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HELISTA!

„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“  ja
tuulepidavaks TERMOVAHUGA.

Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.

LK 3 LK 5TAPAL TOSTAB PEAD UUS VOIM TÖÖPAKKUMISED

MAKO ABI OÜ
KODUHOOLDUSTEENUST

Olles olukorras, kus Teie lähedane ei saa enam hakkama ilma
kõrvalise abita ning lähedased elavad kaugel või on hõivatud
töö ja perega selliselt, et ei olda võimelised osutama vajalikku
abi ja hooldust oma memmele ja taadile, siis pakub

andes neile võimaluse olla edasi oma koduses ja
harjumuspärases keskkonnas, pakkudes teenust
kodumajapidamise korrastamisel, isikuabi,
abi saatmisel, poes sisseostude tegemisel.
Aitame Teie eakatel pikemalt toime tulla
igapäevaeluga, andes rohkem vabadust lähedastele.

Teenust osutame vastavalt kliendi soovile, kas tunnipõhiselt või
E-R 8 tundi päevas, Lääne-Virumaal. Hea alternatiiv hooldekodule!

Selleks, et saaksime osutada just Teile vajalikku abi, saatke kiri info@makoabi.ee
või helistage E-R 9.00 – 16.00, tel. 56999436. Asume Lääne-Virumaal, Tapal.
Koduleht www.makoabi.ee. Teenus ja hind kujunevad vastavalt Teie soovitud
vajadustele ja omavahelistele kokkulepetele.
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Lääne-Viru Omavalit-
suste Liit korraldas kol-
mapäeval Rakvere Ame-
tikoolis hariduse päeva. 
Sinna olid kutsutud 
maakonna koolide ja 
lasteaedade õpetajad, õp-
pejõud, koolijuhid ning 
kõik teised, kes antud 
valdkonna vastu huvi 
tunnevad.

Eliisa Sild

Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liidu tegevdirektor Sven Hõ-
bemägi märkis, et hariduse 
päeva on korraldatud umbes 
15 aastat. Üritus kutsuti ellu 
selleks, et enne uut õppeaas-
tat saaks kokku tuua kõik 
maakonna haridusasutuste 
inimesed.

Suur osavõtuarv
Päeva jooksul külastas hari-
duse päeva umbes 300 ini-
mest. „Selline suur osavõ-
tuarv on olnud igal aastal, mis 
on väga positiivne. See arv on 
ka maksimum, mis saali ära 
mahub ning näitab kahjuks 

Ametikoolis toimus hariduse päev

seda, et maakonnas ei ole 
head kohta, kus selliseid suuri 
seminare pidada,“ leidis Hõ-
bemägi asjal nii häid kui ka 
halbu külgi.

Päevakavas oli uute õpeta-
jate ja koolijuhtide tervitami-
ne, keda oli kümmekond. 
„Me tunnustasime neid noori 
õpetajaid ja tugispetsialiste, 
kes on sellel aastal lõpetanud 
kõrgkooli või asunud esma-
kordselt tööle meie maakon-
na haridusasutustes,“ sõnas 
VIROLi tegevdirektor.

Koos kolleegidega said ko-
halviibijad arutada olulistel 
haridusteemadel, kuulata et-
tekandeid ning panna paika 
tulevase õppeaasta plaanid. 

Hariduse päeva raames toi-
musid ka mitmed maakonna 
aineühenduste koosolekud.

Ettekanded
„Me oleme igal aastal püüd-
nud päevakavasse valida ak-
tuaalseid haridusteemasid – 
tavaliselt on üheks peamiseks 
olnud eelkõige õpimotivat-
sioon. Nendel teemadel an-
nab palju erinevaid ettekan-
deid teha,“ rääkis Hõbemägi.

Sellel aastal oli kaks pea-
ettekandjat – Grete Arro, kes 
on Tallinna Ülikooli Hari-
dusteaduste instituudi lektor, 
ja Marko Matvere, kes on 
tuntud muusik ja lavastaja. 
Arro rääkis teemal „Õpimoti-

vatsiooni olemus“ ja Matvere 
esines ettekandega „Tähele-
panekuid haridusest tähele-
panuhäirega õpilase vaate-
vinklist“.

Pärast ettekandeid toimu-
sid teematoad. „Me oleme 
proovinud teemagrupid jao-
tada nii, et igal haridusvald-
konna inimesel oleks midagi 
kõrva taha panna ja hiljem 
edasi jagada,“ tutvustas Hõbe-
mägi teematubasid.

Korraldaja meelest annab 
seesugune üritus haridusini-
mestele positiivseid emot-
sioone, millega algavale õp-
peaastale vastu minna. „Või-
malik on näha kolleege, keda 
pole ammu kohatud, ja rääki-
da näiteks teemal, mida koos 
aineühenduses ette võtta,“ 
lausus Hõbemägi.

Õpetajad hariduse päeval.
Foto: Jaak Jalakas

Muudatused Rakvere linnaliinide 
sõidugraafi kus 1. septembril
Seoses laupäeval, 1. septembril Rakvere linnas toimuva va-
nasõidukite paraadiga sõidavad linnaliinid lühendatud graa-
fiku alusel. Päeva viimased väljumised on:
• liinil nr 1 kell 14.00 algusega Näpilt (ära jäävad väljumised 
14.30 Piiralt ja 15.00 Näpilt);
• liinil nr 3 kell 14.00 algusega Tõrmast Lilleoru tn suunas 
(ära jäävad väljumised 14.30 ning 15.30 Tõrmast Tammiku 
tn suunas ja 15.00 Tõrmast Lilleoru tn suunas);
• liinil nr 5 kell 14.00 algusega Rägavere teelt (ära jäävad 
väljumised 14.30 ning 15.30 Põhjakeskusest ja 15.00 Räga-
vere teelt).

Selgusid aasta õpetaja nominendid
Kolmapäeval kuulutas haridus- ja teadusminister Mailis 
Reps Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul toimunud hari-
dusjuhtide vastuvõtul välja Aasta Õpetaja 2018 nominen-
did, kelle hulgas on ka kaks Lääne-Virumaa inimest.

Meie maakonnast on aasta klassijuhataja nominendiks Ju-
lia Mägi Rakvere Gümnaasiumist ning aasta klassiõpetaja 
tiitlile kandideerib Malle Mager Vinni-Paljusti Gümnaasiu-
mist.

Esmakordselt ajaloos tunnustatakse galaüritusel „Eesti-
maa õpib ja tänab” haridustöötajaid kokku enam kui 155 
000 euroga. Vabariigi Valitsuse korraldusega antakse alates 
tänavusest aastast igal aastal välja üks riiklik elutööpreemia 
ja kuni üheksa aastapreemiat. Riikliku elutööpreemia suu-
rus on 65 000 eurot, aastapreemia on 10 000 eurot.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on õpeta-
jaameti väärtustamine kõige olulisemate tööülesannete pin-
gerea tipus: „Olen väga rõõmus, et oleme jõudnud lõpuks 
selleni, et riiklike preemiate saajate hulgas on nüüd ka ühe 
kõige tähtsama töö tegijad – õpetajad. Julgustan noori, kel-
lel karjäärivalik alles ees, ja ka vanemaid, kes soovivad kar-
jääripööret ette võtta, õpetajaks hakkama. See on valik, mil-
lega ei saa eksida, sest nagu ütleb ka Haridus- ja Teadusmi-
nisteeriumi juhtmõte: õnneks on vaja õppida.“

Kuulutaja

Tänavusel teadmistepäe-
val algab Rakvere linnas 
õppetöö kaheksas koolis, 
millest linna hallatavaid 
koole on neli. Ligi 200 
õppurile on see esimene 
koolipäev.

Marko Torm, 
Rakvere linnapea:
„Haridus ja sel-
le omanda-
mine mei-
le tava-
pärasel 
moel on 
tegelik-
kuses 
suur õnn ja 
privileeg. 
Õpime ikka ise- enda 
jaoks ja oma elu õnneliku-
maks elamiseks. Soovin kõi-
kidele koolijütsidele, emme-
dele-issidele, vanaemade-

le-vanaisadele ja loomulikult 
kooliperele säravat silma, uut 
indu ja sõbralikkust. Hoiame 
kokku ja õpime tuhina ning 
rõõmuga. Toredat uut õppe-
aastat kõigile.“

Mihkel Juhkami, 
Rakvere linnavolikogu 
esimees:
„Looduse 
poolt 
kaasa 
antud 
uudis-
himu 
on see, 
mis meid 
küsima pa-
neb. Tere tule- mast 
kooli! Siin osatakse ja tahe-
takse sind õpetada vastuseid 
leidma. Rakveres, kindlasti.“

Triin Varek, 
abilinnapea:
„Sajandi suvi oma imeliste il-

madega hak-
kab sügi-
sesse 
sõudma 
ja koo-
lid alus-
tavad 
õppetöö-
ga. Loo-
dan, et kõigi 
suvepuhkus oli suurepärane, 
oli võimalik pere ja sõpradega 
aega veeta; et jagus sportlikke 
laagreid ja muid mõnusaid 
koosolemise hetki. Tore, kui 
ka õppetöö kõrvalt jääb aega 
lemmiktegevusteks.

Teadmised on tuleviku ehi-
tamise üks olulisemaid alus-
talasid. Ärge võtke õppimist 
kui tüütut kohustust, vaid kui 
võimalust oma elu tänu tead-
mistele ja tarkadele valikutele 
ise kujundada. Innustuge, 
avastage ja inspireerige üks-
teist.

Rohkem sõbralikkust kaas-

teeliste suhtes ja aidake ikka 
abivajajaid oma teel. Lasteva-
nematele ka tugepakkuvat 
suhtumist, kuulake oma lapsi 
ning leidke ühistegevusteks 
aega. Õigel hetkel öeldud heal 
sõnal on kulla hind. Soovin 
kõigile, nii õpilastele, õpeta-
jatele kui ka lastevanematele 
head uue kooliaasta algust!“

Neeme-Jaak 
Paap,
 abilin-
napea:
„Head 
õppu-
rid! See 
on hetkel 
parim in-
vesteering, 
mida te teete oma tuleviku 
jaoks – hoolas õppimine! Et 
asjad tasakaalus oleks, siis är-
ge unustage pingsa õppimise 
kõrval oma tegevustes aega 
ka spordile. Usinat õppimist!“

Rakvere linnajuhtide kooliaasta alguse tervitus
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RAKVERE
LINNAVALITSUS 
ANNAB TEADA,
et „Rakvere linna ühis-
veevärgi – ja kanalisat-
siooni arendamise kava 
aastateks 2018-2030“
eelnõu avalik 
tutvustamine toimub 

6. SEPTEMBRIL 2018

Rakvere linnavalitsuse 
hoones Lai 20, I korrusel 
ruumis nr 112 
algusega
kell 15.30.
Eelnevalt on 
võimalik eelnõu-
ga tutvuda Rakvere 
linna koduleheküljel 

http://rakvere.kovtp.ee/et/lin-
na-uhisveevargi-ja-kanalisat-
siooni-arengukava
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MUST KROONIKA

KEHALINE 
VÄÄRKOHTLEMINE
28. augustil teatati, et Rakve-
re linnas Lennuki tänaval 
löödi 63aastast meest. Politsei 
pidas kahtlustatavana kinni 
47aastase mehe.

LEITI MÜRSK
27. augustil tehti kahjutuks 
Rakverest tee ehituse käigus 
leitud 88millimeetrine mürsk.

LIIKLUSÕNNETUS
26. augustil kell 13.50 ajal toi-
mus liiklusõnnetus Tapa lin-
nas Taara pst 15 juures, kus 
sõiduauto Opel Astra, mida 
juhtis 74aastane mees, maja 
hoovist välja tagurdades sõitis 
otsa vasakult lähenenud 
60aastasele jalgratturile. Nai-
ne toimetati Rakvere haiglas-
se.

Möödunud nädalal pan-
di pidulikult nurgakivi 
Rakvere tervisekeskuse-
le, mis peaks valmima 
järgmise aasta augustis.

Liisi Kanna

Rakvere linnavolikogu esi-
mees Mihkel Juhkami, kes es-
matasandi tervisekeskuse 
projekti alustamisel veel lin-
napea ametis oli, kirjeldas 
tseremooniaeelses sõnavõtus 
hoone asukoha valikut.

„Linnale meeldis väga pikka 
aega idee, et selle projekti 
raames saaks korda teha poli-
kliinikumaja, mille üks ots on 
ajalooline saksa gümnaasium 
ja teine ots nõukogude ajal 
juurde ehitatud,“ meenutas 
Juhkami.

„Aga tervisekeskuste raja-
mise turul oli paari aasta eest 
väga kõva konkurents ja lii-

kusid kuuldused, et igast 
maakonnast saab rahastuse 
üks, äärmisel juhul kaks ob-
jekti ning Lääne-Virumaal oli 
tahtjaid vähemalt neli. Nii ei 
saanud me naabervaldade ja 
maakonna teiste valdade juh-
tidega kaubale, mis tingimus-
tel nad oleks nõus oma osalu-
sest seal majas loobuma,“ jät-
kas ta.

