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Aktiivselt elatud aastad 
hoiavad hinge noorena ja pü-
hivad peast masendusmõt-
teid, mis on igapäevaelus ker-
ged tulema.

Viimase aja moodne märk-
sõna on „aktiivne vananemi-
ne“, mida igaüks mõistab ise-
moodi, kuid mille laiem ees-
märk on kujundada vanane-
mist toetav keskkond ja pa-
randada vanemate inimeste 
igapäevast elukvaliteeti. 
Ideaalis peaksid vanemaeali-
sed tundma, et neid on ühis-
konda kaasatud, nad on ooda-
tud ühiskonnas kaasa rääki-
ma ja neil on võimalus õppi-
da, hobidega tegeleda ning 
töötada, kui nad seda vaid 
soovivad.

Tegelikus elus kohtame 
tihti käega löövat suhtumist, 
seda nii teiste ühiskonnaliik-
mete kui ka vanemaealiste 
endi poolt. Mõeldakse, et 
„Ah, mis nüüd mina“, kuid 
sellega lastakse liiga kergelt 
käest tegevusi, mis hoiaksid 
vaimu erksa ja keha trimmis.

Pensionileminek annab 
palju vaba aega, millest enne 
seda on pea alati puudus ol-
nud. Lõpuks ometi peaks ole-
ma aega elada iseendale, kuid 
vaid iga neljas pensionär leiab 
endale mõne aktiivse tegevu-
se väljapool kodu. Õppimine, 
jõukohane töö ja muu aktiiv-
ne tegevus vanemas eas aren-
dab vaimseid võimeid ning 

aitab säilitada kontrollitunnet 
elu üle. Neil, kel on tahtmist 
ühiskondlikus elus muret te-
gevatel teemadel kaasa rääki-
da, soovitan tulla poliitikasse.

Eestis üleüldiselt napib ea-
katele mõeldud klubisid ja te-
gevusi. Selles osas sõltub pal-
ju omavalitsusest ja kogukon-
nast, kes eakat ümbritsevad. 
Kui kogukond on aktiivne ja 
soodustab ühiseid tegevusi, 
on lihtsam teistega kaasa 
minna. Kui suhtumine on lei-
ge või koguni tõrjuv, sõltub 
inimese aktiivsus eelkõige te-
mast endast.

Vananemine ei alga loomu-
likult kuupäevast, mil pensio-
nile jäädakse. Bioloogiliselt 
vananeb inimene terve elu. 
Seejuures on tal võimalus ela-
da tervislikult ja loota pikale 
elueale või harrastada ebater-
vislikke eluviise ja tegeleda 
hilisemas elus nende tagajär-
gedega. Äärmiselt tähtis on, 
et töökeskkond toetaks ja 
soodustaks tervislike eluviisi-
de järgimist, mitte ei töötaks 
sellele vastu.

Riik ei saa inimese eest kõi-
ke ära teha, kuid mida enam 
pöörab ühiskond tähelepanu 
tervislikele eluviisidele, seda 
enam on lootust, et inimesed 
elavad keskmiselt kauem ja 
vajavad vanemas eas vähem 
arstiabi. Tervena panustavad 
inimesed omakorda enam rii-
ki ja ühiskonda.

Hea meel on, et eestlaste 
eluiga kasvab – naiste kesk-
mine oodatav eluiga ulatub 
82 aastani ja meestel 73 aasta-
ni. Mehed võiksid muidugi 
olla naistele kauem seltsiks, 
kuid üldiselt on eluea pikene-
mine märk sellest, et elu meie 
riigis läheb paremaks ja liigu-
me üha enam arenenud riiki-
de suunas.

Suurt muret seevastu teeb 
inimeste tervelt elatud aastate 
vähenemine, mis näitab, et 
pikem elujoon saavutatakse 
suuresti tänu arstiabi ja ravi-
mite tõhususe paranemisele. 
Poliitikauuringute läbiviija 
Praxise andmetel vähenes 
aastatel 2009-2016 tervelt 
elatud eluiga Eesti meestel 1,4 
ja naistel koguni kolm aastat 
– vastavalt 53,6 ja 56 eluaas-
tani. 

Üks on selge: mida aktiiv-
semad on eakad, seda enam 
saavad nad oma tegevustest 
tagasi elu- ja mõttejõudu. 
Eestimaa aga vajab terveid ja 
tublisid eakaid, kes vahel lau-
sa kreeni kiskuvat ühiskonda 
oma elutarkusega rikastaks.

Siret Kotka,
Riigikogu rahvastikukriisi 
lahendamise probleem-

komisjoni esimees

Krapsakas samm, pikem elu

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee
ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 6.07.2017. a:
Turg avatud iga päev! Laada 39

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind

Kartul kg 0,50

Värske kartul (Eesti) kg 2,50 3,00

Petersell kg 6,00 10,00

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 5,00

Värske punapeet tk 1,00

Küüslauk, värske kg 10,00 
Egiptus

10,00 Eesti

Värske kaalikas kg 2,50

Värske kurk (väike) kg 1,50 Poola 2,00 Eesti

Värske kurk (poolpikk), 
Eesti

kg 1,50

Värske hapukurk kg 5,00

Tomat kg 2,50-3,50 
Poola

3,80-4,50 
Eesti

Värske kapsas kg 1,50

Värske porgand punt 2,00

Lillkapsas kg 3,00

Suvikõrvits kg 2,50

Salat kg 4,00

Piparmünt ja meliss kg 10,00

Aedherned kg 6,00

Maasikad kg 3,50 Poola 5,00-6,00 
Eesti

Metsmaasikad kg 20,00

Vaarikad 250g karp 3,00 5,00

K u l t u u r m u s t i k a d 
(Hisp.)

kg 13,00

Murelid (Hisp.) kg 5,00

Kirsid (Hisp.) kg 3,50

Arbuus (Kreeka) kg 1,80

Värske mesi 700g purk 4,50

Värske räim kg 1,30

Toorpiim T, N, L kella 
10st

liiter 0,67

HINNAD RAKVERE TURUL

Avatud maasika- ja köögiviljaletid

Pipa

AedAA

M

Oleme puhkusel 10.-28. juuli.
Naaseme 31. juuli.

 
Esimene leht peale suvepuhkust ilmub 

4. augustil.

Sooja suve,



Kuulutaja reede, 7. juuli 2017 3UUDISED

Seoses uue elamura-
jooni rajamisega Rak-
vere Lennuvälja piir-
konda lammutatakse 
enne talve Lennuki 
tänaval asuvad garaa-
žid ning linnavalitsus 
palub inimestel hilje-
malt 1. septembriks 
isiklikud asjad sealt 
ära viia.

Liisi Kanna

Rakvere Linnavalitsus esi-
tas selle aasta veebruaris SAle 
Keskkonnainvesteeringute 
Keskus (KIK) taotluse pro-
jekti „Rakveres Lennuvälja 
piirkonnas asuvate militaar- 
ehitiste lammutamine 2. 
etapp“ finantseerimiseks. 
Juuni lõpus otsustas KIK pro-
jekti finantseerida.

Rakvere abilinnapea Rainer 
Miltop selgitas, et garaažid on 
tänases mõistes ebaseadusli-
kud ehitised, mis ei ole üheski 
registris ega kuulu kellelegi. 
„Garaažid on kasutusele võe-
tud pärast nõukogude armee 
lahkumist. Lennuki tänav 
kuulus sõjaväeosa alla, mis al-
gas raudteeülesõidu juurest ja 
kuhu tsiviilisikuid ei lastud. 
Sealsetes majades elasid sõja-
väelased. Pärast armee välju-

mist toimus linnas erastami-
ne ja sealset ala hakati korras-
tama,“ rääkis abilinnapea. 
„Inimesed said garaaže kasu-
tada, kuid ühtegi legaalset 
omandamist seal olnud ei 
ole.“

Projekti teostatakse Lennu-
ki tänava endise sõjaväelinna-
ku maa-ala detailplaneeringu 
alusel, mis kehtestati juba 
2005. aastal. Miltop selgitas, 
et sinna piirkonda on planee-
ritud uus elamu rajoon. „Pro-
jekti käigus tehakse plats 
puhtaks ja seal algab arendus. 
Tulevad teed, vesi ja kanali-
satsioon, elektriühendus jne.“

Rakvere linnavalitsuse 
keskkonnaspetsialist Riin 
Sikka lisas, et elamualade 
kõrvale rajatakse ka puh-
kealad. „Luuakse park-mets, 
mille juurde rajatavad puh-
kealad on üldkasutatavad, just 
piirkonna elanike jaoks.“

Sikka rääkis, et garaažide 
lammutamine on tegevuste 
teine etapp, eelmisel aastal 
lammutati samast meetmest 
saadud toetuse abil lennuvälja 
pool asunud suuremad hoo-
ned. „Praegu on garaažide lä-
heduses ka vanad varemed, 
mis samuti lammutatakse. 
Need on väga ohtlikud,“ lisas 
keskkonnaspetsialist.

Miltop tõstis esile ka garaa-
žide tuleohtlikkust. „Sel talvel 
toimus seal korduvalt tule-
kahjusid, Päästeamet on selle-

le ammu tähelepanu juhti-
nud. Ka politsei peab seal pi-
devalt patrulli pidama,“ nen-
tis abilinnapea. „Lisaks on 
osad garaažid lihtsalt prügi 
täis veetud.“

Just ohu ja seal aset leidvate 
nö hämarate tegevuste tõttu 
soovitakse lammutustöödega 
kiiresti valmis saada. „Taha-
me välistada töö pooleli jää-
mist ja kevadel jätkamist. 
Saaks platsi enne talve nii 
puhtaks, et ka korrarikkujatel 
seal enam midagi teha ei 
oleks.“

Ta rõhutas, et korrastus-
projekt algab septembrist. 
„Kohapeal toimunud ühisel 
kokkusaamisel garaaže kasu-
tavate inimestega lepiti kok-
ku, et 1. septembriks viiakse 
oma asjad garaažidest ära.“

Väljavõte 
detailplaneeringust.

 Allikas: Rakvere linnavalitsus

Lennuki tänava garaažid lammutatakseHaljala ja Rakvere 
jäävad eraldi 
valdadeks

Eile kinnitas valitsus vii-
mased otsused, mis lõpeta-
vad haldusreformi esimese 
etapi. Pärast sügisesi valimi-
si jätkavad kohalike omava-
litsuse üksustena teiste hul-
gas Vihula vallaga ühinenud 
Haljala vald ja Sõmeru valla-
ga ühinenud Rakvere vald. 
Otsuse kohaselt saavad eral-
diseisvate omavalitsustena 
jätkata ka Keila linn, Nõo 
vald ja Luunja vald.

Ühinemine viiakse lõpule 
Paldiski linna, Keila, Padise 
ja Vasalemma valla puhul, 
millest tekib Lääne-Harju 
vald ning Tähtvere vald lii-
detakse Tartu linnaga. Li-
saks kinnitas valitsus Seto-
maa valla moodustumise, 
kuid selle maakondlik kuu-
luvus otsustakse rahvaküsit-
lusega.

Peaminister Jüri Ratas 
märkis, et veebruaris oli va-
litsusel seadusest tulenev 
kohustus teha ühinemis-
suundade ettepanek kõigile 
104le omavalitsusele, kes ei 
täitnud kriteeriume. Ta li-
sas, et juba koalitsioonileppe 
koostamisel oli uue valitsus-
liidu seisukoht jätkata 
üliolulise reformiga, kuid 
teha seda mitte formaalselt 
üksnes elanikkonna kritee-
riumist lähtudes, vaid kaalu-
des iga ühendamisettepane-
kut eraldi.

Kuulutaja

Printech
Eristu unikaalse ja 
soodsa pinnakattega!

