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Eesti Vabariigi juubeli- 
aastal tähistavad 100. 
sünnipäeva ka paljud 
erinevad organisatsioo-
nid ja riiklikud asutu-
sed. Rõõm oli osaleda 
hiljutistel Kaitseliidu 
sünnipäeva kont-
sert-vastuvõtul Saku 
Suurhallis.

Einar Vallbaum,
Viru-Nigula vallavanem

Eesti vanima ja suurima 
jõustruktuuri – vabatahtlikke 
riigikaitsjaid koondava Kait-
seliidu tähtpäeva tegi erili-
semaks seegi, et tegu oli isa-
depäevaga. On ju isad need, 
kes juhivad meie isamaa 
kaitsmist. Kohtumised andsid 
kindla veendumuse – nagu on 
igavene isamaa, on igavene 
ka Kaitseliit.

Kuid isadest rääkides ei 
tohi me unustada naisi ja 
lapsi. Ka nendel on oma osa 
selles tänuväärses organisat-
sioonis Naiskodukaitse ja Ko-
dutütarde ning Noorkotkaste 
näol. Oluline on tähele pan-
na – mehed kaitsevad riiki ja 
naised kaitsevad kodu, mis 
kokkuvõttes tähendabki ühte 
ja sedasama. Nii läbimõeldud 
oli see organisatsioon olnud 
juba sajand tagasi.

Kui Eestis räägitakse üha 
enam julgeolekuohust ja äh-
vardavast idanaabrist, siis on 
raske ülehinnata NATO liit-
laste kohalolekut ja abi, mis 
töötab ka heidutusena. Selle 
kõrval on hea esile tõsta meie 
endi kaitseliitlaste ja naisko-
dukaitsjate olulist ja aatelist 
rolli.

Teades, et täna kuulub 
Kaitseliitu 26 000 isamaalist 
kodanikku, on hea meenuta-
da, et 1919. aastal kuulus sin-
na ligi 119 000 meest, kellest 

vähemalt 46 000 olid osaliselt 
sõjaliselt välja õpetatud. Meil 
on veel küllalt palju arengu-
ruumi nii noorte meeste sõ-
jalise õppe huvi tõstmises kui 
ka oskustes ja väljavaadetes.

Tänapäeval oleme kokku 
puutumas põlvkonnaga, mida 
nimetatakse lumehelbekes-
teks. Neid ei huvita näiteks 
julgeolekuküsimused ja nad 
ei tunne vajadust aktiivselt 
ühiskonna olulistes küsimus-
tes kaasa rääkida.

Alles see oli, kui kordusõp-
pustele sattunud noormees 
kurtis metsas vegantoidu 
puudumise üle... Rääkimata 
sellest, et mitusada kutsutut 
jäid väliõppustele üldse tule-
mata. Kui tekib reaalne oht, 
on sellised mehed esimesed, 
kes eelistavad koos naiste ja 
lastega põgeneda. Hindan 
kõrgelt neid mehi ja ka naisi, 
kes kaitseväest ja lisaõppus-
test aktiivselt osa võtavad.

Meenutagem, et Kaitseliit 

sai alguse I maailmasõja lõ-
puga 11. novembril 1918, kui 
Eestis moodustati noore riigi 
kaitseks relvastatud kodanike 
liit – Eesti Kaitse Liit. Sõjami-
nistrile allutatud Eesti Kaitse 
Liidu ülemaks sai kindralma-
jor Ernst Põdder, juhatuse 
esimeheks aga Johan Pitka. 
Varasemalt olid juba 1917. 
aasta septembris loodud po-
litseiliste kohustustega Oma-
kaitse ühendused Viljandis 
ja Võrus, millest said alguse 
Omakaitse ja edasi Kaitseliit.

Kaitseliidust rääkides ei saa 
mööda ka 1980ndate aastate 
lõpust, kui hakati ühendusi 
taaslooma ning kaitseliitlas-
te roll Eesti riigi taastamise 
juures oli märkimisväärne. 
Ilma spetsiaalse varustuse ja 
ka õigete teadmisteta sisenda-
sid kaitseliitlased siiski meis 
suurt turvatunnet.

Palju õnne väärika juubeli 
puhul!