Otsustati otsida uus koht 
ning sobivaks osutus poliklii-
niku ja sotsiaalkeskuse vahe-
line krunt aadressil Vilde 2a. 
„Mulle tundub, et see asukoht 
rahuldab kõiki osapooli – pii-
savalt lähedal, et jala tulla, ja 
piisavalt platsi, kuhu auto jät-
ta,“ oli Juhkami valikuga ra-
hul.

Nurgakivi asetamise puhul 
oli tervitus saadetud ka Ra-
handusministeeriumi poolt. 
Selles toodi esile, et nurgakivi 
ei ole küll konstruktsiooni 
mõttes vajalik, aga moraalselt 

oluline.
„Nurgakivi panek on tradit-

sioon ja rituaalne toiming, 
mida harrastasid juba meie 
esiisad, olles kui hoone visiit-
kaart ja tagamaks head õnne. 
Nurgakivi ei saa küll tagada, 
et ehitusel ja hiljem hoone 
kasutamisel kõik laabuks, küll 
aga saab seda tagada tugev 
meeskond,“ seisis tervitussõ-
nades, millele oli alla kirjuta-
nud Rahandusministeeriumi 
välisvahendite rakendamise 
osakonna juhataja Urmo Me-
rila.

Koostöö tähtsust toonitas 
ka OÜ Revin Grupp juhataja 
Kristjan Madisson: „Hea hoo-
ne valmimiseks on vaja tuge-
vat meeskonda. Sinna kuulu-
vad tellija, ehitaja, arhitekt ja 
järelvalvaja – kui see tiim 
töötab hästi, siis tuleb väga 
hea maja.“

Rakvere tervisekeskus sai nurgakivi

Tapa vallavolikogus esi-
tati avaldus volikogu 
esimehe Toomas Uude-
bergi umbusaldamise al-
gatamiseks. Käimas on 
ka kõnelused uue koalit-
siooni moodustamiseks.

Liisi Kanna

Tapa vallavolikogus käärib 
juba pikemat aega. Valimiste 
järgselt moodustasid sealse 
koalitsiooni volikogusse 10 
kohta saanud valimisliit Val-
gejõgi ja nelja mandaadiga 
Reformierakond. Viimane 
lahkus koalitsioonist juuli al-
guses, misjärel alustati kõne-
lusi uue võimuliidu loomi-
seks valimistel viis mandaati 
saanud Keskerakonna ja voli-
kogus nelja kohta omava vali-
misliiduga Koostöö.

Esimene katse Uudebergi 
umbusaldamiseks tehti 11. 
juulil, mil see napilt läbi kuk-
kus. Siis oli kohal 20 saadikut, 
kellest 11 hääletas umbusal-
damise poolt, vaja läinuks aga 
12 häält ehk enamust. Vastu 
hääletas teiste hulgas üks re-
formierakonna liige.

Kolmapäevasel Tapa valla-
volikogu istungil luges kesk-
erakondlane Maksim Butšen-
kov ette taas Toomas Uude-
bergile umbusaldamise alga-

Tapal tõstab pead uus võim

Tapa vallavolikogu 23 liikmest kirjutas 12 alla volikogu esimehe Toomas Uudebergi (laua otsas) umbusaldami-
se algatamise avaldusele.

Foto: Liisi Kanna

tamise avaldus, millele oli 23 
volikoguliikmest alla kirjuta-
nud 12 – 5 keskerakondlast, 4 
valimisliit Koostöö liiget ja 3 
reformierakondlast.

Uudebergi soovitakse 
umbusaldada nii volikogu kui 
eelarve- ja arengukomisjoni 
esimehena. Avalduse teksti 
kohaselt iseloomustab Too-
mas Uudebergi suutmatus te-
ha koostööd volikogu erine-
vate osapoolte vahel ning ta 
on kaotanud usalduse Tapa 
vallavolikogu liikmete seas.

„Nagu avalduses kirjas, 
praegune vallavolikogu esi-
mees on kaotanud usalduse 
enamuse vallavolikogu liik-
mete hulgas. Nad ei usalda 

talle enam sellise väärt ameti 
pidamist,“ lausus avalduse et-
telugeja hilisemas kommen-
taaris.

Butšenkov kinnitas, et uue 
koalitsiooni läbirääkimised 
lähevad sujuvalt. „Leping on 
peaaegu valmis ning loodame 
lähipäevade jooksul selle all-
kirjastada,“ lausus ta, jättes 
hetkel veel nimetamata uue 
vallavanema kandidaadi ni-
me.

Häälte arvu poolest oleks 
võimalik ka näiteks kahe vali-
misliidu vaheline koalitsioon. 
Alar Teras, valimisliidu 
Koostöö esindaja, kinnitas, et 
teistsuguseid kombinatsioone 
uue võimuliidu loomiseks 

kõne all ei olnud. Umbusal-
damise algatamise avalduse 
osas märkis Teras: „Leidsime, 
et volikogu esimehe töös on 
vajakajäämisi.“

„Eks see on selline poliitili-
ne mäng. Kellegi isiklikud 
ambitsioonid – see ei ole valla 
asja ajamine!“ vastas Toomas 
Uudeberg hindamaks avaldu-
se põhjendatust. „Mina püüan 
oma tööd teha valla seisuko-
halt lähtuvalt, mitte mingite 
muude eesmärkide nimel. Ma 
tahan siin sirge seljaga edasi 
elada ja olen selle heaks tei-
nud kõik, mida olen pidanud 
vajalikuks ja osanud.“

Järgmise istungi aeg
Keeruliste suhete kohta 
volinike laua taga annab 
tunnistust juba see, et ai-
nuüksi päevakorra kinnita-
mine tekitas pooletunnise 
vaidluse. Umbusaldusaval-
dusele allakirjutanud soo-
visid päevakorrapunktide 
järjekorda muuta ning lisa-
da esimeseks punktiks 
juurde uue istungi aja mää-
ramise – põhjusena toodi, 
et olulisemad teemad oleks 
eespool.

Volikogu esimehe hin-
nangul ei olnud aga uue 
punkti lisamine õiguspära-
ne. Edasi sooviti tõsta esi-
meseks muidu päevakavas 
viimaseks olev infopunt – 
see omakorda tekitas küsi-
muse, kas info all saab hää-
letust läbi viia. Kaasati is-
tungit jälgimas olnud juris-
ti hinnang. Asi päädis sel-
lega, et esmalt viidi läbi 
hääletus, kas infopunkti all 
hakatakse järgmist istungi-
aega hääletama ning seejä-
rel toimus hääletus järgmi-
se istungi aja üle. Tavapä-
rase praktika kohaselt lepi-
takse istungi lõpus uus 
kohtumisaeg kokku.

Tapa vallavolikogu era-
korraline istung umbusal-
dushääletuseks peaks toi-
muma 10. septembril.

Nurgakivi tseremooniast võtsid osa nii linna esin-
dajad, arhitektid, ehitajad kui perearstid.

Foto: Liisi Kanna

Vinni vallas 
avati kergliiklustee
Vinni vallas Viru-Jaagupis 
avati eile ühissõiduga Kaku-
mäe – Viru-Jaagupi kergliik-
lustee. Uus teelõik pikendab 
olemasolevat Tõrma-Pajus-
ti-Kakumäe kergliiklusteed 
nelja kilomeetri võrra.

Kergliiklustee rajati Euroo-
pa Regionaalarengu Fondi 
toel, 15 protsenti maksumu-
sest panustas Vinni vald oma 
eelarvest. Tööd teostas AS 
Tariston, omanikujärelvalvet 
OÜ Esprii.

Kuulutaja

WWW.HCGYM.EU
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• Alates septembrist alustame 
taas vene keele kursustega. Või-
malik on valida erinevate kee-
lerühmade kui ka -tasemete va-
hel. Kui sa oled huvitatud heast 
keeleoskusest, vaata veebilehte 
www.apkeelekursus.eu ja regist-
reeru, sest julge suhtlemine viib 
eesmärkide täitumiseni!

• Kutsume teid hispaania 
keele kursustele neljapäeva 
õhtuti Rakvere Kultuurikes-
kuses. Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com 

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus 20 tundi algajatele ja taas- 
alustajatele Tsentrumis Koidula 1. 
Alates E 17.09, T 18.09 ja N 20.09 
kella 18-19.30. Kursuse hind 60 €, 
sisaldab õppematerjale. Registree-
rimine tel 5566 1419

Lugeja küsib: Tööandja vahetas tööl mõni aeg tagasi 
kemikaalid välja, uute kemikaalidega töötamisel tun-
nen aga kätel kerget nahaärritust. Kuidas aru saada, 
kas need kemikaalid on ohtlikud või mitte ning kas 
see nahaärritus võib olla kemikaalidega seotud?

Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna 
konsultant Mari-Liis Ivask.

Kemikaalide puhul saab esmast infot kemikaali pakendilt, 
kus on kirjeldatud lühidalt nende kasutamisega seonduv 
ning ohtlike kemikaalide puhul on pakendil olemas ka ohu-
märgid (valge tausta ja punase äärisega ohumärk). Kui töö-
keskkonnas kasutatav kemikaal ei ole originaalpakendis, siis 
tuleks küsida tööandjalt selle originaalpakendit näha.

Kui tegemist on ohtliku kemikaaliga, st märgistatud vas-
tava ohumärgiga, siis peab kemikaalil olema ka ohutuskaart. 
Eestikeelse ohutuskaardi peab tööandja saama tasuta kemi-
kaali tootjalt või tarnijalt.

Ohutuskaardil on näiteks välja toodud, millised on konk-
reetse kemikaaliga töötamise terviseriskid ja milliseid isiku-
kaitsevahendeid tuleb kasutada, samuti esmaabimeetmed. 
Kemikaali ohutuskaardid peaksid töökeskkonnas asuma 
kokkulepitud ja kergesti leitavas asukohas, et need oleksid 
kõigile kiirelt kättesaadavad.

Kui töötaja puutub oma töös kokku ohtlike kemikaalide-
ga, peab tööandja viima töötajale läbi juhendamise, mille 
käigus räägitakse nii kemikaalide kasutusest kui ohutus-
kaardi põhiselt ohutusalasest infost.

Juhendamine on ka siis vajalik, kui kasutatavad kemikaa-
lid muutuvad, seda ka juhul, kui kasutusele võetakse uued 
nn sama tüüpi kemikaalid. Näiteks kui üks puhastusvahend 
vahetatakse teise vastu – kemikaalide eesmärk võib olla küll 
sama, kuid nende koostis, omadused ja terviseriskid võivad 
olla väga erinevad.

Konkreetsel juhul tuleks pöörduda töötajal tööandja poo-
le, küsida juhendamist seoses uute kemikaalidega, et saada 
infot võimalike ohtude ja isikukaitsevahendite kohta, sh 
tutvuda kemikaali ohutuskaardiga. Kui kemikaal on näiteks 
nahka ärritava toimega või sellega töötamisel kasutatakse 
mittesobivaid kaitsekindaid, võib nahaärritus olla seotud 
kemikaalide vahetusega.

Lugeja küsib: Peagi on lehtede langemise aeg ja ostsi-
me territooriumi hooldamiseks lehepuhuri. Kas selle-
ga töötamisel peab kasutama isikukaitsevahendeid?

Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna 
konsultant Rein Reisberg.

Lehepuhuri tavapäraseim kasutusviis on teede ja haljasalade 
korrastamine ning puulehtede hunnikutesse kogumine. Sel-
le käigus puhutakse maapinnalt lahti nii lehed, okkad, liiv, 
kivikesed kui ka sinna visatud väiksem prügi ning need või-
vad sattuda töötajale silma.

Seetõttu on lehepuhuriga töötamisel kaitseprillide kasuta-
mine kohustuslik. Kaitseprillid kaitsevad silmi ka siis, kui 
seina või aia lähedal töötamisel lendab puhuriga eemale 
suunatud kivike rikošetiga tagasi.

Kuulmise kaitsmisele tasub samuti tähelepanu pöörata. 
Kindlasti on vaja kasutada kõrvaklappe või -troppe bensii-
nimootoriga lehepuhuriga töötamisel. Ehkki elektriliste le-
hepuhurite müratase on madalam ja üldjuhul ei ületa 85 
dB(A), peab ka nende kasutamisel tööandja võimaldama isi-
kukaitsevahendite kasutamise.

Lubamatu on müra summutavate kõrvaklappide 
või -troppide asemel kasutada klappe, mille abil kuulata 
muusikat. Need ei kaitse kuulmist müra eest ja ei võimalda 
kuulda ümbruses toimuvat, näiteks lähenevat autot.

Tolmumaski kasutamine on soovitatav, eriti neil, kellel 
tekib kergesti tolmuärritus. Oluline on mõelda ka tööriietu-
sele. Kuna töötamine on tolmuses keskkonnas, siis on asja-
kohane kanda riideid, mis katavad ülakeha, käsivarsi ja jal-
gu.

