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Esmane õigusnõustamine kui õigusabi tulemüür
Lubage esimese ja viimase 
sõnumina käesolevas kirja
tükis toonitada telefoninumb-
rit 5385 0005! See number 
avab ukse tasuta õigustoele 
sügava, keskmise või raske 
puudega inimestele üle Eesti. 
Jagage seda neile, kes 
sihtgruppi kuuluvad ja 
õigusinfot vajavad!

Hille Raud,
Õigusteenuste Büroo 

Sihtasutuse juhataja

2022. aasta kevadel astus Justiits-
ministeeriumi poolt toetatud ja 
erivajadustega inimestele mõeldud 
õigusteenus uude, mõnevõrra üm-
berdisainitud koostööperioodi.

Õigusabi vs 
õigusnõustamine
Tervikpilt riigipoolsest õigusabiga 
toetamisest koosneb kahest osast, 
milleks on esmane õigusnõustamine 
ja riigi õigusabi. Erivajadusega isik 
saab õigusmuredega pöörduda es-
masele õigusnõustamisele või taot-
leda riigi õigusabi.

Riigi õigusabi vajab inimene eel-
kõige kohtuasjades. Riigi õigusabi 
saamiseks on vaja ka erivajaduse-
ga isikul esitada kohtule taotlus ja 
majandusliku seisundi teatis. Siht-
grupiks on inimesed, kes oma ma-
jandusliku seisu tõttu ei suuda õi-
gusteenuse eest tasuda. Samas ei 
pruugi õigusabi olla tasuta – hüvita-
mise kohustuse otsustab kohus.

Esmane õigusnõustamine on ka-
vandatud olema õigusabi tulemüü-
riks – st õigusinfo saamise esmaseks 
ja kõige kiiremaks viisiks. Puudega 
inimesel on võimalus pöörduda 
spetsiaalselt neile mõeldud tasu-
ta teenusele Õigusteenuste Büroo 
Sihtasutusse (ÕTB), kellel on ole-
mas aastatepikkune erivajadustega 
inimeste abistamise kogemus üle 
Eesti.

Koroona-aastad on õigusteenu-
se kliendile lähemale nihutanud sel 
moel, et päris suur hulk abivajajaid 
soovivad juristiga konsulteerida 
veebi vahendusel. Kaugkohtumised 
võimaldavad tööd planeerida piir-
kondlikku nõustamispäeva ootama-
ta, kõikidel helistajatel on võrdne 
võimalus järjekorda saada ja ajakrii-
tilised probleemid saavad kenasti 
hallatud. Oluline on, et puudega 
inimeste õigusnõustamise info oleks 
eri piirkondades pidevalt nähtav!

Õnge ulatamine
Kevad 2022 tõi muutusi ka õigus-
teenuse korraldusse. Justiitsministri 
määrus seab esmatasandi õigus-
nõustamisele kohtus esindamise ja 
kohtudokumendi koostamise pii-
rangu. ÕTB jurist saab puuetega 
inimeste õigusmurele asjakohase 
„diagnoosi“ panna ning sättida tege-
vusplaani, samuti selgitada kohtu-
pabereid, teavitada riigi õigusabist, 
abistada ametiasutustega suhtlemi-
sel ja asjaajamisel.

ÕTB õigusabi on aastate väl-
tel olnud pigem „õnge ulatami-
ne“. Teeme klientidega koostööd 
ja klient on kaasatud vajalikesse 

tegevustesse. Esmatasandi õigusabi 
võimalust peab jätkuma võimalikult 
paljudele ja mugavusteenus see olla 
ei saa. Meie kliendid on toredad ja 
tänulikud õigusabi võimaluse üle. 
Esmakordsel helistamisel vahel ka-
heldakse, kas ollakse õiges kohas. 
Küsija suu pihta ei lööda ja kui ÕTB 
isegi õige koht ei ole, siis püüame 
välja selgitada õige teeotsa. Peamine 
teenusele jõudmise takistus paistab 
olema ÕTB telefoninumbri mitte-
teadmine või unustamine.

Lisaks õigusnõustamisele kor-
raldab ÕTB koostöös piirkondlike 
puuetega inimeste kodadega õigu-
sinfo teabetunde ja -päevi erivaja-
dustega inimestele olulistes õigus-
valdkondades, näiteks kinkimise ja 
testamendi teemal.

Uued õigusmured
22 aastat ühiskonna riskirühmadele 
õigusabi kogemust ja viis aastat eri-
vajadustega isikute õigusnõustamist 
on ÕTB juristide töölauale toonud 
kõik inimese elukaare õigusmured. 
Kui enne COVID-19 juhtis õigus-
teemade pingerida ülekaalukalt pere-
konnaõigus (elatis lapsele, hooldus-
õigus, eestkoste), siis viimasel paaril 
aastal on pereasjade kõrval kasvanud 
võlasuhete osakaal (erinevad lepin-
gud, eluasemega seotud probleemid, 
töösuhted), samuti sotsiaaltoetuste ja 
-teenuste küsimused. Lisaks tõusetu-
vad konfliktid korteriühistutes, vaja-
takse infot pärimisteemades.

Esineb ka liigse usaldamise juh-
tumeid; siinkohal tasub üle maini-
da, et telefonivestluseid ja suuliseid 
kokkuleppeid ei tasu tõsiselt võtta. 

Kurvastavad pettuste ohvriks lan-
gemise ja erivajaduse ärakasutamise 
juhtumid, nt autoostu tehingusse 
või osaühingu juhatuse liikmeks 
meelitamine, rahapettused jms. 
Kindlasti oleks mitmed ebamugavad 
olukorrad jäänud olemata, kui õigu-
sabiteenuse info olnuks õigel hetkel 
kättesaadav.

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee, 
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee, 
322 5093

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

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Marimai Kesküla
Kelli Rannamets 

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ, 
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5093, 
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv: 16 000
Toimetuse külastus 
eelneval kokkuleppel

EPIKoda koostöös 
Õigusteenuste Büroo 
Sihtasutusega (ÕTB) 
pakub õigusnõustamise 
teenust keskmise, raske 
või sügava puudega 
inimestele. Erivajaduse-
ga isiku õigusküsimuste 
lahendamiseks võivad 
sihtgrupi esindajatena 
nõustamisele pöördu-
da ka hooldajad või 
pereliikmed. Teenuse 
eesmärgiks on tagada 
erivajadustega isikute-
le õigusnõustamine ja 
abistamine igapäevasel 
ametiasutustega suhtle-
misel ning asjaajamisel.

Õigusnõustamiseks on 
vajalik eelregistreerimine 
telefonil 53 850 005 E–N 
kell 10–16. Lisainfo Eesti 
Puuetega Inimeste Koja 
kodulehelt: www.epikoda.
ee/oigusnoustamine

Õigusabi
Puudega inimesed saavad nüüd lihtsamalt õigus-abi.
Varem on EPIKojast saanud ainult õigus-nõustamist, nüüd 
saab ka õigus-abi.
Õigus-abi teenust osutavad Õigusteenuste Büroo Sihtasu-
tuse töötajad.
Õigus-abi on tavaliselt vaja kohtu-asjade lahendamiseks.
Sagedamini vajavad inimesed abi nendel teemadel:

• perekond (elatis, hooldus-õigus, eest-koste)
• raha (laenud, lepingud, töö, sotsiaal-teenused)

Õigus-abi aitab inimesel ka ametiasutustega suhelda.
Kui vajad õigus-abi, helista telefonil 53 850 005 ja regist-
reeri end õigus-nõustamisele.
Telefonile vastatakse esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäe-
val ja neljapäeval kell 10–16.
Õigus-nõustamisel suunatakse Sind õigus-abi töötaja 
juurde.
EPIKoja õigus-abi saavad ka puudega inimeste hooldajad 
ja pereliikmed.

Pilt on illustratiivne. Foto: freepik.com
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Tänavu saavad Eestimaa 
kodud rohkem kui miljoni 
euro eest tuleohutumaks
2022. aastal tehti Päästeameti projekti „Kodud tuleohutuks“ käigus tuleo-
hutumaks 255 kodu üle Eesti ning abi anti enam kui 683 000 euro väärtu-
ses. Tänavu on projekti jaoks eraldatud riigieelarvest miljon eurot, millele 
lisandub kohalike omavalitsuste panus. See tähendab, et abi saab senisest 
veel enam kodusid.

„Vajadus kodude tuleohutumaks muutmise järele on jätkuvalt suur. 
Tulekahjude tekkepõhjusi analüüsides näeme, et enim eluhoonepõlen-
guid saab alguse rikkis elektriseadmetest ja -süsteemidest, hooletust suit-
setamisest ning õnnetustest lahtise tulega. Paljudel juhtudel on ohualli-
kaks korralikult hooldamata küttesüsteem,“ ütles Päästeameti ennetustöö 
osakonna nõunik Pilleriin Kurg ja lisas, et sarnased murekohad vaatavad 
vastu ka abi vajavates kodudes. „Ainuüksi 2022. aastal tehtud kodunõus-
tamiste käigus tuvastati 1848 kodus küttesüsteemidel puudusi ning 2945 
kodus esines probleeme elektrisüsteemidega. Korstnapühkijad hindasid 
eelmisel aastal ohtlikuks 2073 küttesüsteemi.“

„Mullu suutsime koostöös kohalike omavalitsuste abiga parandada 
tuleohutust enam kui veerandtuhandes kodus. Kodusid, kus renoveeriti 
nii küttekoldeid kui ka elektrisüsteeme, oli 18. Lisaks remonditi ja ehi-
tati küttekoldeid 113 kodus ning elektritöid tehti 50 kodus. Puhastati 65 
küttesüsteemi. Samuti paigaldati kodudesse suitsu- ja vingugaasiandureid 
ning esmaseid tulekustutusvahendeid,“ rääkis Kurg. Lisaks said viis kodu 
projekti toel õhksoojuspumbad, ühte koju paigaldati pliidivalvur ning 
kolm kodu varustati vaegkuuljatele mõeldud teavitusabivahenditega.

Sel aastal on projekti „Kodud tuleohutuks“ tarvis eraldatud riigieelar-
vest miljon eurot, millele lisandub kohalike omavalitsuste panus. Miljoni 
euro suurune panus riigieelarvest on projekti jaoks tagatud järgnevaks 
neljaks aastaks.

Päästeameti ja kohalike omavalitsuste ühine kodude tuleohutuks tege-
mise projekt sai alguse 2018. aastal. Projekti eesmärk on tagada tuleohu-
tus kodudes, mille elanikud toimetulekuraskuste tõttu ennast ise aidata ei 
saa: ennekõike lasterikkad pered, üksi elavad eakad ja puuetega inimesed. 
Toetust vajavad kodud selgitatakse välja Päästeameti ja omavalitsuste 
koostöös – päästjad hindavad kodunõustamise käigus kodu tuleohutus-
alase seisukorda ja omavalitsus elanike abivajadust.  Praeguseks on pro-
jektist saanud abi 2052 kodu üle kogu Eesti.

Kodu tuleohutusalase nõustamise saab omale tellida riigiinfotelefonil 
1247 või e-kirja teel aadressil rescue@rescue.ee, see on kõikidele soovi-
jatele tasuta.

Kuulutaja 

Peagi avaneb taas hajaasustuse programmi taotlusvoor 

P rogrammi eesmärgiks on ta-
gada hajaasustusega maapiir-
kondades elavatele peredele 

head elutingimused ning seeläbi ai-
data kaasa elanike arvu püsimisele 
neis paigus.

Toetatavate tegevuste alla kuulu-
vad majapidamises joogivee kätte-
saadavuse tagamine, elamu heitvee 
nõuetekohase kanaliseerimist taga-
va süsteemi rajamine, aastaringselt 
ligipääsetava juurdepääsutee raja-
mine, leibkonna vajadustele vastava 
autonoomse elektrisüsteemi rajami-
ne (tingimusel, et majapidamine ei 
ole liitunud elektrivõrguga).

