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Koos uue aastaga stardib ka 
Eesti viimase aastakümne 
kõige kaalukam reform, mil-
leks tulumaksureform kahtle-
mata on. 2018. aastal raken-
duvad maksumuudatused 
toovad kasu palgasaajate val-
davale osale, aga need ei jäta 
puudutamata ka pensionäre.

Kuna nii reformi kui pen-
sionide maksustamise teemal 
on olnud üksjagu segadust ja 
meediamüra, siis on igati 
põhjust asjad just eakamate 
inimeste vaatepunktist täpse-
malt lahti seletada. Seda 
enam, et riigikogu kiitis det-
sembri keskel heaks seaduse-
muudatused, mis lihtsustavad 
pensionäride jaoks asjaajamist 
ning pakuvad soodsama la-
henduse töötavatele pensio-
näridele.

Nüüd siis puust ja punaselt, 
mida maksureform pensioni-
tega teeb. Esmalt seda, et kõik 
500 eurost väiksemad pensio-
nid on 2018. aastal maksuva-
bad. Kuna tulumaksuvaba 
miinimum kerkib 500 euroni 
kuus ja 6000 euroni aastas, 
siis jaanuarist kaob ära pen-
sionäride täiendav maksusoo-
dustus. Teisisõnu, kui inime-
se pension jääb alla 500 euro, 
ta ei tööta ega ole saanud ka 
muud maksustatavat tulu, 
saab ta oma pensioni täies 
ulatuses kätte. Kui arvestada, 
et tänavu on maksuvabad ku-
ni 416 euro suurused pensio-
nid, siis võidavad kõik need, 
kelle pensionid jäävad 416 
euro ja 500 euro vahele.

Et inimesi mitte koormata, 
seadustas parlament uue kor-
ra, mille järgi ei pea suurem 
osa pensionäridest enam esi-
tama sotsiaalkindlustusameti-
le avaldust maksuvaba tulu 
arvestamise kohta. Avaldus 
loetakse automaatselt esita-
tuks kõigil neil riikliku pen-

Lugeja küsib: Arvestan 
detsembrikuu töötasu töö-
tajale, kellega on töölepin-
gus kokkulepitud töötasu 
alammääras. Väljamakse 
toimub 8. jaanuaril. Tööta-
su alammäär jaanuaris suu-
reneb. Kas detsembrikuu 
töötasu arvestan uue või 
vana alammäära järgi?

Vastab Tööinspektsiooni 
töösuhete nõustamistali-
tuse nõustamisjurist He-
lena Ilves.

Töölepingu seaduse ko-
haselt ei tohi töö eest 
makstav tasu olla väiksem 
kui Vabariigi Valitsuse 
poolt kehtestatud töötasu 
alammäär. Kuigi pooled on 
vabad kokku leppima neile 
sobivas töötasu suuruses ja 
selle arvestamise alustes, 
siis töötasu kujunemine ei 
või viia selleni, et töötajale 
makstakse vähem kui keh-
testatud töötasu alammää-
rale vastav summa.

Töötasu alammäär on 
alates 2018. aasta 1. jaa-
nuarist täistööaja korral 
500 eurot kuus ning tunni-
tasu alammääraks 2,97 eu-
rot.

Kuna detsembrikuu töö-
tasu on välja teenitud enne 
1. jaanuarit 2018, arvesta-
takse detsembrikuu tööta-
su veel vana alammäära 
alusel (kuutasu 470 eurot, 
tunnitasu 2,78 eurot). Küll 
aga tuleb töötasu makstes 
arvestada aasta alguses 
kehtima hakkavate uute 
maksumääradega, sh pan-
ge tähele muudatusi tulu-
maksuvaba miinimumi ar-
vestamisel. 2018. aastal 
kehtivate maksumäärade 
kohta leiate informatsioo-
ni Maksu- ja Tolliameti 
kodulehelt www.emta.ee.

JURIST ANNAB NÕU

Kuidas mõjutavad maksumuudatused pensionäre?

sioni saajatel, kel puudus 
2017. aastal muu sissetulek. 
See säte laieneb ka hooldeko-
dudes viibivatele pensionäri-
dele, keda on üle Eesti ligi 
8500.

Töötavate pensionäride 
huvides parandati samuti sea-
dust. Kui varem said nad oma 
maksuvaba tulu avalduse esi-
tada ainult ühte kohta, siis 
nüüd on neil õigus esitada 
kaks avaldust – ühe sotsiaal-
kindlustusametile ja teise töö-
andjale ehk siis jagada oma 
500 euro suurune maksuvaba 
tulu sotsiaalkindlustusameti 
ja tööandja vahel. Viimane 
kindlustab selle, et inimesed 
saavad oma maksuvabastuse 
kätte igakuiselt ja mitte hili-
sema maksutagastusena 2019. 
aastal pärast tuludeklarat-
siooni esitamist.

Olgu siinkohal näiteks ini-
mene, kes saab 300 euro suu-
rust pensioni, millele lisan-
dub sama suur palk, ja kes on 
maksuvaba tulu avalduse esi-
tanud vaid sotsiaalkindlustus- 
ametile. Tema pensionilt tu-

lumaksu kinni ei peeta, kuna 
maksuvaba tulu (500 eurot) 
on pensionist suurem. Selline 
pensionär saab igakuiselt kät-
te 540 eurot, sest tema palgalt 
arvutatakse 60 eurot maksu-
dena maha. Sel juhul on ta 
maksnud aastas 480 euro võr-
ra enam makse, mille ta saab 
riigilt pärast 2018. aasta tulu-
de deklareerimist 2019. aasta 
märtsis tagasi.

Teise näite korral on pen-
sionär, kelle töötasu ja pen-
sion on mõlemad 300 eurot, 
esitanud avalduse nii sotsiaal-
kindlustusametile kui töö-
andjale, esimesele 300 euro ja 
teisele 200 euro ulatuses. Sel 
juhul saab ta igakuiselt kätte 
580 eurot ning tagasimakset 
maksuametist pole oodata.

Oluline on teada, et mak-
sustamisele ei kuulu sotsiaal-
kindlustusameti poolt maks-
tavad hüvitised. Sellesse loe-
telusse kuuluvad näiteks üksi 
elava pensionäri toetus, eri-
nevad peretoetused, puudega 
inimeste sotsiaalteenused ja 
kõikvõimalikud hüvitised 

proteeside, abivahendite, ret-
septiravimite eest.

Tähelepanelik tasub olla 
mitmest kohast tulu saajatel, 
kellele rakendub aastapõhine 
maksuarvestus. Aastatulu ar-
vestamisel lähevad maksusta-
misel arvesse näiteks üüritu-
lu, dividendid, vanemahüvi-
tis, haigushüvitis, pensioni 
väljamaksed II ja III sambast.

Kõik need, kelle aastatulu 
on 2018. aastal kokku kuni 
14400 eurot ehk 1200 eurot 
kuus, saavad aastas arvestada 
6000 euro suuruse maksuva-
ba tuluga. Teisisõnu on väik-
sema palgaga pensionärid 
nii-öelda võitjate poolel. 
Võrdluseks – enam kui 70 
protsenti tänastest töötajatest 
teenib meil praegu alla kesk-
mise palga.

Sotsiaalkindlustusamet on 
välja arvutanud, et laias laas-
tus ei mõjuta maksumuuda-
tused rohkem kui poolte pen-
sionäride jaoks summat, mis 
nad kätte saavad. 40 protsenti 
pensionäridest saavad jällegi 
arvestada lisarahaga, mis jääb 

vahemikku 1-16,8 eurot.
Jah, suure sissetulekuga 

pensionärid mõnevõrra rahas 
kaotavad (kättesaadav summa 
hakkab muutuma siis, kui 
kuu sissetulek ületab 1352 
euro piiri). Jõukamaid pen-
sionäre, kes enamasti käivad 
ka tööl, on pensionäride seas 
üle kuue protsendi. Seni on 
nurisenud üksikud hea palga-
ga pensionärid. Siinkohal ta-
sub meenutada, et Eesti on 
üks väheseid Euroopa riike, 
kus inimestel on võimalik 
korraga teenida nii täispalka 
kui täispensioni.

Teisalt ei saa pidada õigla-
seks tänast olukorda, kus ise-
gi alampalk on maksustatud. 
„See on lubamatu. Maksupo-
liitika nurgakiviks peaks ole-
ma see, et riik ei maksusta 
sissetulekut, millega pole või-
malik ära elada,“ on öelnud 
Indrek Neivelt. Reformi ees-
märgiks on tuua Eesti ühis-
konda juurde tasakaalu ja 
hoolivust ning parandada 
madalapalgaliste inimeste 
elujärge.

Jutud uue süsteemi keeru-
kusest on tugevasti liialdatud. 
Igal juhul tuleb riik siin pen-
sionäridele appi. Sotsiaal-
kindlustusamet alustas juba 
novembris pensionäride per-
sonaalse informeerimisega. 
Samuti saab nõu ja abi küsida 
nii sotsiaalkindlustusametist 
kui maksuametist ja kindlasti 
leiab väärt infot mõlema 
ameti kodulehtedelt. Ühegi 
reformi elluviimine ei kulge 
täiesti valutult, aga pole kaht-
lustki, et asjad loksuvad peat-
selt kenasti paika.

Heljo Pikhof,
Riigikogu sotsiaaldemo- 

kraatide fraktsiooni ja 
SDE aseesimees
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MUST KROONIKA

3. jaanuaril tähistati 
vaikuseminutiga Va-
badussõja relvarahu 
98. aastapäeva ning 
mälestati Eesti vaba-
duse eest võidelnuid.

Liisi Kanna

Kolmapäeval kell 10.30 
peeti vaikuseminut ning heli-
sesid kirikukellad, tähista-
maks Eesti Vabariigi ja Nõu-
kogude Venemaa vahel sõl-
mitud Vabadussõja relvara-
hu, mis hakkas kehtima täp-
selt sel kellajal 3. jaanuaril 
1920. aastal. Langenute mä-
lestuseks heisati riigilipud 
ning kaitseväe üksused ja 
Kaitseliidu malevad asetasid 
pärjad Vabadussõja mälestus-
sammastele üle Eesti.

Tallinnas Vabadussamba 
juures toimunud mälestustse-
remoonial kutsus kaitsemi-
nister Jüri Luik inimesi üles 
tagasi minevikku vaatama ja 
tänumeeles meie esivanemate 
ja kaasmaalaste võitlust ning 
ohvreid Eesti Vabariigi vaba-
duse teel meenutama.