Lehtede eemale puhumiseks kasutatava õhu imeb lehepu-
hur sisse ava kaudu, kus õhu liikumise kiirus on suur. See-
tõttu ei tohi kanda kehast eemale hoidvaid riideid ega eh-
teid, sest need võidakse õhuvõtuavasse imeda. Samuti tuleb 
vältida pikkade juuste sattumist õhuvõtuavade lähedusse.

Tööjalatsitena on õige kasutada kinniseid libisemist takis-
tava tallaga jalatseid. Eriti olulised on need just kallakutega 
maastikul. Liiklusega kohtades on enda märgatavaks tege-
miseks õige kanda ka helkurvesti.

Iga päev kohtuvad töö-
tukassa karjäärinõusta-
jad ja konsultandid 
kümnete inimestega, et 
aidata neil leida endale 
sobiv töökoht. Allpool 
toon teieni mõned lood, 
mis meie töötajatele 
meelde on jäänud.

Lauri Kool,
Töötukassa 

kommunikatsiooni 
peaspetsialist

Juuli lõpus oli töötukassas 
töötuna registreeritud 29 992 
inimest. Töötukassa abiga 
asus juulikuus tööle või alus-
tas ettevõtlusega üle 3 300 
inimese.

Töö leidmine on tihti pikk 
protsess, sest kuigi täna on 
tööturul töökäte puudus, tu-
leb igal inimesel leida töö, mis 
sobib talle, tööandjale ning 
arvestab inimese soovide ja 
võimetega.

Mardi (inimeste nimed on 
artiklis muudetud) lugu on 
pikk, algas veebruaris aastal 
2012, kui 45aastane Mart tuli 
esimest korda töötukassasse. 
Enne seda oli ta 15 aastat töö-
tanud tislerina. Probleemi-
deks uue töö leidmisel kuju-
nesid kehv arvutioskus, ter-
visehädad ja alkoholiproblee-
mid.

Tänaseks on Mart saanud 
arvutikoolitusi ja praktika 
käigus omandas ta arvuti teel 
juhitava CNC-pingiga tööta-
miseks vajalikud oskused. 
Kõige suuremaks läbimur-
deks uue töö leidmisel oli aga 
sõltuvusnõustamine ja lähe-
dastega leppimine. Uue töö-
koha sai ta oma perekonna-
liikmete loodud ettevõttes.

20aastane Karin pöördus 
töötukassasse 2016. aasta ok-
toobris, lootes kiiresti Soome 
tööle minna. Vestluse ajal sel-
gus, et neiu teel on väga suu-
red takistused, nagu elukoha, 
töö- ja keeleoskuse puudumi-
ne. Samas lihttöid oli pakkuda 
kohe ja kodukoha läheduses.

Karinile pandi kokku seits-
mest erinevast tööturumeet-
mest koosnev pakett. Kor-
rektse CV vormistamiseks 
osales Karin tööotsingu töö-
tubades ja käis karjäärinõus-
taja sessioonidel, katsetas 
noorte tööklubis. Konkurent-
sieeliseid toetasid tööpraktika 
ja individuaalsed lahendused 
ning noortegarantii.

Kandideerimised ei andnud 
positiivset tulemust. Tekkis 
motivatsiooni langus ja kadus 
julgus tööandjatega suhelda. 
Juhtumikorraldaja leidis, et 
Karin vajab abi tööotsingute 
toetamise ja motiveerimise 
näol, sobiva töö otsimisel 
ning julgustamist tööandjaga 
suhtlemisel. Selleks võeti appi 
individuaalne töölerakenda-
mise tugiisik.

Karin oli rahul, et keegi pa-
kub talle tööotsingutel suure-
mat tuge. Asjad hakkasid are-
nema, kuni järjekordse töö-

Millised on töötukassa klientide lood?

andjaga jõuti vestluseni. Väi-
keettevõtja leidis, et Karinist 
võib asja saada, kui ta oleks 
valmis praktika käigus oskusi 
omandama. Kuuajalise töö-
praktikaga jäi Karin ise rahu-
le.

53aastane Luca tuli töötuna 
arvele 2014. aasta oktoobris. 
Luca on pärit Lõuna-Euroo-
past ja ei räägi eesti keelt. 
Eestis oli tal töökogemus 
mööblitööstuses värvijana. 
Töösuhe lõpetati, kuna Luca 
ei osanud eesti keelt ja kollek-
tiivis oli raske talle tööülesan-
deid selgitada. Luca oli igati 
valmis tööle asuma, kuid ta-
kistuseks tööandjatega kon-
takteerumisel oligi eesti keele 
oskuse puudumine.

Luca saadeti töötukassa 
poolt eesti keele A-1 taseme 
koolitusele, kuid omandatud 
oskustest ei piisanud, sest iga-
päevaselt keelelist praktikat 
polnud. Tema konsultandile 
tuli meelde üks ettevõte Tal-
linnas, mille omanik oli mehe 
rahvuskaaslane. Konsultant 
helistas tööandjale ja rääkis 
olukorrast ning küsis, kas too 
ei tahaks Lucat tööle võtta.

Tööandja oskas rääkida 
eesti keelt ja ütles, et on nõus 
ning lisas, et Lucal oleks nii 
võimalik ka eesti keelt prakti-
seerida. Tööandjaga sõlmiti 
palgatoetuse leping ja klient 
asus tööle möödunud aasta 

augustis.
Tiina tuli töötukassas töö-

tuna arvele 2014. aasta juunis, 
kui ta oli 22 aastane. Ta oli 
kaks aastat enne töötuna ar-
vele võtmist lõpetanud kesk-
kooli ja tegeles lapse kasvata-
misega. Töötukassase pöör-
dudes teadis ta väga kindlalt, 
mida soovib teha ja missugu-
sena näeb enda tulevikku. 
Tema soov oli õppida juuksu-
riks.

Tiina arutas koolitusvõi-
malusi konsultandi ja karjää-
rinõustajaga ning kui 2014. 
aasta sügisel laps lasteaeda 
läks, sai ta alustada õppimist 
Tallinnas juuksuri koolitusel. 
Pärast seda soovis Tiina osa-
leda veel tööpraktikal, et saa-
da juurde praktilisi oskuseid 
ning enesekindlust.

Pärast praktikat osales nai-
ne lühiajalisel ettevõtluskoo-
litusel, kirjutas äriplaani, te-
geles aktiivselt sobivate ruu-
mide otsimisega. Märtsis 
2017 esitas Tiina uuesti täien-
datud äriplaani, millele sai 
positiivse vastuse. Praeguseks 
tegutseb ta ettevõtjana.

Tänaseks 30aastane Mari 
tuli esimest korda töötuna ar-
vele juba 2006. aastal, olles 
sellel ajal 18aastane. 12 aasta 
jooksul on ta suurema osa 
ajast olnud töötuna registree-
ritud. Nende aastate jooksul 
on ta osalenud erinevatel tee-

nustel, läbinud abikoka kooli-
tuse, osalenud tööharjutusel, 
käinud võlanõustamisel ning 
erinevaid teemasid arutanud 
karjäärinõustajaga.

Viimastel aastatel on töötu-
na arvelolekud lõppenud mit-
mel korral omal soovil ja seda 
eelkõige selle tõttu, et tal ei 
olnud enam motivatsiooni 
otsida tööd ning valmisolekut 
osaleda teenustel.

Selle aasta kevadel muutus 
Maris midagi – ta hakkas 
taaskord aktiivselt tööd otsi-
ma ja kandideerima. Mari lei-
dis tööandja, kelle juurde ta 
väga tahtis tööle asuda. Juh-
tumikorraldajad toetasid te-
ma teekonda läbi aastate ning 
ka sellel korral suhtles töötu-
kassa tööandjaga ning lõpuks 
jõuti proovipäevani.

Proovipäev läks hästi ning 
Maril oli võimalus saada töö. 
Töötukassa sai siinkohal toe-
tada noorte palgatoetusega, 
mis julgustas tööandjat Mari-
le võimaluse andma ning tä-
naseks on ta töötanud juba 
täpselt pool aastat.

Töötukassa esindus Rakveres.
Foto: Liisi Kanna
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PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?
Sisesta nüüd kuulutus

kuulutused.kuulutaja.ee

Rakvere Motopood 
pakub tööd 

tehnika huvilisele 
meesterahvale, 

sobib ka pensionär. 
Huvilistel helistada 

tel 5648 6638

Sirje Ilutuba otsib 
naistejuuksurit, 

maniküür/
küünetehnikut.

Lai 3 A (Piibeleht)
Tel 5897 9293

Ehitusettevõte otsib oma 
töökasse kollektiivi uusi 
OSKAJAID TÖÖMEHI
SOOME objektidele. 
Erinevad objektid ja 

erinevad tööd. 
Pakkuda nii

sise-/välistöid. 
Sisetööd: vaheuste 

paigaldamine, vahelagede 
ehitamine jne. 

Välitööd: teede objektidel 
müratõkke aedade 

paigaldamine ja
puusepatööd. 

Töö pikaajaline ja 
palk iga 2 nädala tagant.

Tööturvallisuskaart 
kohustuslik, soome keel tuleb 

kasuks.
Täpsem info: +3725676 2345 

või otsintood@fi nrak.ee

Otsime Tapale 
ehitustöölisi. 
Tel 5343 7995

Viru Halud OÜ 
otsib oma meeskonda 

laotöölist-komplekteerijat.
Info telefonil 

5815 0152 või 
liis@viruhalud.ee

Koduleht: 
www.viruhalud.ee

• Pakun ehitustööd 1-4 me-
hele, katuse- ja üldehitustööd. 
Kasuks tuleb B-kategooria 
juhiload. Töötasu kokkuleppel, 
asjaga kiire! Tel 5894 5734

• Vajan krundi võsast puhastajat 
Kunda linnas (2200 m2). Tel 5800 
3648

• Võhu Juustuvabrik otsib oma 
meeskonda juustu suitsutajat. 
Töö on lihtne ja kergesti õpitav. 
Täpsem info tel 5349 9515

• Aasia restoran Bamboo Garden 
Rakveres võtab tööle kohusetund-
liku nõudepesija-köögi abitööta-
ja. Info tel 5802 8769 või saata CV: 
bamboogarden@hot.ee

• Kadaka Amps otsib oma kollek-
tiivi toredat klienditeenindajat. 
Sobib nii osalise kui ka täistööa-
jaga! Info tel 510 0142

• Traus-RAK Rakveres pagaritöö-
koda otsib pagarit. Tel 5309 0357

• Pansionaat „Kuldne Sügis“ otsib 
hooldajat Rakveres. Info tel 514 
7837

• Vajan kiiresti kodukoristajat üks 
kord nädalas väikse töötasuga. Tel 
554 6490

• Helsinkist 150 km kaugusel 
Toijalas asuv laut otsib oma mees-
konda pikaajalise töösuhte ees-
märgil kohusetundlikku, ausat, 
koostöövõimelist ning mis kõige 
olulisem, töövõimelist naisterah-
vast. Peamiseks tööülesandeks on 
loomade (lehmade) lüpsmine 
ning talitamine. 

Boonuseks on eelnev töökogemus 
lüpsjana. Soovitatav vanus 60+ 
eluaastat. Omalt poolt pakume: 
stabiilset ning motiveerivat töö-
tasu, väljaõpet kohapeal, toetavat 
meeskonda. Lisainfo e-postil: 
toomesilane@online.ee. Tel 5893 
4922

• Pakume tööd lüpsjale ja karja-
kule. Omalt poolt pakume moti-
veerivat töötasu, töö graafi ku alu-
sel, vajadusel pakume elukohta. 
Tel 520 4720

• Seoses töömahu suurene-
misega pakub Makrum OÜ 
pikaajalist tööd KOGEMUSTE-
GA  üldehitajatele Helsinkis, 
nõutav soome keel. Korralik 
palk korralikule mehele, pal-
gamaksmine kaks korda kuus, 
tasu tunnitööna ca 12-15 € /h. 
Sooviavaldus/lisainfo palun 
saata: makrumoy@gmail.com. 
Tel 5622 9106

• Rumner Grupp OÜ vajab 
üldehitajaid. Tel 514 4940

• Rakvere Piimaühistu otsib RAA-
MATUPIDAJAT. Töökuulutuse 
leiab www.rpy.ee

• Duo Takso pakub tööd takso-
juhtidele. Tel 528 2659

• Voyage OÜ pakub tööd bussi-
juhile (töötajate-õpilaste vedu). 
Osaline tööaeg, sobib ka pensio-
närile. Info tel 509 2583

• Otsin tööd B-kategooria auto-
juhina. Tel 5332 0800
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KUHU MINNA

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pilet 2 eurot
31. august lõbusaid tantsuhitte ketrab DJ Alex-S
1. september back to school DJ Ailan Kytt
8. september retro jam DJ Martineero

Rakvere Teater
31. august kl 19.00 Lõikuspeo tantsud Arkna mõisa karja-
laut, Lääne-Virumaa (lav. Eili Neuhaus)