Hajaasustuse programmi 2023. 
aasta taotlusvooru avamise tähtpäe-
vaks on 1. veebruar ning taotluste 
esitamise tähtpäevaks 3. aprill. Toe-
tust on võimalik taotleda kohalikust 
omavalitsusest, kes pakuvad ka vaja-
likku informatsiooni meetme tingi-
muste kohta.

Toetust saab taotleda elukoha-
järgsele majapidamisele, kuhu taot-
leja oli sisse registreeritud 1. jaa-
nuari seisuga. Programmist on või-
malik toetust saada kuni 6500 eurot 
majapidamise kohta ning taotleja 
omafinantseering peab moodustama 
vähemalt 33 protsenti projekti mak-

sumusest. Ülejäänu katavad riik ja 
kohalik omavalitsus.

Programmi kontaktisik Tiina 
Loorand ütles, et taotlemise tin-
gimusi eelmise korraga võrreldes 
muudetud ei ole. Riigipoolne toe-
tussumma on küll aasta aastalt kas-
vanud, kuid seekord jääb ka suurus-
järk eelmise aastaga võrreldes sarna-
seks. Kui möödunud aastal oli riigi-
poolne toetus 2 911 498 eurot, siis 
tänavu 34 000 euro võrra suurem.

„Riigipoolne toetus on kavanda-
tud summas 2 945 603 eurot ja kui 
kohalikud omavalitsused panusta-
vad samas mahus on vooru eelarve 

ligi 6 miljonit,“ märkis Loorand.
Programmi riigipoolse toetus-

vahendite jaotuse kohalike omava-
litsuste lõikes koostab riigihalduse 
minister käskkirjaga, lähtudes maa-
kondlikust rahajaotusest, kohalike 
omavalitsuste poolt esitatud andme-
test positiivse hindamistulemusega 
taotluste toetuse summa kohta ning 
maksimaalse summa kohta, millega 
kohalik omavalitsus on valmis prog-
rammi elluviimises osalema. And-
med tuleb kohalikel omavalitsustel 
esitada ministeeriumile hiljemalt 15. 
maiks.

Liisi Kanna

Kohalikud omavalitsused harjutasid 
ulatusliku elektrikatkestusega toimetulekut

T eisipäeval harjutasid kohali-
kud omavalitsused koos Pääs-
teametiga lauaõppuse „KOV-

79 SÄRTSU“ raames valmisolekut 
üle Eesti toimuva elektrikatkestuse 
korral. Õppusel osalesid kõik oma-
valitsused. 

„Täna said kohalikud omavalit-
sused kätt harjutada olukorraga, 
kus erinevatel põhjustel tekib Eestis 
elektridefitsiit, elektrikatkestused 
ning lõpuks probleemid igapäevases 
elukorralduses. Kohalik omavalitsus 
on sellises olukorras esimene, kes 
peab esimesena inimeste muredega 
tegelema. Loodan, et kõigi osalenute 
jaoks oli õppus kasulik ja selle käigus 
leiti üles probleeme ja küsimusi, mis 
tahaksid veel lahendamist ja läbi-
mõtlemist,“ ütles Päästeameti pea-
direktor Kuno Tammearu vahetult 
pärast õppust ning lisas, et nii suur 
õppus, kuhu kaasati kõik omavalit-
sused, toimus esimest korda.

Lauaõppusel osales 79 kohalikku 
omavalitsust. Õppuse stsenaariumi 
järgi tekkis Eestis mitmete asjaolu-
de kokkulangemisel elektridefitsiit 
ning pideva elektrivarustuse saab 
tagada vaid I kategooria hoonetele 

(haiglad jms). Ülejäänud tarbijate-
le antakse elektrit 4 tunni kaupa ja 
sedagi ebaregulaarselt. Elektrikat-
kestuste tõttu hakkab tekkima prob-
leeme igapäevases elukorralduses 
– kaob side, vesi ja kanalisatsioon, 
sularaha ja vedelkütust ei saa kätte. 
Seejuures on stsenaariumi järgi õues 
külma kuni -15 C.

Omavalitsuste kriisimeeskonda-

del tuli selle stsenaariumi põhjal läbi 
arutada tekkida võivad olukorrad ja 
probleemid ning leida lahenduskäi-
gud.

„Hea, kui mingeid olukordi elus 
saab eelnevalt läbi mängida. See an-
nab n-ö päris kriisiks veelgi tugeva-
ma krundi alla, et meie valmisolek 
oleks maksimaalne ning kriisiolu-
korras tegutsemine läbimõeldud. 

Tänase õppuse lisaboonuseks on 
kindlasti ka tollele järgnev tagasi-
side, mille põhjal oma kriisiplaani 
korrigeerida ja täiendada,“ lausus 
Lääne-Harju vallavanem Jaanus 
Saat.

Õppuse käigus tekkinud küsi-
muste ja probleemide põhjal saavad 
omavalitsusüksused teha analüüsi 
ja leida arendusvajadused kriisiga 
paremini toime tulemiseks. Õppuse 
järeldusi arutatakse veebruaris re-
gionaalsel kriisikomisjoni seminaril.

Päästeamet korraldab aasta läbi 
erinevaid õppuseid sealhulgas et-
tevõtete, teiste asutuste ja kohalike 
omavalitsustega. Lauaõppuse põ-
himõteteks on rahuliku mõtlemise 
kaudu konstruktiivse arutelu te-
kitamine. Aruteluõppuste käigus 
harjutatakse eelkõige hädaolukorra 
lahendamist, asutuste koostööd ja 
meeskonna tööd ühtse juhtimise all, 
tehnika, side, varustuse ja töökesk-
konna kasutamist, väljaõppel oman-
datud teooria rakendamist ning os-
kust avalikkust teavitada.

Kuulutaja

Õppus toimus lauaõppuse vormis. Foto: Päästeamet 
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1963: Vilniuses sündis Inga Veermaa osatäitja
Täna 60 aastat tagasi, 20. 
jaanuaril 1963. aastal on 
sündinud Leedu üks tuntu-
maid näitlejannasid Ingebor-
ga Dapkūnaitė, kes on mängi-
nud peaasjalikult Vene filmi-
des ja olnud viimasel ajal te-
gev ka Hollywoodis. Ta pole 
küll osalenud üheski Eesti fil-
mis, kuid ometi on ta kehas-
tanud teleseriaalis eestlan-
nast politseiuurijat Inga 
Veermaad.

Allan Espenberg

Teda nimetatakse õigusega maa-
ilmakuulsaks staariks, ta on saa-
vutanud märkimisväärset edu nii 
kodu- kui välismaal, tema partne-
riteks võtteplatsil olid Tom Cruise 
ja Brad Pitt, tema osalusel tehtud 
Vene-Prantsuse film „Päikesest 
rammestunud“ sai Oscari ning tema 
arsenalis on palju muid mainekaid 
auhindu. Kuid vaatamata suure-
le populaarsusele teab üldsus tema 
kaadritagusest elust väga vähe. Tal 
õnnestus mõnda aega varjata ise-
gi seda, et ta sai emaks pärast 50. 
eluaastat.

Lapsepõlv möödus 
ooperiteatris
Ingeborga Dapkūnaitė sündimise 
ajal olid tema vanemad veel tuden-
gid, hiljem sai emast meteoroloog 
ja isast diplomaat. Kuid Ingebor-

gat kasvatasid Vilniuses 
tema vanavanemad ning 
tädi ja onu, kuna tema 
enda ema-isa elasid pik-
ka aega Moskvas ja tulid 
kodumaale ainult puh-
kuseks. Tänu sugulaste-
le tekkis tüdrukul huvi 
teatri vastu: tädi ning 
onu mängisid ooperi- ja 
balletiteatri sümfoonia-
orkestris, vanaema laulis 
nooruses ja töötas hiljem 
trupi administraatorina.

Tädi tutvustas tüdru-
kule muusikakunsti, va-
naema viis lapselast sa-
geli ooperisse ja just tänu 
temale tegi Ingeborga 
teatrilaval debüüdi. Kui 
ta oli 4aastane, saavutas 
tema vanaema selle, et 
lapselaps esineks peate-
gelase Cio-Cio-sani po-
jana lavastuses „Madame 
Butterfly“.

Seejärel osales ta näi-
dendites rohkem kui korra: kana ja 
ahvi mängis ta „Doktor Aivaluses“, 
kuradikest „Faustis“ ja väikest Es-
meraldat etenduse „Jumalaema kirik 
Pariisis“. Sellegipoolest ei mõelnud 
Ingeborga ilmselt üldsegi tõsiselt 
näitlejaametile. Kooliajal tundis 
ta rohkem huvi spordi vastu, te-
geldes iluuisutamise, korvpalli ja 
ujumisega.

Nooruses pidas ta väidetavalt 
ooperit tõeliseks kunstiks ning 

draamaetendused tundusid talle 
võltsid ja ebahuvitavad – seal pol-
nud laule, tantse ja muusikat. Seda 
seni, kuni Dapkūnaitė nägi ühes 
etenduses üllatavalt tõelisi inimesi. 
See lavastus avaldas talle nii suurt 
muljet, et pärast seda asus ta õppima 
teatristuudios.

Pärast kooli kandideeris ta kahte 
ülikooli: võõrkeelte instituuti (ta oli 
õppinud inglise keele erikoolis) ja 
konservatooriumi koori- ja teatri-

kunsti teaduskonda. Valiku 
tegi juhus: sisseastumiskat-
sed konservatooriumis olid 
kuu aega varem. Ta võe-
ti vastu ja ta pääses Jonas 
Vaitkuse kursusele: see oli 
sama režissöör, kelle lavas-
tus tüdrukule draamateatris 
nii suurt mõju avaldas.

Esimene abielu 
saladuses
Näitlejanna räägib oma 
noorusest väga harva, aga 
oma esimesest abielust vai-
kis üldse. Tema abikaasa oli 
kursusevend Arūnas Saka-
lauskas, kellest sai hiljem 
teatrinäitleja ja telesaate-
juht. Aastaid pärast lahutust 
tunnistas mees ajakirjani-
kele, et temal ja Ingeborgal 
oli kokkulepe teineteisest 
mitte rääkida. Ta ei lasku-
nud detailidesse, kuid jagas 
mõningaid fakte.

„Ta oli alati otsekohe-
ne, väga rõõmsameelne ja ma isegi 
ei mäleta, et ta oleks kellegi peale 
vihastanud... Tundsime teineteist 
väga pikka aega, olime head sõbrad. 
Kord pillutas saatus meid laiali ja me 
ei näinud teineteist pikka aega, aga 
kui kohtusime, siis abiellusime, kuid 
lahutasime kaks aastat hiljem. Ma 
ei tea, miks me kooselu lõpetasime. 
Võib-olla oli selle põhjuseks Inga 
ärasõit, kuid suure tõenäosusega 
määras saatus nii,“ jutustas Arūnas.

Ühtlasi rääkis mees, et näitlejan-
na peamiseks saladuseks juba alates 
nooruspõlvest on relvitukstegev 
naeratus. Ingeborga sõbrad insti-
tuudipäevilt väidavad, et ta on alati 
olnud harjumatult kerge inime-
ne ning jäänud samaks säravaks ja 
rõõmsameelseks tüdrukuks, kes ta 
oli nooruses.

Elu mitmes riigis
1991. aastal kutsuti näitlejanna 
Londonisse, kus talle pakuti rolli 
näidendis „Reservatsioon“. Ta läbis 
edukalt castingu ja hakkas esinema 
koos kuulsa näitleja John Malko-
vichiga. Nad käisid selle lavastusega 
ka USAs. Samal ajal alustas Dapkū-
naitė näitlemist Hollywoodis. Filmis 
„Võimatu missioon“ mängis ta koos 
Tom Cruise’iga, filmis „Seitse aastat 
Tiibetis“ oli tema partneriks Brad 
Pitt.

