIHLASPEA KÜLAS SAAREL

Kinnistu 1800 m², elamu 70 m², kamin, saun

76 000 € UUS HIND!

UNISTUSTE AIAGA KODU JÄRVE KALDAL
VETIKU JÄRVE 21

Kinnistu 1 877 m², 3 tuba, 107 m²

KODU RAKVERE KESKLINNAS
TALLINNA TN 16

Korrus 4/4, 3 tuba, 61,5 m², rõdu

Margus Punane, 504 9998

Margus Punane, 504 9998

110 000 € UUS!

Nele Aart, 5697 5217

14 990 €

Nele Aart, 5697 5217

43 900 €  UUS HIND!

Nele Aart, 5697 5217

OMA MEREPIIR
VIRU-NIGULA VALLAS LETIPEAL

Kinnistu 4887 m², 2 tuba, 68,8 m², saun, uus katus

35 000 € UUS HIND!

MAAKODU MAJANDUSHOONEGA
VINNI VALLAS ARUKÜLAS

Kinnistu 8500 m², elamu 121,7 m², 380 V, saun

17 900 €

Margus Punane, 504 9998

Lili Kolberg,  5554 6025

RIDAELAMUBOKS 4-TOALINE
TAMSALU VALLAS SÄÄSEL

Kinnistu 1,27 ha, korter 87,6 m², kinnine hoov

14 900 € UUS!

RENOVEERITUD 1-TOALINE KORTER
VELTSI KÜLAS VELTSI TEE 11

Üldpind 43,6 m²

14 900 € UUS! 

Lili Kolberg,  5554 6025

Lili Kolberg,  5554 6025

Kuuluta 
Kuulutajas!

Saada kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee,

sisesta kuulutus veebis 
kuulutused.kuulutaja.ee

või helista 32 25 093.

•  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 maja  või vahetada 
2toalise korteri vastu (I või II 
korrus), kompensatsioon vastu. 
Tel 5835 8312

• Müüa kiiresti elamukrunt 
(5166 m2) 3 km Kadrinast. Ilus 
koht. Tel 5698 2788

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

• Üürile anda 1toaline kõigi 
mugavustega korter Sõmerul (I 
korrusel). Tel 5887 1954

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

•  Ü ü r i l e  a n d a  2 t o a l i n e 
möbleeritud keskküttega korter 
Rakveres. 250 €. Tel 5669 4484

•  Ü ü r i l e  a n d a  2 t o a l i n e 
puuküttega korter. Osaliselt 
möbleeritud ja asub haigla 
lähedal. Tel 515 0188

• 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

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

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



Kuulutaja reede, 26. mai 2017 13

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

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

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

• Kallurveod. Tel 565 9702

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

•  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

• Puksiir- ja veoteenus soodsalt. 
Tel 5558 5956

SÄRA SILMADESSE!

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

Kuulutused

 veebis: 

kuulutused.kuulutaja.ee

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

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

www.autoelekter.ee

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

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

• 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 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

•  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  Volkswagen Golf 4 
Variant 1,6i 06\2001. a hõbedane, 
universaal, hooldusraamat, 
k o n d i t s i o n e e r,  k e s k l u k k , 
veokonks, valuvelgedel, äsja 
l ä b i n u d  t e h n . ü l e v a a t u s e 
0 6 \ 2 0 1 8 .  a ,  ö k o n o o m n e , 
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

• Müüa vähesõitnud motoroller 
Freedo 4. Läbisõit 500 km, 
väga heas korras, 2009. a. 300 
km hooldus teostatud 2011. a. 
Tagabox ja kiiver kaasa. Hind 650 
€. T5el 565 5315

FEKAALIVEDU

• 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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE



Liug- ja tiibväravaid  

Marantec’i                
väravaautomaatikat  
Lukke, lukusüsteeme  
ja sulgureid 
Välis- ja  siseuksi  
Koostame mööblit ja   
sisustust 

 

Müüme, paigaldame  
ja hooldame: 

Tel. 566 20 860  
www.seesamava.ee        
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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