Lääne-Virumaa Afaasia ühingu üritused
11. september kell 14 näojooga, õpetab Margi Loide, Sot-
siaalkeskuses, Vilde tn 2
9. oktoober kell 14 mälutreening, õpetab Anu Joonuks
13. november kell 14 Eesti rahvakombed: mardi- ja kadri-
päev, lektor Lea Lehtmets 
11. detsember kell 14 aastalõpu pidu, külla tuleb jõuluvana
Kontakt ja info: Merike Inno, tel 5381 0931 ja Ülle Avi, tel 
524 5550

Rakvere kultuurisündmused
18. mai–31. august Ly Lestbergi isikunäitus „Risti kasvanud“ 
EELK Rakvere Kolmainu kirikus
23. juuli–31. august Ilmar Mesi loodusfotode näitus Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus
22. august–15. september fotonäitus „Saja lugu“ Rakvere 
Galeriis ja Rakvere Kolmainu kirikus
31. august kell 18 „Hüvasti suvi! Tere kool!“ ja Silberauto 
uunikumide näitus Rakvere Keskväljakul
31. august kell 19 Eesti Interpreetide Liidu kontsert Rakve-
re Muusikakoolis, esinevad Ingely Laiv (oboe) ja Jakob 
Teppo (klaver)
1. september Silberauto vanasõidukite päev Silberauto Rak-
vere esinduse territooriumil
4.–11. september Arvo Pärdi Muusikapäevad Rakveres
6. september kell 9.30 Lääne-Virumaa Sallivuspäev 2018 
Rakvere Linnavalitsuse valges saalis
6. september kell 18 Rumeenia filmiõhtu Rakvere Linnava-
litsuse valges saalis

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
septembrikuu üritused
10. september kell 13 Südamehaigete ühingu teabepäev 
koostöös Maanteeametiga „Sügis liikluses“ Targa Maja saa-
lis nr 114
11. september kell 14 Afaasia ühingu teabepäev „Näojooga“, 
õpetab Margi Loide, Sotsiaalkeskuse ruumis
12. september kell 13 Rakvere LIÜ teabepäev Targa Maja 
saalis nr 114
15. september kell 10 Allergia ja Astma ühingu väljasõit 
Vargamäele, omaosalus 2 eurot
20. september kell 13.30 Diabeedi ja Parkinsoni seltside 
ühisüritus Targa Maja saalis nr 114, loeng „Silmade hooldus 
ja ravi“, lektor dr Sepping
24. september kell 13 Vaegkuuljate ühingu teabepäev Targa 
Maja saalis nr 114, loeng „Kirjutustõlgi teenus“
Tähelepanu! Seoses eriolukorraga, mis meil ootamatult tek-
kis otsib Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda Rakvere 
linnas ligipääsetavaid ruume / ruumi, et oma tööd jätkata!
Palun, kui kellelgi on vastavad ruumid olemas või seisavad 
tühjana, pöörduda tel 5342 9043.
Asjaga on väga kiire!
Info tel 5342 9043

Valge Kepi Päev Rakveres
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda koostöös Eesti Pi-
medate Liiduga korraldavad infopäeva nägemispuudega ini-
mestele.
10. oktoobril kell 11–13 Rakvere Kultuurikeskuses, Kreutz-
valdi tn 2
Kavas:
1. Eesti Pimedate Raamatukogu teenuseid tutvustab ja nä-
gemispuude valdkonna aktuaalseid küsimusi lahkab Eesti 
Pimedate Liidu aseesimees Priit Kasepalu
2. Juhtkoerte kooli ja juhtkoera kasutamist tutvustab Eesti 
Juhtkoerte Kasutajate ühingu liige Marja Haamer
3. MTÜ Jumalalaegas tutvustab ja müüb kohapeal nägemis-
vahendeid
Muusikaline etteaste – Maarja Haamer
Üritus on osalejatele tasuta, vajalik ette registreerida tel 
9043  5342 Helmi Urbalu, või Kerli Tennossaar tel 5380 
8576 (Pimedate Liit)  5.oktoobriks

Rakvere Teatris algas juubeli-
eelne aasta, mis kulgeb uute 
näitlejakombinatsioonide, sü-
vitsiminevate psühholoogilis-
te draamade ja lüüriliste ko-
möödiate tähe all.

79. hooaja ametlik avamine 
toimub 8. septembril Rakvere 
Teatri väikses majas, kus toi-
mub kolmevaatuseline kont-
sert-etendus alapealkirjaga 
„Põrsaid kotis ei müüda”. Õh-
tut alustab uut hooaega tut-
vustav sketšidega kava, seejä-
rel musitseerivad Silja Miks ja 
Imre Õunapuu ning ürituse 
viimases vaatuses saab keeru-
tada jalga kuni südaööni. Õh-
tusele avaüritusele eelneb pe-
repäev teatri suures majas.

Esimesel poolaastal tuuakse 
lavale kaks põhjamaiselt mõ-
nusat lastelugu. Esimene 
neist, Magnus Carlssoni „Põr-
sas Desmond ja sookolli lõks”, 
jätkab juba kevadel alustatud 
proovidega, et olla valmis 12. 
septembri esietenduseks. Tei-
ne lastelavastus, Astrid 
Lindgreni „Pipi peab jõule”, 

Rakvere Teater naasis tööle

jõuab mängukavva detsemb-
ris. Tavapäraselt ootab lapsi 
kingitus ning jõulumaa.

Veel on alustanud hoogsalt 
proovidega Urmas Lennuk, 
kelle käe all saab lavaküpseks 
Lutsust ja Paunvere noortest 
rääkiv lugu „Paunvere poiste 
igavene kevade”, millega ta 
jätkab Eesti kirjanduse loodi-
mist Lennukile ainuomases 
veidi absurdses ja samas eluli-
ses võtmes. Lavastuse esi-
etendus on planeeritud no-
vembrisse.

Hingekuusse jääb veel tei-

negi esietendus, mis seekord 
pole ootamatu armastus töö-
postil, vaid armastus pärast 
tööd ja enne uut aastat. Täna-
päeva vene armastuskomöö-
dia, Nadežda Ptuškina „Kuni 
ta suri“, toob taas külalisena 
Rakvere Teatri lavale Maria 
Klenskaja Eesti Draamateat-
rist.

Novembris alustab proovi-
dega veebruaris esietenduv 
Jean-Paul Sartre`i „Kinnine 
kohus“, mille seab lavale Val-
lo Kirs. Samuti alustab veel 
sel aastal proovidega Janika 

Juhanson, kelle juhtimisel 
tuuakse hooaja teisel poolel 
lavale noortele mõeldud eten-
dus „Verikambi”, kus lisaks 
Rakvere Teatri noortele näit-
lejatele astuvad üles mitmed 
Tartu teatri Must Kast lava-
jõud.

Kevadhooajalt on lisaks oo-
data itaalia temperamenti, 
taani komöödiaklassikat ning 
uusi suveprojekte.

Rakvere Teater jätkab 
Jazzukohvikute, matineede, 
näituste, vestluste ja sarjadega 
„RT vestleb”, „RT esitleb” 
ning „RT KUU KUTSE”. Sa-
muti on oodata uusi ülesastu-
misi teatri näitlejailt eelmisel 
hooajal ellu kutsutud sarja 
„RT muusika” raames.

Selle hooaja esimene välja-
sõit viib Tartusse, kus Eesti 
Teatri festivali Draama raa-
mes etendub lavastus „Puudu-
tada kuud”, mis kuulub 
EV100 teatrisarja „Sajandi lu-
gu“.

Kuulutaja

Rakvere Teatri traditsiooniline hooaja alguse ühisfoto.
Foto: Roomet Villau
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3.-5. septembril jõuab Rak-
verre ratastel rändnäitus 
„Bioajastu – puidust tulevik“. 
Väljapanek kirjeldab Eesti 
võimalikku tulevikku, mis tu-
gineb keskkonnasõbralikul 
biomajandusel.

Kui kasutame oma taastu-
vat ressurssi – metsa – targalt, 
on ühest planeedist meile ka 
tulevikus küllalt. Puit suudab 
asendada naftast valmivaid 
tooteid meie igapäevaelus, 
kosmeetikast kuni autodeni.

Näitusel saab näha, milli-
seid võimalusi pakub puit kui 

tulevikumaterjal looduskesk-
konnale ja inimesele. Külas-
taja saab ise katsetada, kuidas 
üks või teine otsus mõjutab 
Maa kliimat, keskkonda ja 
ressursse: millised on globaal-
sed megatrendid, kuidas tar-
bida targalt jäätmeid tekita-
mata.

Teada saab, milliseid too-
teid on võimalik puidust too-
ta ja kui väikestest puiduosa-
dest, millised on metsaga seo-
tud tuleviku ametid, kuidas 
näeb Eesti mets välja läbi vir-
tuaalprillide ja palju muud.

Näitus läbib 10. augustist 
14. oktoobrini kõik Eesti 
maakonnad. Väljapanekuga 
on oodatud tutvuma koolid, 
pered, kollektiivid ja linna-
rahvas ning selle külastamine 
on tasuta.

Rakveres on puiduteemali-
se näituse asukohaks 
Keskväljakul, Laia tänava ja 
Ferdinand Gustav Adoffi tä-
nava ristumiskoha läheduses 
ning selle külastamine on ta-
suta. 

Kuulutaja

Keskväljakul saab uurida 
puiduteemalist näitust

Rakvere Teatrikinos 
jookseb krimikomöödia 
„Nukusaate mõrvad“, 
mis näitab, et pole kerge 
olla nukk inimeste maa-
ilmas.

Tõnu Lilleorg

Muppetid on olnud aasta-
kümneid popid telenukud 
USA hariduslikes lastesaade-
tes. Neist on tehtud ka filme, 
kuid seni vaid laste- või ko-
guperefilmi žanris. Nüüdses 
linateoses, mis kannab õigus-
tatult märget „alla 16 keela-
tud”, elavad muppetid õlg-õla 
kõrval inimestega. Nad on 
ühiskonnas justkui vähemus, 
kel on oma isepära.

Filmi peaosas näeme erade-
tektiiv Phili, kes töötas kuna-

gi esimese nukuna politseis, 
kust sai aga kinga keerulise 
vahejuhtumi tõttu. Ta satub 
juhuslikult mõrvapaigale, kus 
tapetakse kunagise nukkude 
menusaate osaline. Phil koh-
tub seal oma endise partneri-
ga politseist, Conniega, keda 
mängib tuntud naiskoomik 
Melissa McCarthy.

Filmi esimene pool on pal-
jutõotav – nukkudele on poo-
gitud külge omadusi, mis pa-
nevad muigama ja samuti te-
hakse hulgaliselt vihjeid tun-
tud loo jutustamise võtetele 
filmides. Näiteks on nukud 
pisut represseeritud, sarnaselt 
superkangelastele („Imelised 
2”). Neil on ka kohanemisras-
kusi, näiteks ütleb Phil ühele 
nukule tänaval: „Sa ei pea 
enam laulma ja tantsima, sest 
ajad on muutunud.”

Kui aga pisut üle poole fil-

mist möödas on, hakkab al-
guse paljulubav vaimukus te-
gevustikus ära kaduma. Kor-
raga ongi nukud kõigest vil-
dist tegelased, kel on vaja ka 
mingi tekst ette kanda. Ei os-
kagi öelda, kas siin on põhju-
seks etteaimatav mõrvaloo 
süžee või midagi muud, kuid 
kokkuvõttes ei küündi film 
keskpärasest kõrgemale.

Samas on nukkude elama-
panek pärismaailmas õnnes-
tunud. Nende kehakeel on il-
mekas ja tundub, et neil on 
isegi erinevad näoilmed. 
Sümpaatne, et täna, kui fil-
mid kubisevad arvutiefekti-
dest, näeb ekraanil käegakat-
sutavaid ja vanamoelisi tege-
lasi, kel on nii mõndagi öelda. 
Sellest, kuidas nukud on ela-
ma pandud, saab aimu lõpu-
tiitrite ajal, kui näeb valitud 
palu võtteplatsilt.