Kassid on loomad, kes ärata-
vad tähelepanu, suured kasla-
sed muidugi rohkem. Lõvi on 
loomade kuningas. Tiiger on 
majesteetlik tiitlitagi. Gepard 
on kiire. Ilves on... oma, aasta 
loom.

Oktoober on otsekui kas-
laste kuu. Oktoobris tähista-
takse kogu maailmas rahvus-
vahelist lumeleopardi päeva. 
Lumeleopardid elavad ka 
Tallinna loomaaias ja 21. ok-
toobril kutsus loomaaed neid 
haruldasi mäestikuloomi taas 
vaatama.

Vabas looduses Aasia kõrg-
mäestikus leidub neid kuni 
6000 isendit, samas on Maa-
ilma looduskaitseliit leidnud, 
et väljasuremisohus see loo-
maliik enam pole. Tallinna 
loomaaed on üks neist loo-
duskaitse ja -hariduse organi-
satsioonidest, mis kogub raha 
looduses elavate lumeleopar-
dide kaitseks. Ülihea koha-

nemisvõime, vastupidavuse, 
sihikindluse ja arenenud taju-
de tõttu on alpinistid valinud 
lumeleopardi oma vapiloo-
maks.

Oktoobri alguses kuulutas 
Eesti Loomakaitse Selts taas 
välja aasta kõige loomasõb-
ralikuma ja -vaenulikuma teo 
konkursi. Kuu aega kestnud 
internetihääletusel valiti kõi-
ge loomasõbralikumaks teoks 
Kuuuurija kassi- ja koeravab-
rikute teema kajastamine ja 
loomavaenulikumaks kassi-
poegade lämmatamine Hää-
demeestel. Nimes on iroo-
niat!

Oktoober, musta kassi kuu, 
sai mööda. Nii mõnigi nõia-
loom sai tänu erilisele tähe-
lepanule kodu. Aga mööda ei 
ole saanud igasügisene mure 
mahajäetud loomade, nii kas-
side kui koerte, pärast.

Kui loen „Postimehe” artik-
list, et ühes varjupaigas ootab 

uut kodu viiskümmend kuus 
kassi, siis on see statistika. 
Kui loen sama ajalehe rubrii-
gist Päevakäpp lugu sellest, 
kuidas kass turvakoju jõudis 
ja milline võis olla tema eel-
nev elu, siis on see Kass. Lugu 
on väga tähtis. Päevakäpa lu-
gude kirjutamine-lugemine 
aitab paljud loomad kiiremi-
ni koju. Sama positiivne on 
ka asja see tahk, et need lood 
toovad järjest enam vabataht-
likke varjupaikadesse abi pak-
kuma.

Vahel küsitakse – varju-
paikades on nii palju kasse, 
kus on uued omanikud. Väga 
vale küsimuse püstitus! Kas-
sil ei ole omanikku, kassil on 
naaber, heal juhul sõber. Ivo 
Linna, tuntud kassisõber, üt-
les ühes ammuses intervjuus, 
et ta on veendunud, kuidas 
tema kass maailma asjadest 
aru saab – tema pere elab kas-
si juures, mitte vastupidi.

Kassikuu ehk kassipoegade mahapanek keelatud 2

Tahaks uskuda, 
et Kaitseliit on igavene

Meie kõige levinumatel 
lemmikloomadel on üks põ-
himõtteline erinevus – kass 
on domineeriv, koer alluv. 
Koer loodab, et inimene on 
ta sõber. Kass lubab inimesel 
oma sõber olla. Sarnane on 
see, et mõlemad, nii koerad 
kui kassid, muudavad inime-
se paremaks, eeldusel, et ini-
mene on vastuvõtlik. See on 
reegel.

Minu pappkastist leitud 
kass Lumi saab varsti kolme-
seks. Tal läheb hästi, tänan 
küsimast, tema vanal sõb-
ral Puumal samuti. Ka see 
on reegel, et seal, kus on üks 
kass, on tõenäoliselt varsti 
kaks ja siis pole enam vahet, 
kui palju neid on, peaasi, et 
südames on ruumi. Kodu 
ilma kassita on lihtsalt maja. 
„Nurrrr” on üks ütlemata ra-
hulolev häälitsus, mis teeb 
majast kodu. Suured kassi-
sõbrad inglased ütlevad lausa: 
„No cat, no life.” – „Kassita 
pole elu.”