„Vabadussõjal on Eesti aja-
loos eriline koht. See on ai-
nus sõda eesti rahva ajaloos, 
kus võideldi oma lipu all oma 
riigi eest ja võideti. Võõra 
võimu murdmine ja oma riigi 
loomine on iga rahva ajaloos 

TAPMINE
3. jaanuaril leiti Kunda linnas Astangu tänaval asuvast era-
must 37aastase mehe vägivallatundemärkidega surnukeha. 
Politsei pidas kahtlustatavana kinni 53aastase mehe. Täpse-
mad asjaolud selgitab politsei välja kriminaalmenetluse käi-
gus.

VARGUS
31. detsembril teatati, et Vinni vallas Piira külas varastati 
veoauto kütusepaagist 426 liitrit diiselkütust. Kahju on 541 
eurot.

PÕLENGUD
3. jaanuaril kell 17.27 said päästjad väljakutse Rakvere linna 
Vabaduse tänavale, kus majas töötas suitsuandur. Sündmus-
kohale saabudes selgus, et ratastoolis olev inimene ajas 
küünla ümber. Päästjad andsid inimese kiirabile üle tervise-
kontrolliks ning tuulutasid ruume.

1. jaanuaril kell 0.43 käisid päästjad kustutamas Viru-Nigula 
alevikus Niguli tänaval ning kell 0.25 Rakvere kirikupargis 
põlevat prügikasti.

25. detsembril kell 14.05 teatati häirekeskusele, et Vanni 
vallas Tudu alevikus saunast tuleb heledat suitsu. Sündmus-
kohal selgus, et suitseb sauna lagi. Põleng kustutati kell 
15.45.

SÜÜTAMINE
25. detsembril süüdati Väike-Maarja vallas Triigi külas sõi-
duauto Ford, mille tagajärjel sai kahjustada ka kõrval parki-
nud sõiduauto Renault. Fordi põlemisega tekitatud kahju 
on 5000 eurot. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavana kinni 
47aastase mehe.

KOKKUPÕRGE
30. detsembril kell 17.21 said päästjad väljakutse Rakvere 
valda Sõmeru alevikku Põllu tänavale, kus auto oli rööbaste 
peal ning rong sõitis sellele otsa. Sündmuskohal selgus, et 
sõiduauto sõitis raudteele ja jäi kinni. Autot ei olnud võima-
lik raudteelt enne rongi tulekut eemaldada, toimus rongi ja 
sõiduauto kokkupõrge. Juht jõudis autost välja enne kokku-
põrget. Inimesed kannatada ei saanud ja meditsiinilist abi ei 
vajanud. Kokkupõrke tagajärjel jäi sõiduauto ratas veduri 
ratta ja relsi vahele kinni. Päästjad eemaldasid sõiduauto 
ratta ja rong suundus Vaeküla jaama asendusvedurit oota-
ma.

ÄHVARDAMINE
27. detsembril kella 18 paiku teatati, et Rakveres Jaama 
puiesteel asuvas korteris ähvardas 37aastast meest tulirelva-
ga tema tuttav. Isik sooritas lasu lakke ja lahkus. Keegi viga 
ei saanud. Kella 19.30 paiku tabas politsei 51aastase mehe 
Rakveres Ed. Vilde tänaval. Mees peeti kahtlustatavana kin-
ni. Relv on politseis hoiul. Täpsemad asjaolud selguvad uu-
rimise käigus.

Põllumajandusuurin-
gute Keskus võttis üle 
Maamajanduse Info-
keskuse ülesanded

Maaeluministeeriumi 
hallatav riigiasutus Maa-
majanduse Infokeskus 
(MMIK) liideti 1. jaanua-
rist Põllumajandusuurin-
gute Keskusega (PMK).

„Maaeluministeerium 
koondas uuest aastast põl-
lumajanduskeskkonna- ja 
maamajandusanalüüsi te-
gevused ühte asutusse. 
Liitmine suurendab süner-
giat, avab uusi koostöövõi-
malusi ja aitab kaasa sekto-
ri jaoks uute teadmiste loo-
misel,“ ütles maaeluminis-
ter Tarmo Tamm. 

„Ümber korraldatud asu-
tuse osakonnad, laboratoo-
riumid ja katsekeskused 
jätkavad oma tegevust üld-
juhul samade põhiülesan-
netega,“ ütles Tamm. „Põl-
lumajandusuuringute Kes-
kuse peamaja asub Sakus. 
Kõikide Maamajanduse In-
fokeskuse töötajate ülevii-
mist Jänedalt Sakku ei ole 
praegu kavandatud,“ lisas 
minister. Maamajanduse 
Infokeskuse töötajad jätka-
vad ümberkorraldatud kes-
kuses töötamist nendega 
varem sõlmitud töölepin-
gute alusel.

Muudatusega korrasta-
takse Põllumajandusuurin-
gute Keskuse struktuuri, 
kohandades seda tegeliku 
töökorraldusega eesmärgi-
ga tagada põhimäärusest 
tulenevate ülesannete kva-
liteetne täitmine ja tõhu-
sam töö.

Keskuse töö ümberkor-
raldamisel Põllumajandus- 
uuringute Keskuse ametlik 
nimi ei muutu. Maamajan-
duse Infokeskuse tegevus 
lõpetati alates 2018. aasta 
1. jaanuarist.

Kuulutaja

Selle aasta algusest alustas 
tegevust Majandus- ja Kom-
munikatsiooniministeeriumi 
haldusalasse kuuluv amet 
Eesti Geoloogiateenistus.

Geoloogiateenistuse direk-
toriks on kinnitatud viieks 
aastaks pikaajalise TTÜ Geo-
loogia Instituudi juhtimise 
kogemusega professor Alvar 
Soesoo. Eesti Geoloogiatee-
nistuse asukoht on Rakvere 
linn ning tänaseks on kolm 
töökohta täidetud Lääne-Vi-
rumaal elavate inimestega. 
Planeeritavast 50 töökohast 
on aasta alguse seisuga täide-
tud 35, neist 17 doktorikraadi 
omava või seda lähiajal kaits-
va inimesega.

Geoloogiateenistust hakkab 
koordineerima kaheksaliik-
meline nõukogu, kuhu kuu-
luvad ministeeriumite, tead-
laskonna ja tööandjate esin-
dajad.

Ajalooliselt moodustati 
Majandusministeeriumi hal-
dusalas Loodusvarade Insti-
tuut juba 1937. aastal. Geo-
loogiateenistuse moodusta-
mine lähtub 2017. aasta juu-
nis Riigikogu poolt vastu 
võetud strateegiadokumen-
dist „Maapõuepoliitika põ-
hialused aastani 2050“, kus on 
sõnastatud Eesti pikaajaline 
eesmärk maapõue valdkon-
nas: maapõueressursside tea-
duspõhine, kestlik ja riigi ma-

janduskasvu edendamisele 
suunatud haldamine ning ka-
sutus.

Teenistuse põhiülesanne-
teks on Eesti geoloogiline 
kaardistamine, maapõuealas-
te andmebaaside (geoloogia-
fondi ja puursüdamike kogu) 
pidamine ja digitaliseerimine, 
hüdrogeoloogiline seire, ran-
nikute ja seismoseire, geoloo-
gia valdkonna uuringute 
teostamine, kompetentsuse 
arendamine ning valitsusele 
ettepanekute tegemine maa-
põue uurimiseks ja kasutami-
seks.

Kuulutaja

MÕNE REAGA

Vabadussõjas langenuid 
mälestati vaikuseminutiga

Vabadussõda algas 28. novembril 1918, mil Nõukogude Vene 
väed tungisid üle Narva jõe ning hõivasid 1919. aasta alguseks 
märkimisväärse osa Eestist. Loomisel olev Eesti armee, mida toe-
tasid Soome ja mitme teise maa vabatahtlikud, suutis vastase rün-
nakud peatada ja tagasi tõrjuda. Alates 1919. aasta märtsist oli 
peaaegu kogu eestlaste asuala taas Eesti Vabariigi kontrolli all. 
Ka edasistes ägedates lahingutes ei suutnud Punaarmee Eesti sõ-
javäe ja rahva vastupanu murda.

Relvad vaikisid 3. jaanuaril 1920 kell 10.30, mil jõustus Eesti ja 
Nõukogude Venemaa vahel 31. detsembril 1919 sõlmitud vahera-
hu, mille kohaselt pidi sõjategevus olema peatatud kuni 10. jaa-
nuarini – pärast seda võisid mõlemad pooled uuesti alustada sõ-
jategevust, teatades sellest 24 tundi ette. Õnneks sõjategevust uues-
ti ei alustatud ja 2. veebruaril 1920. aastal sõlmiti Tartus rahule-
ping ning Vabadussõda oli lõppenud Eesti võiduga.

Rakveres pidas 
Vabadussõja mäles-

tusmärgi juures 
mälestusteenistuse 
Viru maleva kaplan 

Tauno Toompuu. 
Foto: Seidi Lamus-Tšistotin

tähtsaim sündmus,“ ütles 
Luik.

Rakveres käisid Vabadus-
sõja mälestusmärgi juures 
pärgi asetamas linnapea Mar-
ko Torm, VIROLi tegevdi-
rektor Sven Hõbemägi, Viru 
maleva pealik kolonelleitnant 
Viktor Kalnitski ning mit-
med teised maleva esindajad. 
Veteranide poolt lausus mä-
lestussõnad Ruuben Lambur.

Mälestusteenistuse pidas 
Viru praostkonna praost, 
Rakvere Kolmainu koguduse 
vaimulik ning Viru maleva 
kaplan Tauno Toompuu. 
„Ma arvan, et see päev on 
oluline kõigile, olgu nad kait-
seväelased, kaitseliitlased või 

tsiviilkodanikud. Vaherahule 
eelnesid väga rasked kaotused 
– Eestis oli Vabadussõja ohv-
riks üle 6000 inimese, neist 
3588 langes lahingtegevuses,“ 
rääkis kaplan.