AS TOODE RAKVERE: 
TELEFON: 5530 004, 3225 403
Kauba 6A, Rakvere (Jaama 11 hoovis)

e-kiri: tiina@toode.ee 
www.toode.ee

2017. aasta jooksul AS Toode paigaldatud katustele TASUTA 1-aastane lisagarantii!
Tutvu tingimustega: http://www.toode.ee/jarelmaks/lhv-jarelmaks/ ja küsi nõu meie asjatundjalt.
* Järelmaksu pakub AS LHV Finance. Tutvu tingimustega müügikohas või http://www.toode.ee/jarelmaks/lhv-jarel-
maks/ ja küsi nõu meie asjatundjalt. Järelmaksu igakuise osamakse suurus on 37,91 € ja krediidi kulukuse määr on 
25,59% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba/teenuse maksumus 700 €, sissemakse 0%, krediidisumma 700 €, 
intress 19,9% jäägilt aastas (fi kseeritud), lepingutasu 19,9 €, järelmaksu periood 23 kuud, tasumine igakuiste 
annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 871,93 € ja tagasimaksete summa 871,93 €. 
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Lääne-Viru maava-
nem Marko Torm on 
seatud kohalike oma-
valitsuste valimistel 
Reformierakonna 
Rakvere linnapea-
kandidaadiks. Torm 
leiab, et maakonna 
tulevik oleneb üht-
sest arendustegevu-
sest ja seejuures on 
maakonna keskusel 
oluline roll.

Liisi Kanna

Kuidas te poliitikasse jõud-
site?

2006. aastal tulin erasekto-
rist Rakvere linna teenistus-
se, vastloodud ametiposit-
sioonile – sisekontrolöriks. 
Oli huvitav teatud süsteem 
nullist üles ehitada. Linna 
hallatavad asutused, persona-
lipoliitika, riigihanked, hal-
dusdokumentatsioon – kogu 
temaatika tuli üle käia.

Tahaks loota, et just tehtud 
töö tulemusel pakuti mulle 
2010. aastal abilinnapea koh-
ta. Kuna positsioon on polii-
tiline, pidin otsustama, kas 
see on minu jaoks ja kas Re-
formierakonna poliitiline 
suund mulle maailmavaateli-
selt sobib. Arusaamad kattu-
sid – liberaalne majanduspo-
liitika on minu jaoks sobilik.

Esimene periood ei olnud 
lihtne ja vahepeal olin üle ka-
he aasta avalikust sektorist 

eemal. Aga inimene on sot-
siaalne olevus ja grupikuulu-
vuse ning eneseteostuse soov 
tuli tagasi. 2013. aasta kohali-
ke valimiste eel kutsuti juba 
erakonna linnapeakandidaa-
diks. Tundsin, et on aeg taga-
si tulla. Aasta panustasin 
Rakvere linnavolikogu esi-
mehena ja seejärel tehti oota-
matult ettepanek maavanema 
positsioonile asumiseks.

Oma töökogemuse põhjal, 
kuidas hindate maavalitsus-
te sulgemist?

Ühest küljest, kui ümber-
ringi kõik muutub – omava-
litsusi jääb vähemaks, maksu-
maksjaid jääb vähemaks, sa-
mas ootused pidevalt suure-
nevad – ei saa me jääda muu-
tumatuks. Kümnekonna aasta 
vältel on riik liikunud selles 
suunas, et maavalitsuste po-
sitsioon on oluliselt vähene-
nud.

Samas, kas just sellisel kujul 
ja sellisel ajal pidi institut-
siooni lõpetamine aset leid-
ma? Minu hinnangul oleks 
olnud lihtsam, kui selleks 
oleks jäänud poole aasta või 
aasta võrra pikem periood. 
Lihtsam seepärast, et sellesse 
sügisesse jääb palju suuri re-
forme. Loodan, et ümbekor-
raldused kohalikke inimesi 
igapäevaselt ei mõjuta, aga 
usun, et saab olema närvili-
sust ja teadmatust – omavalit-
sustele tuleb ülesandeid juur-
de, liitude funktsioon on sel-
gusetu, rahastusküsimused 
on lõplikult kokku leppimata. 
On oht, et palju kompetentsi 

Marko Torm: tulevikusuunaks on 
ühe omavalitsusega maakond

Maavanem Marko Torm jagamas võidutuld 2017. aasta 
maakaitsepäeval Rakvere keskväljakul. 

Foto: Ain Liiva

kaob koondatavate inimeste 
näol ära, sest professioon 
kaob kiiresti. Loodan, teised 
asutused n-ö nopivad meie 
maja inimesed üles, sest ega 
regionaalse tasandi kadumi-
sega ülesannete hulk kusagile 
ära kao.

Samas on ka mõistlik, et 
ametnike hulk väheneb. Kü-
simus on, kui õhukeseks me 
saame riigi muuta? Kõige 
suurem küsimärk on, milline 
saab olema riigi esindatus 
maakondades. Maavalitsus ei 
võrdu maakonnaga, aga on 
selge, et mida rohkem maa-

kondlikke institutsioone ära 
kaob, seda enam on põhjust 
küsida – mis maakonda defi-
neerib?

Millised on meie maakonna 
suurimad väljakutsed ?

Arvan, et meie võimekus 
sõltub sellest, kas maakonna 
omavalitsusjuhid suudavad 
veelgi rohkem arendustege-
vustes kokku leppida. Usun, 
et enamus vallajuhte saab te-
gelikult aru, et haldusjaotuse 
osas on tulevikusuunaks Lää-
ne-Virumaa kui üks omava-
litsus. Haldusreformi osas 

oleks riik võinud olla jõuli-
sem ja öelda, et haldusjaotus 
tuleb selline: Lääne-Virumaa 
üks omavalitsus. Kunagi 
jõuame ikkagi sinnamaani, 
küsimus on, kui palju aastaid 
selleks aega läheb ja kui palju 
raha kulutatakse.

Arvan, et see on paratama-
tu, kui tahame maakonda 
võimekalt vedada. Alati jää-
vad keskus-tagamaa konflik-
tid, aga me ei ole nii rikkad, et 
igal pool ujulaid, raamatuko-
gusid, kultuurikeskuseid jne 
üleval pidada. Üks väga oluli-
ne suund on paindlik ja sujuv 
ühistransport. Kui me taha-
me kvaliteetseid teenuseid, 
siis peame aru saama, et kes-
kuses asuvate teenuste tarbija 
ei ole mitte ainult Rakvere 
linna elanik, vaid lääne-viru-
maalane.

Maakonnakeskusest rääki-
des, olete tulevastel valimis-
tel Rakvere linnapeakandi-
daat. Kui kergelt see otsus 
tuli?

Mõjutas kindlasti see, et 
Vabariigi Valitsus tegi otsuse 
maavalitsused aasta lõpu sei-
suga likvideerida. Kui selleks 
oleks jäänud pikem periood, 
siis ma ei oleks oma mees-
konda sellisel kujul jätnud. 
Oleksin kandideerinud voli-
kokku, aga mitte linnapea-
kandidaadina.

Oktoobriks käib maavalit-
suses ettevalmistus tegevuste 
lõpetamiseks ja üleandmiseks, 
kõik sisulised otsused on teh-
tud. Kui peaksin uuele ameti-
postile minema, siis võib mi-

nisteerium määrata kohuse-
täitja või ka kaheks kuuks uue 
maavanema. Toetan seda va-
rianti, et valitaks kohusetäitja 
oma maja töötajate hulgast. 
Nad on kompetentsed ja selle 
pärast ma ei muretse. Eks iga-
üks tunneb, kus on tema ene-
seteostuse koht ja mina tun-
nen, et mul on Rakvere lin-
nale veel küllaga anda. Olen 
tippvormis.

Senisel positsioonil oled te-
gutsenud kogu maakonna 
hüvanguks, kas linnapea 
ametis vaid ühe omavalitsu-
se huvide eest seismine ei te-
kitaks sisemist konflikti?

Palju oleneb sellest, kui si-
suline hakkab uute omavalit-
suste koostöö olema. Kui 
kokku saab lepitud üks maa-
kond-üks omavalitsus suund, 
siis ma arvan, et konflikti ei 
teki. Kui esindan Rakvere 
linna, siis võitlen loomulikult 
linna nimel, aga tahaksin 
mõelda, et ühtlasi võitlen ko-
gu maakonna nimel.

Maavanemana õppisin nä-
gema asju nö kapi otsast. Ar-
van, et mida tugevamalt tao-
me Rakvere trummi, seda 
rohkem võidab kogu maa-
kond. Kui vaadata näiteks tu-
rismivaldkonda, siis välismaal 
turundame Lääne-Virumaad 
Suur-Rakverena, mille alla 
kuulub linn ning umbes 45 
kilomeetri raadiusse jääv – 
tuhamäed, Viru folk, mõisa-
kultuur jne. Peame tugevaid 
brände võimendama, nii on 
võimalik toetada kogu maa-
konda.

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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Nii põhjaliku ettevalmistu-
se ja politseipoolse nähtava 
kohalolekuga kui tänavu, pole 
tõenäoliselt ühtki laulu- ja 
tantsupidu varem peetud. 
Praeguseks on selge, et sünd-
mus kulges politsei jaoks eri-
liste vahejuhtumiteta. Inime-
sed märkasid, et majade ka-
tustel olid snaiprid, teed be-
toonblokkidega tõkestatud ja 
valmisolek oli väga kõrge.

Laulupidu turvas üle Eesti 
kokku 130 korrakaitsjat, seal-
hulgas Ida prefektuurist 10 
kadetti. Lisaks olid välja too-
dud relvastatud kiirreageeri-
jad ja erariides kriminaalpo-
litseinikud. Reageerimisval-
mis oli ka eriüksus K-ko-
mando.

Noorte laulu- ja tantsupeo 
politseilise tegevuse eest vas-
tutava politseijuhi Kaido 
Saarniidu sõnul algasid ette-
valmistused juba kaks kuud 
tagasi. Kuigi Eestis ohuhin-
nangut tõstetud ei ole, võeti 
plaani koostamisel ja turvali-
suse tagamisel arvesse maail-
mas toimuvat. Ettevalmistus-
se olid kaasatud politseinikud 
erinevatest struktuuridest, 
kelle seas oli ametnikke, kes 
olid kontaktis välismaa kol-
leegidega. Nad vahetasid infot 
ja seda kasutati hiljem polit-
seilise turvataktika väljatöö-
tamisel.

Saarniidu sõnul oli politsei 
poole pealt tegemist eelkõige 
ennetava meetme ja heidutu-

Betoonplokid ja liikluskaos – suurüritus läks korda

Viiekilomeetrine rongkäigu marsruut ääristati ristmikel 
kraanade, päästeautode ja betoonplokkidega. 

Foto: Helvis Milvaste

sega, et anda osalejatele ja kü-
lalistele turvatunne ning hoi-
da eemale pahade mõtetega 
inimesed.

Viiekilomeetrine rongkäi-
gu marsruut ääristati ristmi-
kel kraanade, päästeautode ja 
betoonplokkidega. Kolme-
tonniseid plokke oli peo 
rongkäigu marsruudil kokku 
umbes paarsada.

Politsei oli mõelnud isegi 
evakuatsioonimarsruudi pea-
le - varutee Estonia puiesteelt 
läbi Kadrioru lauluväljakuni. 
See oleks läinud käiku juhul, 
kui põhiteel juhtunuks mõni 
olmeõnnetus: lõhkenud toru 

või puhkenud korteripõleng. 
Varutrassi oleks kasutatud 
koheselt ka siis, kui rongkäi-
ku oleks rünnatud. Seda õn-
neks siiski tarvis ei läinud.

Politseil oli lisaks Pärnu 
maanteel asuvale põhistaabile 
üles pandud veel ka kolm li-
sastaapi, muu hulgas lauluväl-
jakul, kus põhirõhk oli pom-
mikontrollil. Staapidest jälgiti 
rongkäiku ning koordineeriti 
politseinike tegevust.