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

• Ehitus- ja remonditööd. 
kolmseina@gmail.com, tel 5333 
9179, Priit

• 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

•  P u i t k o n s t r u k t s i o o n i d . 
Terrasside ehitus, aiakuurid,  
puukuurid, trepid, majade 
värvimine. Tel 5670 9080

•  Va l m i s t a n  m e t a l l i s t 
ae du,  piirdeid,  väravaid, 
varikatuseid, reklaamtulpasid, 
rattahoidjaid, kalmistupinke, 
muid metallist esemeid ja 
konstruktsioone (prügimajad, 
kannel puurid,  tõkkepuud 
jpm). Kuum- ja külmtsinkimise 
võimalus. Samas metalli ja 
lehtvõrgu müük. Info Tel 5621 
1330 www.piksmetall.ee

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

• 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

• Värvime teie maja. Hind 
kokkuleppel. Tel 5681 5414

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

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 remondin 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 5024 944

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

• 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

       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

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

MURUTRAKTORITE 

JA NIIDUKITE 

REMONT 
Jaama pst 11 Rakvere 

32 55 332 Forestplus OÜ

SINULE 
TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

* 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

Platside ehitus
Mulla müük

Haljastustööd
Info 5549 113

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

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

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

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

• Korstnapühkija ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru 
Küttesüsteemid OÜ. Tel 5664 
4440

• 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

• Teostan kõiki plaatimistöid. 
Torutööd. Tel 5670 9080

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

•  S o o d a - ,  l i i v a -  j a 
klaaskuulpritsi teenus. Tel 
5373 3408
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• K.haridusega kogemustega 
bil.v. raamatupidaja pakub tee-
nust. Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385

kuulutused.kuulutaja.ee

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

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

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

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

* 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

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel. 

elgom@hot.ee

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 
514 3787

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

•Trimmeritööd, pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

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

• Puu- ja võsalõikamine, muru 
trimmerdamine. Tel 5670 9080

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

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

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

• Felix bänd. Parim. Soodne. Tel 
5559 3419

• 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

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

• 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

• Müüa soodsalt iseliikuv mu-
runiiduk (lõikelaius 51 cm) ja 
elektriline trimmer. Tel 5663 
1557

• Müüa lastejalgratas (abiratas-
tega, odavalt), vana Jawa ja võrri 
varuosi. Tel 5649 1828

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

• Müüa väga soodsalt diivani-
laud (kirss), televiisorilaud 
(kirss), kirjutuslaud (kirss), 
elektriradiaatorid, jalgratas 
(noorte), puidust lamamistool, 
aialaud koos toolidega. 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 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 õlleankru. Tel 5616 5761

• 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 Ilmar Trulli raamatu 
„Väike viisakas kärbes“. Tel 
5199 1609

• 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  õ u n a p u r u s t i  j a 
mahlapressi. Tel 5374 1646

•Ostan kvaliteetse binokli (vene, 
saksa, jaapani, USA). Tel 5558 
3686

• Ostan alasi. Tel 5895 9575

• Ostan uue Pioneer pliidi. Tel 
5818 7900

•  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

OST

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

NÄPI 

MÖÖBEL.

TEL 529 2692

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!

MÖÖBLIKAUPLUSES 
Tallinna tn 49 

TÜHJENDUS-
MÜÜK

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

L 10-15
Info tel 506 9814

• 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 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

• 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

• Müüa kuivi kaske. Tel 5569 
1610

• Müüa saetud ja lõhutuid 
kü tt e p u i d  ( l e p p,  k a s k  j a 
okaspuu). Koos transpordiga. 
Tel 513 7659

KÜTTEPUUD

Vinni Kütteladu 
müüb

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)
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• 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 Rakveres kasutatud 
mesilastarud (30ne raamiga 
ja magasiniga). Hind 100 €. Tel 
5386 6881

• 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 tõutunnistusega EKL/
FCI tööliini saksa lambakoera 
kutsikad, sündinud 12.04.17. 
Pesakonnas on must piirdega 
ja hallid kutsikad. Tel 5566 
8377, www.facebook.com/
kennelmustkoer/    

• Ära anda headesse kätesse 
seoses perekonna muutustega 
kolm kassi ja kaks koera. Tel 
5802 2516

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

TUTVUS

• 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

EHITUS

• 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

• Müüa ketassaag (mootor 5 kW, 
saeketas 70 cm) Rakveres. Tel 509 
3036

• Müüa hauapinke, hobuvanker 
aeda ja pakettaken (puit, 1600x1600 
mm). Tel 5566 3501

MUUD

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESEMETE
NA, MÜNTIDENA, MURRUNA. 