„See on selle hind, mida 
meie siin praegu naudime. 
See vabadus, mis meil käes 
on, ei ole tulnud niisama,“ rõ-
hutas Toompuu. „Meie esi-
mene kohus on mõelda neile, 
kes on selle nimel oma elu 
ohverdanud, et meil võiks ol-
la see vabadus. Ja seejärel 
võiks olla küsimus – mida 
mina olen valmis tegema täna 
selleks, et see vabadus võiks 
kesta.“

Tegevust alustas Eesti Geoloogiateenistus
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TÄNA MAAILMAS

50 aastat tagasi, 5. jaanuaril 
1968. aastal algas Tšehhoslo-
vakkia Sotsialistlikus Vabarii-
gis demokraatlike ümberkor-
ralduste ajajärk, mida hakati 
hiljem kutsuma Praha keva-
deks. Poliitilistele reformidele 
ja tšehhide-slovakkide loo-
tustele tegi lõpu nõukogude 
tankide sissetung, mille tule-
musel kaotas elu sadakond 
inimest ja üle 500 inimese 
said haavata.

1968. aasta 5. jaanuaril ni-
metati Tšehhoslovakkia 
Kommunistliku Partei uueks 
juhiks liberaalsete ja reformi-

meelsete vaadetega Alexan-
der Dubček, kes alustas nn 
inimnäolise sotsialismi raja-
mist.

Selleks nõrgendati tsensuu-
ri, soositi sõltumatute mõ-
jurühmade ja uute parteide 
loomist, suurendati sõna- ja 
liikumisvabadust, püüti anda 
rohkem võimu kohalikele 
omavalitsustele, vähendati 
riigi kontrolli ettevõtete üle, 
plaanimajandus taheti asen-
dada turumajandusega. Sa-
muti püüdis Tšehhoslovakkia 
uus juhtkond saavutada mõ-
ningast iseseisvust välispolii-

tilistes küsimustes, sest senini 
toimus kogu suhtlemine vä-
lisriikidega Nõukogude Liidu 
taktikepi järgi. Uue poliitika 
eesmärgiks oligi vabaneda 
veidikenegi NSV Liidu võimu 
alt.

Tšehhoslovakkia inimesed 
hakkasid tundma vabaduse 
lõhna ja seetõttu suurenesid 
ka nõukogudevastased meele-
olud. Kui 1968. aasta veeb-
ruaris võitis Tšehhoslovakkia 
jäähokikoondis Grenoble’i ta-
liolümpiamängudel Nõuko-
gude Liidu meeskonda tule-
musega 5 : 4, siis tähistati seda 
Tšehhoslovakkias kui rah-
vuspüha.

Kõik Tšehhoslovakkias 
teostatud reformid, mis täna-
päeval kuuluvad kokku iga 
demokraatliku riigiga, ärrita-
sid tollal kõige rohkem Nõu-
kogude Liitu. Moskva juhid 
kartsid, et Tšehhoslovakkia 
poliitiline ja kultuuriline li-
beraliseerimine võib pakkuda 
huvi ka teistele sotsialismi-
maadele ja need veerevad 
NSV Liidu võimu alt mine-
ma. Tšehhoslovakkia refor-
mides nähti ohtu sotsialismi-
maade ehk „nõukogude riiki-
de bloki” terviklikkusele ja 
julgeolekule.

Alguses püüdsid venelased 
Tšehhoslovakkia juhtidele 
n-ö mõistust pähe panna läbi-
rääkimiste laua taga ning 

1968: algas Praha kevad, mis uputati verre • Vajatakse klienditeenindajat 
Kaukaasia Šašlõkki. Transport 
meie poolt. Kiire! CV saata kau-
kaasiagrill@hot.ee või helista tel 
5810 2416

• Pakume tööd kokale Rakveres 
BabyBack Ribs & BBQ restora-
nis, mis asub Põhja Keskuses. 
Sind ootavad: põhjalik väljaõpe 
kogenud koka käe all, stabiilne 
töö aastaringselt, suurepärane 
võimalus saada 6 kuuga köögi 
vahetuse vanemaks, sporditoetus 
ning muud motiveerivad hüved 
tööandja poolt. Transpordikulude 
kompensatsioon kokkuleppel. Tel 
554 7118

• Tapal Mario Pizza pakub tööd 
pitsameistrile, väljaõpe koha-
peal, palk kokkuleppel. Tel 5839 
7900 ja 5568 5935, võib tulla 
ka kohapeale: 1. Mai puiestee 
11, Tapa

• Pakume tööd tublile ja töökale 
kullerile. Kuller suhtleb igapäe-
vaselt väga palju klientidega ning 
puutub kokku pakisaadetistega, 
mis kaaluvad kuni 30 kg, kulleri 
tööpäev saab alguse kell 8.30 ning 
tööl tuleb käia E-L. Keskmiselt 
tuleb ühe tööpäeva pikkuseks 6,5 
tundi. Tööautoks kasutab meie 
kuller 2015-2017 aasta manuaal 
käigukastiga B-kategooria kaubi-
kut, mille saab tööandjalt.  Pakume 
võimalust tulla proovipäevale! 
Lisainfot annab Ille Poom telefonil 
5332 6676

• OÜ Raatma Viru-Kabalas pakub 
tööd CE-kategooria veokijuhile. 
Tel 516 5212

• Rakvere Hooldekodu otsib 
oma meeskonda hooldajat, 24 
h töövahetused. Tel 512 7828

• Miradel OY võtab tööle ventilat-
siooni paigaldaja, töö pikaajaline, 
tööpiirkond Helsingi, palk vasta-
valt Soome tööseadusest lähtuvalt, 
tööle asumise aeg koheselt. Info 
telefonil 513 4942 või +35840077 
6817

• Pakkuda tööd ehitajale, soo-
vitav san.tehniliste tööde koge-
mus. Tel 5373 3385

• Otsime oma brigaadi kogemus-
tega ja pädevat võsalõikajat. 
Objektid asuvad Ida-Virumaal ja 
Lääne-Virumaal, sobib nii eesti 
kui ka vene keelt kõnelev inimene, 
palk on kokkuleppel. Täpsem info 
telefoni teel, viinalembestel palun 
mitte tülitada. Tel 5694 1250

Pakume tööd 

HAKKEVEOKI 

JUHTIDELE 

ja 

PUIDUHAKKURI

 OPERAATORILE

info telefonil 

506 7437

OÜ Arkna Karjatalu 
pakub tööd: 

traktoristile, karjakule ja 
vasikatalitajale. 

Lisainfo: 
karjatalu@arkna.ee või 

telefonil 508 2846

PAKUN TÖÖD

nõudsid reformide peatamist 
ja endise olukorra taastamist, 
kuid Dubček ja tema kollee-
gid ei võtnud venelasi kuulda. 
Pärast edutuid läbirääkimisi 
saatis Nõukogude Liit ööl 
vastu 21. augusti 1968 koos 
teiste sotsialistlikusse sõjaor-
ganisatsiooni kuuluvate riiki-
dega Tšehhoslovakkiasse 
oma väed, et reformidele lõpp 
teha. Ainsana keeldus Tšeh-
hoslovakkia ründamises osa-
lemast Rumeenia.

Et suuremat verevalamist 
vältida, käskis Tšehhoslovak-
kia president võõrvägedele 
vastupanu mitte osutada. Ve-
ne armee võttis oma kontrolli 
alla strateegilised asutused ja 
toimetas Tšehhoslovakkia ju-
hid Moskvasse ülekuulamise-
le. Seal esitati neile ultimaa-
tum ja kästi alla kirjutada lu-
badusele kõik reformid peata-
da.

Nõukogude Liidu ametliku 
seisukoha järgi olevat Tšeh-
hoslovakkia rahvas toetanud 
võõrvägede sissetoomist ja 
võtnud vene sõdureid vastu 
kui oma vendi, kuid tegelik-
kuses oli asi hoopis vastupidi. 
On säilinud dokumente, mil-
lest selgub, et kohalik elanik-
kond suhtus nõukogude sõ-
duritesse väga vaenulikult.

Interventsiooni vastu või-
deldi mitmeti: korraldati mii-
tinguid ja demonstratsioone, 
loobiti vene tanke kivide ja 
lillepottidega, saeti maha tee-
viidad, et juhtida vene sõdu-
rid valele teele. Tuhanded 
tšehhid-slovakid püüdsid sõ-
jalise agressiooni tingimustes 
riigist lahkuda. Toimus ka 
mittevägivaldseid aktsioone, 
sealhulgas panid Tšehhoslo-
vakkia patrioodid iseennast 
põlema, et sel moel protestee-

rida nõukogude armee sisse-
tungi vastu. Hoonete seintele 
kirjutati suurte tähtedega il-
mekaid loosungeid, nagu „Isa 
oli vabastaja, poeg on oku-
pant!”, „Venelased, kasige ko-
ju!”, „Käed eemale Tšehhos-
lovakkiast!”, „Vanja, sõida ko-
ju, Maša ootab sind!” jms.

Kui palju inimesi sai vene 
sõjaväelaste tegevuse tõttu 
Tšehhoslovakkias surma või 
haavata, pole suudetud täpselt 
kindlaks teha. Tšehhi ajaloo-
lased oletavad arhiivimaterja-
lide põhjal, et Tšehhoslovak-
kia poolel hukkus 108 kuni 
137 inimest ja üle poole tu-
hande sai vigastada. Okupan-
tide hulgas oli hukkunuid 110 
ringis, sealhulgas 96 venelast.

Peatselt sai Alexander 
Dubčeki asemel Tšehhoslo-
vakkia uueks juhiks Gustáv 
Husák, kes tühistas peaaegu 
kõik Dubčeki reformid. 
Husák sai aru, et tema või-
mulpüsimine sõltub täielikult 
Moskva tahtest ja ei hakanud 
NSV Liidule vastumeelseid 
otsuseid läbi suruma. Sellega 
oli Praha kevad lõppenud.

Nõukogude väed aga ei läi-
nudki Tšehhoslovakkiast ära 
ja jäid sinna kuni 1990. aasta-
ni, mistõttu tekkis rahva hul-
gas mitmeid selleteemalisi 
anekdoote. Nii kõlas vastus 
küsimusele „Mis on maailma 
suurim riik?” järgmiselt: 
„Suurim riik on Tšehhoslo-
vakkia, sest vene vägedel ku-
lus mitukümmend aastat 
Tšehhoslovakkiast lahkumi-
seks.”