Lastesaate nukud on 
sattunud tänavale

MEISTERDAMA

Laada 6 b II korrus, Rakvere

Info: tel 3220016, mob 5850 5140, info@tikitriki.ee, www.tikitriki.ee 

M

AA

kolmapäeviti
10.00 kuni 2 aastased 

10.55 2 aastased ja vanemad

ootab mudilasi

TIKI TRIKI STUUDIO

Alustame 12. septembril!
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metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
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VAHETUS

KINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

OST

• Müüa korter Rakvere kesklinnas, 
III korrus, 1toaline. Tel 5894 2895

• Müüa Rakveres 1toaline muga-
vustega korter. Tel 508 7583

• Müüa ahjuküttega 1toaline kor-
ter Rakvere kesklinna piirkonnas 
Vene tänaval. Korteris asuvad wc 
ja dušš. Lisaks on sisse ehitatud ka-
min, hiljuti uuendatud soojamüür 
ja köögis puuküttega pliit. Vanni-
tuppa on paigaldatud nii põran-
daküte, kui ka ventilatsioon. Maja 
ümber kinnine aed ja puukuur 
talvepuude hoidmiseks. Korteriga 
tuleb kaasa arvestatav kogus kütte-
puid. Korteri lähedusse jäävad 10-
15 min jalutuskäigu kaugusele nii 
Selver, Turu Kaubamaja. Majal on 
registreeritud oma korteriühistu. 
Hind 22 500 €. Tel 5835 8299

• Müüa 1toaline korter Kungla 
tänaval, III korrus, korter vajab ka-
pitaalremonti, maja renoveeritud. 
Tel 5606 3934

• Müüa 1toaline kõigi mugavuste-
ga korter Sõmerul I korrusel. Tel 
5887 1954

• Müüa renoveerimist vajav 1toali-
ne korter Kundas. Korter on väga 
soe, kõik aknad päikese poole. 
Kortermajal toimiv ühistu. Kom-
munaalkulud suvel 25 €, talvel 90 
€. Läheduses laste mänguväljak, 
kool ja kauplus. Hind 2850 €. Tel 
529 7279

• Müüa või anda üürile 1toaline 
rõduga korter Kadrinas (33 m2). 
Tel 5347 3267

• Tamsalus Ääsi 15 müüa 1toa-
line korter, III korrus, aknad ja 
uks vahetatud, köögimööbel, uus 
dušikabiin. Tel 5650 2524

• Müüa 2toaline rõduga korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5343 
3412

• Müüa Rakvere parima asukohaga 
majas 2toaline korter. Maja asub 
Koidula tänaval ning on värskelt 
renoveeritud. Tel 5346 0655

• Müüa Rakveres 2toaline ahju-
küttega remonti vajav korter, II 
korrus, 47,8 m2 + veranda. Tel 5550 
0233, õhtuti

• Müüa või üürile anda renoveeri-
tud 2toaline korter Kunda linnas, 
2/2. Tel 512 7119

• Müüa 2toaline korter III kor-
rusel Tapal Ülesõidu 5A-58. Tel 
5646 5377

• Müüa otse omanikult kena 
2toaline korter Tapal. Kor-
teriomand, paneelmaja. Li-
sainfo: rõdu 4 m2, parkimine 
tasuta, panipaik, toad eraldi. 
Köök: elektripliit, köök 7,5 m2. 
Sanruum: boiler, wc ja vanni-
tuba eraldi, vann, dušš. Küte ja 
ventilatsioon: keskküte. Side ja 
turvalisus: kaabel TV, trepikoda 
lukus. Ümbrus: ümbruses era-
mud ja korterelamud, linnas, 
teed heas seisukorras, naab-
rid ümberringi, Valgejõgi jõgi 
550 m. Kui sa oled tüdinenud 
suurlinna kärast ja tahad elada 
rahulikus ja veidi uimases, 
kuid mugavas väikelinnas, siis 
on pakkuda hea asukoht. Hind 
25 000 €. Tel 5695 4604

• Müüa Tapa kesklinnas Pikal 
tänaval 2toaline korter, 3/4, 37,2 
m2. Vaba ja otse omanikult, hind 
kokkuleppel. Tel 5809 3285

• Müüa kõigi mugavustega 3toa-
line renoveeritud korter Arknal 
mõisa läheduses. Tel 5345 9869

• Müüa kõigi mugavustega 4toa-
line korter Kundas, III korrus, 
toad eraldi, 2 rõdu, Koidu 85. Tel 
522 3115

• Müüa Roelas 4toaline kõigi 
mugavustega korter üldpind-
alaga 79 m2. Aknad vahetatud, 
laminaatparkett põrandad. Vajab 
sanitaarremonti (viimistlustööd, 
seinad värvida või tapeetida). Kool 
ja lastead lähedal. Hind 18 500 €. 
Info telefonil 505 1902

• Müüa Rakveres elamust, tervik 
II korrus, abihoone, aiamaa. Tel 
5358 6829

• Müüa ridaelamuboks Rakveres 
Tedre tn. Sisetööd tegemata. Tel 
5665 8773

• Müüa ridaelamuboks  Väi-
ke-Maarjas, Tagaküla teel. Vajab 
renoveerimist! Täpsem info: An-
ne-Ly, tel 5341 5244, Edgar, tel 
516 4529

• Müüa 2 kordne maja Rakveres 
Kütuse 5, uus katus, vesi sees. 
Vajab renoveerimist. Hind 60 000 
€. Tel 505 7073

• Müüa maja Rakverest 17 km 
kaugusel. Vajab kapitalremonti. 
Hind 20 000 €. Tel 518 7119

• Müüa maja Tamsalu keskel. 
Krunt suurusega 1193 m2, on 
kolmest küljest ümbritsetud naab-
ritega. Krundil asub kahekorru-
seline maja, kõrvalhoone, garaaž 
ja kasvuhoone. Majas ahjuküte, 
esimesel korrusel asub köök (9 
m2), kolm tuba (13 m2, 13 m2, 9 
m2), teisel korrusel üks suur tuba. 
Majas ka kelder 8 m2. Kõrvalhoo-
nes asub saun, kaks eraldi sisse-
pääsudega kuuri (kokku 45 m2) 
ning puukuur. Majas vahetatud 
juhtmestik ning aknad. Mööbli 
võimalus. Otse omanikult. Hind 
39 900 €. Tel 5665 9722

• Müüa kahekorruseline re-
monti vajav maja Väike-Maarja 
vallas. Hind 15 500 €. Tel 5374 
3571

• Ostan 1toalise kõigi muga-
vustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

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

• Soovin osta san-remonti vajava 
2-või 3toalise korteri  Rakveres. 
Tel 5900 0051 või e-mail eluase-
meost@gmail.com

• Ostan garaaži Rakvere linnas. 
Tel 5687 6617

• Ostan garaažiboksi Võsul, Hal-
jalas või Rakveres. Tel 5341 9756

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

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

• Vahetada puuküttega 2toaline 
korter Aasperes remonditud 1- 
või 2toalise korteri vastu Kundas 
I korrusel. Tel 5606 3934

• Müüa või rendile anda tootmis-
hoone Moel (5000 m2). Tel 5342 
71210

• Soovin üürida soodsalt 3toalise 
korteri Rakvere kesklinnas. Tel 
5699 7017

• Üürin või ostan garaaži Kadrinas 
või selle lähistel. Sobib ka muu 
hoone, kus oleks võimalik autot 
remontida. Kontakt: eerotapp@
gmail.com, tel 5693 5664

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

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
1toaline kõigi mugavustega kor-
ter. Tel 5358 6829

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. 
Hind 70 € + elekter ja vesi. Tel 
527 0058

• Anda üürile 2toaline kõigi mu-
gavustega korter Rakvere kesk-
linnas (möbleeritud, pesumasin, 
külmik). Hind 220 € + kommu-
naalmaksud. Tagatisraha nõue. 
Tel 5884 1029

• Üürile anda 2toaline kõigi mu-
gavustega möbleeritud korter 
Rakvere kesklinnas. Hind 250 € + 
kommunaalkulud. Tel 521 9328

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
kõigi mugavustega 2toaline kor-
ter. Ahju- ja elektriküte, I korrus. 
Hind 250 €. Tel 502 9052

• Annan üürile kõigi mugavustega 
2toalise korteri Rakveres Jaama 
13. Tel 5349 1640

• Üürile anda 2toaline korter 
Vinnis. Tel 503 9175

• Üürile anda 2toaline korter 
Tapa kesklinnas, I korrus. Üür 200 
€ kuus. Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline möbleeri-
tud ahjuküttega korter Rakveres. 
Üüri hind 210€ + elekter, vesi. Tel 
527 0058

• Anda üürile Roelas kõigi muga-
vustega 4toaline korter. Soovil 
ostuvõimalus. Korteri üldpindala 
79 m2. Info telefonil 505 1902

• Anda rendile garaaž Rakveres 
Mulla tänaval. Tel 5648 6638

• www.toonklaas.ee

• Müüa Citroen Picasso, 2008. a, 
korras, ülevaatus olemas. Hind 
1400 €. Tel 505 7073

• Müüa Ford Escort, bensiin, 1992. 
a, 52kW, tumeroheline, kindlus-
tus ja ülevaatus olemas, lihtne ja 
töökindel „Escordi“ variant. Hind 
kokkuleppel. Tel 528 3630

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 
08/2007. a, 74kW, universaal, 
bensiin, hõbedane metallik, kon-
ditsioneer, kesklukk, 2 x el.aknad, 
originaal valuveljed, korralik, 
äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
08/2019, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Hyundai Getz 1,4, 2006. a, 
74kW, bensiin, kehtiv kindlustus, 
ülevaatus. Hind kokkuleppel. Tel 
526 3961

• Müüa Hyundai Getz 1,4, 2006. a, 
heas korras. Tel 517 4193

• Müüa Honda Civiv Aerodeck 
2000. a, 1,4B (universaal), kon-
ditsioneer, el. aknad, ÜV 06/2019, 
kindlustus. Hind 970 €. Tel 501 
2306

• Müüa Jaguar 2,0 bensiin, 2004. 
a, hall nahksisu, tumesinine, heas 
sõidukorras. Hind kokkuleppel. 
Tel 5558 5956

• Müüa Mitsubishi Lancer 1,6i 
03/2004. a, 72kW, tumesinine 
metallik, uuem mudel bensiin, 
sedaan, konditsioneer, 4 x el.ak-
nad, ökonoomne, kehtiv ülevaatus 
04/2019, roosteta, korralik, sood-
salt! Tel 5903 7780

• Müüa Mitsubishi Lancer 1995. 
a, bensiin, automaat, 83 kW, ka-
tuseluuk, läbisõit 148 657 km. Huvi 
korral helistada. Tel 5566 1274

• Müüa murutraktor Stiga Torna-
do, 2010. a, 6,8kW, 13,5 hp, kolla-
ne, nagu uus, korras. Või vahetada 
auto vastu, universaal, D. Hind 
750 €. Müüa Mitsubishi Retro 
1984. a, D, 2,0, sedaan, sõidab, ai-
nult kere vajab remonti, nahksisu, 
sin 123 kere. Tel 5354 7665 

• Müüa väga heas korras Nissan 
Primera 1,8, 85kW, sedaan, ben-
siin, 2004. a, okt, roosteta, ÜV 
2019. a VII. Tule vaata ja otsustame 
hinna. Tel 5852 8509

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
12/2001. a, bensiin, punane, luuk-
pära, 5 ust, täiuslik hooldusraa-
mat, konditsioneer, 4 x el.aknad, 
roosteta, mõlkideta, ökonoomne, 
kehtiv ÜV 12/2018, soodsalt! Tel 
5903 7780

• Müüa heas korras Opel Vectra 
2005. a, 1,9 diisel. Auto just läbis 
ülevaatuse puhta lehega, univer-
saal, halli värvi, paljude lisadega. 
Hind 2300 €. Müüa väga heas kor-
ras linnamaastur Nissan Qashqai 
2010. a, must, 2,0, diisel. Hind 6600 
€. Tel 5809 6086

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 
1,4TDI 01/2005. a, 55kW, turbo-
diisel, hõbedane, universaalkere, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, tume salong, pl.soojen-
dus, superökonoomne! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Avensis 2,0 VVT-i 
Sedaan Linea Sol , 2007. a, heas 
korras. Läbisõit 228 000 km. Hool-
dusraamat. Kaasa velgedel uued 
talve naastrehvid. Hind 3900 €. 
Tel 513 7835

• Müüa Toyota Avensis 2.4 ben-
siin, 2005. a. Automaatkäigukast, 
nahksisu, kaasa talverehvid. Üle-
vaatus 08.2019. Leidub iluvigu, 
sõitmist segavaid vigu ei ole. Sil-
lad vaiksed, auto on igapäevases 
kasutuses. Ostetud Eestist. Tel 
5839 7191

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 02/2006. a, 74kW, turbo-
diisel, hall metallik, universaal, 
kliima, 4 x el.aknad, kesklukk 
puldist, uuem salong, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, läbinud teh-
nilise ülevaatuse 02/2019, superö-
konoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,6i 05/2004. a, 77kW, bensiin, 
tumesinine metallik, universaal, 
konditsioneer, 4 x el.aknad, kesk-
lukk puldist, veokonks, roosteta, 
mõlkideta, korralik, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2004. a, 74kW, turbodii-
sel, hõbedane, universaal, kon-
ditsioneer, 4 x el.aknad, kesklukk 
puldist, originaal valuveljed, veo-
konks, roosteta, mõlkideta, läbi-
nud tehnilise ülevaatuse 04/2019, 
korralik, superökonoomne, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat Trend 
1,9TDi 09/2003. a. 74kW tumesini-
ne, turbodiisel, sedaan, konditsio-
neer, el.aknad, veokonks, kehtiv 
ülevaatus, mõlkideta, korralik 
tehnika, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Ostan auto kuni 1500 €, võib 
vajada remonti. Tel 504 0457

• Autode ost. Võib pakkuda kõiki 
marke ja igas seisukorras sõiduau-
tosi ja kaubikuid. Tel 512 7543, 
bar500@hot.ee

• Ostan autoromusid. Puksiirtee-
nus. Tel 5558 5956

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga 
uusi plekke, tulesid, stangesid 
jne, uusi veneaegseid rehve. Tel 
515 7395



Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717
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• Kolimisteenus kiire ja mugav. 
Tel 5646 7038

• Ise laadin, ise vean, kallutan 
ja laiali ajan. Tel 503 2269

VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

TEENUSED

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

ära vedu Vinni vallas ära vedu Vinni vallas 
Tel 5137633Tel 5137633

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

Info tel 504 0118

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

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus.