Vajadusel proovi määramine, 
kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330

VANAVARA

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

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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OST

• 60+ vaba naine soovib tutvuda 
korraliku vaba mehega, kellega koos 
elu edasi viia. Viinalembelistel mitte 
helistada. Tel 5834 4714

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

METS

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

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

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

OST

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

OST

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Nädalalehte 

saab tellida 

Omniva 

postkontorist!

Tiraaž 16 000

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 €

17 €/ruum
(al. 20 ruumi)

3m lepp.
Transport tasuta.

Tel 5608 8887

M
ÜÜA

KÜTTEPUUD

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

• 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
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Kallis tädi Ly Proosa! 
Südamlik kaastunne abikaasa 

ENNU 

surma puhul. 

Annely, Tom, Endel.

Avaldame kaastunnet Klaarikale 
lastega kalli onu 

JAAN’ 
kaotuse puhul. 

Kurbuses Age, Priit perega

Avaldame kaastunnet meie 
kolleegile Ivari Koidule kalli 

VENNA 

kaotuse puhul.  

OG Elektra kulinaariatsehh 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSIDE EHITUS     

Hinnad kokkuleppel!  Tel 5629 1114

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

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 25.05.2017. 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

Roheline sibul kg 4,00 6,00

Salat kg 4,00

Rabarber kg 3,00

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 6,00

Tomat kg 2,50-4,00 
Poola

4,50-5,00 
Eesti

Värske kapsas kg 1,00

Maasikad kg 4,50 Kreeka 14,00 Eesti

Kultuurmustikad 

(Hisp.)

kg 13,00

Murelid (Hisp.) kg 6,00 8,50

Arbuus (Kreeka) 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
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Sisesta       kuulutuse tekst 
kuulutused.kuulutaja.ee

Saada       kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

Helista       32 25 093

Tule        toimetusse Tobia küla, 
Rakvere vald E - R 9-17 

Eraisikute reakuulutusi võetakse vastu ka 
Rakveres Vilde tänav 6a asuvas 

Grossi Toidukaubad kaupluses “Joogid”. 
Kauplus avatud iga päev 10-22

Selle aasta noormeeste 
D-vanuseklassi Eesti meistri-
võistlused käsipallis toimusid 
kolmes etapis, kus üksteist 
meeskonda mängisid üks 
kord omavahel läbi turniiri-
süsteemis. Põhiturniiri kuus 
paremat meeskonda mängisid 
A-finaalis kohtadele 1.-6., 

ülejäänud meeskonnad män-
gisid kohtadele 7.-11.

Võistlused toimusid 10. - 
12. veebruaril Arukülas, 31. 
märtsil - 2. aprillil Viljandis ja 
19. - 21. mail Kehras.

Esikoha saavutas Põlva 
Spordikooli esimene mees-
kond, teise koha sai Spordi-

klubi Tapa ning kolmandaks 
platseerus Aruküla Spordi-
klubi.

Edasine järjestus kujunes 
järgnevalt: 4. HC Tallas, 5. 
Viljandi Spordikool, 6. HC 
Tallinn 1, 7. Põlva Spordi-
kool 2, 8. HC Kehra, 9. HC 
Tallinn 2, 10. Valga Käval ja 

11. HC Pärnu.
Võistluse parimaks mängi-

jaks valiti Randel Matthias 
Lepp võiduvõistkonnast. Pa-
rima väravavahi tiitli sai SK 
Tapa mängija Madis Valk.

Kuulutaja

20. mail toimusid Rakvere 
spordihoones Eesti noorsoo 
meistrivõistlused sumos. 
Meistrid selgitati noorte, ka-
dettide ja juunioride vanusek-
lassis.