Allan Espenberg
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AS Farmi Piimatööstus on 100% kodumaisele kapitalile kuuluv värskest kvaliteetsest kodumaisest toorainest Farmi

piimatooteid valmistav ettevõte. Meie tooteportfellis on Eesti esimene hapukoorega kodujuust ja koorene jogurt,

esimene kodumaine kreeka-tüüpi jogurt – Eesti Parim Piimatoode 2014 ja Eesti Parim Toiduaine 2014 ning pudelijoogid,

Farmi Köögi toorjuust – Eesti Parim Piimatoode 2011, hapendatud täispiim- Eesti Parim Piimatoode 2016 ja Farmi skyr

Eesti Parim Toit Tervisele 2017. Farmi soovib ka edaspidi olla innovatiivne ja uudne - tule ja muuda koos meiega Eesti

piimatoodete turgu!

AS Farmi Piimatööstus (Annikvere tootmine) pakub tööd

Põhiülesanne:

Nõudmised kandidaadile:

Omalt poolt pakume:

Lisainfo:

juustude valmistamisel piima kuumtöötlemine vastavalt kinnitatud juhenditele ja retseptidele

• ausus, täpsus, kohusetundlikkus

• valmisolek meeskonnatööks

• kehtiv tervisetõend

• soovitav: piimandusalane haridus või eelnev töökogemus piimanduses

• mitmekesist ja vastutusrikast tööd kaasaegses pidevalt arenevas piimatööstuses

• kaasaegseid töötingimusi ja töövahendeid

• omatöötaja soodustusi

• töö vahetustes

• töö tegemise koht: Annikvere küla

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 01.02.2018 aadressil mare.raja@farmi.ee

PIIMA KUUMTÖÖTLEJALE

•

Ootame oma meeskonnaga liituma

Tööülesanded

Ootused kandidaadile

Kasuks tuleb

Pakume

Tööle asumise aeg:

Töökoht:

Kandideerimiseks saada oma CV hiljemalt 12. jaanuariks 2018.a e-posti aadressile

info@estoniancell.ee märksõnaks „IT spetsialist“ või kandideeri läbi CV-Online keskkonna.

IT SÜSTEEMIADMINISTRAATORIT
Ametikoht kuulub Heinzel Grupi traineeship programmi, mille eesmärk on tagada järelkasv erinevatele
tehnilistele ja administratiivsetele ametikohtadele, andes laiaulatuslikud teadmised äriprotsessidest,
piiratud võimalusega lühiajaliseks praktikaks grupi teistes ettevõtetes.

- Ettevõtte äripoole IT süsteemide administreerimine, probleemide diagnoosimine ja lahendamine
Serverite ja töökoha arvutite riist- ja tarkvara uuendamine ja hooldus

Hea suhtlemis ja selge väljendusoskus

Huvitavat ja arendavat tööd rahvusvahelises ettevõttes

veebruar 2018
Jaama 21, Kunda, Lääne-Virumaa

Lisainfo automaatikainsenerilt telefonil 6870002 või e-posti aadressilt Sergei.hramtsov@estoniancell.ee

Kasutajate toetamine nenede IT alaste probleemide lahendamisel

IT alane kõrgharidus või selle omandamine lõppjärgus
Operatsioonisüsteemi Windows Server hea kasutamisoskus
Väga hea eesti ja inglise keele oskus
Süsteemne mõtlemine ja väga hea analüüsivõime

Eelnev kogemus äriliste IT süsteemide töö tagamisel
MS SQL kasutamise oskus
HTML programmeerimisoskus
Eelnev kokkupuude tööstusautomaatikaga
Huvi tehniliste ja tehnoloogiliste protsesside vastu
Saksa keele oskus

Kaasaegset töökeskkonda ja häid töövahendeid

Professionaalidest koosnevat toetavat meeskonda
Rohkelt väljakutseid ennast proovile panna ja arendada
Ettevõttes kehtivaid soodustusi
Koolitusi ja ühisüritusi

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

AS Estonian Cell on Kundas asuv kaasaegne ja täisautomatiseeritud haavast puitmassi tootev ettevõte, mille
omanikuks on Austria päritolu Heinzel Holding GmbH. Ettevõtet iseloomustab juhtimistasemete ja
otsustusprotsessi lihtsus ja kiirus. Ettevõttes kehtivad põhiväärtused on vastutuse võtmine, austus, täiuslikkus
ja ettevõtlikkus, mille järgimist oodatakse ettevõtte igalt 87 töötajalt. Lisainformatsioon: www.estoniancell.ee

KOKKA ja

KARTULIKOORIJAT

Kui sul on tahe tööd teha ning

oled kohusetundlik, siis võta

meiega ühendust või saada

meile oma CV aadressile

•KOTLETIVALMISTAJAKS
•LAOHOIDJAKS

•KOKAKS
Tööaeg: E-R 05.00-14.00

Tööaeg: E-R 07.00-17.00

Töötamine vahetustega E-P

Tööaeg: öine vahetus (16.00-04.00)

TULE SÖÖKLASSE

KANDIDEERI PAGARITSEHHI

ÄKKI SOBID SUITSUTUSTSEHHI

•VIILUTAJAKS

VÕI HOOPIS KULINAARIATSEHHI

•PAGARIKS

Kandideeri juba täna!
Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald.

Lisainfo: Toivo Murakas, personalijuht, 53 340 040,
personal@ogelektra.ee. www.ogelektra.ee

Võimalik töötada osalise tööajaga
1 nädal tööl 1 vaba

Kas Sulle
meeldib
kirjutada?
Sind huvitab, mis
maailmas toimub?
Tahad lisaraha
teenida?

Kui jah, siis kirjuta
artikkel ja saada see
toimetusse. E-post:
toimetus@kuulutaja.ee
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Kinodesse on jõud-
nud uus mängufilm 
„Rohelised kassid“, 
kus peaosi mängivad 
Tõnu Kark ja Sergei 
Makovetsky.

Tõnu Lilleorg

Üpris vanad mehed Markus 
ja Eduard avastavad pärast 
vanglast väljasaamist, et on 
jäänud teistele võõraks. Siiski 
sunnivad meeste pikaaegsed 
plaanid ja unistused neid 
muutunud maailmas kiiresti 
kohanema. Takistused ja ab-
surdselt koomilised situat-
sioonid, millesse nad satuvad, 
pööravad nende illusioonid 
pea peale. Ilmneb, et nad ei 
sobi pildile, mis teistel ini-
mestel oma elust on. Näiteks 
Markuse tütar pakub külla 
tulnud isale küll suppi, kuid 
viskab ta siis uksest välja.

Filmiringkondadest on ol-
nud kuulda, et linateose eel-
arve oli üsna väike ja seda 
vaadates märkab, et stsenaa-
rium ei ole tegevuse poolest 
väga tihe. Siiski pole need te-
gurid tulemust mõjutanud. 
Režissöör ja stsenaariumi au-
tor Andres Puustusmaa on 
oma sõnumi veenvalt välja 
mänginud. Kark ja Mako-
vetsky muutsid filmi käigus 
oma nauditava mänguga te-
gelased suuremaks ja usuta-
vaks.

Film võeti üles tänavu ke-
vadsuvel ja juba novembris 
nägi seda Pimedate Ööde fil-
mifestivalil, kus asjaosalised 
ka kommentaare jagasid. 
Pealkirja kohta ütles Mako-
vetsky, et rohelist värvi kas-
sid võivad olla väga harulda-
sed olendid, samas ei pruugi 
neid kellelegi vaja olla. Puus-
tusmaa sõnul võib roheliseks 
kassiks muutuda meist iga-
üks, ükskõik mis hetkel.

Kas nõustuda selle väitega 
või mitte – seda vastust saab 
nõutada kinosaalis. Võiks 
öelda, et omamoodi tirib film 
maha teatavat suhkruvaaba 
kihti, millega inimesed kipu-
vad oma olemist mugavus-
tsoonis mõnusaks tegema.

Kuna filmi pealkiri nimetab 
kasse, väärib siinkohal märki-
mist kasside hingeelu peen-
susteni tundva „Garfieldi“ 
koomiksi autor Jim Davise 
tähelepanek, mis haakub ka 
kõnealuse linateosega. See 
kõlab nii: „Kui sügaval sisi-
mas motiveerivad meid kõiki 
samad tungid, siis kassidel on 
julgust nende järgi elada.“

Filmis teevad teiste seas 
kaasa ka Eestist pärit ja täna 
Venemaal edukat seriaalinäit-
leja karjääri tegev Kirill Käro, 
samuti Ülle Kaljuste, Katrin 
Pärn, Mait Malmsten, Eduard 
Toman.

Vahetult enne aastavahe-
tust seati Rakvere kinomaja 
ette üles Bruno Lillemetsa 
skulptuur „Olla“ – SA Rakve-
re Teatrimaja kino- ja proo-
visaali välisruumi kunstikon-
kursi võidutöö.

Väliskulptuuri otsiti kino-
maja juurde nn protsendisea-
duse alusel, mille kohaselt 
peab enam kui 750 000 eurot 
maksvate avalike hoonete 
ehitushinnast vähemalt ühe 
protsendi eest soetama kuns-
titeosed. Varem ei ole meie 
maakonnas sellest seadusest 
tulenevaid konkursse korral-
datud. Kavandite esitamise 
tähtaeg oli 1. september ning 
„Olla“ valiti välja 11 laekunud 
töö hulgast.

Algselt plaaniti skulptuur 
seada üles Teatrimäe nõlvale, 
kuid paigaldamise käigus jõu-
ti järeldusele, et parem asu-
koht on kinomaja esisel. 
„Teatrikino ise on nii mas-
siivne, et skulptuur oleks ära 
kadunud. Maja ees mõjub see 
kontseptsiooniliselt ka pare-

mini, lisaks saavad inimesed 
mugavalt juurde minna ja pil-
distada,“ selgitas Rakvere 
Teatri turundusspetsialist 
Laila Talunik, lisades, et nüüd 
on skulptuur ka hoone seest 
vaadeldav.

Talunik märkis, et algselt 
planeeritud kohas oleks vaid 
autojuhid Tallinna maanteed 
mööda üles-alla tuhisedes 
vilksamisi teost näinud – ini-
mesi liigub seda teed mööda 
vähe.