Pärast seda, kui Ingeborga abiel-
lus Briti lavastaja Simon Stokesiga, 
asus ta elama Londonisse ja hakkas 
sageli esinema kohalikel teatrilava-
del. Samal ajal külastas näitlejanna 
regulaarselt nii kodumaad kui ka 
Venemaad, kus tal oli väga edukas 
filmikarjäär. Sellest ajast peale on ta 
harjunud mitmes riigis elama ja ala-
ti teel olema. Ta on öelnud: „Mulle 
meeldib pidev liikumine. Minu peas 
elab paralleelselt palju elusid.“

50aastaselt abiellus näitlejanna 
endast 14 aastat noorema advokaadi 
ja restoranipidaja Dmitri Jampols-
kiga. Koos veetsid nad neli aastat, 

kumbki neist ei rääkinud lahkumi-
neku põhjustest. Suur oli aga ava-
likkuse üllatus, kui pärast lahutus-
teadet tuli uudis, et näitlejanna sai 
54aastaselt emaks!

Dapkūnaitė 55. sünnipäeva-
le pühendatud dokumentaalfilmis 
esines Ingeborga väikese poisiga 
süles, keda ta tutvustas poja Alexi-
na. Sellest, kuidas ta sündis, millal 
see juhtus ja kes on tema isa, näit-
lejanna vaikib. Ta ignoreerib kõiki 
kuulujutte surrogaatemaduse või 
IVF-protseduuri kohta ega pea vaja-
likuks kommentaare anda.

Ingeborga on küsimustele lapse 
kohta vastanu: „Ta reisib sageli koos 
minuga. See on veel üks armastus. 
Laps on uskumatu inspiratsioon. 
Kui lugesin varem intervjuusid ini-
mestega, kes ütlesid, et lapse saa-
mine muutis nende elu, ei saanud 
ma aru, mida see tähendab. Kui 
mul sündis poeg, sain aru, mida nad 
mõtlesid. Ma ei suuda ühe sõnaga 
määratleda, mis täpselt on muutu-
nud, küsimus pole paremuses või 
halvemuses. Elu on lihtsalt muutu-
nud teistsuguseks, nüüd on sel uus 
tähendus.“

Kord ühes intervjuus sõnastas 
näitlejanna oma põhimõtte, mida on 
järginud kogu elu: „On asju, millest 
ei taha kellegagi rääkida. See on in-
tiimne. Kui oleks minu tahe, ei rää-
giks ma kunagi ka oma perekonnast. 
Sest ma valisin oma avaliku elu ise, 
kuid mu lähedased ei valinud seda ja 
ma ei taha neid tulejoonele vedada.“

Ingeborga Dapkūnaitė Kuldse Maski festivalil 2015. Foto: com-
mons.wikimedia.org
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Keskaja inimese argiellu kuulusid loomad ja pudulojused
Läinud nädala laupäeval ko-
gunes kenake hulk ajaloohu-
vilisi Rakvere linnakodaniku 
majamuuseumisse Pikale tä-
navale, et kuulata Tallinna Üli-
kooli ajaloodoktori Inna 
Põltsam-Jürjo loengut teemal 
„Loomad metsas, laudas ja 
toidulaual. Liha keskaja argi- 
ja pidupäeva menüüs“.

Ülle Kask

„Elu keskaegses linnuses, linnas või 
külas oli tihedalt seotud loomadega, 
kes elasid ja liikusid inimeste kaas-
lastena vabalt avalikus ruumis rin-
gi,“ kõneles ajaloodoktor Inna Põlt-
sam-Jürjo, kes oma uurimustöödes 
toetub kirjalikes allikates avaldatud 
andmetele ja keskaegsetele illustrat-
sioonidele.

„Aadli identiteedi juurde kuulusid 
hobune ja koer. Hobuse kui peami-
se transpordivahendiga reisiti ringi. 
Liivimaa maa- ja lääni õigus sedas-
tab, et aadlik on õigusvõimeline, kui 
ta hobuse selga suudab istuda ja rat-
sutada. Kui ta seda enam ei suutnud, 
siis ta enam ei olnud võimeline ot-
sustama oma maa ja vara üle,“ rääkis 
Põltsam-Jürjo.

Olenevalt sellest, missugusesse 
sotsiaalsesse kihti kuuluti või kui 
jõukal järjel oldi, elasid koduloo-
mad keskajal koos inimestega nende 
privaatses ruumis. Näiteks talveks 
võeti mõned väiksemad pudu-
lojused-sead ja lambad koguni enda 
juurde kambrisse.

Kuidas keskajal loomi peeti, mil-

lised olid laudad, mis ei pruukinud 
olla väga kapitaalsed, selle kohta aja-
loolase sõnul palju informatsiooni 
pole. Teatavasti elasid aga loomad 
väljas lumest lumeni, mis erineb 
tänapäeva suurtootmisest, kus loo-
mad praktiliselt laudast üldse välja 
ei pääse.

„Lumest lumeni väljas elamine 
kujundas ka loomade füüsist,“ kõ-
neles professor, lisades, et loomad 
olid tollal harjunud rasketes ilmas-
tikutingimustes toidupoolist otsi-
ma. Ületalve pidamise tingimused 
olid küllaltki kasinad ja loomade 
toidulaud kesine. Nad olid üsna nõr-
kenud, kui kevadel karjamaale pää-

sesid. 17. sajandi allikatest ilmneb, 
kuidas haigeid loomi väga pikalt 
elusatena peeti. Isegi murtud jalaga 
loomi üritati elus hoida.

„Loomade ravitsemise eest kanti 
küll hoolt,“ lausus professor, „kuid 
iseasi, kui tulemuslik see ravi oli. 
Hädatapp polnud esimene võima-
lus loomade piinade lõpetamiseks, 
rääkimata sellest, et loomad elasid 
või neid peeti väga vanaks. Näiteks 
mõisa karjades küündis lehmade va-
nus 15–16 aastani. Ka sigu, lambaid 
ja kitsi kasvatati vanemaks kui täna-
päeval kombeks.“

Loomne tooraine oli keskajal äär-
miselt tähtis tooraine. Põltsam-Jürjo 

arvates on tähelepanuväärne, kuidas 
terve loom ära kasutati: härgadega 
tehti põllutööd, kuid neilt saadi ka 
nahka; lehmadelt piima ja nahka; 
lammastelt villa ja liha.

„Kuigi siga peeti tollal ainult liha-
loomana, siis oli tal ka teine funkt-
sioon, sest siga on ju ka majapidami-
ses jäätmetekäitleja,“ sõnas ajaloola-
ne. „Linnasigade uuringud näitavad, 
et sead sõid inimeste toidujäätmeid,“ 
lisas ta.

Loomade liha ja nahk kasuta-
ti viimseni ära. Ka luud ja kondid, 
millest valmistati erinevaid tarbe-
esemeid. 17. sajandist pärinevad al-
likad mõisa arvepidamisest viitavad, 

et kuigi viletsatest lehmadest polnud 
midagi järgi jäänud, kasutati rasva 
valgustuseks ja rasvaküünalde tege-
miseks.

Keskaja inimene tarvitas toiduks 
ka metsloomade – kitsede, sigade ja 
jäneste liha. Ajaloolane tõstis esile 
fakti, et näiteks paastuajal, mil kirik 
keelas liha söömise, lubati süüa kop-
ra saba, kuna tolleaegne teadus tõl-
gendas, et kopra saba ei ole loomne 
toit, vaid hoopis kala.

„Põdra kohta on kirjalikes and-
metes ja allikates huvitaval kom-
bel väga vähe teavet,“ sedastas 
Põltsam-Jürjo. „Ka pole ma prakti-
liselt kohanud sellist asja, et karu-
liha oleks pidusöömingutel pakutud. 
Aga üksikud arheoloogiaallikad näi-
tavad, et karuliha söödi. Muuhulgas 
kirjeldab August Wilhelm Hupel 
(Saksa päritolu Eestis elanud pas-
tor, kodu-uurija ja literaat, eluaastad 
1737–1819 – toim) 18. sajandil siin-
set floorat ja faunat, tuues esile, et 
mõned inimesed põlgavad karuliha, 
kuid väga paljud armastavad seda,“ 
rääkis ajaloolane.

Ta jätkas, et ka metslinnud olid 
vägagi armastatud road pidulaual. 
Suured linnud – luiged ja sookured 
uhkeldasid eliidi pidusöömingu-
tel lauakaunistustena. Laanepüüd, 
põldpüüd, tedred ja metsised rikas-
tasid toidulauda. „Parte aga kirjali-
kes allikates praktiliselt ei kohta,“ 
ütles professor. „Kuid Dionysius 
Fabricius (17. saj vaimulik, kroonik, 
Viljandi linnakiriku pastor – toim) 
mainib, et keskajal söödi palju ka 
pardiliha,“ lisas Põltsam-Jürjo.

Teatavasti kehtisid keskajal erine-
vad õigused – linna-, talurahva- ja 

lääniõigused vastavalt sellele, mil-
lisest seisusest inimesed riiklikus 
moodustises elasid. Lääni- ja maa-
õiguses märgiti ka metsloomi – suu-
rulukid, (taltsutatud) hundid, reba-
sed, metssead, taltsutatud linnud, ja-
hipistrikud. Arvestati seda, kui olu-
line oli aadlikele jahipidamine, mis 
muutus keskajal nende privileegiks.

Keskaja õiguse järgi, aga ka ini-
meste hoiakute või suhtluse järgi 
võrdsustati loomi asjadega. Kasuta-
ti isegi sellist määratlust, et loomad 
on asjad, tuimad asjad, samuti vara, 
elusvara. Kes kahjustab looma, see 
kahjustab kellegi vara. Kui aga kel-
legi loom – koer või mistahes elajas 
kedagi kahjustab või vigastab, siis 
selle looma omanik ei kanna vastu-
tust, kui ta just ise ei ole ässitanud 
või kuidagi sundinud seda looma 
kahju tegema.

„See ei ole hea võrdlus, aga kui 
kapp kukub kellelegi pähe, siis ei ole 
kapi omanik selles süüdi, kui keegi 
teine sinna kapi vastu läheb,“ heitis 
professor nalja tolleaegsete seaduste 
üle, lisades, et mõtlema paneb just 
vastutuse puudumine teatud oludes 
oma looma tegevuse pärast. Tundub 
ka imelik, et tollal peeti kombeks 
pahateinud looma loovutamist selle-
le, keda ta ründas või vigastas.

Kirjalikke allikaid, mis keskajal 
loomade kohaseid õigusi puuduta-
vad, on professor Põltsam-Jürjo sõ-
nul vähe. „Aga näiteks kui hobune 
oli kõige väärtuslikum loom linna-
keskkonnas ja kõige olulisem trans-
pordivahend, siis hobusevargus tä-
hendas surmanuhtlust.

Järgneb loengu teine osa. 

Pilt on illustreeriv. Foto: pixabay.com

Täiendav info: Liina Maasik,

telefon 5626 1203, liina.maasik@tktk.ee
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LUGEJA KÜSIB 

Mõned meie töötajad käivad ettevõtte territooriumil suitse-
tamas. Kas saame paluda suitsetajatel anda allkiri lehele, 
kus nad nõustuvad edaspidi tööajal mitte tegema suitsu?

Vastab Vladimir Logatšev
Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist.

Tubakatoodete tarbimise piirangud on sätestatud tubakaseaduses (edas-
pidi TubS). TubS § 29 lõikes 1 on nimetatud kohad, kus suitsetamine on 
keelatud, nt koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppe-
asutuse, huvikooli, avatud noortekeskuse ruumides ning nende piiratud 
maa-alal, ettevõtte tootmis- ja laoruumis, müügikoha müügisaalis jne.