Väike-Maarja Valla Rah-
vaspordiklubi sumomaadlejad 
saavutasid kokku kuus meist-
ritiitlit. Tüdrukute U14 vanu-
seklassis pälvisid tiitli Anu 
Liis Raudsepp kategoorias 
-33 kg ja Jonete Visnapuu ka-
tegoorias -45 kg. Poiste U14 
klassis tuli võitjaks Enri Een-
puu kategoorias -35 kg ja Ro-
mel Seemann kategoorias 
+65 kg. Seemann saavutas 
esikoha ka noormeeste U16 
klassis -75 kg kategoorias. 
Neidude U16 klassis tuli 
meistriks Käroly Seemann 
kategoorias -65 kg.

Rakveres selgusid sumomeistrid

Tapa käsipallipoisid said hõbeda

Spordiklubi Tapa noppis 
kaks meistritiitlit. Neidude 
U16 vanusest võitis kategoo-
rias -60 kg medali Jelizaveta 

Tšuvpilo ning naisjuunioride 
klassis pälvis meistritiitli 
Marta Pajula kategoorias -70 
kg.

Sumomeistrid 
autasustamisel.

Foto: erakogu

SK Tapa meeskond: Ilja Kosmirak, Karl Kramm, Marcus Rättel, Madis Valk, Karl Hendrik Kanna, Robin-Gregor Müntser, 
Jan-Egert Valdmann, Kevin Kask, Meelis Metsa, Aleksandr Vassiljuk, Kristjan Kärt, Daniel Tamuri, Kristofer Püss, Trivo 
Valgurand, Sten Pullisaar, Nevil Kütt. Treenerid Elmu Kopelmann (pildil) ja Aron Jaanis. 

Foto: www.handball.ee

Rakvere klubi Eesti Karud 
pälvis tüdrukute U14 vanuses 
meistritiitli Kadri-Liis Tamm 
kategoorias -40 kg.

Osalesid sumotorid 13st 
klubist. Medalite arvestuses 
osutus parimateks Maad-
lusklubi Juhan, teiseks Väi-
ke-Maarja RSK ning kolman-
daks Maadlusklubi Aberg.

Eriauhinnad parima tehni-
ka eest pälvisid SK Tapa 
maadleja Marta Pajula neidu-
de arvestuses ja JK Ookami 
sumotor Kirill Postol.

Võistlus oli valikturniiriks 
oktoobri lõpus Varssavis toi-
muvale noorsoo EMile. 2018 
aasta noorsoo sumo EM toi-
mub Rakveres.

Kuulutaja
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3. juunil toimub Sõ-
merul järjekordne 
lambafestivalist välja 
kasvanud maaelufes-
tival, mis pärjati hil-
juti Regionaalmaa-
sika tiitliga.

Ülle Kask

Sõmeru valla keskkonnas-
petsialist ja ürituse eestvedaja 
Maia Simkin rääkis, et ma-
aelufestivali avalöögiks on 
traditsiooniliselt uhke paraad. 
Pasunakoori saatel marsivad 
lisaks Sõmeru ja Rakvere val-
la ettevõtjatele ka allasutused 
ja huviringid. „Kõik, kes taha-
vad tulla paraadile oma ette-
võtet mõne põneva lahendu-
sega reklaamima, on teretul-
nud ja osalemise eest tasu ei 
küsita.”

Simkin meenutas, et möö-
dunud aastal uhkeldas Brem-
mer-Reisid sirelitega kaunis-
tatud bussiga. „Tänavu tuleb 
ilmselt Mädapea mõisalt ja 
Põhjakeskuselt midagi lille-
list, Uhtna Puit marsib tünni-
saunadega ja Isovent Ehitus 
ventilatsioonitorudega.”

Rägavere mõisnik Morgan 
Hammerbeck toob festivalile 
500 lammast, keda marssima 
ei aeta, vaid viiakse hoopis 
pügamisele. „Eelmisel aastal 
oli lambaid vähe ja Morgan 
ütles, et seekord katsume jälle 
lambad esile tuua. Tänavu 
võib julgelt öelda, et see on 
jätkuvalt ka lambafestival,” 
muheles korraldaja.

„Lambaoksjon tuleb ka. Kes 
ei taha jaanipäevaks šašlõkili-
ha või voonakest kodus kas-
vatama hakata, saab teda pi-

Maaelufestival kogub populaarsust

dada Morgani karjas ületal-
ve.”

