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Laupäeval peab Grossi 
Toidukaupade kett Rakvere 
spordihoones uusaastapidu, 
kuhu on oodata umbes 1500 
inimest üle Eesti.

Pidu saab alguse täpselt 
kell 21 toimuva ilutulestiku-
ga. Ettevõtte omanik Oleg 
Gross kutsus linnaelanikke 
vaatemängust osas saama. 
„Saluut on tervitus kõigile 
AS OG Elektra töötajatele ja 
Rakvere linna kodanikele. 
Ilutulestik peaks tulema väga 

mänguline ja pakkuma suu-
repärast elamust,“ sõnas 
Gross.

Esialgu plaaniti ilutulestik-
ku lasta ürituse vahepeal, mil 
inimesed juba peomeeleolus 
on, kuid otsustati siiski vara-
sema kellaaja kasuks. „Läh-
tusime sellest, et mitte liiga 
hilisel tunnil linnaelanikke 
häirida ning et kõik soovijad 
saaksid ilutulestikku nautida 
ja ka koos lastega seda vaata-
ma tulla, “selgitas ettevõtja.

Pidu kestab kella poole 
neljani öösel ning õhtu jook-
sul mängivad ansamblid 
Smilers ja Miraaž ning üles 
astuvad maailmakuulus 
akrobaat Vello Vaher ja Viru 
Varietee. Pikemat ülevaadet 
peol toimunust saate lugeda 
juba järgmise nädala Kuulu-
tajast.

Liisi Kanna

Detsembris kohtusime Väi-
ke-Maarja Põllumeeste Seltsi 
õhtukooli tunnis muuseumi 
klassitoas Pandivere küla me-
he, kommunikatsioonieks-
pert Raul Rebasega. Raul Re-
bast on väga kohane nimeta-
da Pandivere küla meheks, 
sest ta on oma kodukandiga 
endiselt väga seotud ja teeb 
selle tuttavaks võõrastelegi.

Õhtut pidi raamis hoidma 
mõte „kuidas paistab tänasele 
linnamehele maaelu”, kuid te-
gelikult sai läbivaks teemaks 
uhkus. Uhkus oma kodu, ko-
dukoha, valla, riigi, aga miks 
mitte ka pere ja iseenda üle – 
see tunne, mida sissepoole 
elav eestlane vaid väga harva 
endale tunnistab ja veel har-
vem välja söandab näidata. 
Teadagi – uhkus ajab upakile.

Alustasime pealiskaudsu-
sest. Tänase päeva meedias 
võitlevad lood (seejuures on 
osa lugudest teadlikult valed) 
või veel enam pealkirjad. In-
fot on liiga palju ja inimeste 
vastuvõtu-, selekteerimis- ja 
analüüsivõimel on piirid. Me 
loeme online pealkirju ja tee-
me nende põhjal järeldused, 
mis on sageli samuti valed.

Samas on lood väga täht-
sad, et tekitada grupi- või ko-
haidentiteeti. Igal külal on 
oma lood. Isegi kui neid ei 
oleks, tuleks need luua ja kirja 
panna. Keegi ei tee seda meie 
eest. Sofi Oksanen on öelnud, 
et kui ei teata, et sa oled ole-
mas, siis ei märgata ka sinu 
kadumist.

Meie lugudes korduvad 
Georg Lurich ja Karl Kaddak,  

parnass ja seltsimaja, Struwe 
kaar, Kellavere ja Emumägi, 
Pedja jõe läte ja puhas vesi. 
Lilled, heinamaa ja päikese-
paiste muidugi ka. See ongi 
uhkustunnet väärt.

Riigi mastaabis on meie 
suur lugu e-Eesti, mis on ka 
maailmas ainulaadne. Väike-
riigil on oht jääda märkama-
tuks, otsustajate hulgas ta ju 
sageli pole. Hea imago on 
seega riigi seisukohast eluli-
selt vajalik – kes murrab en-
nast tundmatuse ringist välja 
ja kes mitte.

Ka hiljutist ID-kaardi tark-
vara probleemi kajastust pi-
das Raul Rebane heaks näi-
teks just kriisikommunikat-
siooni arenemise poolest, 
võrreldes seda aastatetaguse 
Pronksiöö juhtumiga. Teisalt 
negatiivne näide – laulupidu, 
meie märgiline traditsioon, 
on maailmas kahetsusväärselt 
vähetuntud. Kommunikat-
sioon on olnud loid.

Raul Rebane kirjeldas ära-
tundmist Frankfurti raama-
tumesil. Laudade vahel jaluta-
des paelus teda tuttavlik pilt. 
Pilt oli Rakvere kuuseinstal-
latsioonist. Raamat ise oli 
Saksamaal välja antud kaas-
aegse arhitektuuri entsüklo-
peedia, mille esikaanel meie 
armastatud ja vihatud süm-
bol. „Kui asumil on õnnestu-
nud luua selline märk, mille 
üle naabrid on kadedad, siis 
tuleb seda hoida! 85 protsenti 
uusi asju läheb untsu niikui-
nii!” on Rebane nõutu kriiti-
ka suhtes, mis kuuseinstallat-
sioone on tabanud.

Poleemikat tekitasid meie 
teised suured projektid – Rail 
Baltic, tselluloositehas, met-
saraie ja Patarei saatus. Taus-
taks pisut kommunikatsioo-
niteooriat – inimesed tajuvad 
ja võtavad omaks uusi asju, 
seisukohti ja fakte üsna vae-
valiselt, vaid kaks-kolm prot-
senti on kohe valmis uute 
mõtetega kaasa minema. 
Suured asjad vajavad etteval-
mistamiseks palju aega (Öre-
sundi silla ideed kommuni-
keeriti 30 aastat, enne kui 
ehituseks läks), see tuleb täita 
tõeste faktide ja analüüsiga.

Raul Rebase hinnangul 
peab igal struktuuril (kü-
lal-vallal-linnal-riigil) olema 
mingil ajahetkel ülejõu käiv 
ülesanne. See hoiab inimesed 
vormis. Tegelikult loevad 
emotsionaalsed asjad. Rahas 
mõtlemine on taktikaline. 
Strateegiline mõtlemine on 
visiooni kujundamine, ri-
tuaalide ja traditsioonide loo-
mine. Ei tohi tagasihoidlik-
kuse kätte surra!

Sel õhtul Raul Rebast kuu-
lates tuli peale deja-vu-tunne 
– sarnaseid mõtteid, küll pi-
sut teise rõhuasetuse ja erine-
va emotsiooniga, mõtles ja 
ütles välja aasta tagasi õhtu-
koolis Toomas Suuman. Ka 
siis rääkisime lugudest, mär-
gilistest inimestest ja asjadest. 
Küllap siis on siit pärit inime-
sed sarnased.

Ene Kesler

Suurtükiväepataljoni sajan-
da aastapäeva tähistamine 
toob 16. jaanuaril Rakvere 
linna üle 200 suurtükiväelase.

Aastapäeva tähistamine al-
gab kell 10 rivistusega Rakve-
re raudteejaamas, kus huvili-
sed saavad tutvuda nii patal-
jonis täna kasutusel olevate 
155mm ning 122mm haubit-
satega kui ka Vabadussõjas 
kaugtuld taganud ajaloolise 
76mm kahuriga M1900.

„Rakvere raudteejaam on 
meie jaoks väga tähtis koht – 
siit läks meie eelkäija Vaba-
dussõtta, et pidada Rägavere 
lähedal esimesed lahingud. 
Mälestades ning andes au 
vapratele sõduritele, kõnni-
me me sama teed,“ ütles suur-
tükiväepataljoni ülem kolo-
nelleitnant Arbo Probal ja li-
sas, et kõik linnaelanikud on 
oodatud Rakvere raudteejaa-
ma ees toimuvat rivistust 
vaatama ning rännakul osale-
vaid suurtükiväelasi tervita-
ma.

Raudteejaamast liiguvad 
suurtükiväelased Vabadussõ-
ja ausamba juurde, kuhu ase-
tavad pärja Vabadussõjas või-

Uhke oma küla üle

Suurtükiväepataljon 
tähistab juubelit

Rännaku 
marsuut. 

Allikas: Eesti Kaitsevägi

delnute ning langenute auks. 
Ausamba juurest minnakse 
Rakvere linnakalmistule, et 
mälestada Vabadussõjas suur-
tükipatarei ülemana võidel-
nud kapten Jaan Tõnissoni. 
Rännak lõpeb Rägavere au-
samba juures. Rännakul osa-
lejad on lahinguvarustuses ja 
kannavad teenistusrelvi, imi-
tatsioonivahendeid ei kasuta-

ta.
Suurtükiväepataljoni asuta-

miskuupäevaks loetakse 16. 
jaanuari 1918, kui Eesti sõja-
väelaste ülemkomitee ettekir-
jutisega anti korraldus alusta-
da Eesti 1. suurtükiväebrigaa-
di formeerimist.

Kuulutaja

Grossi Toidukaubad tervitab 
töötajaid ja Rakvere 
linnaelanikke ilutulestikuga
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Sel nädalal toimus 
Lääne-Viru Omavalit-
suste Liidu (VIROL) 
uue koosseisu esime-
ne üldkoosolek, kus 
valiti uus juhatus ja 
arutati põhikirja 
muutmise võimalust.

Liisi Kanna

Iga nelja aasta tagant, pärast 
kohalikke valimisi, muutub 
ka VIROLi üldkoosoleku liik-
meskond, kuhu kuuluvad ta-
vapäraselt igast omavalitsu-
sest linnapea või vallavanem 
ja volikogu esimees. Kui eel-
misse koosseisu kuulus 30 
inimest, siis uude vaid 16 – 
haldusreformiga vähenes 
omavalitsuste arv ja sellest 
tulenevalt ka VIROLi liikme-
te oma.

Esimesel koosolekul valiti 
esmalt VIROLi juhatuse esi-
mees. Rakvere eelmise linna-
pea ja praeguse volikogu esi-
mehe Mihkel Juhkami vahe-
tas välja Viru-Nigula vallava-
nem Einar Vallbaum, kelle 
kandidatuuri seadis üles Tapa 
vallavanem Alari Kirt. Vall-
baum oli ka ainus esitatud 
kandidaat – tema poolt hääle-
tas 15 ja vastu üks liige.

Omavalitsuste koostöö
Vallbaum tõdes, et valituks 

osutumine ei tulnud talle su-
gugi üllatusena ja enne käisid 
ka väikesed läbirääkimised. 
„Minuga oli enne räägitud, 
vallajuhid helistasid, ja sõitsin 
ka kõik vallavanemad läbi, 
kuulasin nende mõtteid,“ sõ-
nas vastvalitud esimees.

Vallbaum märkis, et esi-
meste kuude olulisimaks väl-
jakutseks on hakata n-ö ühte 
jalga käima. „Kõigepealt tuleb 
meil leida ühine keel ja ühine 
pilt, kuidas maakonda pro-
moda,“ sõnas ta. „See, et võta-
me ühest vallast inimesi teise 

Omavalitsusliidu juhiks 
valiti Einar Vallbaum

valda, ei ole minu nägemus. 
Me peame kas välismaalt too-
ma inimesi tagasi meie maa-
konda või siis ikkagi Tallin-
nast või Tartust,“ avaldas 
Vallbaum arvamust.

Lisaks märkis ta, et oluline 
on vaadata maakonna laiemat 
pilti, jagada ära regioonid, 
kus midagi toetada. „Rakvere 
linn on meie süda, Kunda on 
tööstuslinn, Tapa raudtee-
linn, Haljala vald on puhkuste 
regioon, Vinnis ja Väi-
ke-Maarjas tegutsevad tuge-
vad põllumajandusettevõt-
ted,“ loetles Vallbaum oma-
valitsuste eripärasid. „Meil 
tuleb kõigil üksteist toetada.“

Ka riigireform nõuab osa-
des valdkondades omavalit-
suste tihedamat koostööd. 
VIROLi tegevdirektor Sven 
Hõbemägi märkis, et meie 
maakonna kõigi omavalitsus-
te eelmiste volikogude koos-
seisud tegid valimiste eel ot-
suse seaduse alusel kohalikele 
omavalitsustele ühiseks täit-
miseks mõeldud ülesandeid 
hakata ellu viima liidu kaudu. 