Päris vahejuhtumiteta üri-
tus siiski ei kulgenud. „Väik-
semaid vahejuhtumeid oli, 
aga need polnud seotud rong-
käiguga, vaid pigem politsei 

igapäevatööga – joobes isi-
kud, avaliku korra rikkumi-
sed ja kindlasti liiklusummi-
kud, millede lahti harutamisel 
vajati politseinike sekkumist,“ 
rääkis Saarniit. 

Pidu sai ilusti peetud, kuid 
tõrvana meepotis oli peojärg-
ne liikluskaos, mille põhjusta-
sid suures osas üle Eesti koha-
le sõitnud pidulised. Sõidu-
keid pargiti keelualadesse ja 
nii, nagu parasjagu juhtus. 
Ümbruskonnas lülitati välja 
valgusfoorid ja liiklust asusid 
lahti harutama reguleerijad, 
kes vaheldumisi jalakäijaid ja 
sõidukeid läbi lasid. Autode 
rivid venisid kohati kilomeet-
rite pikkuseks ja juhtidel tuli 
kannatust varuda, et sihtkoh-
ta jõuda. Saarniit tunnistas, et 
politsei nägi ummikute ja 
parkimisprobleemide tekki-
mist ette ja selleks oldi valmis.

Peale esimesi analüüse tuli 
politseijuhi sõnul kohe välja 
paar asja, mida oleks saanud 
paremini teha, kuid see puu-
dutab pigem politseitöö köö-
gipoolt. Kui kogu polit-
seioperatsiooni kokku võtta, 
andis Saarniit politseinikele 
hindeks neli pluss. „Täiesti 
rahul ei saa kunagi olla, sest 
siis kaob ka valvsus. Alati 
saab paremini ja eks igast üri-
tusest on midagi õppida,“ üt-
les politseijuht lõpetuseks.

Kaius Mölder

Pedofi ili kerge saak asub internetis
Aeg-ajalt leiab avalikkuses kõlapinda pedofiilia teema, kui 

politsei otsib mõne lapseahistaja ohvreid või mõni paadunud 
pedofiil vanglamüüride vahele saadetakse. Paljud episoodid 
jäävad aga politsei eest varjatuks.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Rait Pikaro sõnul on 
seksuaalkuritegude hulk murettekitav. „Mullu registreeriti 
Eestis natuke alla viiesaja seksuaalkuriteo, millest lausa 89 
protsenti pandi toime alaealiste vastu,“ rääkis Pikaro. Peaaegu 
pooltel juhtudel pandi kuritegu toime elektrooniliste andme-
kandjate vahendusel või veebikeskkonnas.

Euroopa politseiorganisatsiooni Europol küberkuritegevuse 
keskuse eestvedamisel viidi nädalapäevad tagasi läbi kampaa-
nia „Ütle EI“, mis keskendus internetis alaealiste vastu toime-
pandud seksuaalkuritegudele. Kampaania raames valmisid 
mitmes liikmesriigi keeles ennetusvideod, tõstmaks alaealiste 
teadlikkust ohtudest. Europoli andmetel pannakse üha enam 
laste vastu suunatud seksuaalse ärakasutamise juhtumeid toi-
me just veebikeskkonnas ning tõusnud on sunni ja väljapressi-
misega seotud kuriteod.

„Üldjuhul otsivad kurjategijad kontakti alaealisega, et sek-
suaalse sisuga materjali neilt välja meelitada. Sageli kasutatakse 
vale identiteeti ja luuakse petlik profiil,“ täpsustas Pikaro. Usal-
dusliku suhte loomiseks saadetakse romantilise alatooniga 
tekste, meelitatakse alusetute lubadustega ja veendakse noort 
end pesus või alasti pildistama või filmima. Kui materjal käes, 
järgneb hirmutamine delikaatse teabe avalikustamisega uue 
materjali saamiseks.

„Järgneda võib kohtumine või raha väljapressimine, mille ta-
ga võivad olla organiseeritud kuritegelikud grupid. Rahalise 
kahju kõrval on palju suurem emotsionaalne kahju, mida ala-
ealine kogeb. Häbitunne ja usalduse kaotus võivad jätta jälje pi-
kaks ajaks,“ lisas Pikaro.

Aeg on näidanud, et paljud pedofiilid pöörduvad pärast 
vanglast vabanemist vanale rajale tagasi, kuigi trellide taga ol-
les peavad nad läbima sotsiaalprogramme, mis peaks halvast 
harjumusest vabastama. Osades riikides on selleks, et avalikkus 
vabanenud pedofiilide kohta infot saaks, seatud sisse vastavad 
andmebaasid. Pikaro sõnul vajab see kaalumist, kuid tuleb ar-
vestada, kas kasu asemel ei sünni hoopiski kahju - kättemak-
suaktsioone ja muid probleeme. Samas kinnitab Pikaro, et po-
litseil on kõik pedofiilid teada ja kui midagi peaks juhtuma, siis 
tegeleb politsei sellega esmajärjekorras.

Kaius Mölder
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• Otsime abitöölist eramajja 
(välitöö). Tel 517 6420

•  Me t a l l i e t t e v õ t e  Vä i k e -
Maarjas otsib oma meeskonda 
keevitajaid ja montaažitöölisi. 
Info telefonilt 502 9342

• KÜ Kunda Koidu 69 võtab 
tööle majahoidja. Info tel 557 
8682

• Otsin ehitajat Tõrmasse maja 
renoveerimiseks (elekter, sise- 
ja välisviimistlus, san. tööd). 
Tel 512 2025

•  V a j a t a k s e  k o r t e r i 
remonditööde tegijat Tapa 
linnas. Tel 511 0478

• Vajan lapsehoidjat 3aastasele 
poisile alates kella 15-16 õhtul 
kuni 19-20 Rakveres. Tasu 2 €/
tund. Tel 513 0783

• Ettevõte otsib oma meeskonda 
o s ku s t e  ja  k o g e mu s t e ga 
tänavakivide paigaldajaid. 
Tööde teostamise piirkond on 
üle Eesti. Tel: +372 53 477 840

• USS Security Eesti pakub 
t ö ö d  L ä ä n e -V i r u m a a 
piirkonna turvatöötajale, 
kelle tööülesanneteks on 
turvalisuse ja hea teeninduse 
tagamine kaubandus- ja 
esindusobjektil. Pakume 
tööalast väljaõpet, stabiilset 
tööd. Tööaeg on paindlik, 
mis sisaldab nii päevaseid 
kui öiseid vahetusi. Kõigile 
meie töötajatele laieneb 
igakuine spordisoodustus. 
Lisainfo tel 5558 0057; 5306 
0946 või tule kohale Võidu 3, 
Rakvere E-R 9 – 16, e-post: 
tiit.kivimagi@uss.ee

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• 42aastane mees otsib tööd. 
Tel 5639 9623

•  K o g e m u s t e g a  j a 
kohusetundlik majahoidja-
kojamees soovib leida tööd. 
Tel 5565 4047

• Otsin tööd andmesisestajana, 
mida oleks võimalik teostada 
k o d u s .  O l e n  t ö ö t a n u d 
pearaamatupidaja abina, 
andmesisestajana, juhataja 
a s s i s t e n d i n a .  K o n t a k t 
mebelland@gmail.com

• Soome fi rma pakub tööd 
kogenud katuseehitaja-
tele. Töökoht on Soomes 
Uusimaa piirkonnas. Tegija 
mehe palk on korralik ja 
vastab Soome ehitusala tin-
gimustele. Lisainfo telefonil 
+372 5816 9972 või saada 
CV e-postile kattotiimi@
kattotiimi.fi 

• Kogemustega ehituspuusepad 
ja katuste ehitajad saavad kohe-
selt tööd. Sobib ka 2-3meheline 
brigaad. Info 527 8191
• Vajatakse C-kat. autojuhti 
üheks kuuks Tapale. Tel 5549 
113

• Pakume tööd ketassae ope-
raatorile. Tel 504 5632

• Ettevõte pakub tööd C- kat. 
autojuhile (kraanaga veoau-
to). Tel 5554 7177

LOE INTERNETIS

WWW.KUULUTAJA.EE

Rakvere teater
ootab osalejaid 
kunstikonkursile

SA Rakvere Teatrimaja 
kuulutab välja kino ja 
proovisaali hoone välis-
ruumi kunstikonkursi.

Konkursi eesmärk on 
leida sobivaim kunstiteose 
ideelahendus, mille teosta-
mise tulemusena paigalda-
takse SA Rakvere Teatri-
maja kinnistule (Kreutz-
waldi 2, 2a või 2b) sobi-
vaim kunstiteos. Tellija 
soovib jätta teose liigi ja 
vormi võimalikult vabaks.

Pärast võitja väljaselgita-
mist viib sihtasutus läbi 
väljakuulutamiseta läbirää-
kimistega hankemenetluse, 
et sõlmida võidutöö auto-
ri(te)ga leping teose telli-
miseks ja paigaldamiseks 
summas 11 800 eurot, mil-
les sisaldub ka autoritasu. 
Auhinnafondi suurus on 
kokku 800 eurot. Esimese 
koha saanud kavandi eest 
preemiat ei maksta, vaid 
see sisaldub võitjaga sõlmi-
tava hankelepingu maksu-
muses. Teise ja kolmanda 
koha auhinna suurused on 
vastavalt 500 ja 300 eurot.

Osalemistaotluste ja ka-
vandite esitamise tähtaeg 
on 1. september kell 11. 
Konkursi võistlusjuhendi 
leiate SA Rakvere Teatri-
maja kodulehelt.

Kuulutaja



Kuulutaja reede, 7. juuli 2017 TÖÖ/KOOLITUS 7

RAKVERE KUNGLA LASTEAED
kuulutab välja konkursi

kohale alates 15. augustist 2017

Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja
motivatsioonikiri esitada kuni 17. juulini 2017 aadressil Kungla 5a

44308 Rakvere või e-postiga kunglalasteaed@gmail.com.

LOGOPEEDI ja
LASTEAIAÕPETAJA Kas Sulle meeldib kirjutada?

Kas Sind huvitab, mis maailmas toimub?
Kas tahad lisaraha teenida?

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

AS Hoolekandeteenused võtab Imastu
Kool-Kodusse tööle KOKA ABILISE,
kelle peamisteks ülesanneteks on toiduainete ettevalmistamine, toidu
serveerimine ja toiduõude, köögitarvikute ning tööpindade ja -ruumide
korrashoiu ja puhtuse tagamine.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on põhiharidus, armastad puhtust ja
korda, oled aus ja täpne, oskad käidelda toidutooret ja toitu ning Sul on
kehtiv tervisetõend.

Töö toimub graafiku alusel, tööpäev algab kell 7.00 ja lõppeb kell 18.00

Palume saata oma CV e-postile ivika.viil@hoolekandeteenused.ee
märgusõnaga„koka abiline“. Lisainfot tööpäeviti tel 5194 7362.

Aaspere Agro OÜ Lääne-Virumaal otsib uude robotfarmi

Töötajalt eeldame algtasemel arvutioskust ja head
töötahet. Meiepoolselt pakume konkurentsivõimelist

palka ja korteri võimalust.

OPERAATORIT ja
NOORKARJA TALITAJAT

Tel 5757 0088

IT ERIALADE ÕPETAJAT!
Tööülesanded:

Nõudmised kandidaadile:

Kasuks tuleb:

Omalt poolt pakume:

õppekava täitmine ja õppekvaliteedi
tagamine, õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine,
õpilaste juhendamine, tema arengu ja motivatsiooni
toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning
tagasiside andmine.

eeldame, et kandidaadil on IT
alane töökogemus ettevõttes, hea suhtlemis- ja
meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus
tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus.

võimalust asuda omandama
õpetaja kvalifikatsiooni, kaasaegset töökeskkonda, erialast
täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi.