Kui tegemist ei ole TubS § 29 lõikes 1 nimetatud kohaga, siis TubS § 
30 lõige 1 kohaselt otsustab ruumis või piiratud maa-alal suitsetamise lu-
bamise selle valdaja enda äranägemisel. See tähendab seda, et tööandjal 
on õigus otsustada, kas ta lubab enda ettevõtte territooriumil töötajatel 
suitsetada või mitte. Kui tööandja ei soovi, et töötajad tema ettevõtte ter-
ritooriumil suitsetavad, siis ei ole tal ka kohustust luua sobivaid tingimusi 
suitsetamiseks.

Samas tasub tähele panna, et tööandja ei saa keelata töötajate suitseta-
mist enda ettevõtte territooriumist väljaspool. Samuti pole tööandjal ko-
hustust lubada töötajal tööajal suitsetada, küll aga võib suitsetamine kõne 
alla tulla näiteks töötaja lõunapausil.

Tööajal suitsetamine tasuks reguleerida töökorraldusreeglites. Siin-
kohal on oluline, et tööandja on eelnevalt töötajaid töökorralduse reeg-
litest teavitanud ning töötajad on teadlikud, milliste normide järgimist 
neilt oodatakse. Tööandjal on õigus kehtestada töökorralduse reeglid 
ühepoolselt, kuid sellele vaatamata on soovitav reeglite koostamisel või 
muutmisel anda ka töötajatele võimalus arvamust avaldada ja ettepane-
kuid teha. Ühiselt koostatud reegleid on töötajatel ka lihtsam täita. Töö-
andja seisukohast on oluline, et ta suudaks vaidluse korral tõendada, et 
organisatsioonis kehtivad töökorralduse reeglid on töötajale teatavaks 
tehtud.

Kui töötaja ei pea kinni töökorraldusreeglitest ja eirab tööandja mõist-
likke korraldusi, siis on tööandjal õigus töötajale edastada hoiatus. Lähtu-
valt sellest, et vaidluse korral tuleb tööandjal tõendada, et ta on töötajat 
hoiatanud, soovitame töötajat hoiatada kirjalikult. Hoiatusest peab selgu-
ma, milles seisneb töötajapoolne rikkumine ning millist käitumist ooda-
takse töötajalt edaspidi. Lisaks sellele on hoiatuse eesmärgiks anda teisele 
poolele võimalus oma käitumise parandamiseks, millele peab järgnema 
mõistlik aeg rikkumise kõrvaldamiseks. Samuti peab hoiatusest selguma 
tagajärg, mis kaasneb, kui rikkumist ei lõpetata. 

Pöörame tähelepanu, et suitsetamine kahjustab tervist juba esimesest 
mahvist. Mürgised ained imenduvad vereringesse ja tulemuseks võib olla 
infarkt, insult või kasvajad. Suitsetamine mõjutab viljakust, psüühikat ja 
ka hambaid. Kui loobud tubakast, siis mõjub see positiivselt juba esimeste 
tundidega.
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Sisesta kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?

PAKUN TÖÖD

• Otsin välistrepi ehitajat. Tel 
520 4322

• Pakun tööd maalrile. Tel 509 
1299

• Juuksurisalong pakub tööd 
naiste juuksurile. Tel 5610 
7550

• Pakun alalist tööd bussijuhile 
(liinitöö, enamasti 5 päeva nä-
dalas). Tel 503 2269

• Pakkuda tööd farmitöölisele 
Haljalas. Füüsiline töö. Vajadu-
sel elamispind. Tel 5348 5870

• Pakun tööd CE-kategooria 
veokijuhile, puiduvedu Kun-
das. Tel 516 5212

• Pakume tööd 24-tonnise eks-
kavaatori juhile (metsamajan-
dustegevusega seotud tööd, 
kettniidukiga niitmine, võsa 
ja puude lõikus giljotiiniga). 
Vajalik eelnev töökogemus. 
Töö piirkonnaks on Läänemaa, 
Harjumaa, Lääne-Virumaa. CV 
saata aadressile silva.service@
hotmail.com. Lisainfo tel 5390 
3080

• Katela saekaater otsib ke-
tassae operaatorit. Tööaeg 
E-R. CV saata katelapuit@
gmail.com või helistada tel 
504 8960

• Tööd saab kogemustega sae-
mees/saemehed. Info tel 5610 
8965

• Vajan Rakveresse laser-
ravi tegijat. Soovitav üksik 
korralik naine, väljaõppe 
ja majutus võimalus. Tel 
554 6490

OTSIN TÖÖD

• Kogemustega C-kategooria 
tagaluugi mees autojuht-eks-
pediitor otsib tööd. Tel 5342 
 5932

www.kuulutaja.ee
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

PAKKUMISED 20. jaanuar - 2. veebruar

NÄDALAPAKKUMISED 20. -26. jaanuarNÄDALAPAKKUMISED 20. -26. jaanuar

1.38
5.02 €/kg

HEA HIND

1.78
8.90 €/kg

1.68
4.20 €/kg

1.18
3.93 €/kg

1.38

4.08
4.84

1.381.28
10.24 €/l

1.38
9.20 €/kg

3.58
17.90 €/kg

2.28
15.20 €/kg

2.88

0.58
al 34.12 €/kg

2.94 2.04
15.69 €/kg

1.08 2.94 0.84
1.08

1.04
2.08 €/l

1.38

2.28
8.44 €/kg

2.18
3.63 €/kg

1.74
11.60 €/kg

2.48
4.13 €/kg

2.58
8.60 €/kg

HEA HIND

HEA HIND 1.78 1.68

2.78
3.97 €/kg

3.68

3.08
3.97 €/l

3.44

3.481.58

0.98
1.38

6.53 €/kg

4.28
4.88

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

Poolsuitsuvorst Krakovi
270 g
Nõo

Suitsusingipasta sulajuustuga
Mamma
300g

India pähklid
röstitud ja
soolatud
Germund
150g

Proteiini jogurtijook
Profeel Valio
(metsamarja) 275 g

Kreeka pähkel Premium
200g
Germund

Rapsiõli
Olivia
1L

Looduslik mineraalvesi
Haage 1 l
2 sorti

Granaatõunamahl
(100% naturaalne)
1 l

Mõnus mix pähklisegu
150 g
Germund

Majonees Provansaal Lemmik
300 g

Toorsuitsupeekon Ameerikapärane
150 g
Rakvere

Lastevorst
600 g
Rannarootsi

Sulatatud suitsujuust
singiga 200 g
E-piim

Energiajook Monster
0,5 l
7 sorti

Maitseaine Kotanyi
al 4 g / 5 sorti

Küpsised Choco Minis Milka
(piimatäidisega) 150 g

Margariin Keiju
(normaalsoolane)
60%, 400 g

Broileri poolkoivad klassikalises
marinaadis
600 g

2.78 HEA HIND HEA HIND HEA HIND

2.28 1.78

Šokolaad Linda
300 g

13.60 €/kg

Kommid Skittles
125 g / 2 sorti

9.20 €/kg

4.48

HEA HIND

Pesto  Oilio
130 g / 2 sorti

2.58

Tomatiketšup Heinz
700 g

Looduslik mineraalvesi
karboniseeritud S.Pellegrino
1 l

+ 0.10 + 0.10 + 0.10

NÄDALAPAKKUMISED 20. -26. jaanuar
Kodune hakkaliha , 1 kg*
(pakendatud)

Poolsuitsuvorst Küüslaugu
(viilutatud)
150 g

+ 0.10

Limonaadisiirup
apelsinimaitseline 1:9
1,5 L

HEA HIND
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED
Vahuvein Luna De Murviedro
alkoholivaba
0,75 l / 2 sorti
Liviko

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: A Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; JOOGID, Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a,Kohtla-Järvel: A+ A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas:
A A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+. Tel 354 1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14,Jõgevamaal Tallinnas:
A A B A+ B A A+ A A B A+. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKAKAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098

222; Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1,A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus:Raplamaal: Harjumaal:
A+ Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas:. Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn

1, . Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, TilaA Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: AJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:
küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:

Liköör Jõhvika
18 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Ürdimeister
35%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Absolut Vodka
40%, 1 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Viru Valge
Hõbe Vodka
39,2 0 l% 0,7
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Finlandia Vodka
40% 0,7 l
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Ballantine´s
Brasil
35 0,7 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT vein Dreamer
Late Harvest
12%, 3L   2 sorti/
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Tolmuharjakomplekt SWIFFER
(teleskoopvars + tolmulapid 2 tk)

Kassikonserv Gourmet Gold
85 g
erinevad

Kassikonserv Gourmet Gold
85 g
erinevad

Kassikonserv Gourmet Gold
85 g
4 sorti

Tampoonid Tampax
al 16 tk / 4 sorti

Mikrokiudlapid
Vileda Style
4 tk

Kätekreem Nivea
75 ml

Kehakreem Nivea
250 ml

Pesugeel Lovela Baby
(16 pesukorda)
1,45 l / 2 sorti

Svammlapp Vileda Aqua
6 tk

Hotplaster Medrull ja pipraplaaser
1 tk

Muu piiritusjook Marquis
de Leon VX 30% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Puuviljavahuvein
Sovetskoje Polusladkoje
10%, 0,75L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Silk & Spice Red Blend
13,5% 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

0.84
1.14

0.58
0.78

4.98
7.28

3.88
5.84

1.88
2.88

15.52 €/l 25.07 €/l
3.28

4.38

0.21 €/tk

3.38
4.68

al 0.17 €/tk

4.48
6.48

12.80 €/l

2.38
3.48

47.60 €/l

4.98
7.48

3.43 €/l

2.08
3.48

2.24 €/l

1.98
al 2.48

4.68
5.88

9.36 €/l

1.98
2.88

2.64 €/l

6.48
9.98

2.88
4.48

6.74
8.98

1.34
1.68

2.68
3.68

0.45 €/tk

1.68
2.48

0.84 €/tk

0.58
0.74

6.82 €/kg

5.98
7.64

1.20 €/l

2.98
5.14

3.10 €/l

Pesuloputusvahend Lenor
930 ml
3 sorti

Üldpuhastusvahend
Ajax 1 l
2 sorti

Vaibapuhastusvahend Vanish
500 ml

3.18
4.48

0.04 €/tk

2.64 €/l

Puhastusvahend Domestos
750 ml
2 sorti

Süüteplokid Fire Up
ökoloogilised
72 tk

Tolmulapid Swiffer
5 tk

Hari + kühvel McLean
metallvarrega

Mikrokiudlapp klaasile
McLean
Glass Expert (40 x 40cm)
1 tk

Kassiliiv Natusan
5 l

4.28
5.98

1.07 €/tk

3.58
5.48

.

Nõudepesusvamm Vileda
Pur Active
2 tk

0.58 €/tk

20. jaanuar - 2. veebruar

4.88
5.98

6.51 €/l



Kuulutaja reede, 20. jaanuar 202310 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

tel 326 1463, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

Asume uuel aadressilGardi Elektroonika OÜ
Narva 49, Rakvere, 
tel 5052 065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

• • DiagnostikaDiagnostika
• • AutovalveseadmedAutovalveseadmed
• • Webasto ning Eber- späsher Webasto ning Eber- späsher 

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

LAI VALIK VÄHE KASUTATUD 
JA UUSI TALVEREHVE!
Rakvere, Vabriku 12/1

324 3421

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

Rakveres Võidu 112
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

MÜÜA

Lisainfo tel 5624 4605 
 igor@sacito.eu 

2-korruseline renoveerimist 
vajav kortermaja Vändra alevis. 