„Nüüd peame hakkama tege-
lema nende tegevuste elluvii-
misega, et kõik läheks suju-
valt edasi ja ei tekkiks lõtku 
neis valdkondades,“ sõnas 
Hõbemägi.

Ühiseks täitmiseks mõel-
dud ülesanded kuuluvad näi-
teks siseturvalisuse-, tervi-
seedenduse- ja kultuurivald-
kond, lisaks mõningad aren-
dustegevused. Hõbemägi 
märkis, et selleks vajab VI-
ROL ka lisatööjõudu – aasta 
algusest tööle võetud hari-
dus-ja kultuurispetsialistile li-
saks võib praeguse seisuga 
juttu olla vähemalt kahest 
täiendavast töökohast.

Juhatuse valimine
Üldkoosolekul valiti 

VIROLile ka uus juhatus, mis 
jääb aga arvatavasti ajutiseks. 
Praeguse põhikirja järgi võib 
juhatuses olla kolm kuni seit-
se liiget, kuna uues üldkoos-
oleku volikogus on aga vaid 
16 liiget, leidsid mitmed, et 
juhatus võiks olla kaheksa-
liikmeline – nii kuuluks sinna 

esindaja igast omavalitsusest. 
Vastava ettepaneku esitas 
Rakvere vallavanem Maido 
Nõlvak.

Samas kõlas ka küsimus, 
kas nii suur juhatus on ikka 
mõistlik – peavad ju liikmed 
ka juhatuse koosolekutel ko-
hal viibima. „Juhatusel isesei-
sev otsustuspädevus puudub. 
Põhiülesanne on panna kok-
ku üldkoosoleku päevakord,“ 
märkis Juhkami.

Seniks, kuni juhatuse suu-
ruse ja põhikirja muutmine 
on veel lahtine, otsustati vali-
da kolmeliikmeline juhatud. 
Lisaks Vallbaumile esitati 
kandidaatideks Rakvere lin-
napea Marko Torm, Rakvere 
vallavanem Maido Nõlvak ja 
Rakvere vallavolikogu esi-
mees Peep Vassiljev, viimane 
taandas ennast, kuna leidis, et 
juhatusse võiksid kuuluda 
omavalitsuste tegevjuhid. 
Torm ja Nõlvak said kõigi 
liikmete toetuse. Võimalike 
põhikirja muudatuste üle aru-
tatakse detailsemalt järgmisel 
üldkoosolekul.

Omavalitsusliidu uue koosseisu 
esimene üldkoosolek. Laua otsas 
äsjavalitud VIROLi juhatuse esi-

mees Einar Vallbaum (paremal) ja 
tegevdirektor Sven Hõbemägi.

Foto: Liisi Kanna

Mälestati Palermo 
massimõrva ohvreid

Kolmapäeval peeti 
Rakveres Palermo Punase 
terrori mälestuskivi 
juures tseremoonia, mil-
lega mälestati 1919. aastal 
sealses metsas toimunud 
veretöö ohvreid. Toona 
hukati Punavägede poolt 
82 inimest, kellest pal-
jusid enne tapmist ka jul-
malt piinati.

Iga-aastaselt mälestus- 
tseremoonia korraldamist eest vedava Eesti Memento Liidu 
Rakvere Ühingu juhatuse liige Liina Kuusk rõhutas oma 
sõnavõtus, kuivõrd oluline on möödanikus toimunut mäle-
tada.

„Öeldakse, et inimene elab seni, kui teda mäletatakse. Li-
saks öeldakse, et üks rahvus on olemas seni, kui on vähe-
malt üks inimene sellest rahvusest veel olemas. Need kaks 
asja ongi põhjused, miks tegelikult on olemas Rakvere Me-
mento ja miks me peame nii oluliseks mitte unustada selli-
seid päevi ja sellel päeval siia kohale tulla,“ rääkis Kuusk.

„Eestimaa on nii väike ja meid on nii vähe, seda enam on 
oluline, et me oskaksime ja tahaksime meeles pidada seda, 
mis meie riigi ja rahvaga on juhtunud. Mälestusi on häid ja 
halbu ning aegajalt tundub, et meeles tuleks pidada ainult 
head. Aga ilmselt on oluline meeles pidada ka halba, just sel-
lepärast, et see halb ei korduks,“ sõnas ta.

Mälestusjumalateenistuse pidas Viru praostkonna praost, 
Rakvere kolmainu koguduse vaimulik Tauno Toompuu. 
Endiste Poliitvangide Lääne-Virumaa Ühingu nimel võttis 
sõna Ruuben Lambur. Tseremoonial osalesid Tööpataljon-
laste Ühingu esindajad ning Rakvere linna poolt linnapea 
Marko Torm, volikogu esimees Mihkel Juhkami ja abilin-
napea Triin Varek. Kaitseliidust käisid pärgasid asetamas 
Viru maleva pealik kolonelleitnant Viktor Kalnitski ja leit-
nant Erik Sild.

Liisi Kanna

Maakondliku talituse 
juhiks sai Tarmo Mikkal

Aastavahetuse eel kinnitati ametisse 14 regionaalhalduse 
osakonna maakondliku talituse juhti. Talituse juhid valis 
välja konkursikomisjon. Regionaalhalduse osakond ja selle 
talitused alustasid tööd 2. jaanuaril.

„Uus aasta algab teisiti. Maavalitsused suletakse ning selle 
ülesanded jagatakse riigiasutuste ja omavalitsuste vahel ära. 
Osa maavalitsuste ülesandeid võtab üle rahandusministee-
riumisse loodav osakond, mille talitused hakkavad paikne-
ma igas maakonnas,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab 
juhtide ametisse kinnitamise järel.

„Regionaalhalduse osakonna talituste tööd hakkavad eest 
vedama talituste juhid. Nende leidmiseks korraldasime ava-
liku konkursi ning kui võtta arvesse kõik talitused, siis juhi-
kandidaate oli kokku lausa 268. Usun, et leidsime talitustele 
tugevad juhid ning nad saavad tõrgeteta tööle asuda.“

Regionaalhalduse osakonna maakondlikes talitustes hak-
kavad sõltuvalt maakonnast töötama kolm kuni seitse töö-
tajat. Kokku alustab osakonna koosseisus uuest aastast tööd 
67 inimest (võrdluseks: maavalitsustes oli 2017. aasta 1. jaa-
nuari seisuga kokku 477 töötajat). Igas maakondlikus talitu-
ses hakkab tööle talituse juhataja ja enamasti ka planeerijad 
ning arhivaarid.

Lisaks on osakonnas eri piirkondades kuus kohalike oma-
valitsuste nõunikku, kaks omandireformi peaspetsialisti, 
kelle tööalaks saab reeglina mitu maakonda ning maakond-
liku arendustegevuse nõunik (asukohaga Pärnus), kelle töö-
piirkond on kogu Eesti. Uue regionaalhalduse osakonna ju-
hatajaks sai Väino Tõemets.

Lääne-Virumaal oli kandidaate talituse juhi kohale 16 
ning valituks osutus Tarmo Mikkal. Kokku hakkab meie 
maakonna talituses olema viis töötajat, talituse juhatajale li-
saks kohalike omavalitsuste nõunik, planeeringute peaspet-
sialist ja kaks arhivaari.

Talitused kuuluvad rahandusministeeriumi regionaalhal-
duse osakonna koosseisu ning maakondlikel talitustel pole 
oma eraldiseisvat laialdast otsustuspädevust ja eelarvet. Ta-
lituse juht ei ole uus maavanem, maavanemate rolli täitmist 
maakonna tasandil alates 1. jaanuarist enam ei toimu.

Kuulutaja

MÕNE REAGA

Foto: Seidi Lamus-Tšistotin
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JURIST ANNAB NÕU

Kõrgem pulss, higised peo-
pesad ja lavanärviga unune-
nud sõnad – need on mõtted, 
mis hirmutavad nii täiskasva-
nuid kui ka paljusid noori, kes 
on puutunud kokku oma 
ideede „pitchimise“ ehk kiire 
esitlemisega pingelises olu-
korras. Nõuandeid, kuidas 
valmistada ette enesekindel ja 
edukas etteaste, jagas TÜ Vil-
jandi kultuuriakadeemia näit-
lemise eriala lõpetanud vaba-
kutseline näitleja Karl Robert 
Saaremäe.

Erinevates lavastustes ja 
seriaalides mänginud ning 
Rakvere Teatri publikulem-
mikuks valitud Saaremäe 
leiab, et kõige enam aitab 
edukale esinemisele kaasa 
korralik ettevalmistus. „Usun, 
et siin ei ole väga suurt eri-
sust, kas esineb noor või täis-
kasvanu. Noorte etteasted on 
ehk lihtsalt mõnevõrra siira-
mad, kuna täiskasvanud 
püüavad alateadlikult järgida 
varem nähtud ja kogetud 
mustreid, millest noored ei 
oska veel kinni pidada,” arut-
les Saaremäe, kes jagas esine-
miseks nõuandeid ka Eesti 
kutsekoolinoortele program-
mi „Samsung Digi Pass” raa-
mes ning õpetas neid laval 
veenvalt oma äriplaane esitle-
ma.

„Kuna noortel pole sageli 
avanenud palju võimalusi 
avalikuks esinemiseks suure 
publiku ees ning taolised koo-
liprojektid annavad selleks es-
makordse praktika, siis tasuks 

2017. aasta detsembri lõpus 
oli töötuna registreeritud 31 
061 inimest ehk 4,8% 16aas-
tasest kuni pensioniealisest 
tööjõust. Vähenenud töövõi-
mega inimesi oli nende hul-
gas 9 605 ehk 31%. Töövõi-
mereformi mõjul on regist-
reeritud töötute arv aasta 
jooksul suurenenud. 2017. 
aasta lõpu seisuga oli regist-
reeritud töötuid 9,2% rohkem 
kui 2016. aasta lõpus. Regist-
reeritud töötuse määr oli 
2017. aasta lõpus 0,4 protsen-
dipunkti kõrgem kui aasta ta-
gasi.

„Eelmisel aastal usaldasid 
tööandjad meile vahendada 
57 000 töökohta, mis on läbi 
aegade suurim arv vahenda-
tavaid töökohti. Olulise muu-
datusena on eelmise aasta 
septembrist ka kõik avaliku 
sektori tööpakkumised leita-
vad e-töötukassas,“ ütles 
Töötukassa juhatuse esimees 
Meelis Paavel.

Registreeritud töötuse 
määr oli detsembris kõrgeim 
Ida-Virumaal (9,5%), Põlva-

maal (9,3%) ja Valgamaal 
(9,1%) ning madalaim Harju-
maal (3,5%), Saaremaal 
(4,3%) ja Tartumaal (4,3%). 
2017. aasta keskmine regist-
reeritud töötuse määr suure-
nes võrreldes 2016. aasta näi-
tajaga enim Põlvamaal (1,3 
protsendipunkti) ja Võru-
maal (0,9 protsendipunkti). 
Ida-Virumaal, Raplamaal ja 
Läänemaal aasta keskmine 
registreeritud töötuse määr 
langes. Kõige suurema osa 
eelnevalt töötanud registree-
ritud töötutest moodustasid 
detsembri lõpus lihttöölised 
(23%), oskustöötajad ja käsi-
töölised (18%) ning teenin-
dus- ja müügitöötajad (17%).