Tööle asumise aeg: Tööaeg:
Asukoht: Kontaktisik:
Aadress:

21.08.2017 täistööaeg
Rakvere Raili Sirgmets
Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  3295033
Avaldus ja CV saata e-posti aadressile

kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 06.08.2017

Rakvere Ametikool
ootab oma kollektiivi

PAGARI- JA KONDIITRITEHNOLOOGIA
ÕPETAJAT!

Tööülesanded:

Nõudmised kandidaadile:

Kasuks tuleb:
Omalt poolt pakume:

õppekava täitmine ja õppekvaliteedi
tagamine, õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine,
õpilaste juhendamine, tema arengu ja motivatsiooni
toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning
tagasiside andmine.

eeldame, et kandidaadil on
pagari või kondiitri töö kogemus ettevõttes, hea arvuti
kasutamise oskus, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus,
algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete
täitmisel, pingetaluvus.

kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus.
võimalust asuda omandama

õpetaja kvalifikatsiooni, kaasaegset töökeskkonda, erialast
täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi.

Tööle asumise aeg: Tööaeg:
Asukoht: Kontaktisik:
Aadress:

21.08.2017 täistööaeg
Rakvere Raili Sirgmets
Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  3295033
Avaldus ja CV saata e-posti aadressile

kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 06.08.2017

Rakvere Ametikool
ootab oma kollektiivi

Tööd saab

• erinevate kalaliikide töötlemine
• kala ettevalmistamine müügiks

• täpsus, ausus, kohusetundlikkus
• eelnev töökogemus tuleb kasuks

• tööalast väljaõpet
• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd

Pakutav töökoht asub Aldar Marketi Lilleoru
kaupluses, aadressil Tartu tn. 55 Rakveres. CV saata
juhataja.lilleoru@aldar.ee Info tel. 55567391
Tööaeg esmaspäevast reedeni kella 8.00-16.30

KALAMEISTER
Töö kirjeldus

Nõudmised kandidaadile

Ettevõte pakub

Lisainfo

Tööd saab

• liha vastuvõtt
• liha ettevalmistamine müügiks

• täpsus, ausus, kohusetundlikkus
• eelnev töökogemus

• tööalast väljaõpet kohapeal
• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd

Pakutav töökoht asub Aldar Marketi Lilleoru
kaupluses, aadressil Tartu tn. 55 Rakveres. CV saata
juhataja.lilleoru@aldar.ee Info tel. 55567391

LIHAMEISTER
Töö kirjeldus

Nõudmised kandidaadile

Ettevõte pakub

Lisainfo

Scanmet OÜ on 1999. aastal loodud metallide mehaanilise lihvimise ja
poleerimisega tegelev allhankeettevõte.
Alates asutamisest on ettevõtte eesmärgiks olnud oma klientidele metallide
pinnatöötlusega seonduvate kvaliteetsete teenuste pakkumine.

Seoses ettevõtte laienemisega Lääne-Virumaale
otsime oma meeskonda tublisid, positiivseid
metallitööala spetsialiste.

Meeskonda ootame:

Meie pakume:

CNC metallitööpinkide operaator
Roostevaba metallide TIG keevitaja

Kaasaegseid töötingimusi
Stabiilset töökohta
Konkurentsivõimelist töötasu
Arenemisvõimalusi

Kandideerimiseks saada oma CV meiliaadressile:
kalev@scanmet.ee
Mob.: +372 534 00779

- lehetöötlus CNC stantspingiga

- painutustöid CNC painutuspingiga

- keevitustöid TIG tehnoloogial

Aadressil Tööstuspargi põik 3, 46601 Vinni alevik, Lääne-Virumaa
Kontakt: juri@scanmet.ee Mob: +372 504 2133

ALATES AUGUSTIST 2017 PAKUME ROOSTEVABAST
TERASEST MATERJALIDELE ALLHANKETÖID:

Kursus toimub Rakvere, Niine tn 4 www.juusuauto.ee

tel. 516 0930, juusu.auto@mail.ee
(endine Nurga Äri).

Kindlasti registreeruda

Järgmine B-kat
kursus algab

12.07 kell 17.00

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•

algab 8.07 kell 10.00

• algab 7.08 kell 18.00

• algab 12.07 kell 18.00

• algab 8.08 kell 18.00

• algab 8.08 kell 18.00

• rent eksamiks

Veoauto-, takso- ja bussijuhi ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

T-kategooria sõiduki

(35 ja 70h)

(buss)

(traktor)

(e-õpe)

(traktor)

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat 14.07 ja 03.08
B-kat e-õpe 14.07 ja 26.07

Esmaabi koolitus 14.07 ja 29.07
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!
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Sven Hõbemägi tervisenurkgg

MÜÜT VÕI TÕDE 
TOITUMISES?

S eekordses loos kirju-
tan toitumisega seotud 
laialdaselt levivatest 

väidetest – kas ja kuivõrd 
need tõele vastavad?

Hommikusööki vahele 
jättes võtab kaalust 
kiiresti alla

Hommikul vajab organism 
kiiresti toidusüsivesikuid, na-
gu pudru, müsli, leib või kuk-
lid. Süsivesikuid on vaja sel-
leks, et maks ei peaks hakka-
ma hommikul glükoosi 
(energiat) tootma. Nimelt ei 
ole inimese organismis pika-
ajalisi süsivesikute tagavara-
sid ning ka maksa glükogee-
nivarud (süsivesik, mis talle-
tatakse lihastes ja maksas) on 
hommikuks üsna tühjad.

Päevas võiks olla neli kuni 
viis toidukorda, iga nelja-viie 
tunni järgi põhitoidukorrad – 
hommiku-, lõuna- ja õhtu-
söök - ning neid toetavad 
väiksemad vahepalad. Toit 
peab olema tasakaalus, mit-
mekülgne, täisväärtuslik, vä-
he töödeldud ja arvestada tu-
leb päevase energiavajaduse-
ga. Tähtis on ka füüsiline ak-
tiivsus. Toidukordi vahele 
jättes viime organismi n-ö. 
säästurežiimile, mille tulemu-
sena on energiavõlg järgmisel 
toitumiskorral juba nii suur, 
et sööme korraga liiga palju ja 
organism ei suuda korraga nii 
palju energiat ära kulutada. 
Tihedamad ja väiksemates 
kogustes toidukorrad anna-
vad organismile pidevalt va-
jalikke toitaineid, hoides ve-
resuhkru organismis ühtlase-
na terve päeva vältel.

Söömine peale 
kella 18 teeb paksuks

Paar tundi enne magama-
minekut ei tohiks olla väga 
suurt toidukorda. Kui päeva-
ne toiduga saadud energia-
hulk ja kulutused vastavad 
eesmärkidele, siis võib/peab 
sööma ka peale kella 18, kuid 
peab teadma mida ja mis ko-
guses tarbida. Mõnikord võib 
kerge vahepala, näiteks õun, 
enne magamaminekut und 

toetada.

Kartul teeb paksuks
Pole tõestust, et kartul, mis 

on tervislikult valmistatud, 
põhjustaks kaalutõusu. Näi-
teks kooritud keedukartuli 
energiasisaldus 100g kohta 
on vaid 76 kcal. Samuti on 
kartul kõrge bioloogilise 
väärtusega valguallikas, sisal-
dades kõiki asendamatuid 
aminohappeid, mida orga-
nism ise ei suuda sünteesida. 
Kartul sisaldab ka märkimis-
väärses koguses vitamiine na-
gu C, mitmed B rühma vita-
miinid ja A vitamiin ning mi-
neraalaineid nagu K, P, Mg, 
Ca, Fe ja Na.

Tuleks hoopis jälgida, mida 
kartuli kõrvale süüakse (kast-
med, majonees jms) ja juuak-
se (karastusjoogid jms), kas 
kartuleid praetakse ning mil-
lal kartulit süüakse ja millistes 
kogustes. Kuna kartul on siis-
ki süsivesikute rikas, siis 
võiks kartulit tarbida päeva 
esimesel poolel, õhtusöögi 
osana sobivad paremini tei-
sed köögiviljad, mis ei ole nii 
energiarikkad. Kui kehakaalu 
soovitakse langetada, siis on 
lõppkokkuvõttes ikkagi oluli-
ne toiduga saadava energia ja 
päevas kulutatud energia su-
he - peab tekkima piisav 
energiadefitsiit.

Seega, kehakaalu tõusus ai-
nult kartulit süüdistada on 
alusetu ja kartuli menüüst 
väljajätmine põhjendamatu. 
Olulised pole mitte teatud 
toitude tarbimine või mitte 
tarbimine, vaid söödava toidu 
kalorsus ja kogused. Mainida 
võiks sedagi, et kartul sobib 
ka allergikutele, kuna aller-
giat kartuli vastu esineb väga 
harva.

Hamburger on rämps-
toit, mida ei tohi süüa

Iga toit, mis sisaldab palju 
suhkrut, rasva, soola ja lisaai-
neid, kuid vähe vitamiine 
ning mineraalaineid, muutub 
tihti süües „rämpstoiduks“. 
Mõni harv hamburger muu 
toidu vahele ei ole veel 

Minu artiklite sarja kevad-suvine tsükkel on jõudnud lõpusirge-
le ja tänan kõiki, kes oma mõtteid ja tagasisidet on jaganud. Tänu 
teile sain kirjutada teemadel, mis usun, aitasid paljusid oma 
eesmärkidele lähemale jõuda. Jäta siis meelde, et esmalt püstita ees-
märk ja mõtle, kas see on realistlik. Seejärel vaata, millises seisus 
oled, lase vajadusel teha analüüsid ja asu teele. Kui hätta jääd, 
konsulteeri kindlasti kompetentse treeneriga. Nii toitumise kui 
treeningute osas ole järjekindel, ära anna alla ja usu endasse.

Soovin sulle ilusat suve ja ära unusta ka liikumist - uju, matka 
või leia endale mõni muu meeldiv tegevus, mis mõjuks hästi nii 
kehale kui vaimule. Kui sul tekib muresid või küsimusi, siis olen 
kättesaadav postiaadressi sven.hobemagi@mail.ee või võta minuga 
ühendust Facebooki lehe kaudu „Sven Hõbemägi treeningud“. 

Olge mõnusad ja kohtumiseni sügisel!

„rämpstoit“, eriti kui see ise 
valmistada. Suuremaks ohuks 
on hoopis hamburgerieinega 
kaasnevad friikartulid ja ka-
rastusjook. Näiteks on 0,5 
liitris Coca-Colas umbes 53-
54 grammi suhkrut, mis on 
umbes 11 teelusikatäit.

Piimatooted 
teevad paksuks

Mitte konkreetne toiduaine 
ei tee paksus, vaid see, et saa-
me toiduga pidevalt rohkem 
kaloreid, kui ära kulutame. 
Piimatoodete nii nagu ka teis-
te toiduainete osas tuleb tea-
da, et neid tuleks tarbida 
mõõdukalt ja vastavalt oma 
eesmärgile. Piimatooted on 
heaks allikaks täisväärtusliku-
le valgule, mineraalainetele 
(kaltsium, magneesium) ja vi-
tamiinidele (D, B). Soovitav 
on tarbida piimatooteid või-
malikult „puhtalt“, näiteks 
maitsestamata jogurtit, kodu-
juustu, keefirit jms.