Liisi Kanna

RAKVERE KULTUURISÜNDMUSED
13. november - 13. jaanuar näitus „Eesti Näitlejate Liit 
100. Näitleja portree“ Teatrikinos
12. detsember - 21. jaanuar Kaarina Alsta näitus „Naab-
rid“/„Naapurit“ Rakvere Galeriis, näitus kuulub Soome 
100 ametlikku programmi
23. detsember - 10. veebruar näitus „Herman Talvik“ 
Rakvere Teatrigaleriis, näituse avamine 17. jaanuaril 
kell 17.17
2. - 6. jaanuar kell 10 - 16 lõbus jõuluvaheaeg Rehbin-
deri majas, toimuvad võistlused ja mõistatused rohkete 
auhindadega ning kohtumine humanoidrobot Pepperi-
ga
3. jaanuar kell 18 uusaastakontsert Targas Majas, esi-
neb C-Jam
4. jaanuar kell 18 Erik Orgu loeng „Kuidas vähendada 
vööümbermõõtu ja suhkru tarbimist“ Rehbinderi ma-
jas
9. jaanuar kell 19 kuuskede põletamine Ausambapargis 
(Koidula ja Võimla tn nurgal), kaasategevad Rakvere 
noortekeskuse ja koolide noored, tuleartist Chris Blaze
11. jaanuar kell 18 Ülle Hõbemägi loeng „Ülekaalust ja 
kaaludieetidest 100 uuringu valguses“ Rehbinderi ma-
jas
12. jaanuar kell 19 Indrek Taalmaa monoetendus „Lol-
lidemaa“ Buena Vista Sofa Clubis
17. jaanuar kell 17.30 Urve Tinnuri raamatu „Kui põld 
oleks järv“ esitlus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus

BIORE TERVISESTUUDIO
Rakveres Laada 5
11., 18. ja 25. jaanuar tervisliku seisundi testimine, Eve 
Heinmetsa vastuvõtt
12., 19. jaanuar ja 2. vaabruar kaaniravi, V. Kudrjavtse-
vi vastuvõtt
18. jaanuar dr Riina Raudsiku terviseseminar „Närvi-
süsteemi seos haiguste tegelike põhjustega“
25. veebruar dr Mihkel Veskimägi – sõltuvuse vastased 
nõelad, reg www.nikostopp.ee
Igal esmaspäeval ja kolmapäeval kiropraktiku 
A. Grigorjani vastuvõtt
Reg vastuvõttudele tel 5017960 või info@biore.ee
Olete meile alati oodatud! 
Avatus E-R kell 10-18, laupäeval 13. jaanuaril kell 10-
14
Müügil suur valik tervisejalatseid naistele, meestele

GUSTAVI MAJA
11. jaanuar kell 18 algab Katri Ristali kursus „Avanemi-
ne“. Shindo venitustunnid E kell 8 ja K kell 18. Kursu-
sele vajalik eelnevalt registreeruda tel 553 5871, 
www.gustavimaja.eu .

Teatrikino ette paigaldati väliskulptuur

Bruno Lillemets skulptuu-
ri „Olla“ paigaldamisel.

Foto: Laila Talunik

KUHU MINNA

Kõutsid saavad vangist välja

Tõnu Kark (vasakul) ja 
Sergei Makovetsky. 
Foto: BestFilm.eu
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Auto eelsoojendi müük, 
paigaldus, remont

Autoelektroonika remont , 
e lektr i tööd

Diagnost ika

Autovalveseadmed

Haakekonksude müük 
ja paigaldus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11, Rakvere

Tel 505 2065

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

SÕIDUKID

ANNAN ÜÜRILE

TEENUSED

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST

VAHETUS

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KINNISVARA

* 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

• Müün Rakveres Lennuki tänaval 
2toalist korterit, IV korrus, hind 
17 000 €. Tel 5332 6207

• Müüa uueväärne korter (33m2) 
Kundas, üürilepinguga tootlus 2 % 
ehk 24 % aastas. Tel 504 0123

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki 6, 1/4 (39,5 m2), 30 000 €. 
Tel 5805 0729

• Müüa (kokkuleppel ka osalise 
järelmaksuga) või üürida Tapal 
85 % renoveeritud 3toaline kor-
ter, dušš-wc koos, ühes toas veel 
teisaldatav dušinurk, köök + eraldi 
wc. Pikk koridor, mis võimaldab 
kasutada kahe 1toalise eraldi 
korterina, 2/3, oma ahikeskküte + 
õhksoojuspump + konditsioneer, 
möbleeritud, 5 min tee rongipea-
tuseni ja poodi. 1. sissemaks 5000 – 
10 000 €. Üür + maksud umbes 150 
€ korter. e-mail: aautod@gmail.ee. 
Tel 5648 8989

• Müüa 3toaline ahjuküttega 
remonti vajav korter Sallas või 
vahetada kuni 1000 € maksva auto 
vastu. Tel 5820 1898

• Müüa maja Vinni vallas Vi-
ru-Kabalas. 2korruseline, 6 
tuba, ahiküte, kuivkäimla majas 
sees, krunt 9400 m2, 2 kõrval-
hoonet, puurkaev õues, õuna-
puud, elektrivõrk olemas, vajab 
remonti. Lähedal bussipeatus 
(ühendus Kiviõli ja Rakverega) 
ning rongipeatus, hind 10 000 
€. Tel 516 5212

• Müüa vanem maja Haljala alevi-
kus, vajab remonti, krunt 3100 m2. 
Kiire! Tel 5664 3580

• Müüa elamumaa Paatnal, krunt 
1,5 ha. Lisainfo: lokaalne vesi, 
Rakvere lähedal, vaid ca 2 km 
kaugusel ootab uut omanikku ela-
mumaa. Kommunikatsioonidest 
olemas puurkaev, elektri alajaam 
kõrval kinnistul, asukoht on hea 
oma unistuste kodu rajamiseks! 
Kinnistul kasvamas suured kased, 
mis teevad asukoha mõnusalt 
hubaseks, kinnistuni pinnatud tee! 
Helista ja läheme vaatama, hind 
13 000 €! Tel 5627 7089

• Müüa kasvav võsa Kunda lähe-
dal, katastri tunnus 90202:001:0136 
ca 300 tm .Tel 5624 4605

• Ostan 1toalise mugavustega 
korteri Rakveres (I-III korrus). Tel 
5800 3648

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

 • Ostan 3toalise korteri Lai 14 
majas, võib vajada remonti. Tel 
5886 9698

• Ostan korteri või maja Lääne-Vi-
rumaal hinnaga kuni 6000 €. Tel 
5636 1802

• Noor pere soovib osta maakodu 
Lääne-Virumaal. Tel 5552 7229

• Ostan Kundasse garaaži. Pakku-
mine teha tel 5348 1886

• Ostan garaaži Ussimäele. Tel 
5823 3780

• Maagia kv ostab või võtab müüki 
kinnisvara. Tel 5855 0720, www.
maagiakv.ee

• Ostan väiksema (1-2 hektarit) 
metsakinnistu, võib pakkuda ka 
raiutud kinnistut. Tel 5562 2919

• Vahetada või müüa 2toaline 
kõigi mugavustega korter Kun-
das muu kinnisvara vastu. www.
kv.ee/2890337. Tel 5550 0588

• Pakun tasuta elamispinda töö-
tule/pensionärile Rakvere kesklin-
nas (1 tuba) tingimusel, et hoiab 
igapäevaselt kodu korras ja jalutab 
päevasel ajal väiksemaid toakoeri. 
Lisainfo saamiseks helistada tel 
528 5416

• Noor pere, kellele on sündimas 
perre lisa, otsib 2- või 3-toalist 
korterit üürile, pikemaks ajaks. 

Tel 5854 2279

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

• Üürile anda 1toaline  puu-
küttega korter (38 m2) Rak-
v e r e s ,  I  k o r r u s  P i k k  3 7 .
Üür 190 € kuus. Tel 503 4972, info@
ko.ee

• Üürile anda Rakveres kõigi mu-
gavustega 1toaline korter. Tel 
5801 0107

• Anda üürile 1toaline kõigi mu-
gavustega korter Kungla 6 Rakvere, 
üür 200 € + kommunaalmaksud. 
Tel +358 40702 1378

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
möbleeritud keskküttega korter. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
elektri küttega möbleeritud korter. 
Tel 5624 4605

• Üürile anda 1toaline korter Tapa 
kesklinnas, II korrus. Üür 200 € 
kuus. Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline kõigi mu-
gavustega möbleeritud korter 
Rakveres (pesumasin, külmik, 
elektripliit). Üür 220 € + KÜ arve. 
Tel 501 1478

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere kesklinnas 
(möbleeritud, külmik), üür 200 € + 
kommunaalmaksud, tagatisraha 
nõue. Tel 5884 1029

• Anda üürile 2toaline renoveeri-
tud ja möbleeritud korter Haljalas, 
hind 200 €. Tel 5196 1234

• Anda üürile 2toaline (36m2) 
korter Kundas, uus remont, uus 
tehnika ja mööbel, II korrus. Tel 
502 5069

• Anda üürile 2toaline korter Tapa 
linnas. Tel 511 0478

• Anda üürile Ubjas 3toaline elekt-
ri küttega korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Loksal 3toaline 
korter kombineeritud küttega, 
möbleeritud. Tel 5624 4605

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Variant 1.8T 
12/1998. a, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, kliimaau-
tomaatik, kesklukk, 4 x el.aknad, 
talverehvidel, korralik, äsja läbi-
nud tehnilise ülevaatuse 12/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus, 2000. a, 209 
000 km, 1.6, 74kW, automaat, 
punane, TÜ 05/2018, kindlustus, 
800 €. Tel 5196 1234

• Müüa Ford Mondeo 2002. a, 
universaal 2.0 mootor, ketiga kere, 
korralik, mõned ilu vead, ülevaa-
tus  05/2018, hind 800 €, asukoht 
Paide. Tel 5809 6086

• Müüa väga heas korras Nissan 
Primera 1.8. 85kW, 2004. a no-
vember, ülevaatus 07/2018, se-
daan, ruumikas, roosteta, palju 
lisasid, soodsalt. Tel 5683 1477

• Müüa Opel Vectra 2.0, bensiin, 
normaalses korras, hind 1390 €, 
toodud Saksamaalt. Tel 517 4193

• Müüa Opel Vectra Elegance 
Station Wagon 1.9CDTi 01/2005. 
a, turbodiisel, automaat, tumesi-
nine metallik, universaal, kliima, 
kesklukk puldist, 4 x el.aknad, 
veokonks, originaal valuveljed ja 
palju muid lisasid, sõiduk on heas 
korras, kehtiv ülevaatus 2018, öko-
noomne, soodsalt! Tel 5903 7780