Muuseumite plats ja 
perepuu pookimine

„Uudne on tänavusel festi-
valil maamuuseumite plats,” 
toonitas ürituse eestvedaja. 
Festivalile tulevad näiteks 
Porkuni Paemuuseum, Õle-
tuba Kesk-Eestist ja Iisaku 
koduloomuuseum Ida-Viru-
maalt. Jalgrattamuuseum tu-
leb vanade ratastega, millega 
võib proovisõitu teha.

„Paneme need kokku töö-
tubade platsiga, kus noorte-
keskused meisterdamist õpe-
tavad. Tuleb ka savi- ja pabe-
ritöötuba.”

Taimeplatsil on uudne ette-
võtmine perepuu pookimine. 
Aednik Harri Poom müüb 
taimealuse ja annab inimesele 

pookeoksad. Näidise järgi 
saab endale õunapuu „areta-
da”.

Käsitöö ja supikonkurss
Simkini sõnul asuvad täna-

vu käsitöö- ja toidutänavad 
eraldi. Toiduuulits on ümber 
Sõmeru keskusehoone, käsi-
tööuulits mööda kooliteed, 
sest näputöötegijad tahtsid 
kõik ühte ritta koonduda.

Korraldaja rõhutas, et 
müüakse ainult eestimaist kä-
sitööd. „Pakuti ka Aafrika kä-
sitöökotte, aga see jäi meie 
tingimustest kahjuks välja. 
Kui aga näiteks Eestis elavad 
pagulased tahavad tulla oma 
rahvakunsti müüma, oleks 
see suurepärane. Käsitöö 
peab olema Eestis tehtud. Va-
het pole, kas seda valmista-
takse Vao keskuses või mõ-

nes muus Eesti paigas süürla-
se, aafriklase või ukrainlase 
poolt.”

„Söögiplatsil toimub sel 
aastal laadasupikonkurss,” 
teavitas Simkin. „Žürii otsus-
tab, missugune leem on kõige 
rohkem mokka mööda.”

Kõik, kes laadale supiga tu-
levad, peaksid korraldaja sõ-
nul keetma seda nii palju, et 
külastajad taskukohase hinna 
eest kõhu täis süüa saaksid. 
„Ka supikonkursile võiksid 
tulla näiteks Vao pagulaskes-
kuses elavad ukrainlased Uk-
raina boršiga või miks mitte 
ka mustanahalised oma rah-
vusroogadega. See on 
üle-eestiline üritus ja osaleda 
võivad kõik.”

Lemmikloomad jäägu 
koju

Loomade uulitsal ekspo-
neeritakse kümmet tõugu 
lammast. Teistest põlluma-
jandusloomadest on palju ka-
riloomi, lehmi, vasikaid. „Si-
gu kahjuks ei ole,” kurvastas 
Simkin. „Ja ei tea veel, kas ti-
busid linnugripi pärast luba-
takse. Rannarantšo miniloo-
maaed võtab ehk linnukesi 
ühes, sest nendel on veteri-
naarameti eriload.”

Korraldaja rõhutas, et kind-
lasti tuleb festivalile tulles 
lemmikloomad koju jätta. 
„Eelmisel aastal oli ebameel-
divaid stseene, kus koeraoma-
nikud ei saanud aru, et nende 
neljajalgsed sõbrad ärritavad 
kariloomi.“

Simkin toonitas, et üritus 
on alkoholivaba, mõeldud 
eelkõige lastega peredele, aga 
loomulikult ka kõikidele teis-
tele. Kultuurilavadel on peae-
sinejateks Väikeste Lõõtspil-
lide Ühing ja LÜÜ-TÜRR.

12. aprillil andis riigihalduse minister Mihhail Korb 
Stenbocki majas toimunud tänuüritusel üle neli regio-
naalarengu auhinda. Ühe Regionaalmaasika pälvis 
Sõmeru Maaelufestival.
„Tänu Sõmeru vallavalitsuse aktiivsusele ja heale koos-
tööle kohalike ettevõtetega on suudetud käivitada üks 
mitmekesisema programmiga maaelu tutvustavaid üri-
tusi kogu Eestis,” öeldi Maaelufestivalile auhinna and-
mise põhjenduseks.