Mune ei tohi süüa, kuna 
need sisaldavad palju 
kolesterooli

Mitmed uuringud on tões-
tanud, et kui inimesel pole ju-
ba varem kõrget vere koleste-
roolitaset, siis munade söö-
mine seda ei tõsta. Samuti ei 
ole leitud seoseid südamehai-
guste tõusuga. Kolesterool on 
vajalik aine, mida toodab 
maks ja seda on vaja näiteks 
suguhormoonide ning rakku-
de arenguks ja tööks. Munad 
ei tõsta nn. halva kolesterooli 
taset, vaid mõjutavad hea ko-
lesterooli taset. Samuti on 
munas nn. halva toime vas-
tast ainet - letsitiini - mitu 
korda rohkem kui koleste-
rooli. Munas on ka tasakaalus 
küllastumata ja küllastunud 
rasvhapped, sisaldades rikka-
likult vitamiine (A, D, B rüh-
ma vitamiine), kaltsiumit, 
naatriumit, magneesiumit, 
joodi, tsinki jne. Munavalk 
on ka väga kõrge toiteväärtu-
sega, hoides kõhu kauem täis.

Rasv teeb paksuks, tark 
on süüa light-tooteid

Normaalseks elutegevuseks 
vajame nii küllastunud kui ka 
küllastamata rasvhappeid. 
Rasvadel on oluline roll häda-
vajalike vitamiinide imendu-
miseks ning hormoonide 
normaalseks tööks. Kui rasvu 
täielikult vältida, siis tekib 
jõuetus, suurem magusaisu, 
naha kuivamine, küünte, 
juuste haprus jne. Piirata 
(mitte täielikult ära jätta) tu-
leks vaid küllastunud rasvha-
pete söömist, mida saab ena-
masti loomsetest toitudest. 
Eelistada tuleb häid ehk taim-
seid rasvu ja õlisid.

Light-tooteid võib vahete-
vahel süüa, kuid rasvapuudu-
sest tingitult hakkab nende 
pikaajalisel tarbimisel ve-
resoonte sisekiht tasapisi kao-
tama normaalset talitlust. Tä-
hele tuleb panna ka seda, et 
madala rasvasisaldusega toi-
duained võivad sisaldada suu-
res koguses suhkrut ja lisaai-
neid.

Pähklid on tervislikud ja 
neid võib süüa nii palju 
kui jaksad

Pähklid on hea vahepala, 
sest need sisaldavad ajule va-
jalikke mineraalaineid nagu 
magneesium, kaalium, kalt-
siumi ja E vitamiin. Peaaegu 
kõik pähklisordid sisaldavad 
häid ehk küllastamata rasv-
happeid, kuid nende usin 
söömine, nagu ka ühegi teise 
toidu liigsöömine, pole tervi-
sele kasulik. Ettevaatlik tuleb 
olla ka soolapählitega, mis 
nagu nimigi ütleb, sisaldavad 
suures koguses soola.

Kunstlikud magusained 
kaalu ei tõsta

Kunstlikud magusained pe-
tavad meie aju, ärritades 
maitseretseptoreid. Kui selle-
le ei järgne toitu, tekib nälja-
tunne, mille tõttu süüakse 
hiljem suhkrurikkaid toitai-
neid märkamatult juurde ja 
tekib n-ö. surnud ring.

Taimetoitlus on 
tervisele kasulik

Siinkohal võtan aluseks ini-
mese, kes tõesti ainult ja järje-
pidevalt toitub vaid taimsest 
toidust ning on loobunud ka 
piimasaadustest ja munast. 
Taimsed toidud on menüüs 
vajalikud, kuid ainult neist 
toitudes võib tekkida mõnede 
oluliste aminohapete ja vita-
miinide puudus. Näiteks 
D-vitamiini saab inimene 
enamjaolt kala- ja piimatoo-
detest. Taimetoitlastel võib 
tekkida probleeme ka mine-
raalainete saamisega, nagu 
kaltsium, raud, jood jne. Kui 
taimetoitlane on ka füüsiliselt 
aktiivne, siis võib tal tekkida 
raskusi energia kättesaamisel, 
mis omakorda ei pruugi viia 
parimate tulemusteni, tekib 
stress ja motivatsioon võib 
kaduda. Taimetoitlane peab 
olema teadlik, kuidas kõik va-
jalik organismi normaalseks 
talitluseks kätte saada.

Külmutatud köögiviljad 
on madala 
toiteväärtusega

Nii köögiviljad kui ka mar-
jad on korjatud hooajal, mil 
viljade vitamiinide ja mine-
raalide sisaldus on maksi-
maalne ja see säilib ka nende 

säilitamisel sügavkülmas.

Mahlad on tervislikud
Mahlad on kindlasti tervis-

likumad, kui karastus- või 
energiajoogid. Eelistada võiks 
täismahlu (100 protsenti 
mahl), mis on kõrge bioväär-
tusega ja mida võiks omakor-
da lahjendada veega. Kuigi ta-
valiselt täismahlale suhkrut ja 
happeid ei lisata, ei tasu nen-
dega siiski liialdada, sest pal-
jud mahlad on väga süsivesi-
kuterikkad. Üleliigne suhkur, 
mida organism ära ei kasuta, 
läheb aga rasvaks.

Kõige parem on 
sportimisel tarbida 
spordijooke

Kui treening ei kesta üle 
tunni aja, siis ei ole soovitav 
vahetult enne trenni juua vä-
ga magusaid jooke, sest see 
kutsub esile koos veresuhkru 
langusega ka energiataseme 
languse. Parim valik on vesi, 
mida peaks jooma iga 10-15 
minuti tagant umbes 100 mil-
liliitrit ehk 3-4 lonksu. Pike-
mal ja mõõduka intensiivsu-
sega treeningul aitavad vees 
lahustunud süsivesikud tööd 
jätkata ja toetavad ka treenin-
gu lõpus taastumist. Seega, 
kui koormus on üle 60 minu-
ti, võiks jook sisaldada vajali-
kus koguses mineraalaineid, 
eriti aga süsivesikuid. Spordi-
joogi eesmärk on anda ener-
giat ja taastada higiga kaota-
tud vett ja mineraale (naat-

riumit). Siinkohal peaks mai-
nima, et naatriumi puuduse 
tekkeks on vaja väga suurt 
treenitust ja pikaajalist (mit-
metunnist) pingutust. Ühe-
kordsest umbes tunnisest 
trennist, mis võib olla ka suu-
re higieritusega, ei piisa naat-
riumipuuduse tekkeks, seega 
piisab tavalisest veest. Samuti 
ei ole energiajook spordijook!

Vee joomine aitab kaalu 
langetada, päevas peab 
jooma vähemalt 
8 klaasi vett

Vee joomine aitab kaalu 
kaotusele kaasa, kuid ainuük-
si sellega tulemusi saavutada 
on keeruline. Kuna organism 
suudab vedelikku vaid piira-
tud koguses varudeks säilita-
da - suurem osa üleliigsest 
veest viiakse neerude kaudu 
uriiniga välja -, siis ei tohiks 
ka sellega liialdada. Kaalukao-
tamiseks võib kasutada näi-
teks varianti: juues 1-2 klaasi 
vett enne toidukorda või selle 
vahele, täidab see toiduga 
koos magu, mille tulemusena 
sööme natukene vähem. See 
pole küll suur kaotus, kuid 
natuke ikka.

Vesi moodustab kehamas-
sist sõltuvalt vanusest 55-75 
protsenti ning tal on väga 
oluline roll toitainete imen-
dumisel. Veevajadus on indi-
viduaalne, 28-35 ml/kg kohta 
ööpäevas (umbes 1,5-2 l), sõl-
tudes ka treeningust ja selle 
intensiivsusest.

Kuhu mõjub? Kõhupõikilihastele.
Sooritamine: Seisa kerges harkseisus ning aseta 
kang turjale (mitte kaelale!) ning pööra keha pare-
male ja seejärel vasakule. Jälgi, et puusad oleksid 
paigal ning sooritaksid harjutust rahulikult, mitte väga 
kiirustades. Pane tähele, et harjutust saab sooritada 
ka istudes.

NÄDALA HARJUTUS
KEREPÖÖRDED SEISTES 
KANGIGA TURJAL
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RAKVERE • NIINE 4A • E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!

HIND
ALATES 139
DIIVANID

HIND
ALATES 499
KOMPLEKTID

diivan 3-ne: 200*90*90, diivan 2-ne: 145*90*90

KOMPLEKT
3 + 2

mõõdud: 230*97

є 729 є 425

mõõdud: 270*150

є 425

mõõdud: 225*145

є 299

є 299
mõõdud: 215*90

є 289
mõõdud: 210*88

є 199
mõõdud: 190*85

є 139
mõõdud:  215*100

є 249
mõõdud:  215*100
є 199

SEKTSIOON 

ESIKUD

KÖÖGIMÖÖBEL IGALE MAITSELE! 170*200*40

є 189

499€

20
6*

13
2*

36

 1
77

*1
32

*9
4

15
2*

12
2*

81

19
0*

10
0*

35

є 115 є 125

є 199

є 199

alla 180 / üles 240

alla 120 / üles 180 alla 180 / üles 240

EHTNE
NAHK !

899€

mõõdud: 235*172*95  (210*165)mõõdud: 207*242

diivan: 210*95*95, tugitoolid: 77*77*105

KOMPLEKT  3 + 1 + 1 + tumba

є 169al.
є 229 129€

є 289

SUPER
HINNAD !

TASUB TEADA

Eesistumise esimene konverents 
keskendus linnadele ja regioonidele

Eesti Euroopa Liidu eesis-
tumise kava esimese ametliku 
üritusena peeti nädala alguses 
Kultuurikatlas konverents, 
kus olid jutuks puhta energia 
meetmed linnade ja piirkon-
dade keskkonnahoidlikuks 
muutmiseks.

Euroopa Regioonide Komi-
tee keskkonna, kliimamuu-
tuste ja energeetika komisjoni 
(ENVE) konverentsi neli pea-
mist aruteluteemat olid ener-
gialiidu juhtimine, hoonete 
energiatõhusus, taastuvener-
gia ja elektrienergia turud.

Konverentsi teisel päeval 

Ürituse pressikonverentsil osalesid paremalt Euroopa Re-
gioonide Komitee president Markku Markkula, Eesti Vaba-
riigi Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pome-
rants, Tallinna linnavolikogu esimees ning Euroopa Regioo-
nide Komitee liige Kalev Kallo, Tallinna linnapea kohuse-
täitja Taavi Aas, modereeris Rakvere linnavolikogu ja Euroo-
pa Regioonide Komitee liige Andres Jaadla.

 Foto: EU2017.EE

toimus ENVE koosolek, kus 
teiste hulgas esitas komitee 
liige, Rakvere linnavoliko-
gusse kuuluv Andres Jaadla 
oma raporti Euroopa kosmo-
sestrateegiast.

Jaadla aitas ka üritust kor-
raldada. „Kuna oli Eesti ELi 
eesistumise esimene ametlik 
üritus, nn Kultuurikatla 

proovikivi, siis olid algselt 
kõik osapooled pisut närvis ja 
ootusärevad. Aga kõik sujus 
suurepäraselt. Täna võib öel-
da küll, et Eesti on eesistumi-
se korraldamiseks valmis,“ 
märkis Jaadla.