2017. aasta jooksul lisandus 
töötukassale vahendamiseks 
57 431 uut tööpakkumist, mi-
da on 6% rohkem kui 2016. 
aastal. Ühes kuus oli töötu-
kassal vahendada keskmiselt 
10 220 töökohta. Detsembri 
jooksul lisandus töötukassale 
vahendamiseks  2 751 uut 
tööpakkumist. Kuu jooksul 
vahendatavate töökohtade 

koguarv oli 7 734. Kõige suu-
rema osakaalu vahendatava-
test töökohtadest moodusta-
sid teenindus- ja müügitööta-
jatele (24%), oskustöötajatele 
ja käsitöölistele (21%) ning 
lihttöölistele (17%) pakutavad 
töökohad.

Töötukassa maksis 2017. 
aasta jooksul töötuskindlus-
tushüvitist 27 423 inimesele 
kogusummas 45,5 miljonit 
eurot. Töötutoetust maksti 
aasta jooksul 23 531 inimese-
le kogusummas ligi 10 miljo-
nit eurot. Kindlustushüvitist 
koondamise korral maksti 
2017. aastal välja kokku 9,9 
miljonit eurot (kokku 6 919 
inimesele) ning tööandja 
maksejõuetushüvitist 3,3 mil-
jonit eurot (kokku 1 267 ini-
mesele). Töötukassa teenus-
test osaleti 2017. aastal enim 
karjäärinõustamisel, tööturu-
koolitustel ja tööotsingu töö-
toas.

Töötukassale esitati 2017. 
aastal 52 255 töövõime hin-
damise taotlust. Hindamisot-
suseid tehti 50 944, neist üle 

poole juhtudel (57%) määrati 
inimesele osaline töövõime, 
26%-le määrati puuduv töö-
võime, töövõime vähenemist 
ei tuvastatud 16% juhtudest 
ning 1% juhtudest jäi taotlus 
menetlemata, hindamata. 
Detsembris esitati töövõime 
hindamise taotlusi 3 676.

Töövõimetoetuse koguku-
lu oli 2017. aastal 59,3 miljo-
nit eurot ning toetust maksti 
40 277 inimesele. Detsembris 
maksti töövõimetoetust 37 
687 inimesele kogusummas 
ligikaudu 9,4 miljonit eurot.

Tööandjate esitatud taot-
luste alusel hüvitati 2017. aas-
ta jooksul sotsiaalmaksu 28 
258 vähenenud töövõimega 
töötaja eest kogusummas üle 
35 miljoni euro. Detsembris 
oli tööandjate eest väljamaks-
tud sotsiaalmaksu summa üle 
3 miljoni euro (kokku 22 221 
inimese eest).

Täpsem statistika on leitav 
töötukassa kodulehel.

Kuulutaja

Lugeja küsib: Käisin töötervishoiu- ja tööohutusalasel 
koolitusel. Seal räägiti, et tööandja peab igal aastal koostama 
tegevuskava, et vältida või vähendada töötajate terviseriske. 
Seadus aga ei kohusta tegevuskava igal aastal koostama. 
Mille alusel tööandja selle koostama peab?

Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töökeskkonna 
konsultant.

Tööandja peab koostama tegevuskava, et vältida või vä-
hendada riske töötajate tervisele. Tegevuskava kirjeldab et-
tevõtte kõikide tegevusalade ja juhtimistasandite tegevusi, 
nende ajakava ja teostajaid. Tegevused on eesmärgipärased 
vaid siis, kui riskianalüüsis on välja selgitatud kõik töötaja 
tervist mõjutavad ohutegurid ning hinnatud ära riskid töö-
taja tervisele ja ohutusele.

Kui töötingimused muutuvad, vahetatakse töövahendeid 
või tehnoloogiat, tuvastatakse tööga seotud haigestumine, 
muutub riskitase tööõnnetuse või asetleidnud ohtliku olu-
korra tõttu, peab tööandja korraldama uue riskianalüüsi 
ning kavandama tegevusi terviseriski vältimiseks või vä-
hendamiseks.

Seega tegevuskava koostamisel tuleb aluseks võtta töö-
keskkonna riskianalüüsi tulemused. Kui riskianalüüsi tule-
mused uuenevad, lisatakse tegevuskavasse tegevusi või 
muudetakse olemasolevaid.

Tööandja peab igal aastal vaatama läbi töökeskkonna sise-
kontrolli korralduse ning analüüsima selle tulemusi. Töö-
keskkonna sisekontrolli käigus jälgib tööandja, kas tööter-
vishoiu ja tööohutuse olukord ettevõttes vastab nõuetele 
ning kavandab ja korraldab vajalikke tegevusi. Kui nõudeid 
ei täideta, tuleb tegevuskavasse tegevusi lisada.

Töötukassa statistika 2017. aastal

Karl Robert Saaremäe jagas 
nõuandeid avalikuks esinemiseks

1 Tuleta meelde, millest sai sinu idee 
ja lahendus alguse. „Tuleb uskuda 
seda mõtet ja esimest impulssi, mis 

probleemi lahendama või teenust pakkuma 
ajendas. Selliselt mõeldes kõlavad ka sinu 
sõnad kõige siiramalt ja veenvamalt ning si-
nu mõtted leiavad tee inimesteni, kelleni 
neid viia soovid,” selgitas Saaremäe ja li-
sas, et nendeks võivad olla nii inimesed, kes 
esitletud teenust ja toodet vajavad või ka 
investorid, kellele tuleb oma idee n-ö maha 
müüa. „Ikka juhtub, et „pitchimisel“ hakatak-
se tähtsa publiku ees endas ja oma idees 
kahtlema ning mängitakse oma idee väike-
seks ja tähtsusetuks – aga see on vale. Kaht-
lemise aeg on möödas, tubli töö on tehtud 
ja tuleb usaldada esialgset impulssi ning ju-
ba saavutatut.”

2 Mõtle läbi võimalikud küsimused. 
“Miks peaksid inimesed või ettevõt-
ted sinu lahenduse vastu huvi tund-

ma? Miks on see, mis sa teed, oluline? Milli-
seid küsimusi võib seoses lahendusega tek-
kida?” tõi näitleja välja võimalikke küsimusi 
ja soovitas: „Kirjuta need punktid enda 
jaoks välja, mõtle läbi ja ole valmis neile 
oma idee esitlemisel vastama.”

3 Harjuta, harjuta, harjuta. Üks korra-
lik ja elav „pitch“ on Saaremäe sõ-
nul nagu etendus, mida tuleb tõeli-

seks õnnestumiseks korduvalt harjutada. 
„Selleks otsi kaaslasi, kelle peal oma ette-
astet eelnevalt mitu korda harjutada ja tun-

da ennast esitluse ajal kindlalt,” soovitas ta. 
Hea ettevalmistus tagab Saaremäe sõnul 
üldjuhul ka selle, et ükski oluline asi esitluses 
ei unune ning et lisaks mõtete edasiandmi-
sele suudab esitleja ka oma kehakeelt kont-
rollida ja juhtida.

4 Säilita rahu ja ole enesekindel, aga 
mitte ülbe. „Näen tihti, kuidas inime-
sed hakkavad rabistama, lähevad 

pingesse või muutuvad ärevaks, kuigi tegeli-
kult on neil esinemiseks väga hea etteval-
mistus. Siin tulekski leida tasakaal – mitte 
rabistada ja rahmeldada, vaid veenda 
kuulajaid oma idees pigem läbi rahu säili-
tamise ning enesekindla esinemise,” selgitas 
Saaremäe. „Enesekindlust leiad juba mõt-
test, et ettevalmistus esinemiseks on olnud 
hea ja seega tuleb esitlus hea.”

5 Kui tekib lavanärv ja mõte ununeb la-
val... „Siis jää rahulikuks ja astu mõt-
tes samm tagasi – korda veelkord üle 

oma viimane mõte ja juhul kui oled seda 
eelnevalt harjutanud, peaks meenuma ka 
kõik muu, mis sellele järgnes. Isegi kui la-
vakramp on suur, ära lase end sellest heidu-
tada – jää positiivseks ja ära unusta, et 
võid olukorra alati naljaks pöörata ega 
pea seda liiga tõsiselt võtma,” julgustas 
Saaremäe. Samas tuleb ka siin olla tema 
sõnul maitsekas ning vältida labasust, sest 
kokkuvõttes peab esitlus jääma siiras ja 
veenev – ka siis, kui mõni fakt ununeb või 
mõtete järjekord läheb segi.

KUIDAS OMA IDEID EDUKALT ESITLEDA?KUIDAS OMA IDEID EDUKALT ESITLEDA?

kindlasti leida enne esinemist 
mõned head kaaslased, kelle-
ga oma lavahirme jagada ja 
üksteisele toeks olla,” juhtis 
Saaremäe tähelepanu. „Samu-
ti tasuks noortel teha hääle-
harjutusi, et oma kõneaparaat 
n-ö üles äratada – ainuüksi 
selgest häälest on laval palju 
kasu!”

Iseenda peamiseks nipiks 
peab noor näitleja keskendu-
mist ja teadlikku kohalolu ta-
jumist. „Tulemuslik kesken-

dumine on pika praktika vili, 
aga samas väga oluline kom-
ponent, mis aitab vajadusel 
olukorras kiirelt reageerida ja 
ümber orienteeruda,” selgitas 
Saaremäe ja tõi näiteks olu-
korra, kus esinejat tabab laval 
publiku või moderaatori 
ootamatu küsimus, kolleegide 
üllatuslik reaktsioon või kus 
etendust katkestab saalist 
kostev naeruturtsatus.

Saaremäe poolt noortele ja-
gatud nõuanded on osa „Sam-

sung Digi Passi” noorteprog-
rammist, mis on neljakuuline 
uuenduslik ja võimalusteroh-
ke koolitusprogramm kutse-
kooliõpilastele vanuses 
14–19. Koolitus aitab osaleja-
tel omandada digivaldkonna 

ettevõtluses olulisi oskuseid, 
mis aitavad noori tuleviku 
karjäärivalikutes. Programmi 
ajal saavad noored osa mit-
mekülgsest koolitusprogram-
mist ja teevad koostööd men-
toritega noorte poolt välja 

pakutud ideelahenduste aren-
damiseks. Koolitusprogram-
mi finaal, kus noored oma 
ideelahendusi esitlevad, toi-
mub veebruari keskpaigas.

Kuulutaja

Karl Robert Saaremäe 
kutsekoolinoorte kooli-

tusprogrammis esinemist 
õpetamas. 

Allikas: Samsung Digi Pass 2017
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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

Põhjakeskuse Tubli Rätsep 
soovib leida 
õmblejat. 

Ootame sinu kõnet! 
Leelo 502 4240

Ettevõte 
Lääne-Virumaal 

pakub tööd 

ROOMIK-
EKSKAVAATORI-

JUHILE. 

Kasuks tuleb 
B-, C- ja T-
kategooria 
juhiluba. 

Täpsem info 
505 5240, 

info@nurmevara.ee

• Vajatakse klienditeenindajat 
Kaukaasia Šašlõkki. Transport 
meie poolt. Kiire! CV saata kau-
kaasiagrill@hot.ee või helista tel 
5810 2416

• 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

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

• Vanaduspensionär Rakverest 
pakub 1 x nädalas väikese tasuga 
tööd üksikule mitte suitsetajale 
naisterahvale kodukoristajana, 
toiduvalmistajana. Kiire! Tel 554 
6490

• 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

• Vajatakse autojuht-ekspedii-
torit, B-kategooria. Tel 5801 0090

• OÜ Raatma Viru-Kabalas pakub 
tööd kahele CE-kategooria veoki-
juhile. Võimalus sõita riigisiseselt 
(igal õhtul koju) või riigisiseselt 
logistiku all (1-2 ööd nädalas veo-
kis). Tel 516 5212
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TÄNA MAAILMAS

Tänasel päeval, 12. jaa-
nuaril on sündinud Hitle-
ri-Saksamaa kaks tähtsat 
ja kõrget riigitegelast, pä-
rast Teist maailmasõda 
sõjakurjategijateks kuulu-
tatud Alfred Rosenberg ja 
Hermann Göring. Lisaks 
tulid nad ilmale ühel ja 
samal aastal ning ka nen-
de elud lõppesid vaid päe-
vase vahega 1946. aastal 
Nürnbergis, kus peeti 
natside üle kohut: Göring 
suri 15. oktoobril ja Ro-
senberg 16. oktoobril.