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 

dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@

gmail.com

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Elektritööd, vabal ajal mootori 
mõõtmine, muud mõõtmised, 
kerge automaatika. Tel 5848 4555

• Kes oskab autorollerile variaa-
torit kiiremaks teha? Tel 5867 
7528

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso 
Transport OÜ. Tel 5667 5947 
www.rakso.ee

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45x9,0 m), kraana. 
Tel 5682 7009

• Tõstuki rent, käärtõstuk 10 
m, 25 €/ööpäev, pikemaajaliselt 
kokkuleppel. Tel 5553 0770

• 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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 
517 5480

• Veo- ja kolimisteenus kauba-
bussiga. Tel 506 1547

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Väike madelauto rent (3,5 t), 
saab sõita B-kat. Tel 5553 0770

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Transporditeenus  kuni 
7,5-tonnine madelauto. Tel 
5553 0770

• Reovee-ja fekaalivedu Hal-
jala ja Tapa vallas. Teenindame 
teid iga päev, ka õhtuti ja näda-
lavahetustel. Tel 5656 1515

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

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

• Kes soojustaks plekkgaraaži 
penoga Tallinnas? Tel 5867 7528

• Metallitööd (treimine, keevitus). 
Tel 503 2269

• Katuseplekk, hind alates 5 
€, vastavalt tellija mõõdule. Tel 
553 9330

• Plekikantimise tööd. Ot-
saplekid, harjaplekid, sokliple-
kid, aknaplekid ning kõik eriku-
julised lisaplekid. Tel 5553 0770

• Kivipurustaja rent. Hind 50 €/
ööpäev. Tel 526 4115

• Tänava äärekivide paigal-
dus, piirdeaedade, terrasside 
ehitus, väravate valmistami-
ne, paigaldus ja automaatika, 
haljastustööd. Tehtud töödele 
garantii. kiviaed.ee. Tel 5394 
6666

• Teen kõnniteid ja paigaldan 
plaate. Tel 5606 9271

• Teeme ehitus-, remondi- ja 
viimistlustöid. Aitame sise-
kujundamisel, tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

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

• Pinnasteede taastus (kruusa-
teed). Mullatööd. Tel 503 2269

• Teeme lammutustöid, samas 
teeme KÜ keldrite puhastus-
töid. Tel 5450 5198

• Ehitustööd. Tel 5834 4024

• Ehitus-remont ja siseviimistlus: 
majad, korterid, saunad, kuurid, 
terrassid, voodri vahetus. Tel 504 
5560

• Ehitame lintvundamente ja 
majakarpe (fibo, aeroc, colum-
bia, puit). Puitkonstruktsioonid 
ja puitfassaadid, saunad, vanade 
hoonete renoveerimine. Tel 5646 
0674

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

• Palkhoonete taastustööd, va-
nade palkide vahetamine. Tel 
5834 4024

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine ja re-
mont. Rõngaste vahetamine ja 
kaevupealsete ehitus. Tel 5840 
0240

• Teostame kõiki lammutustöid 
koos prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame lammutus- ja ko-
ristustöid, samas ka prahivedu. 
Tel 5553 0770

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Parandan kolded korstnad, 
teen uue korstnaotsa. Tel 5395 
6740

• Korstnapühkija, ummistuste lik-
videerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• 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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus ja 
remont. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

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

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
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Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

*LASTE ATV=FERRARI (pu-

nane, kõige rohkem ostetud), 

KROSSIKAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - mopeedid; 

rollerid; ATV-d

Võimalik osta järelmaksuga

MOPEEDI MOOTORID 
245 €

50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 

MOPEEDID 795 €, ROLLERID, 
ATVDsuure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

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

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

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

V

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

KODU

OST

MUUD TEENUSED

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

METALLITÖÖD
• Valmistame treppe
• Piirdeid terassile, 

treppidele ja 
palkonitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

• 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

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• 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

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

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

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5808 5965

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

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

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

Info 5808 5965

• Hekkide hooldus-lõikus. Tel 
514 3787

• Muruplatsiabi: riisumine, niit-
mine traktori kui ka trimmeriga. 
Tel 5394 2650

• Pehme mööbli riide vahetus ja 
muu remont. Veovõimalus. Tel 
322 7822 või 506 1547

• Aurupuhastuse esitlus tasuta. 
Esitluse käigus puhastame kliendi 
juures terve pinna, kui kliendil 
huvi või vajadus, siis võimalus ka 
endale soetada. Hind on igale ini-
mesele kätte saadav. Esitleja tore 
siiras noormees. Kohtumiseni teie 
pool. Tel 5646 7038

• Automaatikatiib- ja liug-
väravatele. Tõstuksed, tõkke-
puud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

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

• Klassikaline massaaž ja kupud. 
Hind alates 7 €. Tel 5567 7800

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

• Felix bänd. Tel 5559 3419

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuu-
sika igale peole! Tel 5185 318, ka-
levband.kalev@gmail.com

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

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

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

• SAT-süsteemid alates 95 €. 
TV-antennid – paigaldus, remont. 
OÜ RTS ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

• 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

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900–1970. Tel 5616 5761

• Müüa vähekasutatud sügavkül-
mik Snaige F245. Hind 55 €. Tel 
516 6740

• Odavalt saada malmist Leedu 
keskküttekatel, 20 kW puit-ki-
visüsi. Tel 509 2489

• Müüa vinüül- ja DVD-plaatide 
kogu. Tel 5566 1274

• Müüa akordion fi rotti 80 bassi, 
5+3 ortkestrit. Hind 80 €. Müüa 
1939. a Denora 80 bassi. Hind 20 
€. Tel 5656 8908

• Müüa roostevabast terasest 
tünn, sobib kapsa hapendami-
seks, maht 80 kg (70xØ39), Rakvere 
linn. Tel 324 2648

• Müüa kasvuhoone kattemater-
jal 6 mm kihtplastik, uus, 4 lehte, 
6 m x 2,1 m. Tel 523 2215

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

• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 5031849

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

• Vanavara huviline ostab ma-
japidamises olevat vanavara: 
mööbel, tööriistad, jalgrattad, 
võrrid, mootorrattad, kristallnõud, 
garaaži tarvikud, hobutarvikud, 
märgid jpm. Aus ja meeldiv tee-
nindus! Tel 507 9984

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

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900 – 1970. Tel 5616 5761

• Ostan maja likvideerimisel või 
kolimisel seisma jäänud esemeid, 
pakkuda võib kõike, ka kallimaid 
esemeid. Tel 503 1849

• Ostan vanu kelli, hõbeuure, 
hõbelusika, münte, valikulised 
raamatud, kogun enda jaoks. Võib 
pakkuda ka muud vanavara. Tel 
5808 1220

• Ostan vanaaegseid POST-
KAARTE ja FOTOSID (enne 
1945. a), Eesti kohtade vaade-
tega, sündmustega jt. Maksan 
5-10 €/tk. Võivad olla kasuta-
tud. Tel 5878 3749

• Ostan tsaariaegset raha, hõbe-
dat ja kulda. Meil ecoselv@hot.ee. 
Tel 553 4023

• Ostan veneaegseid ja vane-
maid rahasid, tehnika aja-
kirju, raamatuid, medaleid, 
ordeneid, rinnamärke, doku-
mente, fotosid, kellasid, foto-
tehnikat, raadio, portsigari, 
habemenuge, taskunuge, jahi 
tarbeid ja palju muud. Kõik 
vana huvitab! Tel 5872 5458 

• Ostan vana merevaigust kol-
laste või kirjute kuulidega kae-
lakee, muid vanu naiste ehteid 
- sõled, prossid, sõrmused, käe-
võrud, kellad jne. Huvitavad ka 
serviisid, karpidega lusikad ja 
palju muud. Tel 5639 7329

• Ostan linttrenažööri, mille peal 
saab kõndida. Samas müüa suurt 
eterniiti 6 tk. Tel 5349 9628

www.kuulutaja.ee
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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

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%

KÜTTEPUUD

EHITUS

TALLINNA 49B 
MÖÖBLIKAUPLUSES 

ON SUUR 
TÜHJENDUSMÜÜK!

Külastage meid!
Oleme avatud
E-R 10-18, L10-15
P suletud
Tel 506 9814

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

TUTVUS

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

MUU

Viru Halud OÜ müüb 
aastaringselt

-Kuiva küttepuud 
-Toorest küttepuud 

- Kõrge kütteväärtusega 
kasebriketti

Info ja tellimine 
tel 5851 5859 

www.viruhalud.ee

Viru Halud OÜ
ostab

Metsa raieõigust
Majandame ka pehmeid 

lanke
Info ja hinnapakkumised

58150152
liis@viruhalud.ee

Eakaskodus
koduabiteenused eakatele
telehooldusteenus ja- 
seadmed 

Ela turvaliselt omas kodus

372 508 6212   
372 5905 6047
info@eakaskodus.ee  
www.eakaskodus.ee

SISESTA OMA KUULUTUS

KUULUTUSTE PORTAALIST.

PORTAALIST SISESTATUD

KUULUTUSED ILMUVAD KA 

AJALEHES.

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2.50 €/kott ja kasel 3.00 
€/kott. Tel 505 1528

• Müüa soodsalt lõhutud küt-
tepuid, ka kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa saetud/lõhutud kütte-
puud: kask, sanglepp, lepp, kuivad 
ja toored. Tel 5192 4320

• Müüa aastaringselt halupuid 
pikkusega 30-55 cm. Toome halud 
teie asukohta. Tel 503 0311

• Biopuhastid eramutele. Müüme 
Soome fi rma Raita biopuhasteid 
eramutele ja suvilatele. info@
biosept.ee, tel 5664 4436

• Määri Mõis OÜ müüb eesti-
maist looduslikku dekoratiiv-
kruusa. Fraktsioonid 5-10 mm, 
10-20 mm ja 20+ mm. Müük 
laost puistes või ettetellimisel 
20 kg pakendis. Veovõimalus. 
Tel 505 3340 või 525 9239

• Müüa mett 6 €/kg, korjatud 
metsast, kätte saab Rakverest. Tel 
5569 7224

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5354 3002 või 513 3787

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

• Tapamaja müüb emise lihake-
hasid kohale toomisega. Info tel 
5351 7414

• Müüa HOBUSESÕNNIKUT. 
Peenestatud ja pakendatud (60 l). 
Kohale toomisega. Tel 520 1570

• Müüa kartulirootor, pealseniit-
ja ja kahehõlmaline jäik ader. Tel 
5836 4842

• Müüa platvormkaal 150 kg 
kartulite ja aiasaaduste kaalu-
miseks. Tel 509 2489

• Müüa T-16, aiatraktor ja kartu-
lirootor. Tel 5558 5956

• Müüa traktorid D-25, D-16, 
Bellarus-82, Jumps Solo, D-40, ta-
gumised kitsad rehvid ja saputaja 
lindid. Tel 5681 1388

• Müüa T25A, 1990. a, heas korras. 
Tel 5330 1620

• Müüa Belarus, 2-teljeline haa-
gis, M2140, 5 t metallmahuti. Tel 
5358 6829

• Müüa lambad, kitsed ja lamba-
liha. Tel 514 3787

• Müüa tuhkrupoegi, vaktsineeri-
tud. Helistada tel 551 7774

• Müüa heasse perre isased tak-
sikutsikad, hind kokkuleppel! Tel 
52 85 416

• Anname ära konte lemmik-
loomadele Huljal. Tel 501 0270

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

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

• 20. august kadus oma kodust 
Tuleviku 3, Rakveres 2-aastane 
steriliseeritud madalakarvaline 
kiisu. Kiisu selg on tumeda träp-
suline - musta, oranži, beežiga, 
kõhualune valge, silmade ümber 
laiad mustad rõngad, piki nina 
valge triip. Kiip ja foto kahjuks 
puuduvad. Ootan teateid tel 5697 
8582

Rakveres toimub 
septembrist Loodusret-

kede huviring põhi-
kooliealistele noortele.

Toimuvad teooriatunnid 
(siseruumides) ja 
praktika looduses 

(matkad). 

Eesmärk on tutvustada 
noortele loodust, kuidas 

looduses käituda ja 

looduses hakkama 
saada. Loodusretkedel 
tutvutakse muuhulgas 

metsas 

söögitegemisega, kala-
püügiriistadega, 
erinevate matka-

varustusetega jne.