Liisi Kanna
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JÄRELMAKSU VÕIMALUS. Lisainfo tel 5624 4605 

MÜÜA

2toaline korter Võru linnas. 
Renoveeritud, 37 m2
Lisainfo www.kv.ee/2894993  
Hind 16 000 €

Korter Kolga-Aablas, 75 m2, 
meri 500m, 2 tuba I korrus
Lisainfo www.kv.ee/2764754
Hind 21 000 €

Maja Tootsi alevikus. Maja pind 
228 m2, krunt 3117 m2, 5 tuba
Lisainfo www.kv.ee/2221274  
Hind 15 500 €

Maja Kalvi külas. 
77 m2, meri 3 km
Lisainfo www.kv.ee/2763074
Hind 26 500 €

Maja Aseri alevikus. 
Meri 800 m. Krunt 1600 m2
Lisainfo www.kv.ee/2207777 
Hind 17 000 €

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

Talukoht Türi vallas. Krunt 
7000 m2, hooned, kaev, kelder
Lisainfo www.kv.ee/2898429 
Hind 5 800 €

Vana talukoht Unukse külas , 
Viru-Nigula. Krunt 5646 m2
Lisainfo www.kv.ee/2272129
Hind 5 500 €

Maja Aseri vallas. 2 korrust, 
773 m2, krunt 4664 m2
Lisainfo www.kv.ee/2750016  
Hind 50 000 €

Elamumaa Viru-Nigulas, Vasta 
külas. Krunt 6426 m2
Lisainfo www.kv.ee/2262143
Hind 4 000 €

Elamumaa Tõrmas. 
Krunt ca 1,12 ha
Lisainfo www.kv.ee/2262142
Hind 17 500 €

Elamumaa Mahu külas. 
Krunt 1 ha, meri 2 km
Lisainfo www.kv.ee/2221267
Hind 6 900 €

SOODUS

HINNAD

SUVE

LÕPUNI!

W W W.NORDPROPERT Y.COM

AITAN TEID KINNISVARA 
MÜÜMISEL JA OSTMISEL 

LÄÄNE-VIRUMAAL 
JA TALLINNAS 

KINNISVARAALANE 
KONSULTATSIOON

TASUTA!

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

 

49 000 €

KINNISTU KOOS SUVEMAJAGA
VERGI KÜLAS RANNA LÄHEDAL!

16 700 €

MAAMAJA KARKUSE KÜLAS
TAPA VALLAS

6 600 €

SOODNE 2-TOALINE ÄÄRELINNA
KORTER TAPAL!

12 000 €

PUUKÜTTEGA 1- TOALINE KORTER
TAPA KESKLINNA LÄHEDAL!

55 000 €

TALUMAJA VALGEJÕE ÄÄRES
TAPA VALLAS

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23
14,8 m2 I korrus
51,7 m2 I korrus
34,2 m2 II korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

TALLINN, PAASIKU 2a

23,6 m2, 32 m2, 37 
m2, 80 m2, 85,8 m2  
0 korrus

KEHRA, KOSE MNT 1

107 m2 I korrus

NARVA, PÄHKLIMÄE 2a

20 m2 I korrus

JÄRVAKANDI, TURU tn 1

14,9 m2 ja 80,9 m2
I korrus
NB! Pindade suurus 
on muudetav!

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

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2  I korrus

KADRINA, VIRU 9
8,1 m2, 13,5 m2, 

29,7 m2 ja 36,1 m2 

II korrus

527 1011

11 500 €

26 500 €

• Läbi maja planeering

• Toad eraldi, 2 rõdu, avar köök

• Väga heas seisukorras

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
KIIGE TN VINNI

MÜÜA 1-TOALINE KORTER
PUIESTEE TN SÕMERU

• Maja keskel

• Aknad hoovi poole

• Hea asukoht

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
HEINA TN RAKVERE

• Kivimaja, heas seisukorras

• Toad eraldi, WC ja dušš

• Köögimööbel ja tehnika

13 500 €

35 000 €

527 1011 45 m², II k

24 900 €

• Hea asukoht

• Hea planeering

• Toad eraldi, 2 rõdu

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
ÜLESÕIDU TN TAPA

40 m², I k

SOOVITAKSE OSTA 2TOALIST KORTERIT 1-3 KORRUS

527 1011 28,9 m², II k

527 1011 74,5 m², IV k

527 1011 77,9 m², II k

527 1011 78,6 m², III k

MÜÜA 3-TOALINE KORETR
KOIDU TN KUNDA

• 2 magamistuba eraldi

• 2 rõdu, avar elutuba

• Kehtiv hindamisakt
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• Müüa Rakveres ahiküttega korter 
(36 m2). Tel 552 5703

• Kogenud kinnisvaramaakler 
võtab müüki teie kinnisvara - 
maad, majad, korterid. Tel 5664 
2161

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

• Müüa kaks korterit Väike-Maarjas 
Soo tn 6. Võimalus ehitada üks 
suurem. Helistada tel 5197 3519, 
5804 4426

• Müüa 1toaline keskküttega korter 
Väike-Maarjas. Hind 7 000 €. Tel 
523 0428

• Müüa Uhtnas renoveeritud 
1toaline korter (I k., suur rõdu, 39,3 
m2, küte õhksoojuspump). Hind 12 
000 €. Tel 5665 5234

• Müüa 2toaline korter Lasilas 
I korrusel. Vajab remonti. Majas 
hästitoimiv korteriühistu. Tel 5331 
1889

• Müüa 2toaline korter (50 m2, II k) 
Pajustis. Tel 5347 3267

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Essu külas Pargi tänaval. 
Vahetatud on korteri välisuks ja 
osaliselt aknad. Majas on toimiv 
korteriühistu. Hind 5 500 €. Tel 
5557 2056

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

• Müüa  4toaline korter  Viru-
Jaagupis. Tel 5342 0092

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

• Müüa suvila Päides aastaringseks 
elamiseks. Majas 3 tuba, köök, 
kelder, garaaž, saun, WC. Maad 
0,16 ha. Abihoone, kasvuhoone, 
kaev. Hoonetel uued katused. Talvel 
teed hooldatud, juurdepääs hea. Tel 
5381 2873

• Müüa karpmaja  Linnuriigis 
Rakveres. Kiire! Hind 25 000 €. Tel 
516 2261

• Müüa maakodu Lasila külas. 
Vajab remonti. Krunt 6000 m2. Hea 
juurdepääs. Tel 5331 1889

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

HÄSTI ON!

• Ostan 1toalise k.m. korteri Rak-
veres otse omanikult. Tel 5081 311

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

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

• Ostan kiirelt otse omanikult 
1-2toalise korteri Rakvere linnas. 
Võib vajada remonti. Tel 518 7979

• Ostan 2-3toalise korteri Rakveres, 
võib vajada remonti. Kõik pakkumi-
sed teretulnud! Tel 5031 849

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

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

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
k.m. 1toaline möbleeritud korter. 
Tel 5333 2327

• Üürile anda 1toaline mugavustega 
korter Rakveres. Tel 5347 3267

• Anda üürile 1toaline mugavustega 
m ö b l e e r i t u d  ko r t e r  R a kv e re 
kesklinnas. Üüri hind 200 € + kom. 
Info tel 527 0058

•  A n d a  re n d i l e  V i n n i s  k a k s 
1toalist korterit otse omanikult, 
möbleeritud. Tel 5624 4605

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

• Üürile anda  2toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 517 7469

• Anda üürile 2toaline k.mug. 
korter Rakvere kesklinnas (II k, 
möbleeritud, külmik). Üüri 180 € + 
kom.maksud, tagatisraha nõue. Tel 
5884 1029

Anda üürile Rakveres Lennuki tn 
2toaline möbleeritud korter otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile mitte alkohoolikule 
pensionärile (mees) tuba. Info 528 
5416

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

• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, rollerile, 
mootorratastele, ATV-le ja igale 
poole mujale. Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

OST

• Soovin üürida 3-4 toalist korterit 
Rakveres. Tel 5919 2766

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

OST

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

• Ostan Audi Lääne-Virumaalt. 
Pakkuge igas seisukorras, võib 
ka remonti vajada. Tel 5612 3431

• Ostan VAZide, Moskvichi, ZAZ965 
uusi plekke, stangesid, tulesid, 
ilukilpe, veneaegseid uusi rehve. 
Tel 515 7395

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

ÄS

• Vahetada 1toaline k.m. korter 
I  korrusel Rakvere kesklinnas 
väiksema maja vastu. Tel 5657 1701

• Müüa kena talukompleks 
S i m u n a s  L a i a l  t ä n a v a l . 
Peahoonel uus katus ja fassaad, 
lisaks veel kaks abihoonet. Talus 
on kaev, loomapidamisvõimalus, 
mesipuud ja haritavat maad 2,7 
ha. Sobib ka suvilaks. Hind 29 000 
€. Lisainfo 525 9977

• Müüa privaatne ja hubane 
majake Tapal Eha tn 3 kinnistu 
(954 m2) koos majaga (70 m2) 
heas asukohas ja abihoone (46 
m2, garaaž, pesuköök-saun, 
puukuur). Maja on ehitatud 
p a l k i d e s t ,  6  a a s t a t  t a g a s i 
vahetatud katus (profi ilplekk) ja 
vooder (laudis). Majas ahi ja kaks 
pliiti kõik töökorras, panipaik ja 
WC majas, kelder, tsentraalne 
vesi ja kanalisatsioon, lisaks 
krundil oma kaev. Majas on 
tööstusvool (3 faasiline 16A). 
Kogu krunt on aiaga piiratud ja 
värav lukustatav. Tel 5695 1305

• Müüa krunt  (2000 m2) 7km 
Rakverest, kommunikatsioonid 
olemas. Tel 5660 3585

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

• Soovin osta maakodu. Vaikses 
kohas. antiparker@hot.ee, tel 5550 
3624

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

• Soovin osta või üürida garaaži 
Rakvere linnas. Garaažis peab olema 
elekter. Tel 5553 6788

• Ostan garaaži Ussimäel. Tel 5823 
3780

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

• Müüa heas korras Mazda 2 1,4 
diisel väga vähe võtab kütust. 
Autol 4 ust, halli värvi. 2004. 
a, läbisõit ainult 113 000 km. 
Rooste puudub. Pole värvitud ega 
lapitud. Originaal. Hind 1850 €. 
Tel 5809 6086

• Müüa sõidukorras Opel Zafi ra 1,8 
1999. a. Hind 600 €. Tel 5593 1834

• Müüa Renault Dacia Logan 1,6 
2005. a. Bensiin, heas sõidukorras, 
üv 9.2017. Hind soodne kokkuleppel. 
Tel 5664 8311

• Müüa Toyota Corolla 1,6 2003. a, 
ülevaatus 07.2018. Tel 552 3860

• Müüa Toyota Corolla 2003. a 71 
kW, ls 68 000 km. Tel 509 2275

• Müüa Toyota Corolla 2007. a 
universaal. Tel 509 2275

• Müüa vähesõitnud motoroller 
FREEDO 4, 2009. a, läbisõit 500 
km, 300 km hooldus teostatud. 
Kaasa tagabox ja kiiver. Roller 
Freedo 4, Freedo4 on ökonoomse 
4taktilise mootoriga kvaliteetne ja 
vastupidav motoroller. Varustatud 
1 2 ”  r e h v i d e g a .  T ä n u  o m a 
mõõtmetele sobib väga hästi ka 
pikakasvulitele inimestele. Mootor 
1silindriline, 4taktiline, 2klapiline, 
õhk-jahutusega, 49,5cc; võimsus 
2,61 kW (3,5 hj), pöördemoment 
3,56Nm, käiguvahetus automaatne, 
telgede vahe 1300mm. Hind 595 €. 
Tel 533 3806

• Müüa vähe kasutatud Tiki Treiler 
kast (2x1,2), üv 2019. a. Hind 500 €. 
Tel 5621 3675

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

• Müüa Ford Mondeo varuosad 
2000 – 2007. a. Tel 5646 6933
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• Kõnniteede paigaldamine ja 
muud ehitus-remonditööd. Tel 
5606 9271

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

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

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.küt-
tesalong.ee

• ADRANUS OÜ teeb korstnapüh-
kimistöid, paigaldab moodulkorst-
naid, korstnahülsse, kaminaid ja 
pelletkaminaid. Teeme ka müüri-
tis-pottsepatööd ning korrastame 
teie küttesüsteemi dokumentatsioo-
ni, hangime vajalikud kooskõlastu-
sed. Kodu tuleohutuse hindamise 
teenus. Tel 5555 3737

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija puhastab ja hool-
dab küttesüsteeme. Viru Küttesüs-
teemid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija ja ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepatööd. Tel 5398 2904