Allan Espenberg

Alfred Ernst Rosenbergi 
võib nimetada eestimaala-
seks, sest ta sündis Tallinnas, 
kuigi baltisaksa ärimehe pere-
konnas. Ka Alfredi vanemad 
olid tihedalt seotud Eestiga: 
isa sündis ja suri Tallinnas, 
ema sündis Lihulas (teistel 
andmetel Peterburis) ja suri 
Tallinnas, ning ta esimene 
abikaasa oli eestlanna.

Rosenberg oli suur kuns-
tihuviline, ta tegutses nooru-
ses mõnda aega arhitekti ja 
maalikunstnikuna. Teda hu-
vitasid ka müstitsism ja okul-
tisminähtused ning just nen-
de kaudu saigi ta omal ajal 
tuttavaks Adolf Hitleriga. 
Seejärel asus Rosenberg tege-
lema poliitikaga ja tõusis Hit-
leri üheks lähimaks kaastööli-
seks. Temast sai Natsionaal-
sotsialistliku Saksa Töölispar-
tei (NSDAP) üks liidreid ning 
natsionaalsotsialismi ja rassis-
mi peaideoloog.

Arvatakse, et just Rosen-
berg töötas välja juudiküsi-
muse lahendamise teooria, 
mis nägi ette juutide füüsilise 
hävitamise. Veel olevat ta 
pannud aluse rassiteooriale ja 
võitlusele kunsti mandumise 
vastu. Ta oli pikka aega natsi-
partei välispoliitikaameti juht 
ja toimetas natside ajalehte 
Völkischer Beobachter (Rah-
vavaatleja), hiljem oli sama-
aegselt ka idaalade riigiminis-
ter.

Nürnbergi sõjatribunalil 
tunnistati Rosenberg sõjakur-
jategijaks ja mõisteti surma. 
16. oktoobril 1946 ta poodi. 
Muide, Rosenberg oli ainus 
nats, kes enne hukkamist loo-
bus viimasest sõnavõtust. Ta 
seisis tapalaval vaikides, sei-
rates põlgusega oma hukka-
jaid.

Rosenbergi päevik
Ligi viis aastat tagasi tuli 

Ameerika Ühendriikides päe-
vavalgele Rosenbergi 425-le-
heküljeline päevik, mida peeti 
kadunuks. Käsitsi kirjutatud 
päevikulehtedel on kirjas 

Tähistati Kunda kiriku 
90. aastapäeva

Pühapäeval peeti Kunda kirikus tänujumalateenistust, 
millega tähistati kiriku 90. aastapäeva. Jumalateenistust kü-
lastasid Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja, Viru praost 
Tauno Toompuu, Kunda kiriku õpetaja Avo Kiir ja endine 
peapiiskop Andres Põder (pildil), kellel oli Kunda kogudus 
pastorina esimene töökoht.

Kunda kiriku on ehitanud 1928. aastal Kunda tsemendite-
has. Kiriku üheks eripäraks on see, et altar asub ida asemel 
läänes.

Kuulutaja

Täna algab olümpiamängude 
meenemündi ja postmargi müük

Täna kell 12 tuleb Eesti Panga muuseumis müügile hõbe-
dast meenemünt, mis on pühendatud Eesti sportlastele 
Pyeongchangi olümpiamängudel. Ainult täna saab keskpan-
ga muuseumis soetada ka Eesti Posti välja antud Pyeongc-
hangi olümpiamängudele pühendatud postmarki ja esimese 
päeva ümbrikut.

Hõbedast meenemündi nimiväärtus on 10 eurot ja seda 
saab soetada hinnaga 40 eurot. Peale Eesti Panga muuseumi 
saab meenemünti osta ka Omniva e-poes, kus tooteid saab 
tellida pakiautomaati või kulleriga koju. Münte broneerida 
ei saa, kehtib ka müügipiirang kuni 2 münti ostu kohta.

2018. aastal toimuvad Lõuna-Koreas Pyeongchangis 
XXIII taliolümpiamängud. Eesti olümpiakoondise auks 
emiteeritaval hõbemündil on kujutatud sportlast, kelle kuju 
ilmub nähtavale just nagu klaasile langevatest lumekristalli-
dest. Lisaks on reversil mündi nimiväärtus 10 eurot koos 
eurotähisega ja Eesti Olümpiakomitee logo. Mündi aversil 
on kujutatud Eesti Vabariigi suur riigivapp, tekst „Eesti Va-
bariik“ ja aastaarv 2018.

Proof-kvaliteediga meenemünt on prooviga 925, kaalub 
28,28 grammi ja selle läbimõõt on 38,61 mm. Müntide ti-
raaž on 2000. Võidutöö autor on Itaalia kujundaja Carmen 
Testa. Mündid on vermitud Leedu Rahapajas.

Postmargil ja esimese päeva ümbrikul on kujutatud talvi-
selt kargel taustal sportlaste figuure. Postmargi nominaal-
väärtus on 1,50 eurot, mis on rahvusvahelise lihtkirja tariif. 
Margi tiraaž on 40 000 ja trükitud on see trükikojas Vaba 
Maa. Koos postmargiga ilmub esimese päeva ümbrik ning 
kasutusel on esimese päeva tempel. Postmargi kujundas 
kunstnik Indrek Ilves.

Postmargi info leiab Omniva veebilehelt. Meenemünte ja 
teisi Eesti Panga meenetooteid müüvad ka osad Eesti Posti 
postkontorid.

Kuulutaja

MÕNE REAGA

1893: sündisid Alfred Rosenberg 
ja Hermann Göring

sündmused aastatest 1936-
1944 ja need sisaldavad ka 
selliseid fakte, mis senini olid 
teadmata. Rosenberg jutustab 
oma kohtumistest Adolf Hit-
leri, Heinrich Himmleri, Her-
mann Göringi ja teiste Saksa-
maa tippjuhtidega. Päevikus 
on räägitud ka kunstiväärtus-
te röövimisest natside poolt, 
juutide hävitamisest ja paljust 
muust.

Rosenbergi päevikut kasu-
tati tõendusmaterjalina 1946. 
aastal Nürnbergi protsessil, 
kuid seejärel jäi see teadmata 
kadunuks. Ligi 70 aastat hil-
jem leiti päevik teoloogiapro-
fessori Herbert Warren Ric-
hardsoni kodust. Rosenbergi 
päevikuga saab tutvuda USA 
holokaustimuuseumi veebi-
portaalis https://collections.
ushmm.org/
view/2001.62.14, kus on ära 
toodud nii originaallehekül-
jed kui transkribeering.

2011. aasta juulikuus puh-
kes Eestis suur mõttevahetus, 
kui Eesti Ajaloomuuseumi 
väljapanekust võis leida ka 
Rosenbergiga seotud mater-
jale. Kuigi ekspositsioon 
koosnes vaid ühest raamatust 
ja puuteekraaniga infotulbast, 
tekitas see ikkagi skandaali. 
Rosenbergi materjalide vastu 
avaldasid teiste hulgas protes-
ti Eesti Juudi Kogukond, Rii-
gikogu väliskomisjoni esi-
mees Marko Mihkelson, Ve-
nemaa välisministeerium. Pä-
rast mitu kuud kestnud vaid-
lusi andis Rein Langi juhitud 
kultuuriministeerium vastu-
vaidlemisele mittekuuluva 
korralduse Rosenberg näitu-
selt kõrvaldada, mida ajaloo-
muuseum jõule alistudes ka 

sama aasta septembrikuus te-
gi.

Göringi suur 
relvakollektsioon

Hermann Wilhelm Göring 
oli Rosenbergist veelgi kõ-
vem mees, sest ta pidas küm-
me aastat Saksamaa lennuväe 
Luftwaffe juhi ametit ning oli 
12 aastat Ida-Preisimaa pea-
minister. Göring oli Teise 
maailmasõja ajal Adolf Hitleri 
ametlik asemik riigikantsleri 
kohale, olles seega Kolman-
das Reichis (Saksamaa ku-
jundlik nimetus aastatel 
1933-1945 – toim) Hitleri jä-
rel tähtsuselt teine mees.

Teine maailmasõda lõppes 
Euroopas 8. mail 1945. aastal 
ja samal päeval nabisid amee-
riklased Göringi kinni. Ta 
toimetati Nürnbergi tribunali 
ette, mis mõistis mehe sõja-
roimarina poomissurma. Va-
hetult enne hukkamist õn-
nestus Göringil hankida ku-
sagilt kaaliumtsüaniidikapsel, 
mille abil sooritas ta eneseta-
pu. Surmaeelses kirjas suhtus 
ta jälestusega oma kohtu-
mõistjatesse ja kinnitas, et 
Saksa riigimarssalit ei ole või-
malik üles puua.

Göringiga seoses on teada, 
et ta oli väga suur relvade ja 
jahilkäimise fänn. Tema ko-
gusse kuulus nii külm- kui 
tulirelvi, kuid pärast sõda te-
ma suur kollektsioon osaliselt 
rüüstati. Nii panevad oksjoni-
majad ja eraomanikud täna-
päevani aeg-ajalt müügile 
väidetavalt Göringi kollekt-
sioonist pärinevaid relvi, kus-
juures enamasti pole mingit 
tõendusmaterjali selle kohta, 
et need relvad kunagi üldse 

talle kuulusid. Seetõttu levib 
kollektsionääride hulgas nen-
de kohta termin „Göringi rel-
vad“.

Eriti meeldisid Göringile 
kallid ja kaunistatud relvad. 
Üheks esimeseks talle kuulu-
nud püstoliks oli Mauser 
C96, millele oli graveeritud 
jahiteemalisi pilte ja millel oli 
kullatud päästik, vinn ja kait-
seriiv. Ka Luftwaffe pilootide 
tavarelv Walther PP oli Gö-
ringil üleni kullaga kaetud, 
selle relvalukul olid natslikud 
loosungid ja elevandiluust 
käepidemele kirjutatud HG. 
Täielikult kullatud oli talle 
50. juubeliks kingitud püstol 
Parabellum (Luger P08) – kui 
relv lahti võtta, siis on tõe-
poolest ka seestpoolt kõik de-
tailid kaetud kullaga.

Göringi kohta on aegade 
vältel levinud hulgaliselt us-
kumatuid lugusid või lausa li-
bauudiseid. Üheks sensat-
sioonilisemaks on väide, et 
Astrid Lindgreni poolt loo-
dud Karlssoni prototüübiks 
olevat olnud Göring. Mootor 
Karlssoni seljal sümboliseeri-
vat Göringi lennuväeteenis-
tust. Väidetavalt olevat Astrid 
Lindgren omal ajal koguni 
Göringiga kohtunud, kui vii-
mane korraldas lennuetendu-
se Rootsis.

„Väikevend ja Karlsson ka-
tuselt” ilmus 1955. aastal ja 
pole välistatud, et Lindgreni 
mällu oli sööbinud noore Gö-
ringi kuju, mis mõjutaski 
Karlssoni looma just sellise-
na, nagu meie teda tunneme. 
Kuigi Lindgreni sugulased ei-
tavad seost Karlssoni ja Gö-
ringi vahel, arutatakse seda 
võimalust tänase päevani.