Üldpind 1013 m2. 
kv24.ee/240641812 

Kuristal, Jõgevamaal I korrusel 
3-toaline remonti (67 m2) 

vajav korter.  
kv24.ee/240641810

Tihemetsa külas, Pärnumaal 
müüa 3-toaline osaliselt 

möbleeritud korter.  
kv24.ee/240641535

Müüa Tartu linnas 2-toaline 
korter, I korrusel, Anne 28 

(renoveeritud majas)   
kv24.ee/240641559

Müüa Lilastvere külas 
(Jõgevamaa) renoveerimsit 

vajav talu.    
kv24.ee/240657051

Müüa Rummul renoveerimsit 
vajav maja koos 
suure krundiga.    

kv24.ee/240641842

Müüa Loksal remonti vajav 
2-toaline korter koos hindamis-

aktiga, I korrusel.   
kv24.ee/240641889

Müüa 2-korruseline maja Tõrma 
külas, krunt 3500 m2.    

kv24.ee/240641539

Soodushind 35 500 €
Vana hind 48 500 €

Kalana külas, Põltsamaal 2-kor-
ruseline maja, krunt 2500 m2.   

kv24.ee/240641885 

Soodushind 9000 €Soodushind 70 000 €
Vana hind 12 500 €Vana hind 100 000 €

Soodushind 78 000 € Hind 12 000 €

Soodushind 30 000 €

Soodushind 6500 €Soodushind 13 000 €

Soodushind 22 900 €

Vana hind 80 000 €

Vana hind 15 500 €Vana hind 17 500 €

Vana hind 37 000 €

Üürile antavad korterid: 

• 2-toaline Jõgeva 160 EUR 

 (V korrus),   www.kv.ee/3151249 

• 2-toaline Loksa linnas 200 EUR 

(I korrus) www.kv.ee/2936460 

• 2-toaline Türi linn  185 EUR 

(V korrus) kv24.ee/240641522

• 1-toaline Koigi külas  130 EUR 

(I korrus) kv24.ee/240642467 

• 1-toaline Türi linnas 140 EUR 

(I korrus) www.kv.ee/2607880

• 1-toaline Põlva linans 145 EUR 

(II korrus) www.kv.ee/2710329 

KINNISVARA

• Müüa või üürile anda 1toaline
korter Tamsalus (tuba, köök, 
esik, vannituba, pakettaknad, 
turvauks). Tel 5680 1956

• Müüa Loksa linnas 2toaline
korter I korrusel. Keskküttega. Tel 
5624 4605

• Müüa Tartus, Anne 28, I korrusel, 
2toaline remonti vajav korter otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Kiirmüük! Müüa 3toaline korter
Laada tn 6, 5/1, 60,3 m2, läbi maja 
asetus, kõik toad eraldi, samuti 
eraldi vannituba ja WC. Seisukord 
vajab remonti. Olemas keldriboks. 
Tel 5669 1060

• Müüa 4toaline korter Rakke 
alevikus (kõik eluks vajalik olemas, 
lasteaed, kool, ambulatoorium, 
kauplused, väga hea rongiühen-
dus, ka bussiühendus olemas). 
Hind 15 000 €, annab ka tingida! 
Palun, helistada numbril 5197 
2396 või kirjutada aadressil siiri.
silem@mail.ee

• Müüa Kurista külas 3toaline
korter. Tel 5624 4605

• Müüa Tihemetsa alevikus 3toali-
ne korter I korrusel. Möbleeritud. 
Tel 5624 4605

• Müüa Tõrma külas, Rakvere 
vallas renoveerimist vajav 2-kor-
ruseline maja. Tel 5624 4605

• Müüa Vändra alevis 2-korruseli-
ne renoveerimist vajav korterma-
ja. Tel 5624 4605

• Müüa Kalana külas renoveeri-
mist vajav 2-korruseline maja. Tel 
5624 4605

• Müüa Rummul renoveerimist 
vajav maja koos suure krundiga. 
Tel 5624 4605

• Müüa Jõgevamaal Lilastvere 
külas renoveerimist vajav maja. 
Tel 5624 4605

• Müüa merelähedane kinnistu
4473 ruutu, olemas elekter, vesi, 
vajab renoveerimist, hind soodne. 
Asub Lääne-Virumaal, 38 km Rak-
verest. Info tel 5342 5932

• Müüa Rae vallas, Vaidasoo kü-
las 3,3 ha maatulundusmaa. Tel 
5624 4605

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi 
mugavustega korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 508 1311

• Soovin osta korteri või maja
Rakveres või lähiümbruses, võib 
vajada remonti. Soodsa hinna 
puhul tehing kohe! Tel 522 6500

• 5-liikmeline pere ostab 3-või 
enam toalise korteri, väiksema 
maja või maja osa Rakvere või 
lähiümbrusesse, otse omanikult. 
Tel 5592 2258

• Ostan maja Tartu või Jõgevale. 
Tel 5817 2199

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
seisukord pole oluline ja samuti 
võib sisse jääda kogu teie vana 
prügi või mittevajaminevad asjad. 
Hind kokkuleppel. Tel 522 6500

• Ostan garaaži Mulla või Vilde 
tänaval. Tel 5648 6638

• Soovin osta garaaži Rakveres, 
Kadrinas või Haljalas. Tel 5562 
2919

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
1-või 2toaline hea 50 m2 korter. 
Tel 5368 6829

• Anda üürile 1toaline renovee-
ritud korter Veltsis. Tel 529 8053

• Anda üürile Koigi külas 1toaline
korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Türi linnas 1- ja 
2toaline korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Põlvas 1toaline
korter. Tel 5624 4605

•  Omanik annab üürile Rakvere 
vanalinnas 2toalise (60 m2) ah-
juküttega värskelt renoveeritud 
avatud planeeringuga korteri. 
Hind kuus: 295 € + kommunaalku-
lud ja elekter vastavalt tarbimisele. 
Lepingu sõlmimisel vajalik 1 kuu 
ettemaks + tagatisraha. Tel 5664 
9966, Pille

• Anda üürile 2toaline mugavus-
tega möbleeritud korter Kundas. 
Üüri hind 160 € + kommunaal-
maksud. Info tel 527 0058

• Üürile anda 2toaline keskkütte-
ga korter Haljalas. Info telefonil 
5667 0958

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. 
Tel 501 0497

• Anda üürile Jõgeval 2toaline
korter otse omanikult. Tel 5624 
4605

• Annan üürile 2toalise korteri
Lääne-Virumaal, Rakkes. Tel 504 
5560

• Annan üürile 3toalise kõigi 
mugavustega korteri Rakveres, 
väga heas asukohas. Läheduses 
head sportimisvõimalused. Info 
tel 5332 7768

• Anda rendile vana laut (remonti 
vajav), el. liitumine olemas + puur-
kaev, Koila külas. Tel 5624 4605

ÄRIPINNAD

• Anda rendile äripind, 55 m2 

(heas korras, konditsioneer jm), 
bussijaama vastas Vilde 14, Rakve-
re. Sobib ka hambaraviks, odavad 
kommunaalkulud. Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Volkswagen Tiguan 1,4. 
110kW, 2009. a, bensiin, nelikve-
du. Autoga antakse kaasa suve-
rehvid, talverehvid (naastrehvid). 
Hind 7800 €. Tel 5348 3767

• Müüa veoauto GAZ-53 koos 
varuosadega. Tel 5624 4605

OST
• Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. Pakkuda 
võib kõike, ka nende varuosi. Mak-
san parimat hinda. Tel 5616 5761

• Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja lihtsalt ka-
sutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. Pakkumisi 
ootan seisevauto@gmail.com või 
5618 8671. Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja 
arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks 
www.seisevauto.ee

• Ostan sõidukeid, kaubikuid 
ja maastureid igas seisukorras! 
Raha kohe kätte! Vajadusel 
kustutame registrist! Helistage 
julgelt, maksan rohkem! Tel 
5355 5848

• Ostan seisvaid autosid ja
romusid! Ostan ka neid mida 
lammutus ei soovi. Sularaha 
kohe kätte! Vajadusel registrist 
maha! Võib pakkuda absoluut-
selt kõike, ka paberiteta utiili. 
Tel 5631 1001

• Ostan vana mootorratta, võrri,
mopeedi. Pakkuda võib kõike, ka 
varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan igasuguses seisukorras 
vanu sõidukeid, vanaaegseid
sääreväristajaid, tsikleid. (VAZ, 
GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, Riga, 
delta) jne. Maksan head hinda!  
Tel 5388 4499

• Ostan mootorrattaid, võrri
nende osi ja muud tehnikat. Tel 
503 1849 

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 
5558 5956

• Ostame 4x4 diisel maastu-
reid Ukraina expordiks! Võib 
pakkuda absoluutselt igas sei-
sukorras ning hinnaklassis! Tel 
5896 1576

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/maastureid/kaubikuid! 
Huvi pakuvad ka vanad autod ja 
uunikumid! Vajadusel puksiir! 
Arvelt kustutamine! Virumaal 
tulen kohe kohale, paku julges-
ti! Tel 5565 9595

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remon-
ti, olla seisnud, avariiliseid, heas 
korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda! Tel 
5357 7108

• Ostan seisnud, remontivaja-
vaid, avariiliseid, heas korras 
jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral 
tulen kohe järgi. Arveldamine 
ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5438 0594

www.kuulutaja.ee
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

RASKETEHNIKA, 
FRONTAALLAADURITE, 
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika
VEOAUTODE ning 
SÕIDUAUTODE
- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde
KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures
RASKETEHNIKA 
ning VEOAUTODE
- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde 
või tee äärde
ALUSVANKRI 
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE 
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ 
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Maakütte kontuuride 

paigaldus
● Septikute, mahutite, bio-

puhastite müük ja paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük 

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

* 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

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

FEKAALIVEDU

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

VEO- JA TÕSTE-
TEENUSED

BIOPUHASTITE, 
SEPTIKUTE PAIGALDUS

VEE- JA 
KANALISATSIOONI-
TÖÖD

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD

ÜLDEHITUS

☎5333 0146
info@jartex.ee
www.jartex.ee

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Rakvere piiril  autode  ja 
masinate hooldus, remont, 
diagnostika ja elektritööd. 
Tavatööd 35 €/h, elektritööd ja 
diagnostika 45 €/h. Lisandub 
km. Tel 5558 8601, Tõrma

• Kümblustünni rent. Hind 
alates 45 €/ööpäev. Rakvere 
piires transport tasuta. http://
www.saunatünn.ee. Tel 514 
7518

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
mudel (2,45 x 9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2 
x 2.35 KJ 7200). Tel 513 2021

• Veoteenus, kolimine, ja kolu
vedu prügimäele. Tel 506 1547

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI 
• Te o s t a m e  f e k a a l i v e o t e e -
nust ja kanalisatsioonikaevu-
de tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Eksp-
ress OÜ. Tel 5194 4298, 5381 
9930

EHITUSTEENUS
• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kondit-
sioneere. Tel 502 4944
• Rakkekaevude puhastamine 
ja remont. Tel 5840 0240
• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame kõiki ehitus- ja remondi-
töid. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

• Teostame elumajade, korterite, 
vannitubade ehitus- ja remon-
ditöid. Tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979

• Teostame ehitus- ja remon-
ditöid, teeme kõiki siseviimist-
lustöid, maalritöid, santehni-
l isitöid,  elektr itöid.  Samuti 
vannitubade remonti. Tel 518 
7979

• Teeme korteritele ja vannitu-
badele remonti. Tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus
ja remont. Tel 5890 2983 või 
5656 4876
• Teostan santehnilisitöid Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, sisevii-
mistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

•  Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5308 1705  

• Teostame kvaliteetset ehi-
tus- ja viimistlustööd. Ül-
dehitus, remonttööd (korterid, 
majad, kõrvalhooned), maja 
ehitus vundamendist võtme-
teni. Kui hindad täpsust ja 
head kvaliteeti, siis helista 
tel 527 4546 või kirjuta meile 
ardo_lint@hotmail.com 

• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel 
5637 9871

• Parketi paigaldus. Tel 5194 5740

• Teostan kõiki üldehitustöid
vundamendist võtmed kätte või-
malusega. Samuti ehitan teisalda-
tavaid saunu ja maju. Võta julgelt 
ühendust ja leiame lahenduse. Tel 
5591 2161

• Ehitus, soojustus, siseviimist-
lus, remonttööd (plaatimised, 
tapeetimine). Tel 504 5560