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad. Tel 5552 8487, 
Vaiko

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehitab ja 
remondib küttekoldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija ja pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

• Korstnapühkija ja pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

• Teeme kõiki lammutustöid üle 
Eesti. Täpsem info tel 5450 5198

• Teostame lammutustöid. Tel 5330 
5970

• Liivapritsitööd. Puhastan 
majad vanast värvist puhtaks. 
Tel 5740 8591

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd pädevusega elektrikult, 
boilerite puhastus, remont. Tel 5890 
2983

• Ehitame lintvundamente ja 
majakarpe (Aeroc, Fibo, Columbia, 
puitkarkass), puitkonstruktsioonid, 
puitfassaadid, saunad. Tel 5646 0674

•  Te o s t a m e  l a m e k a t u s t e  j a 
viilkatuste ehitustöid  ning ka 
katuste remonttöid. www.melsen.
ee. Tel 5845 5717

•  T e r a s p r o f i i l k a t u s e d , 
fassaadid ja kõik sinna juurde 
kuuluv.  Omame pikaajalist 
kogemust Terasprofiil katuste 
alal. Vihmavee süsteemidest 
kuni turvatoodeteni, samuti 
fassaaditööd. Küsi pakkumist! 
Vaata lisaks: www.facebook.
com/Tekofl ex/. Tel 513 4182 ja 
5354 4606, Tekofl ex1@gmail.com

• Firma teostab katusetöid kiirelt ja 
kvaliteetselt. Tel 5668 5343

•  E h i t u s -  j a  r e m o n d i t ö ö d , 
toru- ja san.tehnilised tööd, 
siseviimistlustööd, plaatimine, 
t a p e e t i m i n e ,  v ä r v i m i n e , 
parketipaigaldus. Tel 518 7979

•  E h i t u s -  j a  r e m o n d i t ö ö d . 
kolmseina@gmail.com, tel 5333 
9179, Priit

• Üldehitus sisetöödest kuni 
välitöödeni. 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. PS! Meie tehtud osasid 
töid saate piiluda facebooki lehel 
Cold-Constructions. Helistage meile 
ja leiame sobiva hinnalahenduse! 
Assistent Janne 5300 4548, Mario 
5681 2496. Teeme tööd üle Eesti. 
Cold-Constructions OÜ

• Ehitus-  ja  remonditö ö d 
nii eramutes kui korterites. 
Va n n i t o a d ,  s i s e v i i m i s t l u s, 
soojustamine, voodrivahetus, 
terrasside ehitus, san.tehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Tel 
5373 4876

• Tänava-äärekivide paigaldus; 
p i i r d e a e d a d e ,  t e r r a s s i d e 
ehitus; väravate valmistamine, 
paigaldus ja automaatika ; 
ehitustööd.  Tehtud töödele 
garantii. kiviaed.ee, 5394 6666

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

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 56 500 368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

SINULE 

TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

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

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

• KOLIMISTEENUS firmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e ,  m i s  o n 
kolimisega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. TEL. 
5649 3289 või kaido@kolimised.
ee, www.kolimised.ee

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

• Puksiir- ja veoteenus soodsalt. 
Tel 5558 5956

• 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 Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Settekaevude tühjendamine/
purgimisteenus 7 kuupmeetrise 
m a h u t i g a  V i n n i  v a l l a s  j a 
lähiümbruses. Võimalik sõlmida 
perioodilisi teenuse osutamise 
lepinguid. Hind kokkuleppel. Tel 
513 7633

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Veo- ja 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).

FEKAALIVEDU

TEOSTAME 

ERINEVAID 

EHITUSTÖID 

Helista 

ja uuri lisa!

56291114
KAUBA JA TREILERVEOD. 

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

Tel 56089094

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

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

• Veoteenus Ford Transitiga. Kast 
4x2,1. Hind kokkuleppel. Tel 520 
3929



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

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)

E-R 9-17

Tel 523 3869
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

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

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

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

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

Holar Ehitus OÜ pakub 
järgmisi teenuseid:

• Vesipõrandakütte paigaldus

• Katuste ehitus

• Plekitööd

• Majade fassaadide soojustus 
ja viimistlus

• Korterite või majade 
renoveerimine/remont

• Lammutustööd

Omame pikaajalisi 
töökogemusi antud 

valdkondades.

Holar Ehitus OÜ

Tel 5628 4142

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

•Trimmeritööd, pika rohu lõikus. 
Tel 5539 328

• Hauaplatside hooldus ja ehitus. 
Tel 5660 3585

• Haljastustööd (muru niitmine, 
heki lõikus, aedade korrashoid). Tel 
5802 9561

• Kalmistul hauakividele daatumite 
lisamine.  Vanade plaatide ja 
hauakivide puhastamine ning 
taastamine. E-mail jyrikivimaailm@
gmail.com, tel 5348 0201

• Tekstiilipesuri rent! Pese ise 
oma autoiste, diivan või vaip 
puhtaks! Hind 20 €/ööpäev Tel 
5800 4824. Asukoht Vinni

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

SMIRLINE OÜ   

• ÜLDEHITUS

• KATUSED

• MAJADE FASSAADIDE SOO-
JUSTAMINE JA VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS

• PLAATIMINE

• TERRASSID

• ELEKTRITÖÖD 

Rendile anda autobaasil 
korvtõstuk.

Tel 5342 9733, 

ruslan.smirline@gmail.com

OHTLIKE 

PUUDE 

LANGETAMINE 

JA KÄNDUDE 

FREESIMINE. 

www.puulangetus.eu
Tel 58228154

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

Tel. 5345 9891

e-mail: i.rkatused@gmail.com

          www.facebook.com/i.rkatused

• K.haridusega kogemustega 
bil.v. raamatupidaja pakub 
t e e n u s t .  A a s t a a r u a n d e d 
soodsalt. Tel 5568 6385

• San.tehnilised tööd. Kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593
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Meie sisustame sinu kontori!

Pakume nii uut kui vähekasutatud 

kontorimööblit

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

www.ecofurni.com

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

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

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

•  Mü ü a  s o o d s a l t  l õ h u t u d 
küttepuid, ka kuivi. Tel 5554 6093

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

• Müüa väike kogus kuivi 50cm 
lepapuid (5,5 m3 ja 10 m3). Tel 5660 
3463

KÜTTEPUUD

• Ostan majapidamises olevat va-
navara ja seisma jäänud asju: möö-
bel, nõud, mänguasjad, jalgrattad, 
garaažitööriistu ja tarvikuid. Paku 
julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan kristall- ja portselannõu-
sid. Pakkuda võib kõike! Tel 5564 
0325

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

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

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

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

•  O s t a n  n õ u k a a e g s e 
v a h v l i k ü p s e t a j a ,  m u l k s u 
kohvikannu ja Vana Toomase 
laualambi ning muud huvitavat 
kila-kola. Tel 5031 849

• Ostan raamatutest vanarauani, 
vanarauast kila-kolani. Samas ka 
kolimis- ja jäätmeveoteenus. Tel 
5808 1220

• Müüa väga soodsalt diivanilaud 
(kirss), televiisorilaud (kirss), kir-
jutuslaud (kirss), elektriradiaato-
rid, jalgratas (noorte), kasutatud 
tänavakivid (Kloostri, ca 2,5-3 m2). 
Tel 5104 147

• Müüa karmoška pill. Tel 5302 0065

• Müüa naiste kuldkäekell Zarja 
(väike kandiline 60ndatest). Tel 
5665 7343

KODU

OST

Avatud T-R 10-17, L-E suletud. 
Laada 37, II korrus

SUUR SOODUSMÜÜK ALANUD!

OSTAME tuhandeid erinevaid 
vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam (tää-
gid-mõõgad, kiivrid, aumärgid, 
kastid, varustus), kunst (maalid, 
graafi ka), ehted, fotod-postkaar-
did, märgid-medalid-ordenid, 
raamatud, lambid-lühtrid, pude-
lid, väärismetallist esemed, jalg-, 
mootorrattad jm, tehnika, vana-
raha (mündid ja paber), kellad. Ja 
palju-palju muud. 
Raha kohe, kojukutsed üle Eesti 
tasuta. 

Tühjendusostud, majapidamise 
likvideerimisel.  
Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 
RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

• 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-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 
2179 OÜ Mart Tali Kaubandus

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

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

• 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

•  Õ h u s o o j u s p u m p a d e  j a 
- k o n d i t s i o n e e r i d e  s i s e o s a 
ke e m i l i n e  p e s u .  S i s e s o s a d e 
s o o j u s v a h e t i  j a  v e n t i l a a t o r i  
pesu oleks mõistl ik  teostada 
tavatingimustes iga 5-6 kasutusaasta 
tagant. Kui seade asub tolmuses 
keskkonnas, siis isegi 3-4 aasta 
tagant. Seadme tõhusus tõuseb 
oluliselt. 50 €. E-post rmati@hot.ee, 
www.rmati.ee, tel 5343 5668

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

* 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

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

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

• Felixbänd. Soodne. Parim. Tel 
5559 3419

• Ansambel, õhtujuhtimine. Tel 
5190 1697

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 
9885

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

ELAMUAUDIT OÜ

• ENERGIAAUDITID 
• ENERGIAMÄRGISED
• TERMOPILDISTAMINE 
• KORTERIÜHISTUTE                                                                                                                                     

   NÕUSTAMINE
• KREDEX’I TEHNILINE 

KONSULTANT

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

• Müüa kasevihad ja kaseluuad 
kohale toomisega 75 senti/tk. Tel 
5357 6378

• Müüa klaver Riga. Tel 511 0478

• Müüa süg.külmik  Elektrolux 
EUF2043OX, 154 sm, aut. sulatus, 6 
läbip. sahtlit, värv roostev. teras. Tel 
5322 9810

•  Mü ü a  s o o d s a l t  k a s u t a t u d 
soojaveeboiler (vertikaalne, 100L) 
ja muid asju. Tel 5695 9358

• Määri Mõis OÜ müüb loodus-
likku dekoratiivkruusa. Frakt-
sioonid 5-10 mm, 10-20 mm ja 
20+ mm. Müük laost puistes või 
ettetellimisel 20 kg pakendis. 
Veovõimalus. Hind 50 €. Tel 505 
3340, 525 9239

• Müüa mööblikomplekt: voodi, 
kapp, raamaturiiul ja kirjutuslaud. 
Vähe kasutatud. Hind 150 €. Tel 
5341 0598

• Ostan nahkköites raamatuid 
„Kalevipoeg“, „Eesti Vabadussõda 
1918- 1920“, „Kalevala“, „Eesti 
ajalugu“ jne. Maksan 100 €/tk. Tel 
5459 7300

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

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%

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

• Müüa saetud ja lõhutud küttepuid 
koos kohale toomisega, pikkused 
vastavalt tellija soovile. Tel 5615 2941

• 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 3meetrist leppa 16 €/ruum. 
Al. 20 ruumi kohale toomine. Tel 
5608 8887

• Müüme 3m leppa al. 16 €/m3. 
Tel 5012 905

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

• Müüa küttepuud  ja klotsid 
võrkudes (60L). Tasuta transport, 
kuludokument ja järelmaks. Tel 
512 2025

• Müüa kuiva leppa 40L võrgus (30 
cm). Võrgu hind 2 €/kott. Kuivad ja 
kvaliteetsed! Tel 5567 5755

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
5013 862

•  Müüa lõhutud küttepuid. Hind 
al. 30 €/rm. Koos kohaletoom-
isega. Pikkused al 25 – 60cm. Tel 
5045 632

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud, 
kuivad ja toored. Tel 5192 4320

• Müüa küttepuud (lepp 30 €/m3, 
kask 36 €/m3). Koormad laotud, 
transport tasuta. Info tel 528 4160

kuulutused.kuulutaja.ee
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• Müüa traktor MTZ-80, käru, T-16 
ja muud. Tel 5558 5956