Alfred Rosenberg Hermann Göring

Foto: Meeli Eelmaa
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Rakvere kultuurisündmused
13. november - 13. jaanuar näitus „Eesti Näitlejate Liit 100. 
Näitleja portree“ Teatrikinos
12. detsember - 21. jaanuar Kaarina Alsta näitus „Naabrid“/
„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.
5. - 31. jaanuar rahvusarhiivi rändnäitus „Pärisrahvast prii-
rahvaks“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus, näituse koos-
tas Kadri Tooming
11. jaanuar kell 18 Ülle Hõbemägi loeng „Ülekaalust ja kaa-
ludieetidest 100 uuringu valguses“ Rehbinderi majas
12. jaanuar kell 19 Indrek Taalmaa monoetendus „Lollide-
maa“ Buena Vista Sofa Clubis
14. jaanuar kell 12 eakateklubi „Hämarik“ pidu Rakvere 
Rahvamajas
17. jaanuar kell 17.30 Urve Tinnuri raamatu „Kui põld 
oleks järv“ esitlus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
19. jaanuar kell 20 Karakteri etendus „Mida talle öelda ehk 
tigu“ Rakvere Rahvamajas

Rakvere Teater
17.01 kl 12.00 Päästame ema ESIETENDUS Rakvere Teatri 
väike maja (lav. Karl Koppelmaa)

Biore Tervisestuudios
Rakveres Laada 5
 18. ja 25. jaanuar tervisliku seisundi testimine, Eve Hein-
metsa vastuvõtt
12., 19. jaanuar ja 2. veebruar kaaniravi, V. Kudrjavtsevi 
vastuvõtt
18. jaanuar dr Riina Raudsiku terviseseminar – närvisüstee-
mi 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 tel5017960 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

Noored vallutavad kunstiga üle 
kahesaja raamatukogu Eestis

„Kunst raamatukokku“ 
seab eesmärgiks Eesti Vaba-
riigi juubeliaastal korraldada 
vähemalt tuhat näitust. Juba 
praegu jõuavad kohalike 
noorte kunstinäitused 255 
raamatukokku üle Eesti. 
Näitustesari sai avalöögi 8. 
jaanuaril, kui Eesti eri paika-
des avati esimesed 35 välja-
panekut.

„Kunstialgatus annab nii 
paljudele noortele võimalu-
se oma looming publiku ette tuua ning sellega kunstimaas-
tikul uued tuuled liikvele lükata,“ ütles Tallinna Keskraama-
tukogu pearaamatukoguhoidja ja Eesti raamatukogude 
ühiskingituse „Kunst raamatukokku“ projektijuht Maarja 
Pildre.

Jaanuaris toimuvad üle Eesti 35 noorkunstniku näitused, 
aasta jooksul jõuavad erinevad väljapanekud 255 Eesti raa-
matukokku. Lääne-Virumaal saab jaanuaris vaadata Ma-
rianne Lapini loodusfotode näitust Tamsalu raamatukogus 
ja Kunda kunstistuudio VaNadi Art õpilastööde näitust 
Kunda linnaraamatukogus.

Noortel kunstnikel on võimalus veel kunstialgatusega lii-
tuda. Väljapaneku tegemiseks tuleb 14- kuni 26-aastastel 
kunstnikel võtta ühendust kohaliku raamatukoguga. Ooda-
tud on nii ühis- kui ka isikunäitused, samuti looming tradit-
sioonilisest maalikunstist kuni videoinstallatsioonide, häp-
peningideni ja moekunstini. Väljendusvahendite valikul on 
noortel kunstnikel vabad käed.

„Kunst raamatukokku” on Eesti raamatukogude kingitus 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Projekti kohta saab li-
sainfot  leheküljelt www.ev100.ee.

Kuulutaja

Üllar Variku erakogust pä-
rinevate Herman Talviku 
tööde näitus on Rakvere 
Teatrigaleriis üleval juba det-
sembri lõpust, kuid avamine 
toimub 17. jaanuaril kell 
17.17.

Herman Talvik on sündi-
nud Tallinnas 1906. aastal. Ta 
on õppinud Riigi Kunstitöös-
tuskoolis (1921-1926), Hel-
singi Ateneumi kunstikoolis 
(1928-1935) ja täiendanud 
end Pariisis (1936-1938). 
1937-1938. aasta sügistalvel 
töötas ta joonistamise õpeta-
jana Viljandis ning Saksa 
okupatsiooni ajal Tallinna 
Reaalkoolis.

1944. aastal emigreerus 
Talvik Rootsi. Kogu Rootsis 
elatud periood oli tema kuns-
tiloomingule väga viljakas. 
Kuigi 50-ndad aastad olid 
kunstniku jaoks väga keeruli-
sed, suutis Talvik raskused 
ületada. Abikaasa Irmaga ela-
sid nad Kesk-Rootsi külas 
Funäsdalenis Fläteni alam-
jooksul tagasihoidlikus maja-
keses. Majast eemal mäejala-
mil asus kunstniku ateljee, 
kus ta veetis enamiku päeva-
dest. Produktiivse töö tule-
musena paranes seitsmeküm-
nendatel nende majanduslik 
olukord sedavõrd, et Talvi-
kud said endale soetada kodu 
Hispaaniasse Costa Blanca la-

MÕNE REAGA

Laupäeval esilinastub Rak-
vere Teatrikinos komöödia 
„Kahandamine“, mis otsib la-
hendust maakera hukutada 
ähvardavale ülerahvastatuse 
probleemile.

Nimelt on Norra teadlased 
leiutanud mooduse, kuidas 
kahandada inimene 13 cm 
pikkuseks, hoides sedasi kok-
ku tohutul määral ressursse, 
ning pakkunud välja 200aas-
tase üleminekuperioodi, et 
kogu planeedi elanikkond 
järkjärgult miniatuurseks 
muuta. Kui tavasuuruses vaa-
gud vaesuse piiril, siis mini-
mehikesena on sama sissetu-

leku eest võimalik elada nagu 
kuninga kass.

Üheks esimese laine kahan-
damisprogrammiga liitujatest 
on abielupaar Paul Safranek 
(Matt Damon, pildil) ja Aud-
rey Safranek (Kristen Wiig). 
Nad otsustavad maha jätta 
oma näruse ja stressirohke 
elu Omahas, et suunduda ela-
ma luksuslikku minia-
tuurühiskonda täis jõude-ae-
ga ja küllust. Nii saab alguse 
elumuutvate sündmuste jada 
ootamatute seikluste ja tä-
hendusrikaste tutvustega. 

Kõrvalosas teeb rolli ena-
masti ülinegatiivseid tegelasi 

mänginud kahekordne Osca-
ri-võitja Christoph Waltz. 
Suurt edu alanud auhinna-
hooajal ennustatakse naispea-
tegelast, televiisorikarbis riiki 
smugeldatud Vietnami pagu-
last Ngoc Lan Trani, kehasta-
vale Hong Chaule.

Filmi lavastajaks on režis-
söör Alexander Payne, stse-
naariumi kirjutas Alexander 
Payne kahasse Jim Tayloriga, 
kellega tegi koostööd ka oma 
varasema filmi „Külili“ käsi-
kirja loomisel.

Kuulutaja

Komöödias võideldakse 
ülerahvastatuse vastu 
inimeste kahandamisega

Rakveres Teatrigaleriis saab 
näha Herman Talviku töid

he äärde. Hispaania perioo-
dist on pärit palju loodustee-
malisi maale ning graafikat. 
Herman Talvik suri 11. jaa-
nuaril 1984. aastal Funäsdale-
nis.

Herman Talviku loomingu 
põnevama osa moodustavad 
kunstniku nägemuslikud 
taiesed, graafika, monotüüpia 
ning temperamaal, mis on 
inspiratsiooni saanud reli-
gioonist, põrgust ja teispool-
susest. Talviku nägemuslik 
looming on olnud kunsti-
teadlaste ja -kriitikute suu-
reks lemmikuks.

Herman Talvik kuulus ka 
Rootsi Graafikute Ühingusse. 
Tema töid võib leida maail-
mas mitmetest erakogudest ja 

muuseumidest: New Yorgi 
avalik raamatukogu, Stock-
holmi Rahvusmuuseum, Gö-
teborgi Rahvusmuuseum, 
Malmö Rahvusmuuseum, 
Örebro muuseum, Karlstadi 
kunstimuuseum, Eesti Kuns-
timuuseum, Tartu Kunsti-
muuseum, Viinistu Kunsti-
muuseum.

Nüüd tutvustatakse teatrit 
külastavale publikule ühte 
Eesti põnevamat kunstnikku 
ja tema nägemuslikku maail-
ma Rakvere Teatrigaleriis. 
Kõik näituse teosed on pärit 
Üllar Variku erakogust, üle 
50 töö hulgas leidub nii maali, 
monotüüpiat kui graafikat.

Kuulutaja

Allikas: arhiiv
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metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee
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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

ÄRIPINNAD

Laada 14, Rakvere

Andrus Peiel, 527 1011

Müüa 2-toaline korter 
Lasteaia, Lepna
Klaasitud rõdu, toad eraldi, 

avar köök. Õhksoojuspump, 

madalad kulud. Soodne hind!

51 m², II k 17 900 €

Müüa 2-toaline korter 
Heina 12, Rakvere
Kivimaja, toad eraldi. WC ja 

dušš, köögimööbel, õhk-

soojuspump, ahikütte. 

45 m², II k 35 000 €

Müüa 4-toaline korter 
Võidu 88, Rakvere
Hea seisukord ja planeering, 

rõdu. Maja renoveerimisel, 

kaks parkimiskohta. 

77.7 m², III k 73 000 €

Müüa 4-toaline korter 
Lai tn, Rakvere
Kivimaja. Hea asukoht ja

planeering, remonti vajav.

Kesklinna lähedal.

 
61.8 m², II k 42 000 €

Anda rendile ladu
C.T von Neffi tn, Piira
Erineva suurusega laopinnad, 

Lokaalne keskküte. 3 laadimis-

kohta. Hind kokkuleppel.  

545 m²

Müüa 4-toaline korter 
Ülesõidu tn, Tapa
Hea asukoht ja planeering. 

Toad eraldi, kaks rõdu. 

Soodne hind!