• Müüa Opel Vectra  CD 1.8i 
05/2000. a, 85kW, punane, laug-
pära, konditsioneer, kesklukk 
puldist, 2 x el.aknad, veokonks, 
korralik, läbinud tehnilise ülevaa-
tuse 05/2018, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Bora 1.6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, hõ-
bedane, sedaan, konditsioneer,
4 x el.aknad, kesklukk puldist, 
tume salong, roosteta, mõlkideta, 
korralik, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 1.9 D, 
1998. a, vähest remonti vajav, sõi-
tev. Tel 5558 5956

• Müüa Volkswagen Golf 4 Va-
riant Atlantic 1.9TDI 07/2006. a, 
74kW, turbodiisel, sinakashall 
metallik, universaal, kliima, püsi-
kiirusehoidja, kesklukk puldist, 4 x 
el.aknad, veokonks, valuvelgedel 
ja talverehvidel, roosteta, mõlki-
deta, läbinud tehnilise ülevaatuse 
07/2018, superökonoomne, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Basis 1.9TDI 03/2005. a, 74kW, 
turbodiisel, universaal, tumehall 
metall, konditsioneer, 4 x el.ak-
nad, püsikiirusehoidja, veokonks, 
korralikel talverehvidel, roosteta, 
mõlkideta, äsja läbinud tehnilise 
ülevaatuse 03/2019, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4, kere 
ilma roosteta, 4 ust,1.9 diisel, 
50kw, väga ökonoomne, puhas, 
korras, auto hind 1200 €, asukoht 
Paide. Tel 5809 6086

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 
1,4TDI 01/2005. a, 55kW, turbo-
diisel, hõbedane, universaalkere, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, tume salong, pl.soo-
jendus, kehtiv ülevaatus 01/2018, 
korralik, superökonoomne, kõi-
gest 4l/100km kohta! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa odavalt uusi ja kasu-
tatud rehve 13, 14, 15 tolli. Tel 
529 1004

• Müüa väga korralikke 13, 14, 
15-tolliseid nael –ja lamellrehve 
(muster 8-10 mm). Tel 501 2306

• Remondime autode ja trak-
torite startereid ning gene-
raatoreid. Saadaval uued ja 
vahetusfondist. Tel 526 0545

• Ostan vana Jawa ja selle osasid. 
Tel 5558 5956

• Ostan autoromusid. Tel 5558 
5956

• Ostan võrri, motika K-175, 
K-125, M-172, nende osasid. Võib 
pakkuda kõike. Tel 503 1849

• Ostan VAZide, Moskvitši, Volga 
uusi plekk, tulesid, stangesid 
jne, uusi veneaegseid rehve. Tel 
515 7395

• Autode kokkuost igas tehnilises 
seisus, ARK-ist kustutamine, vaja-
dusel lammutustõendi väljastami-
ne. Tallinn ja lähiümbrus kuni 50 
km. Töötame nädalavahetuseta! 
Tel 5823 8310

• Ostan auto kuni 1500 €, võib 
vajada remonti. Tel 5354 4794

• Ostame igas seisukorras sõi-
dukeid, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 5612 3431 ja 
saate teada palju me teie auto eest 
pakume! Lääne-Virumaal tuleme 
kohale 1H jooksul!

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima kvaliteedi 
ja hinnasuhtega. Tel 508 6455

• Settekaevude tühjendamine 
7-kuupmeetrise mahutiga Vinni 
vallas ja lähiümbruses. Võimalik 
sõlmida perioodilisi teenuse osu-
tamise lepinguid. Hind kokkulep-
pel. Tel 513 7633

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude tüh-
jendamist. Veo- ja tõste-teenus. 
Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930

• Puksiir-ja veoteenus. Tel 5558 
5956

• Kolime mööblit ja veame kaupa, 
iga ilmaga, igale poole. Kohe! Tel 
502 3789

• Veoteenus: sõiduauto + haa-
gis 3m, koos kaanega, veame 
kõike, 35 €/km. Tel 5330 6550

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
506 1547

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Kiirveosed Virumaal, Tapa-Rak-
vere ja teised kohad. Info: ksveo-
sed@gmail.com või tel 514 8661

• Kolime mööblit ja veame kaupa 
iga ilmaga igale poole. Kohe! Tel 
502 3789 

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Teostame kõike, mis on koli-
misega 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@kolimi-
sed.ee, www.kolimised.ee
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

• 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

FEKAALIVEDU

* 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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

• Teostame lamekatuste ja viilka-
tuste ehitustöid ning ka katuste 
remonttöid. www.melsen.ee Tel 
58455717

• Plaatimised, pahteldus, tapee-
timine, soojustus ja parketi pai-
galdus. Korterid, saunad, majad. 
Tel 504 5560

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

• Pisiremont ja muud tööd. Tel 
5656 3069

• Teeme siseviimistlustöid kor-
terites, eramutes ja kontorites. Tel 
5598 3688

• Pehme mööbli remont, riide 
valik ja veovõimalus. Tel 322 7822 
või 506 1547

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja re-
mont. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Elektritööd pädevusega elektri-
kult, boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Teostan liivapritsitöid: veljed, 
palk, metall. Tel 5636 1802

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

• Teen kindakrohvi (korst-
nad, soojamüürid, seinad jne). 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, küttesüsteemid. 
Tel 5552 8487 Vaiko

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus (sise ja välis). 
Septikute ja biosüsteemsete 

mahutite paigaldus San.tehni-
lised tööd. Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes, kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5373 4876

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤  Reoveepaak ide  ja 
septikute müük ning 
paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD
Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

ENKI RL OÜ

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,   
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

M E T A L L I T Ö Ö D

Epopõrandad,
polüuretaan- 
ja akrüülmass 
pinnakatted. 

Paigaldus ja hooldus. 

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

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

• Ansambel, õhtujuht  alates 
200 €. Tel 5190 1697

• Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + te-
lepilt täiesti hullumeelse hin-
naga 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- ja sat.seadmete müük, pai-
galdus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee

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

• 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 551 2053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

• Klassikaline massaaž, hind 
alates 7 €. Tel 5567 7800

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel.  

elgom@hot.ee

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga
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 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H. 
www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sü

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

KODU

OST

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

TALVINE 
TÜHJENDUSMÜÜK

*LASTE ATV, KROSSIKAD, 
kiiver (55 €) detsembris ostjale 
tasuta kaasa  
*MOPEED 795 € 
(järelmaksuga 26,30€/kuus)

MOPEEDI MOOTORID
50CC, 72CC, 110CC, 125CC. 
Hinnaga 245€.
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

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

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

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 • Vaata ka Kuldne 
Börs - mopeedid; rollerid; ATV-d

MOPEEDID, ROLLERID, ATVD,
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
ENDUURO  VARUOSAD

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15, 
P  suletud 

Tel 506 9814

KÜTTEPUUD

METS

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

EHITUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Kuulutused

 veebis: 

kuulutused.kuulutaja.ee

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

• Ootan pakkumisi majapidami-
ses seisma jäänud mööblitest 
aastast 1900–1970. Tel 5616 5761

• Müüa 600 2€-st juubelimünti, 
igalt mündilt 0,50 € (1500 €), 
müün kõik korraga, palju topelt. 
Tel 5645 1242

• Müüa heas korras klaver Riga. 
Tel 511 0478

• Müüa suurt eterniiti 5 tk ja ka-
sevihad. Tel 5349 9628

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja -tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 503 1849

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, puurpingi, saunaahju, 
pliidiplaadi ja -ukse. Tel 503 1849

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel raamatust mööblini. Paku 
julgesti! Tel 5825 7222

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

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

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

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, val-
mistatud Vene 1/43 mudelautosid 
ja Norma mänguautosid. Tel 529 
1288

• Soovin osta soodsalt sülearvuti. 
Tel 5891 2694

 • Ostan raamatuid sarjast „Seik-
lusjutte maalt ja merelt“. Tel 5645 
1242

• Müüme 3m leppa. Tel 5012 
905

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

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

• Aastaringselt halupuud 30 – 55 
cm. Halupuud autol laotult, koos 
kohale toomisega. Hind sisaldab 
transporti, helistage ja küsige, mil-
line kogus ja halupuu teid huvitab. 
Tel 503 0311

• Müüa kuivad lauajäägid 10 - 25 
cm 40 L võrkkottides 1.80 €/kott. 
Samuti müüa kasepuid 40 L võrk-
kottides 2.30 €/kott. Rakvere piires 
transport tasuta. Tel 5801 0362

• 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 kohale-
toomisega. Pikkused al 25–60 
cm. Tel 5045 632

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa toorest ja kuiva küt-
tepuud. Hind alates 33 €/rm. 
Info ja tellimine tel 5556 0240 
või www.viruhalud.ee Kuivad lepahalud 

konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, pal-
gi saagimise ja nelikanthöö-
velduse teenus. Info telefonil 
5089 215 tööpäevadel 8.30-17, 
www.saeveski.toomonu.ee
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Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

• Müüa toidukartulit “Laura”, 
“Arielle”, “Vinetta”. 0,30 €/kg, vedu. 
Vahemetsa talu. Tel 520 2036

• Müüa traktor T-16, kabiinikasti 
ja roolivõimuga. Tel 5558 5956

• Võtan hoida Teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan tsaariaegseid ja eelmise 
Eesti Vabariigi aegseid vanu post-
kaarte ja fotosid. Pakkuda võib ka 
muud vara. Tel 5812 8287

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, val-
mistatud Vene 1/43 mudelautosid 
ja Norma mänguautosid. Tel 529 
1288

• Ostan vanu nõukaaegseid port-
selanist kujukesi, maksan kuni 
100 €. Tel 5590 6683

• Ostan tsaariaegseid ja eelmise 
Eesti Vabariigi aegseid vanu post-
kaarte ja fotosid ning veneaegseid 
või vanemaid tänavasilte ja maja-
numbreid. Pakkuda võib ka muud 
vanavara.  Tel 5812 8287

VANAVARA

TEATED

• Lao tühjendusmüük! II sor-
di materjal al. 140 €/tm + km 
(terrassilaud, voodrilaud, tuu-
lekasti laud jne.). Küttegraanul 
Premium 6 mm 144 € alus + km, 
960 kg. Kütteklotsid 30 L kott 1 
€ km-ga.  Saemat. 22x100 140 
€/tm + km. Saadaval teisi rist-
lõikeid erinevate hindadega. 
Ida-Virumaa, Sepa 18a, Sonda. 
Tel 5306 7722

• A.P. Vene keele kursused alusta-
vad taas jaanuarist uute rühmade 
komplekteerimisega. Kui sa oled 
huvitatud oma keeleoskuse pa-
randamisest või soovid alustada 
õppimist nullist, siis vaata veebi-
lehte www.apkeelekursus.eu ja re-
gistreeru. Samuti pakun õpilastele 
venekeele abitunde. Tel 5344 4542

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus 20 tundi algajatele ja taasa-
lustajatele, Tsentrumis Koidula 1, 
alates T 19.01 kella 18-19.30, hind 
50 €, sisaldab õppematerjale. Re-
gistreerimine tel 5566 1419

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14. Müügil talve-
joped, mantlid ja kasukad. 