• Ootame pakkumisi lammutus-
töödele. Tel 5613 5980, Timo

• Teeme maalritöid http://www.
estmaaler.ee. Tel 503 0406

• Teostame katuse parandustöid
SBS bituumenrullmaterjaliga. Tel 
5858 9350

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga immutatud pui-
dust piirded. Tehtud töödele arve 
ja garantii. www.kodupuit.ee Tel 
5888 9999

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

• Pleki kantimine: valmistame 
plekke vastavalt kliendi soovile. 
Automaatpink - kõik detailid õige 
kraadi ja mõõduga. Vajadusel 
mõõdame ja paigaldame. Tel 
5340 8041

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Pottsepp ehitab ja remondib
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, ehitus ja remont. Tel 5647 
2716, email viruahjud@gmail.com

• Teostame korstnapühkimist ja 
pottsepatöid. Samuti aitame lam-
mutustööde, kaubaveo ja väikse-
mate remonttöödega. Järjekorrad 
lühikesed ja hinnad soodsad. Tel 
5349 8046

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

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

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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
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Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•UUS, madal 3-rattaline elektrijalgratas - 875 €
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Mikro- ja väike 
e  evõtete raamatu-

pidamisteenus
✷Majandusaastaaru-
annete koostamine✷
✷Raamatupidamisalane 

nõustamine✷
Tel 5912 7007

arved.armitec@gmail.com

Küsi lisa! Tel 5695 4670
insaider.raimo@gmail.com

INSAIDER OÜ

KINNISVARA 
KORRASHOID

KÕIK 
EHITUSTÖÖD

HALJASALADE 
KORRASHOID

ERITÖÖD

SANITAAR-
TEHNILISED TÖÖD

• 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)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

MUUD TEENUSED
• Otsin Rakveres koduhooldajat, 
kes oskab ka massaaži teha, füsio-
terapeudi oskus tuleks ka kasuks. 
Tel 5345 9858

• Langentan metsa. Tel 5397 3270

• Teostame lumekoristust katus-
telt. Tel 5395 7536

• Lumelükkamise teenus ATV-ga
Lääne-Virumaal. Tel 5190 8779

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• Koristan ära teie vanaraua
keldritest ja õuedelt, kaasa 
arvatud auto akud, vana auto 
dokumentidega ja  koduteh-
nika. Tel 5672 7600

• Arvutite hooldus ja remont. 
Printerite müük, hooldus ja rent. 
Kohapeal suur valik kvaliteetseid, 
soodsa hinnaga analoogtoonereid. 
Alates 31.01.2022 uus aadress E. 
Vilde 3, telefon 553 5475, meiliaad-
ress info@itsalong.ee

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Helista juba täna tel 551 2053. 
Vaata ka www.hss.ee

ARVUTITE HOOLDUS 
JA REMONT. 

Printerite müük, hooldus. 

Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa 

hinnaga analoog-
toonereid. 

Rakvere, E. Vilde 3 
553 5475 

info@itsalong.ee

KODU

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloone? 
Pakkuda võib ka autorehve, ka 
veoauto omasid - kompleksselt. 
Palun helistada. Tel 5678 0335

• Kandlemeister müüb 5, 6, 7- 
keelseid väikekandleid, suure-
mad tellimisel, lastekandled. 
Mitu varianti ja hinda, alates 50 
€. Saadan ka postiga. Tulen kand-
lemehena rahvaliku muusika ja 
lauluga Teie peole, mida vajadusel 
juhin. Olen FIE. Tel 5345 5970, 
Heino

• See on isetoitega hädaabi-
raadio, millest saate teie ja teie 
pere kasutada igal ajal ja iga 
ilmaga. Hädaabi seade, millel 
saad akut täita päikesepanee-
li, dünamo vända abil ning 
USB-juhtmega. Dünamo vänt 
võimaldab seadet manuaalselt 
laadida. See seade on disai-
nitud hädaolukordadeks, kus 
kontakteerumine on eluliselt 
tähtis. Kolm ühes - raadio, 
akupank ja taskulamp. Hind 37 
€. topdeal@online.ee. Täpsem 
info ja müük : http://www.
topdeal.ee

• Müüa väga korralikke õmb-
lusmasinaid. Parim saksa väike 
VERITAS, tööstuslik tšehhi siksak 
„MINERVA“ ja kingsepa masinaid 
„SINGER“. Tel 517 4186

• Müüa kasutatud narivoodi tüd-
rukule, valge, roosade riiulitega, 
ratastega laud, saab lükata voodi 
alla, korralik madrats 90x200, hind 
80 €. Tel 5341 9602

OST
•  Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. Pak-
kuda võib kõike, ka nende varuosi. 
Maksan parimat hinda. Tel 5616 
5761

• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapida-
miste likvideerimisel. Raha kohe, 
koju kutsed tasuta, üle Eesti. Antii-
giäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 
528 2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan kruustangid, alasi, sau-
naahju, puurpingi, töölaua ja 
akulaadija. Tel 503 1849

• Ostan vene Norma mudel- ja 
mänguautosid, pakkuda võib 
kõike, ka remonti vajavaid. Tel 
5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi tooteid: vaa-
sid, klaasid, pitsid jne. Pakkuda 
võib kõike. Tel 507 9984

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 170 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan vanaaegseid ja uuemaid
esemeid, klaasist rauani, hõ-
bedast tööriistadeni, nõudest 
raamatuteni. Head jõuluhinnad. 
Tel 503 1849

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984

• Ostan garaaži töölaua kruus-
tangid, võib pakkuda ka koos 
töölauaga. Tel 507 9984

• Ostan vana mootorratta, võrri, 
mopeedi. Pakkuda võib kõike, ka 
varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami, 
ka tänapäeva esemeid, teile 
mittevajalike esemeid ja antiiki, 
hinnad head, koju kutsed. Tel 
503 1849

• Ostan itaalia keele sõnaraa-
matu ja itaalia keele õpiku. Tel 
5695 9304

• Ostan nõukaaegse lilledega või 
merepildiga maali. Tel 5677 0569

• Ostan NSVLi fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid
Tallinnas. Tel 5607 6805

• Ostan tõukekelgu. Tel 5687 5845

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere Kliima OÜ müüb, 
paigaldab ja hooldab! Õhk-
soojuspumpade müük-paigal-
dus-hooldus kõik ühest kohast! 
Kui otsid õhksoojuspumpa või 
konditsioneeri küsi meilt pak-
kumist! Tasuta konsultatsiooni 
ja kohale tulemine helista meile 
tel 5662 2050 või http://www.
rakverekliima.ee

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 5 €/kott ja kasel 6 €/kott. 
Tel 505 1528

• Müüme Haljalas saetud ja 
lõhutud küttepuid, kuivad ja 
toored, lehtpuu, koju vedu 5-10 
rm. Tel 505 1528

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, 
koos kohale toomisega. Tel 514 
3328

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

• Müüa metsakuiva küttepuud, 
30-45 cm halud. Transport tasuta, 
kuni 4 ruumi korraga. Tel 5660 
3585
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Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

HÖÖVELMATERJALI
(välis-, sise-, põranda-, 
terrassi-, servamata 

lauad)

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

 

Info tel 5593 3899, 
kaido@reinpaul.ee
www.reinpaul.ee

Sisesta kuulutus 
kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub  Kuulutaja 

paberlehes, kuulutuste portaalis 
ning Kuulutuste Facebooki lehel

Saada kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

Helista 32 25 093

Toimetusse tulek kokkuleppel 
Tobia küla, Rakvere vald 

E - R 9-17

Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 
6a asuvas Grossi Toidukaubad 

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

• Müüa kuivi lepa-ja kasepuid
(40 L võrgus). Halu pikkus 
30 cm, pakkuda ka lahtiselt 
toorest ja kuiva halupuud. Tel 
5554 6093

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Müüa küttepuid aastaringselt 
koos kohale toomisega, veokile 
laotult 5-15 m3. Kuivad 38, 50 cm ja 
toored 30-50cm, hinnad soodsad. 
Tel 503 0311

• Müüa kuivad küttepuud võrk-
kotis. Kuusk 40 cm, hind 6 €/kott. 
Tel 5593 2226

• Müüa saetud/lõhutud kütte-
puud: haab, sanglepp, kask. Tel 
5192 4320

• Müüa kohe kütmiseks loodusli-
kult kuivatatud sangleppa, erine-
vaid sorte puitbriketti ja kvaliteet-
set premium pelletit , transport. 
Info tel 5614 0016

• Müüa küttepuid aastaringselt 
koos kohale toomisega, veokile 
laotult 5-15 m3. Kuivad 38, 50 cm ja 
toored 30-50 cm, hinnad soodsad. 
Tel 503 0311

• Kuivad küttepuud võrkudes: 
kask 6 €/võrk, okaspuu 5 €. Telli-
mine tel 508 7430

• Võtame vastu tellimusi kütte-
puudele 2023. aasta kevadeks! 
Valikus kask, kuusk ja haab. Tel 
5593 2226

• Müüa puitbrikett alates 385 €, 
pellet alates 450 €, kivisüsi 510 
€. http://www.algaveod.ee. Tel 
5566 9440

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 
9113

• Müüa killustikku, erinevad 
fraktsioonid. Tel 554 9113

MÜÜA MÜÜA 
PUITBRIKETTI PUITBRIKETTI 

Hinnaga 360 €/tonnHinnaga 360 €/tonn

Transpordivõimalus
Erinevad 

pakendusviisid
Tel 513 2021

METS

KUULUTA
kuulutused.kuulutaja.ee

LOOMAD

• Kass Miki otsib kiiresti uut 
kodu või hoiukodu! Miki on 
isane 15aasta vanune toakass 
aga kahjuks peremees enam 
kodus elada ei saa. Asub Rak-
veres, kuid transpordiga saame 
aidata . Paku talle palun kodu 
või jaga postitust, palun. Tel 
525 9635

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5196 2628 või 5354 3002

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 
9113

OST
• Ostan RS-09 kõiki osasid. Tel 
5558 5956

• Ostan MTZ haakekolmnurga. 
Tel 5648 6882

• Soovin osta talu tarbeks JUMZ
kopa ja MTZ-82 soovitavalt fron-
taallaaduriga. Tel 5836 4842

• Ostan vaheltharimise rattad
MTZ/T-40 jaoks. Tel 504 4874

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984 

• Ostan antiik ja vanemaid ese-
meid. Pakkuda võib kõike. Tel 
5616 5761

•  Ostan majapidamise likvideeri-
misel igasugust vanakraami, ka 
tänapäeva esemeid, teile mitte-
vajalike esemeid ja antiiki, hinnad 
head, koju kutsed. Tel 503 1849

• Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnika ajakirju, 
mööblit, rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, vimpleid, he-
liplaate, kellasid, fototehnikat, 
fotosid, albumeid, raadio, lau-
anõusid, ehteid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 
5458

• Ostan vanu kellasid. Ei pea 
olema töökorras! Võib pakkuda 
ka hambakulda või üksikuid 
kuld ja hõbe ehteid - ka su-
latuseks. Kõik muud vanad 
esemed ka huvitavad! Tel 5872 
5458

• Ostan vanu rahasid, orde-
neid, rinnamärke, meda-
leid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

• Ostan nostalgilisi  nõu-
sid-serviise (ka üksikuid). Va-
nemaid naiste-meeste ehteid 
(kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, manse-
tid). Huvitavad ka lauanõud, 
vaasid, karpidega lusikad, raa-
matud, seinamaalid, ehete kar-
bid, kujukesed ja muud ilusad 
vanad asjad. Tel 5356 0761, 
Liina

• Tühjendus ostud majapidamis-
te likvideerimisel. Ostan vanava-
ra ja nõukaaja esemeid. Raha kohe 
kätte. Tel 5892 2871