78.6 m², III k 24 900 €

4€ / m2

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

• Müüa 2toaline (36m2) korter 
Kundas. Aknad, uksed, tehnika, 
mööbel ja vannituba on uus. Hind 
koos mööbli/tehnikaga 10  000 €, 
võib anda ka üürile. Tel 504 0123

• 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 3toaline korter Tamsalus, 
äsja renoveeritud majas, korras 
korter, I korrusel, Tamsalu keskel. 
Tel 5340 1595

• Müüa 4toaline (72,4 m2) korter 
Lepnal, II korrus, õhksoojuspump. 
Tel 5332 4443

• Müüa korter Roelas, asub Järve 
tn 4. Tegemist ümberehitatud kor-
teriga, algselt oli 2 tuba + köök, siis 
nüüd on 2 tuba + köök/elutuba. 
Majas toimiv korteriühistu, tehtud 
tööd majas: püstaku kanalisat-
siooni remont, katus vahetatud, 
hind 5000 €. Tel 514 1153, +358 
40189 1061

• Müüa majaosa Rakveres. 4toali-
ne ahjuküttega korter (90m2). Tel 
5566 7166

• 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

• Ostan garaaži Ussimäele. Tel 
5823 3780

• Maagia kv ostab või võtab müü-
ki kinnisvara. Tel 5855 0720, 
www.maagiakv.ee

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

• Vahetada või müüa 2toali-
ne kõigi mugavustega korter 
Kundas 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

• Üürile anda büroopind Niine 
2 (13,5 m2) II korrusel. Sissepääs 
Luha tn. hoovilt. Hind 45 € (si-
saldab kommunaalkulusid). Tel 
504 3673

• Üürile anda büroo- või äri-
pind (42 m2) Niine tn. 2, II 
korrusel 200 €/kuu (sisaldab 
kommunaalkulusid) Info tel 
504 3673 

• 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 1toaline korter Rak-
veres, Virve. Tel 5347 3267

• 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

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
2tolaine kõigi mugavustega korter, 
üür 200 € + kommunaalmaksud. 
Tel 520 3937

• Üürile anda 2toaline korter Rak-
veres, Virve. Tel 5347 3267

• 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 2.0 
bensiin, ketiga mootor, universaal, 
kärukonks, autol palju lisasid, kere 
korralik, istu sisse ja sõida. ÜV 
05/2018, korralikud talverehvid 
all, hind 700 €, asub Järvamaal 
Paides. Tel 5809 6086

• Müüa Ford Sierra 2,3D, 1989. a, 
sedaan. Tel 502 8156

• 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 Elegance 
Station Wagon 1,9CDTi 01/2005. 
a, turbodiisel, automaat, tume-
sinine metall, universaal, kliima, 
kesklukk puldist, 4 x el.aknad, 
veokonks, originaal valuveljed, 
kehtiv ülevaatus 2018, ökonoom-
ne, 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, hõbe-
dane, sedaan, konditsioneer, 4 x 
el.aknad, kesklukk puldist, tume 
salong, roosteta, mõlkideta, korra-
lik, ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 1,9D, 
1998. a ja Audi 80, 1989. a, bensiin, 
sõidukorras. Tel 5558 5956

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Atlantic 1,9TDI 07/2006. a, 74kW, 
turbodiisel, sinakashall metallik, 
universaal, kliima, püsikiiruse-
hoidja, kesklukk puldist, 4 x el.ak-
nad, veokonks, valuvelgedel ja 
talverehvidel, roosteta, mõlkideta, 
läbinud tehn.ülevaatuse 07/2018, 
superökonoomne, soodsalt! Rak-
vere. 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, 
talverehvidel, roosteta, mõlkideta, 
äsja läbinud tehn.ül. 03/2019, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volvo V50 2,0TDI, 100kW, 
2005. a. Hind 3150 €. Tel 5871 4061

• Müüa Volvo V70 2,4D, 2005. a, 
Hollandist, heas korras, hind 3400 
€. Tel 5871 4061

• Müüa Volvo V70 2,4D, 2005. a, 
väga heas korras, hind soodne. 
Tel 502 8156

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

• Rendile anda pikemaks ajaks 
Škoda Octavia 2015 G-Tec, kütuse-
kulu linnas 10 €/300 km, maanteel 
400 km. Hind kokkuleppel. Tel 
504 0123

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

• Ostan auto, margi eelistust pole, 
võib pakkuda ka vene autosid. 
Ülevaatus pole oluline, võiks olla, 
aga pole hullu, kui ei ole. Aga peab 
sõiduvõimeline olema, maksan 
100-1000 €. VÕTA TELEFON JA 
HELISTA JULGELT! Tel 5632 3142

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

• 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!

• Ostan kasutusena jäänud sõi-
duauto või kaubiku, võib vajada 
remonti. Tel 512 7543   bar500@
hot.ee

• Ostan traktoreid ja GAZ, VAZ, 
UAZ, ZAZ sõidukeid. Tel 5884 
1935
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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

TEENUSED

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

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

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Renault Koleos, 10/2008a. 2.5 (126kw), 
bensiin, manuaal, nelikvedu, hall met. Sn: 
159 470km. 
Hind: 6490.-
Mercedes-Benz B 180, 05/2008a. 2.0 
(80Kw), diisel, automaat, must met. Sn: 
144 555km. 
Hind: 6990.-
Hyundai i20 1.4, 06/2013a. 1.4 (74 
kW), bensiin, automaat, helehall met. Sn: 
90 333km. 
Hind: 7990.-
Mitsubishi Pajero, 07/2007a. 3.2 125kW, 
diisel, automaat, nelikvedu, tumesinine met. 
Sn: 256 990 km. 
Hind: 7990.-
Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 (77kw), 
diisel, automaat, valge. Sn: 230 600km. 
Hind: 8490.-
Peugeot Partner, 10/2014a. 1.6 (55kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 121 
450 km. 
Hind: 8790.-
Peugeot 308 Access, 12/2014a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 30000km. 
Hind: 8990.-
Hyundai i40, 07/2013a. 1.6 (99kw), ben-
siin, manuaal, valge, Sn: 143 685km. 
Hind: 9490.-
Nissan Note Visia, 01/2016a. 1.2 (59kw), 
bensiin, manuaal, hõbedane met. Sn: 
17 120km. 
Hind: 9990.-
Peugeot 2008, 03/2014a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 63 795km. 
Hind: 9990.-
Nissan Qashqai Visia, 08/2012a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
48 700km. 
Hind: 9890.-
Nissan Qashqai Visia, 01/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
80 210km. 
Hind: 9890.- 
Peugeot Boxer, 05/2011a. 2.2 (88kw), 
kaubik, diisel, manual, valge. Sn: 96 427km. 
Hind: 10 490.-
Nissan Qashqai Acenta Connect , 
05/2012a. 1.6(96kw), diisel, manuaal, lilla 
met. Sn: 76 000km. 
Hind: 11 490.-
Nissan Qashqai Acenta, 02/2014a. 1.6 
(86kw), bensiin, automaat, hall met. Sn: 
73 380km. 
Hind: 11 790.-
Honda Accord, 06/2013a. 2.0 (115kw) 
bensiin, automaat, hõbedane met. Sn: 
104 500km. 
Hind: 11 990.-
Peugeot 2008 Active Plus, 10/2016a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
28 330km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai+2 Acenta Connect, 
09/2012a. 2.0 (104kw), bensiin, automaat, 
must met. Sn: 84 750km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 (85kw), 
valge met. bensiin, manuaal. Sn: 17 270km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai Tekna, 11/2014a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, must met. Sn: 
84 120km. 
Hind: 13 990.-
Nissan Qashqai N-Tec, 04/2015a. 1.2 
(85kw), manuaal, bensiin, valge met. Sn: 
73 585km. 
Hind: 14 990.-
Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 (96kw), 
bensiin, automaat, hall met. Sn: 9100km. 
Hind: 14 990.-
Nissan Qashqai Tekna, 03/2014a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
133 160km. 
Hind: 15 490.-
Nissan Qashqai Tekna, 01/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, Sinine met. Sn: 
27 060km. 
Hind: 15 990.-
Nissan Pulsar Acenta Connect, 06/2016a. 
1.2 (85kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 6250km. 
Hind 15 990.-
Nissan Navara, 11/2015a. 2.5 (106kw), dii-
sel, manuaal, hõbedane met. Sn: 111 828km. 
Hind: 17 490.-
Peugeot 508, 2017a. 1.6 (121kw), bensiin, 
automaat, must met. Sn: 4km. 
Hind: 20 990.-
Nissan Leaf, 02/2016a. 80kw, elekter, 
automaat, must met. Sn: 22 630km. 
Hind: 23 990.-
Nissan NV300 Comfort Combi, 06/2017a. 
1.6 (92kw), 9-kohta, diisel, manuaal, Sn: 
9000km. 
Hind: 28 900.-

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• 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

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

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45x9,0 m), kraa-
na, 0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

• 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

• Trantsporteenus, hoovikoris-
tus. Tel 5685 6320

• 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

• 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

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

• Santehnilised tööd, külmunud 
torustiku sulatus, veoteenus 
multilift kallurautoga. Tel 514 
3783

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

• Lammutustöö. Transporttee-
nus. Tel 56856320

• Teeme kõiki lammutustöid. 
Tel 5450 5198

• Plaatimistööd, siseviimistlus. 
Tel 5670 9080

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

• Üldehitustööd: puukuurid, ga-
raažid, saunad. Tel 5685 6320

• Teeme ehitus- ja remondi-
töid ning vannitubade remon-
ti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Pisiremont ja muud tööd. Tel 
5656 3069

• Teostame: korterite, eramute 
ehitus- ja remonttöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 5394 6666

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

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

• Fassaadide renoveerimine, 
fassaadi-ja sokliplaatide müük 
ning paigaldus. Tel 511 0286

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Sooda-, klaasi –ja liivapritsi-
teenus. Tel 5373 3408

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

• Liivapritsi teenus, metall- ja 
puitdetailide (veljed, raamid, 
mööbel jne) puhastamine liiva- 
pritsiga. Tel 517 9941

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsia-
list, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@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 www.tulekolle.ee 
Tel 5551 9113

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

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

EHITUS

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

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

• 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

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

• FELIX bänd, parim. Tel 5559 
3419

• 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

• Ootan pakkumisi majapidamises 
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

• Annan ära banaanikastid. Tel 
5814 3321

• Müüa odavalt Ikea tugitool 
(jalusel pöörlev) ja ratastega dii-
vanilaud. Tel 5678 9892

• Müüa eest laetavad pesumasi-
nad (laius 45 ja 55 cm) ja mikro-
laineahi. Tel 5590 5679

• 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 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

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

• Soovin osta soodsalt sülearvuti. 
Tel 5891 2694

• Ostan kelguga puidu freespingi, 
võll 32 mm. Tel 5349 6065 • 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 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 kohaletoomi-
sega. Pikkused al 25–60 cm. Tel 
5045 632

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, palgi 
saagimise ja nelikanthöövelduse 
teenus. Info telefonil 5089 215 töö-
päevadel 8.30-17, www.saeveski.
toomonu.ee
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www.kuulutaja.ee

METS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 
246 pikter@mail.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

OSTAME KASVAVAT

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

PÕLLUMAJANDUS

VANAVARA

TEATED

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

MUU

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

 Sügav kaastunne Nadjale ja 
Lembitule peredega 

kalli õe ja ema 
LOORE LIIS 
surma puhul.

Urve, Ester ja Maie 

Ära mine 
tuisuga välja!
Telli Kuulutaja 
endale hoopis 
KOJU!
Telli internetist 
tellimine.ee
või telefonil
617 7717

• Metsa väljavedu  MTZ-82-ga 
(vedav käru). Info 514 6788

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

• 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

• A.P. Venekeele 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

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

• Ära anda mööblit (sektsioon, 
riidekapp, tumbad, 2 öökappi ja 
voodid). Tel 5192 4243

•  K ü l a s t a  e - p o o d i 
www.pillart.ee Pakume ehteid, 
kodutarbeid, sisustuselemen-
te, kingitusi ja palju muud 
nii suurtele kui väikestele. 
Leidub ka uue välimuse saa-
nud vanakraami, soovi korral 
saame ostetu pakkida ja teele 
panna juba valmis kingitusena. 
Võtame müüki ka sinu kuns-
ti- või käsitööd (pood toimib 
komisjonimüügi põhimõttel). 
Hind e-poe müügipinna eest 
10 €/ kuu (kuni 30 toodet, iga 
järgneva 10 toote eest lisandub 
kuutasule 5 €). e-mail: snails-
peedproductions@gmail.com 
Tel 5656 2785

• 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 toidukartulit “Agria”, 
“Laura”, “Leyla”. Asukoht Aasperes. 
Transpordi võimalus. Tel 5565 
1553

• Müüa T-16 ja aiatraktor. Tel 
5558 5956

SELENA on uute ja kasutatud 
riiete kauplus naistele. On ole-

mas suured numbrid. 
T-R 10.00-17.00 ja L 10.00-14.00

ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD 
Kui tahad juua, on see sinu asi, 
kui soovid elada kainelt, on see 

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

Mälestame alati südamlikku kauaaegset töötajat 

MAIGE ELVESTI
ning langetame leinas pea.

Meie siiras kaastunne lähedastele. 