Lambafestival 2015. 
Foto: Piret Laidroo/ Sõmeru Vallavalitsus

Kultuurisündmused Rakveres
Rakvere Rohenädal 22. - 28. mai:
• 26. mai - väljas töötamise päev. Üleskutse kõikidele asu-

tustele tegema tööpäev õues! Koolidele ja lasteaedadele 
õuesõppe päev. Registreeri ennast facebookis!

• 26. mai kell 18 - jalgsiretk keskväljakult tammikusse ja Pa-
lermosse, retkejuht Kaja Visnapuu

• 27. mai - perega loodusesse päev. Kutsume üles minema 
perega loodusesse: linnast välja, aiatöödele, matkama jne. 
Toredatest üritustest, kuhu minna, anna meile teada aad-
ressil: kultuurikeskus@rakvere.ee ja me teavitame võima-
lustest Rakvere Rohenädala ürituste lehel.

• 28. mai kell 12 - Rahvamaja piknik Rahvaaias. Üles astu-
vad Rakvere Rahvamaja taidlusringid.

26. mai kell 13 - seeniortantsupidu Rakvere Teatri hoovis, 
tasuta
26. mai kell 18 - Rajaotsa Muusikakooli kontsert Rakvere 
Kultuurikeskuses
27. mai kell 17 - Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoori kont-
sert Rakvere Kultuurikeskuses, tasuta
28. mai kell 16 - Karmeli koguduse sünnipäeva kontsert an-
sambliga Púr Múdd
22. mai - 8. juuni - latse joonistusvõistluse „Roheline Rak-
vere“ tööde näitus Rakvere Linnavalitsuse fuajees (Lai tn 
20)
23. mai - 2. juuni kell 12 - 18 (E - R) - Athena Kunstikooli 
õpilastööde näitus (Pikk 30, Rakvere)
1. juuni kell 14 - kreisi noortepäev Rakvere Keskväljakul. 
Kavas: noortebändid (Emili & Alex, WaXXers), JJ Street, 
Teadusteater Tipp ja Pauk, Mullishow. Kohal erinevad asu-
tused põnevate tegevustega. Tasuta.
2. juuni kell 19 - Tõnis Niinemets power-up comedy „Hom-
me on täna!“ Rakvere Teatris
3. juuni kell 12 - orelipooltund: Elke Unt Rakvere Kolmai-
nu kirikus
3. juuni kell 12 - Rakvere Rulluisufestival kesklinnas
3. juuni kell 13 - Ukraina perepäev Rakvere linnuses. Esi-
nevad Ukraina ansamblid ja tantsijad. Toimub laat.
3. juuni kell 18 - Jabloko etendus „Mamki“ Rakvere Kultuu-
rikeskuses
4. juuni kell 13 - Tantsuklubi JustDance kevadüritus Valli-
mäe Laululaval

Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
11. juunil algusega kell 13 toimub Roela laululaval maa-
kondlik pidupäev „Mina ka…”.
Esinevad Roela kooli isetegevuslased, külalised Lätist. Ka-
vas ühislaulud ja ühistantsimine.
Osalusest teatada teisipäeviti telefonil 324 5013. Osalustasu 
on 3 eurot, pääsme esitamisel soe supp. Võimalus osta ühis-
laulude sõnade komplekt, hind 1 euro. Toimub Oriflame 
toodete soodusmüük.
Vajadusel info telefonil 527 8162.
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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
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Õunapuud alates16.20 EUR

Amplid alates10.90 EUR

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€

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Külasta meid!

SUVEKUUDEL

OLEME AVATUD E-R 8.00-17.00

Juulis ja augustis kauplus laupäeviti suletud

MÜÜA
3 MEETRIST
KÜTTEPUUD
koos transpordiga

Helistada 8-17

NB! Hinnad head
Kogused al 5tm

Tel 5900 0140

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €

TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

SUUR SOODUSMÜÜK 30%kuni
•Suurim valik •Kaup kohe kätte •Transpordivõimalus

Tel 32 71 533
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