Üks vana mees võttis en-
dale kassipoja. „Elab saunas ja 
püüab hiiri,” mõtles. Välja tuli 
nii, et kassipoeg magab padja 
peal ja mees ostab talle kassi-
konserve. Mulle meeldivad 
inimesed, kes lasevad kassi-
pojal end ümber sõrme keera-
ta. Nad on head.

Ene Kesler
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Lääne-Viru Rakendus-
kõrgkool ja Tallinna 
Tehnikakõrgkool tihen-
davad ühisel jõul koos-
tööd ettevõtjatega, et ha-
kata koolitama vajaka 
olevaid spetsialiste ja 
viima läbi täiendusõpet 
maakonnas kohapeal.

Liisi Kanna

Novembri hakul kohtusid 
maakonna ettevõtjad Lääne- 
Viru Rakenduskõrgkooli ja 
Tallinna Tehnikakõrgkooli 
juhtidega, et arutada uusi või-
malusi koostöö tõhustami-
seks.

Ümarlaudu tööandjate ja 
kohalike omavalitsuste esin-
dajatega on Lääne-Viru Ra-
kenduskõrgkool korraldanud 
järjepidevalt, vähemalt kord 
aastas. Nüüd kaasati aga ka 
Tallinna Tehnikakõrgkool 
ning suurimaks kõnealuseks 
murekohaks oli tehnoloo-
giavaldkonna spetsialistide 
puudus.

„Eelnevatelt kokkusaamis-
telt tööandjatega on jäänud 
õhku küsimused kõrghari-
duse tasemel tehnikavald-
konna kompetentsi olemas-
olust piirkonnas. Seni on 
Lääne-Virumaal läbi aegade 
mitmetes kõrgkoolides an-
tud majandus- ja sotsiaalalast 
ning õpetajaharidust. Lahen-
dusi otsides leidsime koos 
Tallinna Tehnikakõrgkooliga 
ühishuvid ja koostöövõima-
lused tehnikaalaste kompe-
tentside Lääne-Virumaale 
toomiseks, mis annab hea 
aluse võimalikuks kõrgkoo-
lide ühinemiseks tulevikus,“ 
selgitas Lääne-Viru Raken-
duskõrgkooli rektor Helle 
Noorväli.

Spetsialistid jääksid 
maakonda
Koolijuhi sõnul selgus vest-

Kõrgkoolid kaaluvad 
uusi lahendusi

Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolil on õppetaristu nii Rakveres kui ka Mõdrikul. Pildil peahoone Mõdrikul.
Foto: LVRKK

lusringis, et enim tuntakse 
huvi logistika ja tootmiskor-
ralduse erialade vastu ning 
kohe vajatakse automaati-
kuid, insenere, tootmisjuhte, 
hüdraulikuid, rasketehnika 
lukkseppi, tehnolooge ja va-
hetuse vanemaid.

„Oluliseks peeti, et taseme- 
ja täiendusõpe toimuks maa-
konnas, ettevõtete lähedal 
– siis jäävad spetsialistid maa-
konda. Lääne-Viru Raken-
duskõrgkool koostöös Tal-
linna Tehnikakõrgkooliga on 
valmis laiendama tasemeõppe 
õppekavade ning täiendusõp-
pe kursuste valikut maakon-
nas,“ kinnitas Noorväli.

Ta lisas, et samuti saavad 
ettevõtted hakata kasutama 
Tallinna Tehnikakõrgkooli 
laboratooriume ning kompe-
tentsi neile vajalike rakendus- 
uuringute tellimiseks.

Tallinna Tehnikakõrgkoo-
li rektor Enno Lend mär-
kis, et kohtumisel ilmnenud 
Lääne-Virumaa ettevõtlus-
probleemid on üsna sarnased 
muude piirkondadega – töö-
jõu saadavus ja töötajate tead-
miste, oskuste arendamise 
vajadus. „Tööjõu saadavust 
kvantitatiivses kontekstis me 
otseselt mõjutada ei saa, kuid 
koolituse pakkumise teel saa-
me parandada aktiivsete töö-
tajate määra,“ kommenteeris 
tehnikakõrgkooli rektor.