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

• Teen puulõhkumisteenust. Samas 
müüa muskuspardid (kaks emast 
üks isane). Info telefonil 5627 3235

• Tasuta sõnnik. Tel 5833 0153

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

• Müüa saksa hiidküüliku pojad. 
Tel 5833 0153

• Müüa soodsalt tuhkrupojad. Tel 
5378 8736

• Müüa hiidküülikud. Tel 5385 2325

• Siiami tüdruk vajab hoolivat kodu. 
Tel 5385 2325

• Ära anda kassipojad. Tel 5845 5248

• Odavalt merisead. Tel 5845 5248

TUTVUS

METS

VANAVARA

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

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

• Ostan vanavara majapidamise 
likvideerimisel - kummuti, ümmar-
guse laua, toole, garaažiesemeid, 
alasi ja muid esemeid kila-kolani. 
Meeldiv teenindus! Tel 5031 849

• 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

EHITUS

• Ostan metsmaasikaid. Tel 
5607 2307

OST

(lõhutud-saetud lehtpuu)

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

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

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

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

Lehtpuumetsa ost,
raieõiguse ost 
(lepp, kask, saar).
Küsi pakkumist.
viruhalud@gmail.com
Tel. 51 84 333

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

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

• Moto- ja loodushuviline keskealine 
mees  otsib sarnaste huvidega 
kaaslannat. Tel 5377 7482

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

• Müüa soodsa hinnaga sealiha.  
Vajadusel tükeldamine. Info tel 5354 
3002  või 505 9151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega.  Info 
tel 5196 2628 või 5351 7414 

•Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohaletoomisega.  Info tel 5351 7414

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

Unustamatut 

VELLO VIIBURIT 

mälestavad ja avaldavad 
kaastunnet omastele 

klassikaaslased Tudu koolist

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

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 €

• www.toonklaas.ee

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

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

MUUD

•  O t s i n  j ä r g m i s t e  t e e n u s t e 
pakkujaid - salv- või puurkaev, 
k a n a l i s a t s i o o n ,  p o t t s e p p , 
üldehitus. Tel 5624 4605

• Müüa hauapinke ja hobuvanker 
aeda. Tel 5846 4799 või 5566 3501

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 
7361
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• Koduabiteenus “Abiks sulle”. 
Meie eesmärk on Sind abistada 
igapäevaeluks vajalike toimingute 
sooritamisel ning asjaajamisel. 
Abistamine koristamisel; poes ja 
a p t e e g i s  k ä i m i n e ;  a b i s t a m i n e 
toiduvalmistamisel; küttepuude tuppa 
toomine; saatmine meditsiini- jm 
asutuste külastamisel. Meiega saad 
ühendust abikssulle@gmail.com 
või telefonil +372 5697 7637. Asume 
Lääne-Virumaal

• Peotelgi rent. Anda rendile 3x6m 
easy-up peotelk. Hind 45€/24h. 
Lisainfo telefonil 53458135 Anneli

SEENIORTUGI OÜ 

pakub 

EAKATELE 
ABI JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. 

Täpsem info telefonil 5371 2433 
või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

• Ko dukirbukas !  Ootame teid 
kodukirbukale Rakveres Härma tn 
18 reedel, 7. juulil 11-15, laupäeval, 
8. juulil 11-17 ja pühapäeval, 9. juulil 
11-15. Müügil on palju riideid ja 
jalanõusid naistele, lastele ja meestele. 
Jagamisel on ka palju tasuta kaupa. 
Kõik hinnad väga soodsad.

• Võhmuta mõisa väravahoone 
käsitö öp o o d ja tö öko da on 
nüüd avatud! Müüa Artisanni ja 
külalise kunstniku Tamberi ehteid. 
Traaditöö on hõbedast, vasest, 
pronksist ja looduslike kividega. 
Konsulteerimine ja eritellimusel 
valmistatud ehted. Kingitused ja 
eritellimusel pruudidisain. Meil 
on muud esemed ka. Tule osta 
kingitus või midagi kenad endale. 
Maksmine sularahas (praegu). T 
13-16, K 11-16, R 13-16, L 10-17, P 
11-16. Wechmuth.com, artisanni.
com, tamberi.eu. Tel 530 2275

• Juuksurid Alli, tel 5620 3174 ja Ingrid 
ootavad teid Rakveres Laada 14

TEATED

Tuntud krimikirjanik Ind-
rek Hargla esitles jaanipäe-
vaeelsel nädalal Viru keskuse 
Rahva Raamatus oma trü-
kisooja raamatut „Apteeker 
Melchior ja Gotlandi kurat“.

Romaani sündmused toi-
muvad issanda aastal 1433, 
kui apteeker Melchior ootab 
kannatamatult sõnumeid 
Lüübekis õppivalt pojalt ja 
saab temalt üpris kummalise 
läkituse. Poja teatel on Tallin-
nasse saabunud Gotlandi ku-
radiks hüütav mees, kes võib 
ohustada Melchiori elu.

Nagu Harglale juba oma-
seks saanud, leiab ka uuest 
raamatust põhjalikke kirjel-
dusi keskaegsetest oludest, 
seekord äsjatekkinud kooli-
süsteemist ja abieluõigusest. 
Kirjaniku sõnul on säärane 
tutvustus vajalik, et lugejal te-
kiks ettekujutus tollasest 
maailmast, mis on meie 
omast nii erinev. Ning mõne-
gi teema puhul on Hargla su-
lest ilmunu ilmselt kõige põh-
jalikum kirjeldus tollastest 

Melchiori saaga jõudis kuuenda raamatuni

Nutika apteekri uutest seiklustest pajatavad Indrek Hargla 
(paremal) ja Jaan Martinson. 

Foto: Heli Illipe-Sootak 

Tallinna oludest.
Ajaloolisi raamatuid kirju-

tades tutvub kirjanik kätte-
saadavate kirjalike allikatega. 
Uue raamatu puhul leidis ta 
näiteks andmed, mille järgi 
1433. aasta tulekahju järgsel 
aastal kasvas Tallinna rae 
lubjaost hüppeliselt. Sellest 
võib järeldada, et tulekahju 
oli suur, sest majade taastami-
seks kulus palju lupja. „Asjast 

aru saamiseks tuleb süvene-
da,“ selgitas Hargla, „faktide 
pealiskaudsest mainimisest ei 
piisa.“

Raamatu esitlusel nimetas 
kirjanduskriitik Jaan Martin-
son uudisteost „kuratlikult 
heaks raamatuks“, mille peale 
vastas Hargla naljatades: „Tuli 
paksem, kui ma oleksin taht-
nud.“

Teosest saab aimu, et nüüd-

seks 55aastase Melchiori poeg 
ja tütar võivad hakata astuma 
isa jälgedes. Hargla pidas seda 
teooriat tõenäoliseks ja mee-
nutas, et varasemas raamatus 
„Apteeker Melchior ja Pirita 
kägistaja“ õpetas Melchior 
oma lastele, kuidas ära tunda 
mõrtsukaid ja mürgitajaid. 
Uues raamatus näeme ap-
teekri tütart tegutsemas aed-
niku ja apteekrina Pirita 
kloostris. Melchior külastab 
ka esmakordselt Tartut, mis 
on Hargla sõnul upsakas piis-
kopilinn, eristudes seeläbi 
kaubandusele pühendunud 
Tallinnast.

Hargla sõnul ei taha ta end 
piirata kindla plaaniga, palju 
Melchiori raamatuid veel tu-
leb. „Kui sul on olemas elu-
jõus tegelane, siis las ta püüab 
pealegi neid mõrtsukaid seal, 
vaatame,“ viitas kirjanik või-
malusele, et kuuendale raa-
matule tuleb lisa.

Tõnu Lilleorg
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KUHU MINNA

O KÕRTS
Pidude algus kell 22.
Pilet 2 eurot, kella 23ni sissepääs tasuta!
7. juulil mõnusa suvise meeleolu loob DJ Daniel Joy
8. juulil retro vs tänapäeva muusika DJ Ailan Kytt
14. juulil musipidu, musid loeb üle DJ Marko Pille
15. juulil parimad retrohitid mängib ette DJ Margus Teetsov (Hit FM)
21. juulil vanakooli pidu DJ Martineero
22. juulil suviselt sooje hitte mängib DJ Imre Mihhailov
28. juulil 90ndate diskokunn DJ Märt Rannamäe
29. juulil tantsuplatsi kütab kuumaks DJ Magnus Volar
Juulikuus igal kolmapäeval ja ka 2. augustil mängib mõnusaid suviseid lugusid ette 
DJ Ailan Kytt. Algus kell 22. Sissepääs tasuta!

RAKVERE KULTUURISÜNDMUSED
15. juuni - 2. sept kell 19 Rakvere Teatri suvelavastus „Viimane võllamees” Loodi 
kuivatis (Loobu küla, L-Virumaa)
Juulis Hobikunstnik Maret Haiba maalide näitus Lääne-Virumaa Keskraamatuko-
gus
7. juuli kell 20 Prostituudiöö linnuses
8. juuli kell 12 Kadri Ploomipuu ja Ludmilla Kõrts (sopran) Kolmainu kirikus
11. juuli kell 20 Comedy Estonia suvetuur Berliini Trahteris
14. juuli kell 19 Jaan Sööt ja Andre Maaker „Joon valgust nagu vihma’“ Margeri 
Maja hoovis (Pikk tn 26)
15. juuli Perepäev Politseimuuseumis
15. juuli kell 12 Orelipooltund, Tuuliki Jürjo Kolmainu kirikus
16. juuli kell 10 Keskaja käsitöölaat linnuses
17. juuli kell 17.17 Maagiline 17: tumeromantika õhtu Rakvere Linnakodaniku 
majamuuseumi aias
22. juuli kell 12 Orelipooltund, Külli Erikson Rakvere Kolmainu kirikus
22. juuli kell 12 Mõõga- ja mantlipäev linnuses ning reliikvialaat Vallimäel
22. juuli kell 21 Ultima Thule juubelituur, Tõnis Mägi ja Vaiko Eplik Vallimäe 
laululaval
29. juuli kell 12 Orelipooltund, Inna Badina Kolmainu kirikus
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Hakkliha 2,09 /kg€

Oma Põrsa Pika tn pood
suvepuhkusel 10.07-07.08,

ootame Teid sellel ajal
Vaala Keskuse lihapoes

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Müügil rikkalik valik heas korras

Soodsate hindadega müügil

kasutatud

mootorsaage, võsalõikureid, muruniidukeid ja murutraktoreid

Husqvarna, Jonsered j.t.

uued STIGA murutraktorid, muruniidukid, trimmerid,

hekilõikurid, akutooted j.m.

Asume Rakvere vald Sireli tee 3

tel 503 7729,(Tapa teeristis), www.saed.ee

Tel. 56932127
53471043

info@peoproff.ee
www.peoproff.ee

TEHNOÜLEVAATUS
• sõidu ja veoautod

haagised
-

•
• traktorid
• sõidumeerikute

taatlemine (eelregistreerimisega)

Lepna tee 1, Rakvere, Egesten OÜ
Tel 5559 5857, 5348 8919, 325 8924

Otsime oma kollektiivi CE-kategooria
autojuhte (põhi- ja vahetusjuhi kohale). Pakume
tööd regulaarsetel liinidel (EE-SE-Oslo-SE-EE ja

FI-SE-Oslo-SE-FI). Info telefonil 5280869.
Egesten Transport OÜ.

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 €

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

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

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

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus

Uued põnevad mustrid

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

SOODUSMÜÜK
Rakveres, Kroonikeskuses
Laupäeval, 8. juulil

Mugulbegoonia 2.60 EUR

Soodushindadega elupuud
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