Registreerimine 
ivo@karakter.ee, 

tel 5561 4554

• Nooruslik oma kodu omav lesk-
mees soovib tutvuda saledapool-
se vaba naisega aastates 65-73. Tel 
5812 2168

• www.toonklaas.ee

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

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

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 30. augus  l 2018

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 1,00

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 7,00

Petersell kg 8,00

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Kapsas kg 1,00 1,50

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,50

Peet kg 1,50

Suvikõrvits kg 0,60 1,00

Aeduba kg 4,00

Tomat  kg 2,00 2,50

Kurk, väike  kg 1,40 1,60

Salatikurk  kg 1,00

Paprika kg 1,50

Kibepipar kg 10,00

Õunad kg 1,00 1,50

Õunad (import) kg 1,80

Ploomid (import) kg 2,50 3,00

Ploomid kg 3,00 5,00

Astelpaju marjad kg 8,00 10,00

Kultuurmustikad 
(import)

kg 8,00

Mustikad liiter 4,00

Pohlad liiter 4,00

Jõhvikad liiter 5,00

Maasikad (import) kg 5,00

Vaarikad (import) kg 10,00

Vaarikad kg 12,00

Kukeseened kg 8,00

Arbuus (import) kg 1,50

Hapukurk kg 5,00 6,00

Mesi, värske 700 g purk 5,50

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

www.kuulutaja.ee
Avaneb valguse värav, 

viib taevasse sätendav sild. 
Vikerkaar, helge ja särav, 
Su hingest saab tähekild.

Avaldame kaastunnet omastele 
EGON KALVET 

21.12.1928-28.08.2018 
surma puhul.

Koidula 9 esimene 
trepikoda elanikud

Aeg annab, 
aeg võtab, 

aeg mälestused jätab! 

Südamlik kaastunne 
Kalvetite perele 
Kalli mehe ja isa 

EGON KALVETI 
kaotuse puhul! 

Intalite pere

130 aastat tagasi ehk 31. 
augustil 1888. aastal tape-
ti Londonis 43aastane 
prostituut Mary Ann 
Nichols, kelle surm kir-
jutati Rappija Jacki ar-
vele. Arvatakse, et Nic-
hols võis olla 19. sajandi 
ühe tuntuma sarimõrva-
ri esimene ohver.

Allan Espenberg

Kuigi Rappija Jackile omista-
tud tapatöödest on möödu-
nud juba üle saja aasta ja te-
mast on kirjutatud mitusada 
teaduslikku teost, painab ja 
huvitab vastav temaatika ikka 
veel paljusid. Igal aastal ilmub 
mitu raamatut – nii teaduslik-
ke kui ilukirjanduslikke, mis 
püüavad kindlaks teha ko-
letusliku saritapja isikut või 
avastada midagi uut nonde 
ammuste tapmiste kohta.

Mõrvas vähemalt 
viis naist
Salapärasest maniakist asu-
ti rääkima 1888. aastal, kui 
Londoni idarajoonist hakati 
leidma läbilõigatud kõride-
ga tänavaprostituute. Need 
üksteisele sarnanenud tapmi-
sed pandi toime aprillist no-
vembrini ning tapmise järel 
lõigati ohvrid lõhki ja eemal-
dati neilt mõned organid või 
kehaosad. Mõned surnuke-
hadest olid skalpelli abil lisaks 
veel tundmatuseni moonuta-
tud.

Londoni politsei asus sa-
rimõrtsukat otsima lootus-
rikkalt ja suurte jõududega, 
kuid tulemusteni ei jõutud ja 
tegelikku tapjat ei suudetud-
ki tuvastada. Seetõttu hakati 
saritapjat nimetama Rappija 
Jackiks (Jack the Ripper), kes 
1888. aastal tappis Londoni 
Whitechapeli piirkonnas vä-
hemalt viis naist.

Erinevatel aegadel on Jac-

ki ohvriteks kuulutatud kuni 
üksteist prostituuti. Tänapäe-
val on enamik ajaloolasi jõud-
nud siiski üksmeelele, et Rap-
pija Jack oli kindlalt vastutav 
viie prostituudi tapmise eest 
– seda nimetatakse „kanooni-
liseks viisikuks“.

Huvitava tunnistuse on 
andnud politseikirurg Tho-
mas Bond (1841–1901), kelle 
ütlused väärivad usaldust ka 
tänapäeval. „Kõik viis tapmist 
on sooritatud ühe inimese 
poolt,“ kirjutas Bond 130 aas-
tat tagasi, „esimese nelja ohv-
ri puhul on kõri läbi lõigatud 
suunaga vasakult paremale. 
Viimase ohvri juures, seoses 
surnukeha brutaalse moo-
nutamisega, pole võimalik 
kindlaks teha noa liikumise 
suunda. Surnukehadega seo-
tud asjaolud on viinud mind 
seisukohale, et tapmishetkel 
pidid naised lamama maas ja 
kõigil juhtudel lõigati esime-
sena läbi kõri.“

Kahtlusaluseid 
oli mitusada
Kurjategijaks peeti erinevatel 
aegadel väga erinevaid ini-
mesi, alates lihttöölistest kuni 
siniverelisteni välja – ühte-
kokku oli kahtluse all enam 
kui kakssada inimest. Londo-
ni tapatööde toimepanemises 
kahtlustati näiteks kirurgi, 
kingseppa, habemeajajat, 
advokaati ning isegi kunin-
ganna Victoria pojapoega 
Clarence’i hertsogit Albert 
Victorit, kuninganna ihuars-
ti sir William Withey Gul-
li, kuulsat kirjanikku Lewis 
Carrolli, maalikunstnikku 
Walter Richard Sickertit, kes 
maalis sagedasti prostituute. 
Kuid kõigil neil olid alibid ja 
seega ei osutunud ükski neist 
kuritegudega seotud olevaks.

Poolakas George Chapman 
(tegelik nimi Seweryn An-
tonowicz Klosowski, 1865-
1903) sattus kahtlusaluste 
sekka näiteks sellega, et oli 

Rappija Jackile omistatud 
viis nn kanoonilist mõrva
31. august 1888 – Mary Ann Nichols (43)
8. september 1888 – Annie Chapman (46)
30. september 1888 – Elizabeth Stride (44)
30. september 1888 – Catherine Eddowes (46)
9. november 1888 – Mary Jane Kelly (25)
Rappija Jackile on omistatud hulgaliselt muidki 
mõrvu, allpool mõned tuntumad neist
3. aprill 1888 – Emma Elizabeth Smith (43)
7. august 1888 – Martha Tabram (39)
20. november 1888 – Annie Farmer (40)
20. detsember 1888 – Rose Mylett (29)

1888: Rappija Jack tappis oma esimese ohvri

arstiharidusega ja oskas kasu-
tada skalpelli ning oli selleks 
ajaks teinud otsa peale oma 
kolmele abikaasale. Tema 
osalemine välistati seetõttu, 
et ta tappis oma naised mür-
gi, mitte noaga, ning et ta oli 
mõrvade toimumise ajal kõi-
gest 23aastane – tunnistajad 
pidasid mõrtsukat vanemaks.

Üheks kahtlusaluseks oli 
omal ajal ka ameeriklane 
Francis Tumblety (umbes 
1832–1903), kes tegutses 
arstina, kuid kellel tegelikult 
arstilitsentsi polnud. Ta võe-
ti ühe mõrva ajal kinni, kuid 
tal õnnestus Ameerikasse põ-
geneda. Teda siiski Rappija 
Jackiks ei peeta, sest tal olevat 
olnud homoseksuaalsed kal-
duvused ning sellised inime-
sed tapvat pigem omasoolisi.

Austraalia bioloog Ian 
Findley on tulnud välja aga 
versiooniga, et Londoni sa-
rimõrvariks võis olla naine. 
Üks naissoost kahtlusalune 
tollal ka oli – Mary Pearcey 
tunnistas üles oma armukese 
abikaasa Phoebe Hoggi tap-
mise ja poodi selle eest.

2006. aastal ilmus Inglise 
detektiivi Trevor Marriotti 
sulest raamat, milles ta ar-
vab, et Rappija Jackiks võisid 
olla juhuslikult Londonisse 
sattunud meremehed. Tema 
arvates ei saanud tapjaks olla 

üks inimene kasvõi seetõttu, 
et kahe mõrvatud prostituudi 
surnukehad avastati 12 minu-
ti jooksul. Tema järgi ei oleks 
mõrtsukas hakanud tapma 
teist ohvrit nii kiiresti, vaid 
tegeles pigem jälgede peitmi-
se ja enda varjamisega.

Inglise ajaloolane Andrew 
Cook aga väidab, et nais-
prostituute tapnud kuulsa 
sarimõrtsuka mõtlesid välja 
ajakirjanikud, kes ühenda-
sid mitu avastamata mõrva 
üheks kuriteoks ning esitasid 
seda sarimaniaki kätetööna, 
et suurendada oma ajalehe 
populaarsust. Cook on üpris 
kindel selles, et Rappija Jack 
on mitme kurjategija koond-
kuju.

Rappija Jacki uurijaid on 
maailmas nõnda palju, et sel-
liste inimeste kohta on välja 
mõeldud koguni oma termin. 
Neid on hakatud inglisekeel-
ses kirjanduses nimetama 
ripperoloogideks (Rippero-
logist), mis tuleneb saritapja 
ingliskeelsest nimest Jack the 
Ripper. Tõenäoliselt esitatak-
se tulevikus veel hulgaliselt 
teooriaid Rappija Jacki või-
maliku päritolu ja elukäigu 
või muude temaga seotud as-
jaolude kohta, kuid ühes võib 
peaaegu kindel olla – tegeliku 
mõrvari nime ei saada kunagi 
teada.
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Eesti heitliku suvega käivad 
kaasas ka ohtlikud äikesetor-
mid, mis koduomanikele mu-
ret tekitavad. Kuidas kaitsta 
kodutehnikat pikselöögist 
tekkinud ülepinge eest? Kas 
kindlustus hüvitab äikese tõt-
tu tekkinud kahjud? IIZI ko-
dukindlustuse tootejuht Ger-
tu Karbus annab nõu.

Üldjuhul tekib kahju kodu-
tehnikale ja kodule läbi elekt-
ri-, telefoni- või TV-kaabli. 
Äikesetormi ajal on ka ohtli-
kud kodust eemal olevad lii-
nid. Kindlasti tuleks meeles 

pidada, et äikese ajal ei tohiks 
laadima jätta mobiiltelefoni, 
sülearvutit ja muud tehnikat. 
Võimalusel tasub kogu ko-
dutehnika elektrivõrgust ee-
maldada. Eriti oluline on see 
suvilate puhul.

Tormi eest on mõistlik var-
ju tõsta ka väljas lahtiselt ole-
vad esemed nagu jalgrattad, 
laste batuudid, lauad ja toolid, 
et vältida lisakahjusid. Või-
malike ootamatuste enneta-
mine ning varakult tagajärge-
dega tegelemine on võrdselt 
olulised. 

Kodukindlustuse paket-
te on erinevaid ja kindlasti 
tuleks kontrollida, kas Sinu 
kindlustus katab lisaks kodule 
üldiselt ka koduse vara. Äi-
kese tõttu kannatada saanud 
kodutehnika ja muu kodune 
vara kuulub hüvitamisele, 
kuid selleks tuleb sõlmides 
valida juurde koduse vara li-
sakaitse.

Oluline on üle vaada-
ta, missuguste riskide vastu 
kindlustada soovitakse. Põ-
hiriskidega kodukindlustus ei 
hüvita näiteks olukorda, mil 

äike tekitab voolu kõikumise 
ning selle tagajärjel koduma-
sinad- ja seadmed rikki lähe-
vad. Kui soovid oma kodu 
täielikult kaitsta, siis tuleks 
valida laiem kindlustuskaitse.

Laiendatud kaitsega kodu-
kindlustuse maksed võivad 
põhipaketiga võrreldes olla 
7-20 protsenti suuremad, 
kuid kindlustuskaitsete ulatu-
sed ka oluliselt mahukamad. 

Kodukindlustus hüvitab äi-
kesest tekkinud kahjud. Selli-
se kahju tagajärjel taastatakse 
ehitis endisele kujule. Koduse 

hävinenud vara puhul kehtib 
üldiselt taassoetamise väär-
tus, osade esemete puhul ka 
kindlustusjuhtumi eelne tu-
ruväärtus, olenevalt kindlus-
tusseltsist ja eseme vanusest 
näiteks arvutite ja mobiiltele-
fonide puhul. Samuti arvesta-
takse turuväärtust ka näiteks 
ATV ja murutraktorite kah-
jude korral.

Oleneb kõrvalhoonest ning 
selle suurusest, näiteks saun 
tuleb alati eraldi kindlustada. 
Kuni 20 ruutmeetri suuru-
sed kõrvalhooned on üldiselt 

kindlustatud koos koduga. 
Piksevarda omamine ei 

ole kindlustuse seisukohast 
kohustuslik. Piksevarrast 
iseseisvalt aga paigaldada ei 
maksa, sest sellele kehtivad 
täpsed nõuded ning valesti 
paigaldatud piksevarras on 
pigem ohuks. Kodukindlus-
tuse puhul on tähtis, et hoo-
nel oleksid korralikud kaits-
med ja maandus. Maanduse 
panek sobivasse kohta või 
majaosale on piksevardast pa-
rem.