Avaneb valguse värav, 
viib taevasse sätendav sild. 
Vikerkaar, helge ja särav, 
Su hingest saab tähekild…

AS OG Elektra juhatus
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Sisesta
kuulutuse tekst

kuulutused.kuulutaja.ee

Saada
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

E - R 9-17 

Eraisikute

reakuulutusi 

võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 

6a asuvas 

Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22

• Kuulutaja toimetus 
ei vastuta 

kuulutuste sisu eest.
• Kuulutuse sisu 
õigsuse eest vas-

tutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei aval-
da võlanõude ja lehe 
mainet kahjustavaid 

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

Hinnad turul 11. 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

Õunad kg 1,50

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 ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL

22. juulil toimub neljandat 
korda üle-eestiline avatud 
talude päev. Talud ja põllu-
majandustootmised üle Eesti 
kutsuvad kõiki huvilisi juu-
likuisel pühapäeval külla, et 
näidata, kuidas valmib kodu-
maine toit ning põllumajan-
dustoodang.

„Üle-eestiline avatud ta-
lude päev toob maaelu Eesti 
inimestele lähemale. Päeva 
külastamisest saadud posi-
tiivne kogemus saadab meid 
kõiki kogu aasta ning kes 
teab, äkki meelitab nii mõ-
negi pere maale elama ning 
maaelu arendamisse panus-
tama,” ütles maaeluminister 
Tarmo Tamm.

„Lisaks saab avatud talu-
de päeval näha, kuidas val-
mib kodumaine toit ja muud 
põllumajandussaadused. Sel 
päeval on oluline roll meie 
laste harimisel, sest just siis 
on ainulaadne võimalus jälgi-
da, kuidas leib tegelikult meie 
lauale saab, ning kui ettevõt-
likud ja uuendusmeelsed ini-
mesed maal elavad,” sõnas 
minister.

Külastajad saavad avatud 
talude päeval näha nii suuri 
farme kui ka väiksemaid ta-
lusid, põnevat põllumajan-
dustehnikat, loomi ja taimi. 
Kohapeal saab maitsta ehe-
dat talutoitu ja osta kaasa ko-

Eesti inimesed tõid vaata-
mata lumise jõuluilma puu-
dumisele lõppenud pühade 
ajal riigimetsast 10 100 jõulu-
kuuske.

Riigimetsa Majandamise 
Keskuse (RMK) peametsa-
ülema Andres Sepa sõnul on 
heameel, et Eesti inimestele 
on saanud ilusaks traditsioo-
niks minna jõulude ajal meie 
kõigi ühisesse, riigimetsa, 
koos perega jõulukuuske ot-
sima. „Lisaks lähedastega 
koosveedetud ajale pakuvad 
sellised metsaretked laste-
le põnevat kuuseotsimist ja 
vanematele aktiivset arutelu 
valitud puu võimaluste üle 
suureks metsapuuks kasvada. 
Seetõttu me soovimegi alati 
rõhutada, et igalt poolt ei tohi 
kuuske omale koju viia. RMK 
jätkab sellise ilusa, elamusi 
pakkuva jõulutraditsiooni-
ga ka sellel aastatel,“ rääkis 
Sepp.

Traditsiooniliselt käidi riigi-
metsas jõulukuuse järel enim 
jõululaupäeval ja sellele eel-
nenud päevadel, kuid kuuski 
hakati tooma juba detsembri 
algusest. Kõige rohkem os-
teti ka tänavu 1-2-meetri-
seid kuuski, mis moodusta-
sid enam kui poole soetatud 
kuuskedest. Ligi 80 protsenti 
kuuseostudest tehti mobiili-
maksega.

Riigimetsast toodi pühadeks üle 10 000 jõulukuuse

Selgus neljanda avatud 
talude päeva toimumisaeg

halikke tooteid. Igal talul on 
oma programm, milles näi-
datakse oma talu eripärasid.

Peagi kuulutatakse välja ka 
talude ja põllumajandustoot-
miste registreerimine avatud 
talude päevale. Samuti toi-
muvad kevadel infopäevad 
huvilistele, kes oma tootmise 
sel päeval külastajatele avada 
soovivad. Infopäeval jagatak-
se nippe ja nõuandeid eel-
miste aastate kogemustest.

Esimene avatud talude 
päev toimus 2015. aastal, kui 

oma uksed avas külastajatele 
147 talu ja põllumajandus-
tootmist ning taludesse tehti 
ligikaudu 45 000 külastust. 
2016. aastal osales 234 talu ja 
tehti ligikaudu 85 000 külas-
tust. 2017. aastal külastati 280 
talu, põllumajandustootjat 
ja maaettevõtet üle 120 000 
korra. Avatud talude päe-
va vajalikkust väljendab ka 
keskmine külastajate arv talu 
kohta, mis 2017. aastal ulatus 
ligikaudu 450 külastajani.

Üle-eestilise avatud ta-

lude päeva algatus sündis 
Maaeluministeeriumi, nüüd-
seks Põllumajandusuuringu-
te Keskusega liitunud Maa-
majanduse Infokeskuse ja 
Järvamaa avatud talude eest-
vedajatega koostöös. Ettevõt-
mise korraldamist rahasta-
takse Eesti maaelu arengu-
kavast 2014–2020 ja Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajan-
dusfondist.

Kuulutaja

Igal aastal viib RMK jõulu-
kuuski kingituseks ka asen-
duskodudele üle Eesti. Sel 
aastal viisid RMK töötajad 
asenduskodudesse üle 60 
puu.

Kuuse toomine riigimetsast 
on üles ehitatud usaldusele, 
ent metsaskäijaid kontrolli-
vad Keskkonnainspektsiooni 
ja RMK töötajad. Keskkon-

nainspektsiooni avalike suhe-
te nõuniku Leili Tuule sõnul 
ei tuvastatud metsas kontroll-
käike tehes ka neil pühadel 
rikkumisi.

Traditsiooni kohaselt viiak-
se jõulupuu toast välja 6. jaa-
nuaril, kolmekuninga päeval. 
Et jõulupuu ei satuks prügi-
kasti kõrvale vedelema, vaid 
saaks väärikaks tuleskulptuu-

riks, organiseerisid suuremad 
linnad kuuskede kogumis-
punktid, kuhu sai kuuski ta-
suta ära anda.

RMK pakub riigimetsast 
kuusetoomise võimalust 
alates aastast 2008. Eelmi-
sel aastal soetati riigimetsast 
rekordilised 11 500 kuuske. 
Jõulukuuski tohib raiuda 
vaid sealt, kus neil ei ole loo-
tust suureks kasvada: teede 
ja kraavide servadest, liinide 
ja vana metsa alt. Õige kuu-
sekoha leidmine ja selle eest 
tasumine on tehtud lihtsaks 
RMK kodulehel oleva kaardi 
ning RMK mobiilirakenduse 
abil. Mobiilirakendus näitab, 
kus asub riigimets, võimaldab 
tuvastada oma asukoha ja so-
biva jõulukuuse eest tasuda.

RMK hoole all on ligikaudu 
30 protsenti kogu Eestimaast, 
seal asub 45 protsenti Eesti 
metsadest. RMK on Eesti rii-
gile kuuluva metsa ja teiste 
mitmekesiste looduskooslus-
te hoidja, kaitsja ja majan-
daja. Keskus kasvatab metsa, 
hoiab loodusväärtusi, teenib 
riigile metsa majandades 
tulu, pakub looduses liikumi-
se võimalusi ja jagab loodus-
haridust.

Kuulutaja
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Ligi 60 protsenti interne-
tikasutajaid üle maailma on 
ostnud tooteid veebikaup-
lustest. See arv tõuseb veelgi, 
prognoositakse, et aastaks 
2019 suureneb see 63 prot-
sendini. Ka Eestis on möö-
dunud kahe aasta jooksul 
e-kaubanduse tehingute 
maht kasvanud üle 30 prot-
sendi. Kõik see loob eelduse 
edukaks e-kauplemiseks, mis 
on kliendile mugav ja tema 
suhtes aus. Usaldusväärsus 
on oluline märksõna, mida 
rikkudes ei pruugi tarbija sel-
lesse veebikauplusesse enam 
tagasi pöörduda.

Tarbija teadlik otsus
Aus kaupleja austab tarbija 

õigusi, mistõttu on määrava 
tähtsusega õigusliku regulat-
siooni tundmine ning olukor-
dade lahendamine vastavalt 
seadusele ning heale tavale. 
Veebipoe vahendusel sõlmi-
tud müügilepingu puhul on 
tegemist nii sidevahendi kui 
ka arvutivõrgu abil sõlmitud 
lepinguga, mistõttu kohal-
duvad võlaõigusseaduse jär-
gi täiendavad nõuded. Suurt 
tähelepanu tuleb pöörata 
lepingueelse teabe andmise 
kohustusele, võimaldamaks 
tarbijal teha teadlik ostuot-
sus.

Üks suurimaid erinevusi 
e-kaubanduse ja tavakauban-
duse vahel on e-kaubanduses 
kehtiv 14-päevane tagane-

Eesti suuremate linnade 
kinnisvarahinnad on aastaga 
peamiselt kosunud. Suureks 
erandiks on Ida-Virumaa, kus 
kõikides suuremates linnades 
on hinnad langenud.

Pindi Kinnisvara müügi-
partner Peep Sooman üt-
les, et suurimaks 2017. aasta 
võitjaks oli Tallinn. „Ametli-
kel andmetel kasvas Tallinna 
elanikkond aastaga enam kui 
5000 inimese võrra, mitte-
ametlikult ilmselt rohkemgi. 
See on suurendanud nõud-
lust kinnisvara järgi ja kergi-
tanud hindu. Paraku leidis 
pealinna kasv aset teiste piir-
kondade arvelt ning mullu-
seks suurimaks kaotajaks oli 
Ida-Virumaa, mis järjepide-
valt inimestest tühjaks voo-
lab,“ selgitas Sooman.

Nutimajad suurendavad 
kulusid

Nutimajad ehk „targad 
majad“ on kontseptsioonilt 
meeliköitvad, kuid tihtipeale 
täiesti ebapraktilised ja seal-
setele asukatele ebamõistli-
kult kulukad, ütleb Pindi Kin-
nisvara tegevjuht Elari Udam.

Udami sõnul on nutima-
jade projekteerimisel funkt-
sionaalsusega tugevalt üle 
pingutatud. „Õhusoojuse ja 
-niiskuse automaatne regu-
leerimine on eelkõige suur-
tes ärimajades küll mugavad 
ja iseenesestmõistetavaks 
muutunud, kuid miski ei vee-
na korteriostjat ega äripinna 
üürnikku selles, miks ta peab 
pidevalt maksma vidinate 
hoolduse eest, mis kardinate 
asendit muudavad, tulesid 
sisse-välja lülitavad või sau-
na eelsoojendavad,“ selgitas 
Udam.

„Nutimaja on nagu nutite-
lefon – üüratult funktsioone 
täis, aga tegelikult kasuta-
vad täiskasvanud inimesed 
telefoni siiski helistamiseks, 
vahel ka muusika kuulami-
seks või taskulambiga valgu-
se näitamiseks. Kõik muu on 
üldjuhul kasutu, erinevalt te-
lefonist vajavad aga nutimaja 
kõik seadmed pidevalt tehni-
list kontrolli, rääkimata nen-
de küllalt kõrgest soetusmak-
sumusest,“ selgitas tegevjuht.

„Nutimajad on ühel või tei-
sel moel niikuinii meie tule-

vik, kuid paraku on see toode 
paljuski veel lapsekingades 
ning selle väljaarendamise 
maksavad kinni ikka ja alati 
lõpptarbijad. Soovitan nuti-
majasid mitte vältida, kuid 
enne enda pere või ettevõt-
te sinna kolimist põhjalikult 
tutvuda nii planeeritavate 
kui võimalike ootamatute ku-
luartiklitega,“ lisas Udam.

Pangad piiravad 
jõuliselt arendajaid

Vältimaks ülepakkumist ja 
vastutustundetute hobiaren-
dajate turule sisenemist, on 
pangad hakanud arendajate-
le seatud laenutingimusi kar-
mistama.