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase, nõukogude-
aegseid ja vanemaid ehteid, 
sõlgi, käevõrusid, merevaiku, 
karpides lusikaid, EW aegseid 
kohvikanne ja piimakanne. 
Samuti ostan nõukogudeaeg-
seid ja ka vanemaid raami-
tud seinapilte, graafi lisi lehti, 
õlimaale, akvarelle, kujusid, 
keraamilisi seinaplaate, fotoa-
paraate, fotosid, fotoalbumeid, 
postkaarte jne. Igasuguse hu-
vitava vanavara, raamatute ja 
kunsti ost! Tulen ise kohale 
- raha kohe kätte! Tel 5649 
5292

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmu-
seid, käevõrusid, merevaiku, 
münte, hõberublasid, paber-
rahasid, kellasid, hõbedat
(pitsid, lusikad, portsigarid 
jne). Huvitavad ka vanad rin-
namärgid, medalid, ordenid, 
koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. 
Ostan raamatu „Oikumeeni 
äärel“ 30 €/tk ja enne 1940. 
aastat trükitud nahkköites 
raamatuid (raamatu selg või 
kaaned on nahaga kaetud) ja 
muid vanu raamatuid. Pakkuda 
võib igasuguseid esivanematest 
jäänud asju! Tulen ise koha-
le - raha kohe kätte! Tel 5649 
5292

• Ostan nõukogudeaegseid ja 
ka vanemaid raamitud seina-
pilte, graafi lisi lehti, õlimaale, 
akvarelle, kujusid ja skulptuu-
re. Samuti ostan igasuguseid 
nõukogudeaegseid keraamilisi 
kujusid, kujukesi, skulptuure ja 
keraamilisi seinaplaate. Võib 
pakkuda ka pilte mis vajavad 
raamimist ja korrastamist. 
Muuda kasutuna seisev kunst 
rahaks! Said päranduseks kor-
teri või plaanid kolida? Os-
tan üleliigse vanakraami ja 
raamatud! Tulen ise kohale 
- raha kohe kätte! Tel 5649 
5292

MUU

• www.toonklaas.ee

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

• Tel 900 5020 NÕUANDELIIN. 
Eraelu- ja suhteprobleemide 
nõustamine. Anname teile 
parimaid soovitusi. Kõne hind 
1,48 €/min

• Sensitiiv nõustab, tervendab, 
teeb REIKI seansse, aitab maa-
giaga, loeb käejooni ja kaarte, ka 
pildi järgi. Tel 524 7836

TEATED

• Rakveres avatud kasutatud 
riiete ja sega kauplus. Avatud: 
E-R 11-17, L 11-15, P suletud. 
Uus kaup ja suurem osa kau-
bast 1-3 €. Palun külastada
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,80 1.00

Maitseroheline (r.sibul, petersell, till) kg 10.00 15.00

Küüslauk kg 12.00

Sibul kg 2.50 3.00

Kaalikas, peet kg 1.50 2.00

Porgand kg 2.00 2.50

Jõhvikad liiter 6.oo

Õunad, Läti kg 2.50

Hapukapsas kg 3.00

Mesi kg 7.00

Sarapuupähklid kg 6.00

Puhastatud Kreeka pähklid kg 12.00 16.00

Seemned lindudele 5 kg kott 7.00

Värske räim ja kilu kg 1.60

HINNAD RAKVERE TURUL 19. JAANUAR.
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Köögivilja kiosk avatud T – L kella 10.00 – 14.30

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Kuidas saada jagu pidevast väsimustundest?

P idev väsimustunne ja energiapuudus või-
vad ühtviisi viidata nii ületöötamisele, 
stressirohkele perioodile, kehvale toitumi-

sele ja vitamiinide puudusele, aga ka tõsisemate-
le haigustele. Apteeker jagab nõuandeid, kuidas 
energiataset tõsta, uinumist soodustada ning rää-
gib, millal tuleks pöörduda väsimuse murega arsti 
poole.

„Kui pidevalt rööprähelda ning mitte võtta ise-
endale piisavalt aega taastumiseks, välja puhkami-
seks ja magamiseks, siis mingil hetkel tuleb lõivu 
maksta ning sageli avaldub see just väsimuse ku-
jul,“ selgitab Põhja-Eesti Regionaalhaiglas asuva 
Benu Pargi apteegi proviisor Kerli Valge-Rebane. 
Tema sõnul mängib ka toitumine olulist rolli. „Pi-
kaajaline ühekülgne ja vitamiinivaene menüü viib 
organismi reservide otsalõppemiseni, mis võib 
väljenduda väsimusena.“

Apteeker juhib tähelepanu, et väsimus ja koor-
mustaluvuse langus võivad viidata ka haigustele, 
näiteks viiruslikule mononukleoosile, aneemiale 
ja südamelihase põletikule ning olla ka märgiks 
kilpnäärme probleemidest.

Halb unekvaliteet röövib energiat
Apteeker selgitab, et juhul kui väsimustunnet 
pole võimalik seostada stressirohke perioodi, toi-
tumise ega ebapiisava puhkamise ja uneajaga, siis 
võib tegemist olla unekvaliteedi murega. „Une-
aegne hingamisseisak ehk uneapnoe võib olla 
samuti põhjuseks, miks hommikul ärgates on en-
diselt tunne, et tahaks edasi magada ja hoolimata 
pikast ööunest ei ole korralikult välja puhatud,“ 
räägib Valge-Rebane. Tema sõnul võib tegemist 
olla ka kombineeritud probleemiga. Näiteks kui 
tööl on projekti esitamise tähtaeg, mis röövib ka 
öösel une, ning kui pingeline ja unevaene periood 
kestab pikalt, võib tekkida depressioon, mis kõike 
eelnevat omakorda veelgi süvendab.

Energia tõstmiseks 
söö, puhka ja maga hästi
Apteeker soovitab alustada väsimuse põhjuse 
väljaselgitamisest ja selleks tuleks oma tegemised 
kriitilise pilguga üle vaadata, et teha kindlaks, 
kas probleemiks on pingeline aeg, kehv ja lühike 
ööuni või pigem toitumine. „Ööuni peaks kestma 
vähemalt 7-8 tundi, et keha jõuaks piisavalt oma 
energiavarusid taastada,“ rõhutab Valge-Rebane 
ja lisab, paarist korralikult puhatud ööst ei piisa, 
et taastada pikema kehva unega perioodi unevõl-
ga. „Ka menüüd korrastades vajab organism veidi 
pikemat aega, et lisandunud toitained ja vitamii-
nid saaksid mõju avaldada,“ selgitab proviisor.

Kui väsimuse taga peidab ennast kehvveresus 
ehk aneemia, siis on apteekri sõnul abi näiteks 
raua, vitamiini B12 või foolhappe juurde manus-
tamisest. „Kuna C-vitamiin aitab raual paremini 
imenduda, võiks rauatabletti vee asemel näiteks 
apelsinimahlaga võtta. Küll aga tuleks  samal ajal 
vältida kaltsiumi, piimatoodete ja kohvi tarbi-
mist, sest need vastupidi pärsivad raua imendu-
mist,“ õpetab proviisor.

Ka D-vitamiini defitsiit võib endast väsimuse 

kujul märku anda. D-vitamiini või raua juurde 
võtmise õige annuse välja selgitamiseks soovitab 
apteeker anda vereanalüüs, mis näitab kui ulatus-
liku vitamiinipuudusega on tegemist.

Energiataset aitavad tõsta ka apteegis müügil 
olevad adaptogeenid: näiteks kuldjuur, žen-ženn, 
eleuterokokk ja sidrunväändik, mille ülesanne 
on lisaks energiataseme tõstmisele ka kiirendada 
organismi taastumist ning suurendada kehalist ja 
vaimset võimekust. Apteeker soovitab neid too-
teid tarvitada pigem päeva esimeses pooles, sest 
tulenevalt oma ergutavast toimest võivad need 
hilisel ajal manustades segada õhtust uinumist.

„Ettevaatusega peaksid adaptogeenidesse suh-
tuma kõrgvererõhktõve põdevad inimesed, sest 
need võivad kõrvaltoimena vererõhku tõsta. Hü-
pertoonikutel võiks energiavarude taastamiseks 
olla esmavalikuks koensüüm Q10,“ selgitab aptee-
ker ja lisab, et Q10 on kehaomane ühend, mis on 
väga oluline raku tasandil energia ainevahetuses. 
Organism toodab seda ka ise, kuid vananedes see 
väheneb ning siis oleks mõistlik väsimuse korral 
Q10 toidulisandi kujul juurde manustada.

Enne magamaminekut tuleks 
vältida uinumise segajaid
Selleks, et organismi loomulike uinumise soodus-
tavate reaktsioonide tegevust mitte häirida, tuleks 
apteekri sõnul magama mineku eel vältida nii ek-
raane, aktiivset sportimist kui ka päevaseid uina-
kuid. „Ekraanide sinine valgus mõjutab unehor-
mooni melatoniini sünteesi. Lisaks võib põnev 
film või artikkel tekitada soovi uinumist edasi 
lükata ning seetõttu lühikeseks jäänud ööunega ei 
puhka keha piisavalt välja. Ka ei tasuks paar tundi 
enne uinumist tegeleda intensiivse kõrge pulsisa-
gedusega sportimisega. Ära tuleks jätta päevased 
tukastamised, ka see omab negatiivset mõju ööu-
ne kvaliteedile,“ loetleb Valge-Rebane tegureid, 
mille jälgimine aitab õhtul mõistlikul ajal magama 
minna ning vältida voodis rähklemist või vara-
valges ärkamist.

Apteeker jagab soovitust, et kui voodisse heites 
ei suudeta 10-15 minuti jooksul magama jääda, 
siis tasuks üles tõusta ja teise tuppa minna. Sel ajal 
tasuks veidi lugeda või tegeleda mõne lõdvestava 
tegevusega ning proovida umbes 10-15 minuti 
pärast uuesti voodisse minna ja uinuda.

„Kui eelpool mainitust ei ole kasu, siis apteegis 
on olemas melatoniini preparaadid, mis aitavad 
häiritud unerütmi normaliseerida. Melatoniini 
toodab organism ka ise, kuid öiste vahetustega 
töö või reisid teise ajavööndisse võivad unerütmi 
sassi ajada ning antud hormooni tootmist mõju-
tada. Melatoniin nimelt reguleerib organismis 
ööpäevarütmi ning pimeda saabudes selle tootmi-
ne aktiveerub,“ selgitab Valge-Rebane.

Lisaks leiab apteegist rahustava ja und soodus-
tava toimega looduslikke preparaate: palderjani, 
humalat, melissi või veiste- südamerohtu sisal-
davaid tilku ja tablette. „Kergemakujulise murega 
tasuks alustada näiteks palderjanipõhisest tootest 
ning kui see ei aita, siis proovida mitme taimse 
komponendiga preparaati. Koos toetavad need 
teineteise toimet ja soovitav efekt on tugevam. 
Kuna tegemist on looduslike toodetega, siis võiks 
preparaati kasutada ühe nädala enne kui otsusta-
da, kas see avaldab mõju või mitte,“ soovitab pro-
viisor.

Apteeker rõhutab, et alati ei saa ainult väsimu-
se põhjal eristada, kas tegemist on kergekujulise 
probleemiga, mis möödub ise, kui endale veidi 
puhkust anda ja läbimõeldult toituda, või on see 
tingitud tõsisematest haigustest. „Näiteks meeste 
puhul, kes kurdavad sagedasest urineerimisva-
jadusest tingitud kehva unekvaliteedi üle, tuleks 
alustada eesnäärme kontrollist. Suurenenud ees-
nääre võib tekitada põie tühjendamise raskusi 
ning see omakorda tekitab pideva vajaduse külas-
tada tualetti,“ selgitab proviisor ja lisab, et vahel ei 
pruugi see meest ennast segada, vaid häirib kõrval 
magavat kaasat.

Benu 

Foto: pxhere.com
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Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühing
Üritus toimub 6. veebruaril kell 13.00 Berliini Trahteris.
Arutame 2023. a tegevusi. Omaosalus 6 eurot, osalemisest teatada 3. veeb-
ruariks Piretile telefonil 516 4349.