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

• 57-aastane mees tutvub noore-
ma naisega, huvialad on tervise- 
sport ja kultuur. Tel 5607 5549

TUTVUS

MUU

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Družba, kreissaag, kee-
vitustrafo, trafo 380/220. Tel 
5322 6176

• N Õ U A N D E L I I N 
tel 900 5020. Kui elumure vae-
vab ja vajad hingeabi, anna-
me soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutavatele 
küsimustele. Kõne hind 0,97 
eurot/min. 

• Müüa heas korras akulaadija 
Start. Tel 5801 9086

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Mälestame unustamatut kolleegi
MAIGE ELVEST

Küllike, Ege, Triinu, Anneli

Maga vaikselt, puhka rahus – südamed on sinuga…
Mälestuste päiksekullas jääd sa ikka meiega…
Valus on mõelda, et sind enam ei ole… 
Jääme sind alati igatsema.

Avaldame kaastunnet lähedastele kalli 
MAIGE ELVEST

kaotuse puhul.

Kaastöötajad raamatupidamisest

Kõikjal jälgi su töödest ja tegudest, 
mida loonud sa aastate reas. 
Elad edasi meeltes ja mõtetes, 
oled alati meie seas.

Seiskus süda, vaikis valu, 
taevastelt vaid rahu palu. 

Mälestame

MAIGE ELVEST

Grossi toidukaubad Aseri ja 
Grossi toidukaubad Kevad

Mälestame kallist 

MAIGET 

Turukaubamaja kollektiiv

Mälestame kallist 

MAIGET 

Kauplus Ly joogid

Kuulutuse tekst on 
võimalik sisestada 

ka veebi-
keskkonnas.

Kuulutus ilmub nii 
interne  s kui ka 

paberlehes. 

Telli Kuulutaja 
endale koju

Telli internetist 
tellimine.ee
või telefonil
617 7717
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Saada
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

E - R 9-17 

Eraisikute reakuulutusi 
võetakse vastu ka Rak-

veres Vilde 6a asuvas 
Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 
Kauplus avatud 

iga päev 10-22

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

Hinnad turul 4. jaan 2018
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Petersell kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40

Hapukapsas kg 1,50

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Punapeet kg 0,80 1,00

Küüslauk kg 10,00

Kõrvits kg 1,00

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,50 2,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

Metspähklid kg 4,50

Kreeka pähklid kg 4,50 10,00

Maapähklid kg 4,50

Seemned 
lindudele 5kg

kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, L 
kella 10st

liiter 0,67

Turul veel müügil:
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* igal laupäeval saunavihad

HINNAD RAKVERE TURUL

„Raamatu koostamine 
oli minu jaoks nagu 
huvitav enese taasleid-
mise teekond,“ ütles 
menubändist Vanilla 
Ninja tuntuks saanud 
Katrin Siska, verivärs-
ke kokaraamatu 
„Rõõm toidust. Püsi 
terve, energiline ja sa-
le!“ autor.

Kaire Kenk

„Kõik minu retseptid sel-
les raamatus on hästi kerged, 
kiirelt valmivad ja nii lihtsad, 
et nende toitude valmista-
misega saaksid hakkama ka 
näiteks teismelised kooliõpi-
lased või mehed, keda kokan-
dus eriti ei huvita,“ muigas 
Katrin.

„Raamatut kokku pannes 
mõtlesin kõik retseptid hoo-
likalt läbi. Tahtsin, et need 
oleksid toitvad, annaksid 
energiat, kuid samas poleks 
liiga kaloririkkad. Me harras-
tame kogu perega surfamist, 
minu toidud lihtsalt peavad 
sportimiseks piisavalt ener-
giat andma,“ ütleb ta.

Samas ei taha naine pliidi 
taga tunde veeta. „Nii olengi 
avastanud, et näiteks sup-
pi tuleb keeta ikka mehiselt, 
et jätkuks mitmeks päevaks. 
Meie pere lemmik on borš 
kanakintsulihaga – väga mait-
sev, lihtne valmistada, täidab 
hästi kõhtu.“

Teisteks kogu pere lemmi-
kuteks on Katrini välja mõel-
dud magustoidud. „Valmista-
sin kõik road oma koduköögis 
ja pildistasin meie pere värvi-
listel surfilaudadel. Paras väl-
jakutse oli magustoite minu 
poiste, Kristjani ja Alexanderi 
eest pidevalt peita, et need 
enne pildistamist otsa ei 
saaks,“ nentis Katrin.

Lihtsale toidule 
värskeid ürte

„Minu roogade saladus pei-
tub sobivas maitsestamises. 
Kasutan palju vürtse ja värs-
keid ürte,“ tõi Katrin näite. 
„Lihtsaid igapäevaseid toite 
saab karri, kurkumi, musta 
pipra, oregano, basiiliku, ing-
veri, sibula ja küüslauguga 
palju maitsvamaks muuta. 
Pastale lisada feta või parme-
sani juustu, pestot või oliive. 
Ketšupi asemel (sisaldab pal-
ju suhkrut!) kasutan naturaal-
set tomatipastat ja segan hul-
ka basiilikut.“

Toidu valmistamise ja tren-
ni propageerimiseni viis Kat-
rin Siska sõnul teda enda ras-
ke teekond. „Pärast lapse sün-
di ma kaotasin ennast mõnes 
mõttes ära. Kõigil on elus 

Katrin Siskast sai 
kokandusguru

Kuuele
Valmistusaeg 20 minutit

400 g kanakintsuliha
2 l vett
3 loorberilehte
1 tl soola, veidi musta pipart
2 porgandit, 1 suur sibul, 1 suurem kartul
400 g riivitud punapeeti
3 sl pruuni suhkrut
400 g tomatipastat
4 spl hapukurgivedelikku
2 peotäit värsket kapsast
1 suur peotäis värsket peterselli ja teine tilli

selline hetk – enese leidmise 
ja otsimise aeg. Minul sattus 
see olema pärast lapse sündi. 
Samas tuli ka kõige suurem 
õppetund, kus ma lihtsalt 
unustasin oma igapäevased 
harjumused teha joogat, teha 
trenni, süüa tervislikult. Nii 
kaotasin oma senise figuuri 
ja hea tuju, mis mind varem 
alati saatis.“

Esmalt püüdis Katrin üleki-
lodest dieetidega lahti saada, 
katsetas riisi- ja õunaäädika-
dieeti, eksperimenteeris pa-
leo- ja Dukani dieediga ning 
proovis veganlust ja toortoi-
tumistki.

Pärast tervisega seotud va-
hejuhtumit lõpetas ta diee-
ditamise, hakkas usinasti 
trenni tegema ja sõna otseses 
mõttes normaalselt toituma. 
„Raamatu koostamine oligi 

minu jaoks huvitav teekond 
ennast uuesti leida ja minna 
tagasi sinna, kus ma olin,“ 
nentis ta.

Näpunäiteid iidolitelt
Teiseks raamatu koosta-

mise ajendiks oli Katrini nel-
ja-aastane poeg Alexander. 
„Kogu mu kokakunst sai suu-
resti alguse küsimusest, kui-
das õpetada väikelaps juur-
vilju sööma. Alustasin sellest, 
et lõikusin iga toidukorra ajal 
talle juurviljadest igasuguseid 
lahedaid kujundeid,“ jutustas 
kokandushuviline.

Teisalt on naine alati kõrva 
taha pannud ka tuntud ini-
meste näpunäiteid. „Nii on 
näiteks minu suur eeskuju, 
hiljuti 70aastaseks saanud 
Arnold Schwarzenegger, ühes 
intervjuus avaldanud oma 

jätkuvalt hea füüsilise vormi 
saladuse – ta sööb õhtusöö-
giks vaid suppi, sest 50 prot-
senti sellest on vedelik. Victo-
ria Beckham, kelle tahtejõu-
du ma väga imetlen, on soo-
vitanud: sööge nii palju kui 
tarvis ja nii vähe kui võimalik. 
Ta on ka öelnud, et sööb hästi 
aeglaselt, toitu nautides, õh-
tusöögiks enamasti vaid värs-
keid juurvilju,“ rääkis Katrin.

„Ühe eriti armsa nipi leid-
sin Maria Šarapova interv-
juud lugedes. Ta nimelt ei 
osta peaaegu mitte kunagi 
hommikusöögiks oma lem-
miksaia, sest seda on väga 
lihtne korraga liiga palju 
süüa, vaid hoopis midagi 
maitsetumat, aga tervisliku-
mat,“ naeris naine.

Pese kanaliha, lõika kuubikuteks. Pane 
keema koos loorberi, soola ja pipraga. 
Riivi porgand, haki sibul. Vala pannile 
oliiviõli ja pane porgand-sibul paariks 
minutiks kuumale pannile praadima. 
Haki kartul, lisa potti kana juurde keema. 
Seejärel lisa pannile peet ja tomatipasta 
koos suhkru ja kurgivedelikuga. Kuumuta 
kaks minutit, kuni porgand on punaseks 
värvunud. Haki kapsas peeneks, lisa potti 
liha juurde keema ning vala sinna ka 
kogu panni sisu. Keeda kümme minutit. 
Serveeri koos hapukoore ja värskeltpres-
situd küüslauguga.

KATRIN SISKA SIIDINE BORŠKATRIN SISKA SIIDINE BORŠ

Kokakunstiga tegelemi-
ne sai Katrin Siska jaoks 
suuresti alguse vajadusest 
õpetada pisipoeg juurvilju 
sööma. 
Foto: erakogu
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2018. aastal pööravad kõik 
Euroopa riigid oma tähelepa-
nu kultuuripärandile – algas 
Euroopa kultuuripärandiaas-
ta. See on hea võimalus tõsta 
esile rikkalik kultuuripärand 
viisil, mis innustaks ainelist 
kultuuripärandit väärtustama 
ja vaimset kultuuripärandit 
edasi kandma.