Sooman ütles, et aasta lõpu 
seisuga on Harjumaal müügis 
121 erinevat korteriarendus-
projekti kokku enam kui 2500 
vaba korteriga.

„Arvestades praegust müü-
gitempot, on jääk mõõdu-
kas, kuid tarbimispidu pole 
lõputu ja juba valmistutakse 
olukorraks, kui müügimahud 
peaksid langema. Kui pan-
gad pidureid peale ei paneks, 
võiks pakutavate korterite 

maht kiirelt 3500ni tõusta,“ 
rääkis Sooman.

Tema sõnul karmistatakse 
eelkõige kogemusteta ja ris-
kitunnetuseta arendajate lae-
nutingimusi. „Oleme olnud 
tunnistajaks, kus pank nõuab 
arendajalt enne arenduslae-
nu väljastamist poolte korte-
rite võlaõiguslike lepingutega 
katmist, mis käib igapäeva-
selt teises valdkonnas tegut-
sevatele väikearendajatele 
selgelt üle jõu ja sunnib pro-
jekti määramata ajaks külmu-
tama,“ ütles ta.

Sooman sõnas, et kom-
mertspankadel on majandu-
se reguleerimisel ülioluline 
roll ning nende jahutustak-
tika on turu jätkusuutlikku-
se huvides ainult tervitatav. 
„Siiani pole pikaajaliste ja tu-
geva referentsiga arendajatel 
finantseerimisprobleeme ol-
nud,“ lisas ta.

Rotermanni kvartal viis 
kinnisvaraindeksi 
enneolematult kõrgeks

17 suurema linna tehinguid 
koondav Pindi Indeks tõusis 
detsembris suisa 14 protsen-

di võrra, tehingute kaalutud 
keskmiseks hinnaks oli 1522 
eurot ruutmeetri kohta. No-
vembris oli antud suurus kor-
rigeeritud andmetel 1335 eu-
rot ruutmeetri kohta.

Kui 2017. aasta novembris 
tehti indeksilinnades 1327 
korteriomandi tehingut, siis 
detsembris oli tehingute arv 
1442. Võrdluseks – 2016. aas-
ta detsembris tehti indeksi-
linnades 1330 korteriomandi 
tehingut.

Sooman ütles, et suurt 
tõusu võimendas Tallinna 
tehingute ebaharilikult suur 
osakaal (67,6 protsenti). „Te-
geliku volüümi andis aga Tal-
linna ja terve Eesti kalleim 
arendusprojekt Rotermanni 
kvartal, kus sõlmiti detsemb-
ris kokku 23 asjaõiguslikku 
lepingut, sealhulgas müüdi 
maha ka ülikallid katuse-
korterid,“ selgitas Sooman. 
„Eesti kinnisvaraturg on väga 
õhuke – ühe eksklusiivse pro-
jekti tehingud võivad jätta 
eksliku mulje, justkui terve 
turg oleks hirmkiires tõusu-
faasis,“ lisas ta.

Tallinna sadama-alal paik-

nevas Rotermanni kvartalis 
on paljude korterite müügi-
hind üle 4000 euro ruutmeet-
ri kohta. Tallinna keskmine 
tehinguhind oli detsembris 
1876 eurot ruutmeetri kohta.

Võrreldes varasema hinna-
tipuga detsembris 2016, on 
indeks plussis 7 protsendiga. 
Võrreldes viimaste aastate 
madalaima punktiga juulis 
2009. aastal (624,2 �/m²) on 
Pindi Indeks 144 protsendi 
võrra kõrgemal.

Pindi Kinnisvara koostatud 
hinnaindeks võtab arves-
se kõigis maakonnakeskus-
tes, lisaks Kohtla-Järve ning 
Narva linnas tehtud korte-
riomandite ostu-müügite-
hingute kaalutud keskmise 
ruutmeetrihinna. Tegemist 
on väärtusega, mis hõlmab 
ligi 800 000 elaniku eluaset 
läbi enam kui kümneaastase 
ajaloo.

Kuulutaja

Igal veebipoodnikul tasub 
mängureeglid endale selgeks teha

Kinnisvarahindade ülevaade

E-kaubandus saab aasta-aastalt üha suu-
remaks osaks inimeste tavapärasest ostu-
kogemusest ning see ajendab ettevõtteid 
looma aina rohkem veebikaupluseid. Teh-
niliste lahenduste kõrval ei tohi kaupleja 
jätta tähelepanuta seadusandlust, sealhul-
gas e-kaubanduse eripärasid, ja hea tava, 
mis on aluseks positiivsete kliendisuhete 
loomiseks.

Kätlin Aren,
Tarbijakaitseameti 

turujärelevalveosakonna jurist

misõigus, mil tarbija võib 
toote tagastada ilma põhjust 
esitamata. Kauplejad välis-
tavad tihti taganemisõigust 
põhjendustega, mis seaduse-
ga ühte jalga ei käi, üritades 
vältida toodete tagastamist, 
mida ei ole võimalik enam 
uuena müüa. Näiteks lisa-
takse müügitingimustesse 
punkt: „Toodet ei ole võima-
lik 14 päeva jooksul tagasta-
da, kui toodet on kasutatud.“

Tegelikkuses on seaduses 
sätestatud kindlad erandid, 
mille puhul on võimalik taga-
nemisõigus välistada ning kui 
olukord erandi alla ei mahu, 
siis ei ole kauplejal õigust ka 
taganemist välistada.

Klassikaliseim on välistus 
juhtudel, kui toodet on ka-
sutatud rohkem kui lihtsalt 
tutvumiseks ehk mitte nii, 
nagu tarbija saaks teha seda 
tavapoes. Näiteks on tarbija 
tellinud pluusi ja pole seda 
lihtsalt selga proovinud, vaid 
sel on kandmise jäljed, pluus 
on määrdunud või toote eti-
ketid on eemaldatud. Taolis-
tel puhkudel ei ole kauplejal 
õigust välistada taganemisõi-
gust, vaid tarbija peab kaup-
lejale hüvitama toote väärtu-
se vähenemise.

Toote väärtuse 
vähenemine

Kauplejal on võimalik ar-
vestada toote väärtuse vä-

henemisel näiteks paranda-
mis- või puhastamiskulusid. 
Tarbijale tuleb teatavaks teha 
objektiivselt põhjendatud 
kahju, mille tõttu pole kaup-
lejal võimalik asja enam uue-
na müüa. Ei ole välistatud, et 
teatud juhtudel on kahju suu-
ruseks ka toote koguhind.

Aus kaupleja teavitab lepin-
gueelses teabes tarbijat, et ju-
hul kui tarbija on kasutanud 
asja muul viisil, kui on vaja 
asja olemuses, omadustes ja 
toimimises veendumiseks, 
ning asja väärtus on selle-
ga vähenenud, tuleb tarbijal 
väärtuse vähenemine hüvita-
da. Selguse huvides on asja-
kohane tarbijale meenutada, 
et kaubaga tuleb tutvuda nii, 
nagu tal lubataks seda teha 
tavapoes.

Kui tarbijat on teavitatud 
tema õigustest ebaselgelt ja 
mitmetähenduslikult ning 
viisil, mis ei ole piisavalt aru-
saadav ning tarbija teeb selle 
alusel tehinguotsuse, mida ta 
muul juhul ei oleks teinud, on 
kaupleja rikkunud ebaausa 
kauplemisvõtte keeldu.

Puudulik või 
ebaselge teave

Puudulik või ebaselge tea-
ve ei ole kahjulik mitte ainult 
tarbijale, vaid ka kauplejale 
endale. Kui kaupleja ei ole 
tarbijat teavitanud 14-päeva-
se taganemisõiguse olemas-

olust ja tingimustest, lõpeb 
taganemistähtaeg 12 kuu 
möödumisel asja kättesaami-
sest.

Lisaks ei vastuta tarbija 
asja väärtuse vähenemise 
eest juhul, kui ettevõtja ei ole 
vastavalt võlaõigusseaduse 
nõuetele juhtinud tarbija tä-
helepanu taganemisõiguse-
ga seonduvatele asjaoludele. 
Seega võib teadlik tarbija, 
tõendades, et on kauplejalt 
toote ostnud, tagastada too-
te pärast aastast kasutamist 
ning kauplejal ei ole õigust 
toote väärtuse vähenemise 
hüvitamist nõuda.

Usaldusväärsema veebipoe 
mulje loomiseks kasutavad 
kauplejad mõnikord ka kee-
latud eksitavaid võtteid, kus 
tarbijale õigusaktidega antud 
õigused esitatakse kaupleja 
pakkumise eripärana. Näi-
teks lubatakse 14-päevast 
taganemisõiguse garantiid 
või kaheaastast garantiid, kui 
kauplejapoolset erikohtle-
mist või eriti head lisatingi-
must.

Eksitavad võtted
Tarbijakaitseseaduse järgi 

võib toote lepingutingimus-
tele vastavuse tagamisel sõna 
või sõnaühendit „garantii“ 
kasutada vaid juhtudel, kui 
selle tähendus vastab võlaõi-
gusseaduses sätestatud müü-
gigarantii mõistele. Müügi-

garantii on müüja või tootja 
lubadus müüdud asi garantiis 
või reklaamis ettenähtud tin-
gimustel tasuta või tasu eest 
välja vahetada, parandada või 
tagada muul viisil asja vas-
tavus garantiis või reklaamis 
ettenähtud tingimustele, mil-
lega antakse ostjale seaduses 
sätestatust soodsam seisund.

Kaheaastase garantii all 
esitleb kaupleja aga tihtipeale 
hoopis kaheaastast preten-
siooni esitamise õigust, mis 
on tarbijale seadusest tulenev 
õigus ja on kauplejale kohus-
tuslik järgida. Kaheaastane 
pretensiooniõigus tähendab, 
et müüja vastutab tarbijale 
müüdud kauba lepingutingi-
mustele mittevastavuse eest, 
mis ilmneb kahe aasta jook-
sul asja üleandmisest ostjale. 
Eeldatakse, et kuue kuu jook-
sul asja ostjale üleandmise 
päevast ilmnenud lepingu-
tingimustele mittevastavus 
oli olemas asja üleandmise 
ajal.

Kauplejate ausa kauplemi-
se edendamiseks on tarbija-
kaitseamet loonud juhendi 
e-kaubandusega tegelevatele 
ettevõtjatele, millega soovi-
tame tutvuda ka tarbijatel. 
Juhendi leiate ameti kodule-
helt.
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KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L P

- 9-16

, suletud

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

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

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

SAABASTE
HINNAD ALL!

* RIEKER

* AALTONEN

* REMONTE

* TAMARIS

* CAPRICE

KATARIINA
KELDER

Info ja tellimine 322 3943
www.katariina.ee

Asume Rakveres, Pikk tn 3
AVATUD: E-R 11-22 L 11-01 P 12-20• •

Sünnipäevalaudade broneerimine tel 504 0320 või kelder@katariina.ee

TANTSUÕHTUTE ALGUS kell 21.00

20. jaanuaril Re-IN Pääse 3 €

13. jaanuaril Special Pro Pääse 3 €

TAGAKAMBRI
VOODIPESU ja
KANGALAAT

12.-13. jaanuaril
15.-16. jaanuaril

kaupluse A&E Kangad
Rakveres Koidula 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

*

*
*

suur valik VOODIPESU ja
VOODIPESUKANGAID soodushindadega

KARDINA- ja RÕIVAKANGAD 1-4 €/m
MÖÖBLIRIIDED 5 €/m

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

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

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

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

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• 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

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

T-kategooria sõiduki

(buss)

(traktor)

(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 26.01 ja 07.02
B-kat e-õpe 01.02 ja 22.02

Esmaabi koolitus 19.01
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!
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