Rakvere teater
20.01 kell 19 „Lihtsalt, rõõmuks“ s/s, kontsertlavastus
21.01 kell 19 „Rosmersholm“ s/s, lav. Peeter Raudsepp
25.01 kell 19 „Di ja Viv ja Rose“ s/s, lav. Peeter Raudsepp 

KUHU MINNA

Kadrina Kunstidekooli 
õpilased annavad kontserdi

N eljapäeval, 26. jaanuaril kell 18 toimub Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus Kadrina Kunstidekooli õpilaste talvekontsert.

Kadrina Kunstidekooli noored muusikud rõõmustavad või-
maluse eest esineda Lääne-Virumaa Keskraamatukogu saalis. 2022. aasta 
märtsikuus täienes Kadrina Kunstidekooli koolipere Ukrainast saabunud 
õpilastega, kes jätkasid meie koolis oma klaveriõpinguid. Kontserdil esi-
neb Veronika Balakar, kes kuulutati Pille Lille Muusikute Fondi konkursi 
„Virumaa Noor Muusik 2022“ laureaadiks. Tema õpetaja on Marharyta 
Byrsan, kes ka ise kontserdil üles astub.

Kontserdil esinevad veel klaveri huviala õpilased Nadiia Balakar (õpe-
taja M. Byrsan), Leegi Brigitte Kais, kes esitab ka omaloomingulisi laule 
(õpetaja Piret Villem, esile tõstatud Virumaa Noore Muusiku konkursil 
2021. aastal) ning Lisbet Kotiesen (õpetaja Liili Põld).

Saksofoni mängivad Adele Jäetma ja Mirtel Mooses (konkursi „Viru-
maa Noor Muusik laureaat 2021“) ning eufooniumi Saamuel Palu. Kõigi 
nende õpetaja on Edvin Lips, kontsertmeister Aime Lips. Esitusele tuleb 
Ukraina, Eesti ja mitmete teiste maade heliloojate looming.

Ootame publikut nautima mitmekesist kontserti meie tublide õpilaste 
esituses.

Eve Vunk
Kadrina Kunstidekooli direktor 

ARVUSTUS

Taylor Swift, „Midnights“

T aylor Alison Swift on kahtlemata endiselt ülikuum kõrgliiga artist. 
32-aastane lauljanna kuulub põhjendatult eliidi hulka – kirjutab li-
saks laule, näitleb, on isegi plaadiprodutsent. Muusikainstrumenti-

dest mängib vabalt kitarri, klaverit, bandžot ja ukulelet.
Taylor Swift alustas karjääri 2004 aasta paiku ja sai omanimelise de-

büütalbumiga maha mõned aastad hiljem. Tunnustustest niipalju, et terve 
hulk ihaldatud muusikaauhindu, koguni 11 Grammy Awardsi, on tal teiste 
seas ette näidata. Kokku on Swifti albumeid müüdud üle 200 miljoni, mis 
teeb temast ühtlasi ühe edukaima lauljanna läbi aegade.

Oktoobris 2022 ilmunud „Midnights“ on tema kümnes stuudioalbum. 
Eelmised, „Folklore“ ja „Evermore“ anti mõlemad välja kahe aasta eest. 
Seega uskumatult produktiivne viimasel ajal.

Plaadi standardväljaandelt leiab kolmteist lugu, muusikat kokku vei-
di üle neljakümne nelja minuti. Aga saadaval on ka spetsiaalne „Midnig-
hts-3am Edition“ (seitse lugu lisaks) ja Deluxe CD (kolme lisalooga).

„Midnights“ on kontseptalbum, läbivaks teemaks n-ö öised vaatlused, 
mõtisklused. Plaat ongi otseselt inspireeritud Taylor Swifti unetutest 
öödest. Juurdleb ta siin muuhulgas selliste nähtuste üle nagu ängistus, 
ebakindlus, enesekriitika, insomnia ja enesekindlus. Ühesõnaga voldiku-
ga kaasnevaid laulutekste tasub tähelepanelikult jälgida. Siinkohal ei saa 
märkimata jätta, et Swift kasutab vahetevahel asja „ilmestamiseks“ halba 
kõnepruuki.

Kui Taylori kaks eelmist albumit kulgesid kantri ja folgi lainetel, siis 
nüüd on jälle tegu pigem korraliku popalbumiga. Eksperimenteerivaga, 
stiililiselt segunevad electronica, synth-pop, bedroom pop, chill-out ja dream 
pop.

Singlina on ilmunud ainult „Anti-Hero“, kuid väga head lood on pea 
pooled siit. Näiteks „Lavender Haze“, „Maroon“, „Bejeweled“, „Vigilante 
Shit“, „Karma“. Omamoodi huvitav on koostöö hinnatud ameerika laul-
janna Lana Del Reyga. Kahasse kirjutatud loos „Snow On The Beach“, 
kuuleb samuti Del Rey vokaali.

„Midnights“ on üliedukas ja kriitikute poolt hästi vastu võetud album, 
selge see. Kuid hoolimata Swifti suurepärasest vokaalist ja teemadekä-
sitlusest, kipub plaat järjepannu kuulatuna veidi üksluiseks ja igavakski 
minema. Praktiliselt kõik lood on esitatud sellises liiga sarnases ühtlases 
rahulikumas võtmes.

 Hinne: 7/10

Ülo Külm

Kassifi lme pole kunagi liiga palju
Sel nädalal jõuab kinodesse taas üks 
uus animafilm, mille peategelaseks 
on paks oranž kõuts, seekord nimega 
Maurice. Tegemist on kultuskirjaniku 
staatusesse jõudnud autori Terry 
Pratchetti loomingu ekraniseeringu-
ga.

Margit Adorf

Aga enne kui kassifilmist räägin, siis mainin ära, 
et ei, ma ei ole unustanud seda, et meil jõudis va-
hepeal kinodesse ka kodumaine „Kuulsuse nar-
rid“. Kahjuks on minu hinnangul tegemist kehva-
poolse sooritusega meie filmitegijailt ning seega 
ma sellel pikemalt peatuma ei hakkakski. Võite 
julgelt kinos vahele jätta ja oodata, millal see teles 
näitamisele tuleb. On sellelgi oma publik, kellele 
kangesti meeldib, kuid mina nende sekka ei kuu-
lu.

„Hämmastav Maurice“ on hea film vaatamiseks 
täiskasvanuile ja kooliealistele lastele, pigem isegi 
juba põhikoolile, kindlasti mitte päris väikestele 
lasteaiatitadele. Seal on mõnevõrra palju selliseid 
stseene, mis päris pisikesi pelutada võivad. Lisaks 
sellele on ka loo jutustamislaad pigem juba vähe-
malt kümme kevadet näinud inimesele ja vane-
male, mitte pisipõnnidele.

Film põhineb hoogsat ulmelist muinasjutufan-
taasiat viljeleva Terry Pratchetti lool „Hämmastav 
Maurice ja tema õpetatud närilised“, mis omakor-
da kuulub Kettamaailma sarja. Lugu kassist nime-
ga Hämmastav Maurice on eesti keeles ilmunud 
2003. aastal kirjastuselt Varrak. Kettamaailma 
sarja kuulub kokku 41 romaani, meie seekordse 

peakangelase lugu ilmus inglise keeles 2001. aas-
tal ja oli sarja 28. romaan, kuid lastele suunatud 
Kettamaailma lugude seast oli see esimene laste-
kas.

Filmi peategelasteks on kõuts Maurice, tema 
sõbrad Nähtamatu Ülikooli rotid ja vilepilli pu-
huv poiss Keith. Hiljem liitub nendega ka raama-
tukoist tüdruk Emilia. Esialgu teenivad Maurice 
ja Keith leiba sellega, et petavad ära külakeste 
inimesi, vabastades neid justkui hirmus kurjadest 
katkukülvavatest rottidest, kelle rolli etendavad 
muidugi hoopis nende sõpradeks olevad rotid. 
Elu on lill, nagu öeldakse... Kuni ühel koledal või 
siis ilusal päeval otsustab seltskond minna uude 
linna oma leivanumbrit etendama, kuid selles lin-
nas on juba ees oma rotibande. Nemad enam nii 
nunnud ja sõbralikud ei ole.

Linnas on täiesti tavalistest rottidest moodus-
tunud rotikuningas, kes linnaelanike seas hirmu 
külvab, nähes välja nagu hernehirmutis, ja pakub 
kahe kaabakast inimnäru abil teenust rottidest 
vabanemiseks. Tegelikult aga tegeleb rotikunin-
gas toidu varastamisega, nii et kogu linna räsib 
räige näljahäda. Nüüd sellest hirmsast monstru-
mist rotikuningast tulebki lahti saada. Lapsed lä-
hevad metsa, et leida päris vilepill, mille abil saaks 
rotte eemale meelitada. Kuid oh häda, kohale 
jõudes selgub, et tegelikult selle pilliga meelitati 
eemale hoopis lapsi ja need lapsed aeti kõik ahju 
ning need päris algsed õiged muinasjutud nagu 
vanarahvas neid rääkis, olid ikka päris ja üliväga 
hirmsad.

Julgen kinnitada, et see vastab tõele, sest lapse-
põlves sain isegi mõnestki muinasjutust unehäi-
red ja kui nüüd vaatan neid muinaslugusid, mida 
mu lapsele raamatutes serveeritakse, siis need on 

nii ära nuditud, et ei teagi, kas naerda või nutta.
Igal juhul – filmis on palju tagaajamist, on 

hirmsaid kohti, on sõprust ja armastust, tant-
su-laulunumber on vaid alguses (minu jaoks 
vähe, kellelegi teisele ehk nii just meeldib) ja lõ-
puks on muidugi ka õnnelik lõpp. Vahepeal aga 
saab vaataja nii mõndagi harivat teada loo struk-
tuuri (kirjandusteooria lihtsustatud variant) koh-
ta, kui Emilia poetab tarkuseteri selle osas, mis on 
raamjutustus või kuidas peaks kulgema pingelan-
gused ja tõusud.

Ka selle filmi kohta on vastakaid arvamusi, eel-
kõige ongi näritud just selle osa kallal, mis puu-
dutab harivaid fakte. Mõnele inimesele mõjuvad 
need vahemärkused liigse targutamisena, minu 
meelest see võis nii küll tunduda päris filmi algu-
ses, kuid edaspidi on tegelane kenasti filmi sisse 
põimitud ja see ongi tema olemus, mitte ta ei tä-
nita kuidagi kõrvalseisjana.

Lugu ei ole tavaline Disney-stiilis animatsioon, 
siin on veidi enam sügavust ja ehk ka süngust. 
Mulle meeldis, et rotid olid päris rotilikud, mitte 
liigselt inimesesarnaseks vormitud, samuti oli ka 
kass siiski kass. Eriti nunnu oli muidugi see koht 
filmi lõpu osas, kus kass endast tõelise kiskja välja 
lasi, aga jällegi, väikeste laste jaoks võib see hir-
mutavana mõjuda.

Minu soovitus on, et minge kindlasti vaatama 
koos perega, ärge lapsi päris üksi seda vaatama 
saatke. Lugu kulgeb tempokalt, otsene komöödia 
see just ei ole, aga seiklust on rohkesti ja natuke 
nalja saab ikka ka. Targemaks saab kindlasti ja ju-
tuainet, et filmi üle arutada on selles loos samuti. 
Mõnus nädalavahetuse meelelahutus nii noorele 
kui vanale.

ARVUSTUS

Foto: pressimaterjalid 
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Rakvere Eragümnaasiumi saalis Tasuta!

muusika-
tunnid
Rakveres
26. jaanuar –
erinevad erialad

Järgmised kontserdid:
9. veebruar, 23. märts ja 6. aprill.

Esinevad
MUBA õpilased ja õpetajad.



Kuulutaja reede, 20. jaanuar 202316 REKLAAM

• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID,
KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

20. ja 27. jaanuar

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid
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KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST
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