Kuulutaja

Kindlustus ei leevenda automaatselt äikesetormist tekkinud kahjusid

EL tarbija nõustamiskes-
kusesse pöörduvad sage-
li tarbijad, kelle krediit-
kaardilt on pärast välis-
maal auto rentimist võe-
tud ootamatuid summa-
sid. Apsakaid juhtub tar-
bija pealiskaudsusest le-
pingu lugemisel ja mõni-
kord võetakse tarbija 
krediitkaardilt maha ta-
susid ka alusetult.

Pille Kalda,
Tarbijakaitseameti 

kommunikatsiooniekspert

Autorendi lepingud on ette-
võtete lõikes erinevad, sest 
EL tasandil ei ole ühtset re-
gulatsiooni, nagu see on keh-
testatud näiteks pakettreiside 
või interneti teel sooritatava-
te ostude puhul. Seega võta 
rahulikult aega lepingu luge-
miseks juba kodus broneerin-
gut tehes ja kohapeal.  Mõni-
kord sisaldavad rendilepin-
gud tarbijale kahjulikke tin-
gimusi ning on ülesehitatud 
selliselt, et tarbija ei hooma, 
milliseid lisatasusid ta allkirja 
andes maksma soostub.

Kuna autot renditakse kõi-
ge sagedamini just välisriigis, 
on lepingud enamasti võõr-
keelsed. Palu endale esitada 
inglisekeelne rendileping. 
Siiski võib suuremate ettevõ-
tete puhul saada lepingu isegi 
eesti keeles.

Erinevad lisatasud võetak-
se tarbija arvelt maha pärast 
renditeenuse kasutamist ja 
tavaliselt ilma eelneva tea-
vituseta. Lisatasud võivad 
olla lepingusse eelneva koos-
kõlastuseta sisse kirjutatud, 
mistõttu tuleb enne allkirjas-
tamist veenduda, et summad 
klapivad.

Täpsusta broneerimisel, 
mida hind sisaldab ning kas 
antud hind kehtib ka selles 
riigis, kust auto kätte saad või 
on sealsed hinnakirjad erine-
vad ning kas autoga võib sõita 
ka välisriiki. Esialgne hind ei 
pruugi sisaldada ka kindlus-
tust või muud lisanduvat tasu, 
näiteks kohalikud maksud, 
turvatool lastele, õigus kasu-
tada teist juhti, GPS-seade, 
hooajal kohustuslikud rehvid, 

Näited tarbija krediitkaardil täiendavalt maha 
võetud summadest
• 4600 eurot vigastuste tekitamise eest, mis tek-
kisid autole selle teisaldamisel seoses vales kohas 
parkimisega. 
• 136 eurot küpsisepuru eest autosalongis.
• 320 eurot väidetava kriimustuse eest auto kerel.
• 191 eurot täiendavalt talverehvide eest (talvel).
• 755 eurot bensiiniluugi kahjustamise eest.
• 163 eurot lisakindlustuse eest, mille olemasolust 
tarbija ei olnud teadlik.
• 103 eurot akna avamise lüliti kahjustamise eest.
• 212,99 eurot auto 30 minutit hilisema tagastuse 
pärast (väidetavalt uue päeva renditasu). 
• 354,08 eurot tagumise stange kriimustuste eest 
(mis olid seal juba enne rendiperioodi algust).

Tähelepanematus autot rentides võib tuua lisakulusid

õigus tagastada auto tühja 
bensiinipaagiga, kiirtee kasu-
tamise perioodikaart jms.

Kes tangib?
Tankimist puudutavad kok-
kulepped lepingus võivad olla 
erisugused. Kui lepingus on 
nõutud tagastamine täispaa-
giga, siis tühja paagi puhul 
võib sellega kaasneda trahv, 
mis arvatakse maha sinu kre-
diitkaardilt.

Osad firmad lubavad tühja 
paagiga tagastamist, aga siis 
on kütusetasu märkimisväär-
selt suurem, kui oleks maks-
nud ise auto tankimine tank-
las. Sellistel juhtudel tasub 
enne auto loovutamist toi-
munud tankimisest säilitada 
kviitung, millel on märgitud 
ka tankimise kuupäev ja kel-
laaeg. Soovitav on pildistada 
ka bensiinipaagi näidikut, 
et kaitsta end hilisema väite 
eest, nagu oleks auto tagas-
tatud tühja paagiga. Sellised 
juhtumid ei ole harvad.

Lepingus võib olla ka kok-
kulepe, et paagitäis kütust 
sisaldub rendihinnas ning 
rendifirma eeldab, et tarbija 
sõidab paagi võimalikult tüh-
jaks.

Kindlustus on 
oluline osa hinnast
Kindlustusfirmade vastu-
tus erineb riigiti märkimis-
väärselt. Tavaliselt kehtib 
autorendi puhul vaid kõige 
üldisem kindlustus, mis ei 

pruugi katta eriolukordades 
tekkinud kahjusid. Täpsusta, 
mis saab siis, kui kindlustus ei 
kata autole tekitatud kahjude 
kõrvaldamise kulu ning mil-
lisel juhul kindlustus üldse ei 
kehti.

Uuri ka, kas kindlustusega 
on kaetud ainult auto renti-
nud juht või laieneb see ka 
lisajuhile. Vastasel juhul võid 
õnnetuse korral sattuda olu-
korda, et kindlustus ei kehti-
gi, kui roolis oli teine juht.

Fikseeri auto seisukord
Auto kättesaamisel vaata see 
väga põhjalikult nii seest kui 
väljast üle. Kõikidest vigas-
tustest, sh kriimustustest ja 
täketest, mille avastad auto 
kättesaamisel, kuid mida ei 
ole rendilepingus fikseeritud, 
tasub enne auto kasutamist 
teavitada rendifirmat ning 
nõuda, et need kirjalikult 
vormistataks. Võimalusel ta-
sub vigastusi ka pildistada.

On juhuseid, mil rendiette-
võte esialgu väidab, et väike-
sed kriimud auto kerel ei te-
kita tarbijale täiendavaid ku-
lusid, neid ei fikseeritud. Ent 
hiljem on tarbija krediitkaar-
dilt maha võetud summade 
põhjenduseks just viidatud 
samadele kriimudele.

Näiteks tarbija rentis Saksa-
maal auto, mille tagastamisel 
teatas autofirma töötaja, et 
kõik on korras ja ühist üle-
vaatust ei ole vaja. Paar päeva 
hiljem võttis rendifirma tar-

bija krediitkaardilt omavas-
tutuse raha 950 euro ulatuses, 
põhjendades seda täkkega 
esiklaasil. Täkete olemasolu 
tõendasid nad fotodega.

Tarbija aga ütles, et tema 
tagastamise ajal neid täkkeid 
esiklaasil ei olnud. Tarbija 
vaidlustas broneeringu pan-
gas, kelle abiga sai raha tagasi. 
Seepeale saatis ettevõte tarbi-
jale veidi suurema summaga 
arve, mis sisaldas esiklaasi va-
hetamise tasu.

Tarbijale öeldi veel, et kui 
arvet ei maksa, pannakse ta 
autorendifirmade musta ni-
mekirja ja tasumata arvet 
hakkab nõudma inkasso. Tar-
bijal aga ei ole auto üleandmi-
se hetkel tehtud ühtegi fotot, 
mis aitaks tõendada tema väi-
det, et auto tagastamise ajal 
täket esiklaasil ei olnud.

Kontrolli lisavarustust
Tasub hoolikalt üle vaadata 
ka muu varustus ja võimalu-
sel seda pildistada. Nõusta-
miskeskusesse on pöördunud 
murelikke tarbijaid, kelle kre-
diitkaardilt on võetud summa 
rehvipumba, tõkiskingade 
vms puudumise pärast, kui-
gi tarbija neid pagasiruumist 
ei eemaldanud. Hiljem võib 
tõendamine tarbija jaoks kee-
ruliseks osutuda.  

Näiteks rentis tarbija Hor-
vaatias rendiauto koos kahe 
laste turvatooliga. Kui pere 
oli hotelli majutatud, läks üks 
pereliikmetest autole järgi 

ning autot vastu võttes vaa-
tas, et turvatoolid olid paga-
siruumis. Hotelli jõudes ist-
meid paigaldama hakates sel-
gus, et turvatoolid olid väga 
kulunud ja amortiseerunud 
ning ei saanud turvavöödega 
autosse kinnitadagi.

Esitatud pretensiooni pea-
le kutsus rendifirma tarbija 
koos auto ja turvatoolidega 
nende esindusse tagasi, ent 
ka asenduseks pakutud tur-
vatoolid olid samuti kasutus-
kõlbmatud. Tarbija otsustas 
lepingust taganeda ja taotles 
broneerimiskeskkonna kaudu 
makstud raha tagasi. Rendi-
firma keeldus raha tagasta-
misest väites, et see oli tarbi-
ja enda otsus tagastada auto 
plaanitust varem ning vigaste 
turvatoolide teemat ettevõte 
üldse ignoreeris.

Väljaspool tööaega 
auto tagastamine
Ka auto tagastamisel tuleb 
see hoolega koos rendifir-
ma esindajaga üle vaadata ja 
kindlasti vormistada üleand-
misakt, kus fikseerida seisu-
kord. Kui aktis jäetakse mõ-
ned kohad täitmata, kriipsuta 
need enne allkirjastamist läbi, 
et hiljem ei oleks võimalik 
sinna midagi lisada.

Püüa vältida auto tagasta-
mist väljaspool rendifirma 
tööaegu. Vastasel juhul pead 
arvestama, et ettevõtte esin-
daja ei saa koos sinuga autot 
üle vaadata ja fikseerida auto 
seisukorda, sh läbisõitu. Siis 
võidakse sulle esitada arve 

auto kahjustuste kohta, mida 
sa ei ole autole põhjustanud. 
Paraku ei ole sul kuidagi või-
malik tõendada, et neid kah-
justusi ei esinenud autol nii 
kaua, kuni see oli sinu valdu-
ses.

Näiteks tagastas tarbija 
Itaalias renditud auto vara-
hommikul lennujaamas pan-
nes võtme tagastuskasti ajal, 
mil rendifirma ei olnud veel 
tööpäeva alustanud. Hiljem 
sai tarbija e-kirjaga arve, mil-
les oli läbisõit märgitud tege-
likust 600 km suurem.

Kaebuse esitamine
Kui sul on pretensioone auto-
rendifirmale ja krediitkaardilt 
on võetud maha summasid 
ilma selgete põhjendusteta, 
tee rendifirmale kohe kirjalik 
kaebus. Kaebuses märgi sel-
gelt oma nõue ja lahendus- 
ettepanek tekkinud olukorra 
parandamiseks. Kui esitad 
kaebuse rendifirma kodule-
hel oleva vormi vahendusel, 
tee esitatud pretensioonist 
endale ekraanitõmmis (print 
screen), et vajadusel tõendada 
kaebuse esitamist. Ära kunagi 
lisa kaebusele originaale le-
pingust, tšekkidest vms.

Kui rendifirmaga omavahel 
lahenduseni ei jõua, siis tasub 
abi saamiseks pöörduda tar-
bijakaitseameti juures tegut-
sevasse EL tarbija nõustamis-
keskusesse, mis tegeleb just 
piiriüleste tarbijaprobleemide 
lahendamisega.



16 REKLAAM Kuulutaja reede, 31. august 2018

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16
Seahakkliha 2,09 €/kg

Sealiha al 2,45 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil ka sealihast snitslid, kotletid
ning erinevad grill- ja vorstitooted.

teksapood!

Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus, tel 322 3965

teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

LASTE TEKSAD 70%
RED STAR NAISTE TEKSAD 50-70%

TOPID, T-SÄRGID 50%
SEELIKUD, LÜHIKESED PÜKSID -50%

jpm

suur
ALLAHINDLUS

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

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Sul on vaja ust?

Palju tooteid laos kohe olemas
Mõõdame ja paigaldame

www.kvaliteetuks.ee
Lai 1 Rakvere

tel: 5660 2630
e-mail: info@kvaliteetuks.ee

Tutvu toodetega kodulehel:
või astu läbi meie salongist

Täpsem info
või saada meile

Kvaliteetuks OÜ aitab!
Pakume kõikvõimalikke uksi

nii metallist kui puidust

300 € 399 € 350 € 405 € 128 € 232.80 € 132 €

Asume Rakvere vallas Sireli tee 3
Tel. 503 7729, 322 4174

(Tapa teeristis)

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage,
võsalõikureid, ja murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid,
saed, oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
kvaliteetsed Nordic seeria välisuksed

Värvimine,
peitsimine,
lakkimine

Tel 5373 6931, 510 9092

PARIM HIND TOOTJA ESINDAJALT!
Tapa, Ülesõidu 8, / avatud 8:00-17:00 / Tel. 55 560 167
info@proplekitood.ee / www.proplekitood.ee

VIHMAVEESÜSTEEMID TERASKATUSED JA -TARVIKUD TURVATOOTED

EELARVESTUS

TRANSPORT

PAIGALDUS

PRO PLEKITÖÖD
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