Kas teadsid, et seto laulu- 
ema Anne Vabarnalt on kirja 
pandud rohkem kui 150 000 
värssi, samas kui Homerose 
eeposes „Ilias“ on umbes 15 
700 värssi? Oma vanavana-
ema pärimuse on maailma 
lavalaudadele eredalt särama 
viinud aga meie tuntud päri-
musmuusik Jalmar Vabarna.

Kultuuripärand ei ole ainult 
minevikust pärit mälestus, 
see on ka meie tuleviku tugi-
sammas.

Saabuval aastal on kogu Eu-
roopas erilise tähelepanu alla 
võetud just noored – et meil 
jätkuks pärandi edasikand-
jaid ning et nad teadvustaksid 
kultuuripärandi rikkust. Pä-
rand saab olla ka kaasaegne, 
trendikas, inspireeriv, rikka-
lik, meid eriliseks muutev ja 
kaasahaarav.

Kultuuripärandist saab ins-
piratsiooni, et tõusta tähena 
maailmalavadele nagu näi-
teks ansambel Trad.Attack!. 
Elamusi saab pakkuda, kasu-
tades Eesti toidupärandit või 
inspireerituna maastikest ja 
mustritest, jagada ihaldus-
väärset moekunstis.

Kultuuripärandiaasta sünd-

Eesti Ornitoloogiaühing 
valis 2018. aasta linnuks met-
sise. Metsis on üks meie põ-
lislooduse sümbolitest ja so-
bib hästi kandma aasta linnu 
tiitlit Eesti Vabariigi sajanda 
sünnipäeva aastal.

Metsis ehk mõtus on Eu-
roopa suurim kanaline, kelle 
iseloomuliku kehahoiaku ja 
sabalehvikuga siluett on ilm-
selt paljudele tuttav. Temaga 
looduses kohtumine muutub 
aga aina harvemaks, sest sar-
naselt teistele põlismetsalii-
kidele on ka metsise arvukus 
märkimisväärselt langenud. 
Eestis hinnatakse kukkede ar-
vukuseks 1100–1200 lindu.

Kõige rohkem kahju teevad 
metsistele metsade majanda-
mine lageraietega, suur kisk-
lussurve ning juba aastaküm-
neid tagasi kuivendatud met-
sade järkjärguline muutumi-
ne metsistele sobimatuks.

„Ainult metsiste mängu-
paikade kaitse alla võtmine 
pole suutnud arvukuse lan-
gust pidurdada,“ sõnas Eesti 

Erik Orgu avas 
Rehbinderi maja 
loengusarja

Eile alustas Rehbinderi 
majas loengusari „Toitu-
mine“, mille avas toitu-
misnõustaja Erik Orgu tee-
maga „Kuidas vähendada 
vööümbermõõtu ja suhkru 
tarbimist“.

Loengud käivad koos 
näitusega „Kuidas toita 
ära 9,5 miljardit inimest ja 
võtta kaalust alla“ ning toi-
muvad igal jaanuari nelja-
päeval ning jätkuvad veeb-
ruaris.

„Loengusarjaga pakume 
inimestele võimalust oma 
tervise ja toitumise üle 
mõelda,“ sõnas Rehbinderi 
maja juhataja Andrus Ees-
maa. „Toitumine ning eel-
kõige tervis on tähtsad ja 
kes ei sooviks saada nippe 
selle parandamiseks läbi 
valitud loengute.“

11. jaanuaril esineb toi-
tumisterapeut Ülle Hõbe-
mägi teemaga „Ülekaalust 
ja kaaludieetidest 100 uu-
ringu valguses“, 18. jaa-
nuaril toidab kuulajaid 
putukateadusega ettevõtja 
Erlend Sild teemal „Putu-
kad, meie tulevikutoit!“ 
ning 25. jaanuaril kirjanik 
ja joogaõpetaja Pamela 
Maran teemal „Teadlik toi-
tumine: muuda oma aju, 
muudad elu“.

Kuulutaja

2018. aasta lind on metsis

Ornitoloogiaühingu metsise 
telemeetria projektijuht Ivar 
Ojaste. „Telemeetriauuringud 
näitavad, et metsised viibivad 
mängupaikades vaid 1-2 ke-

vadkuud ning veedavad üle-
jäänud aja kuni 3 km raadiu-
ses asuvates metsades, kus 
raiepiiranguid pole.“

Alanud metsiseaastal tut-

vustatakse metsise eluolu, 
korraldatakse talguid ja lin-
nuõhtuid. Kevadel proovitak-
se kiigata ka metsisemängu 
ning aastaringselt on oo-

datud vaatlused metsistest. 
Tänavu jätkuvad metsiste te-
lemeetriauuringud, mille käi-
gus raadiosaatjaid kandvad 
linnud aitavad koguda and-
meid metsise liikumiste ning 
elupaigakasutuse ja -eelistuse 
kohta tavapärastes majan-
dusmetsades.

Metsise ja teiste metsaka-
naliste kohta saab lähemalt 
lugeda aasta linnu kodulehelt 
www.eoy.ee/metsis.

Eesti Ornitoloogiaühing 
valib Eesti aasta lindu alates 
1995. aastast ning metsis on 
järjekorras 24. Aasta linnu va-
limise eesmärk on tutvustada 
avalikkusele üht Eestis esine-
vat linnuliiki või liigirühma 
ning kaasata loodushuvilisi 
selle liigi uurimise ja kait-
se tegevustesse. Varasemate 
aasta lindudega saab tutvuda 
EOÜ kodulehel www.eoy.ee/
aastalind.

Kuulutaja

Metsisekukk. 
Foto: Jaanus Tanilsoo

Tänavu tähistame 
Euroopa kultuuripärandiaastat

muste kavast leiab osalemis-
väärset seminaridest digipä-
randikogumisaktsioonideni, 
folgilahvkast sanditamistra-
ditsioonideni, militaarpäran-
dimatkadest muinasjutuõh-
tuteni.

Euroopa Komisjoni algata-
tud Euroopa kultuuripäran-
diaasta eesmärk on julgusta-
da inimesi tutvuma Euroopa 

rikka ja mitmekesise kultuu-
ripärandiga, väärtustama sel-
le eripära ning märkama kul-
tuuripärandi rolli ühiskonnas 
laiemalt.

Euroopa kultuuripäran-
diaasta tegevusi koordinee-
rib Eestis Muinsuskaitseamet 
koostöös Eesti Folkloorinõu-
koguga. Muinsuskaitseameti 
peadirektor Siim Raie sõnul 

on aasta mõte innustada ini-
mesi väärtustama nii vaim-
set, digitaalset kui ka ainelist 
pärandit.

„Aasta sündmused ja et-
tevõtmised on suunatud tä-
nasesse päeva ja praegustele 
kultuurikandjatele, sest ai-
nult nii saab minevik tähen-
duse ja uue kasutuse,“ ütles 
Raie. „Eesti ja Euroopa ajalu-

gu on rikkalik, inspireeriv ja 
kaasahaarav alus meie tänas-
tele tegevustele igas valdkon-
nas,“ rõhutas ta.

Rahvusvaheliselt avati Eu-
roopa kultuuripärandiaasta 
7. detsembril 2017 Milanos 
toimunud Euroopa kultuu-
rifoorumil, kus kõneles ka 
Eesti kultuuriminister Ind-
rek Saar. Tema sõnul ei ole 
Euroopa pelgalt majandus 
ja ühtne turg, vaid samavõr-
ra meie looming, kultuur ja 
pärand. „Kultuur on endiselt 
meie olemise alustala, meie 
identiteedi ja kuuluvustun-
de kujundaja ning mängib 
olulist rolli sidusa ja kaasava 
ühiskonna ehitamisel,“ ütles 
minister.

Euroopa kultuuripäran-
diaasta leiab aset Eesti jaoks 
märgilisel aastal, mil tähis-
tame Eesti Vabariigi sajan-
dat sünnipäeva. Minister 
Saar toonitas Milanos veel, 
et praegu on võtmeülesanne 
tagada inimestele parem digi-
taalne ligipääs kultuurile, tei-
salt tuleb tõhusamalt kaasata 
publikut kultuuri loomisesse, 
talletamisesse ja kasutamis-
se. „Euroopa kultuuripäran-
diaasta aitab veelgi paremini 
teadvustada publiku kaasa-
mise olulisust, et meie kul-
tuur ja pärand oleksid jätku-
valt vitaalsed ja kõnetavad,“ 
rõhutas Saar.

Kuulutaja

Trad.Attack! mängimas 28. detsembril Eesti 
Filmimuuseumis toimunud üleandmissünd-

musel, kus Euroopa kultuuripärandiaasta 
võttis teatepulga üle laste- ja noorekultuuri 

aastalt. 
Foto: Jelena Rudi

Erik Orgu. 
Allikas: Erik Orgu
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Seahakkliha 2,50 €/kg

Oma Põrsa Vaala Keskuse lihapoest leiad
laias valikus kiiresti valmivaid snitsleid,

kotlete ja lihalõike. Lisaks pakume maitsvaid
Ühistu Eesti Lihatööstuse sinke ja vorste.

Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

Head uut aastat!

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 €

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

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

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17

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

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

SAABASTE
HINNAD ALL!

* RIEKER

* AALTONEN

* REMONTE

* TAMARIS

* CAPRICE

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

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
kvaliteetsed Nordic seeria välisuksed

Värvimine,
peitsimine,
lakkimine

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat 09.01 ja 26.01
B-kat e-õpe 11.01 ja 01.02

Esmaabi koolitus 19.01
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

ROSSMANNI AUTOKOOL
Rägavere tee 22, Rakvere

Info Hillar.rossmann@mail.ee või tel 51 07 157 ja 50 23 840

E-õpe teile sobival ajal www.teooria.ee

B-kat kursused klassiõppes
10. jaanuar kell 16.30 ja 23. jaanuar kell 16.30

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 6.01 kell 10.00

• algab 15.01 kell 18.00

• algab 15.01 ja 16.03 kell 18.00

• algab 7.02 kell 18.00

• algab 6.02 kell 18.00

• rent eksamiks

Veoauto- 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)

(traktor)
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