„Teatavasti kuuluvad Tal-

linna Tehnikakõrgkooli 15 
õppekavva tehnika, tootmise, 
ehituse ja transporditeenuste 
valdkonnad – vestlusringis 
osalejad väljendasid rahulolu 
uute koolitusvõimaluste loo-
mise üle. Omalt poolt peame 
leidma paindlikke toimemu-
deleid nii tasemehariduse kui 
ka täienduskoolituse läbivii-
miseks,” sõnas Lend.

Ettevõtetest oli ümarlaual 
tugevalt esindatud tööstus-
sektor, kõige laiemalt puidu-
tööstus. Ka ümarlaual osale-
nud ASi Aru Grupp juhatuse 
esimees Juhan Viise sõnul 
oli ettevõtete esindajatel hea 
meel tõdeda, et Tallinna Teh-
nikakõrgkool plaanib koos-
tööd Lääne-Viru Rakendus-
kõrgkooliga.

„Lootus on, et kohapeal an-
tav rakenduslik haridus hoiab 
piirkonnas omi ja toob juurde 
mujalt noori, kes on huvita-
tud tehnilistel erialadel oma 
karjääri edendama. Lisaks 
laienevad kohalikud täiend-
õppe võimalused,“ tunnustas 
Viise kõrgkoolide plaane.

„See oleks kogu piirkon-
na tööstussektori huvides. 
Ja eks iga uus algus hariduse, 
majanduse või kultuuri vallas 
aitab piirkonna üldisele aren-
gule kaasa,“ tõstis ettevõtja 
esile laiemat mõju.

Edasised plaanid
„Meie jaoks oli see esimene 

kohtumine, Lääne-Viru Ra-
kenduskõrgkoolil on olemas 
korralik õppetaristu nii Rak-
veres kui ka Mõdrikul. Eda-
si tuleb minna tehnoloogia 
valdkonna tasemeõppe eden-
damisega, pean silmas näi-
teks tootmiskorralduse ning 
tarne- ja ostujuhtimise õppe 
läbiviimise kaalumist,“ tõi 
Enno Lend esile.

Ta lisas, et täienduskooli-
tuse osas tuleb jätkata kohtu-
mist ettevõtetega ja osapool-
te koostöös leida üles need 
valdkonnad, kus on vajalik ja 
võimalik edendada elukestva 
õppe kursusi.

Ka Helle Noorväli nentis, 
et kindlasti jätkuvad seesugu-
sed kokkusaamised tulevikus: 
„Kõrgkoolide ülesanne on 
vajadused ja võimalused kaar-
distada ning pakkuda välja 
lahendusi lühemas ja pikemas 
perspektiivis. Kõikide osa-
poolte koostöö tagab kõrg- 
hariduse kvaliteedi ja vasta-
vuse tööturu vajadustele.“

Ühtlasi kutsusid kõrgkoolid 
tööandjaid üles, et kui tekib 
konkreetne vajadus täiendus- 
ja ümberõppe järele või ootab 
lahendamist arendusprob-
leem, siis tööandjate soovid 
on alati oodatud, ükskõik kui 
toores on idee. Koos leitakse 
lahendused!

Paljud kortermajad 
ei vasta tuleohutusnõuetele
Päästeameti möödunud nädala kontrollkäikudest korterma-
jadesse ilmnes, et tuleohutusnõuete täitmisega on endiselt 
probleeme.

Kontrolliti kogu Eestis tuleohutusnõuete täitmist korter-
majade koridorides, trepikodades ja keldrites ehk ühiskasu-
tatavatel pindadel. Kokku külastati nädala jooksul 294 maja, 
milledest korras oli vaid 44 maja. Ülejäänud 250 majas leiti 
kokku 544 puudust.

Ida päästekeskus kontrollis kokku 97 korterelamut. Lääne- 
Viru maakonnas külastati 45 kortermaja, puudused avastati 
neist 32s. Ida-Viru maakonnas kontrolliti 52 korterelamut, 
ning seal avastati puudujääke 46s.

„Varasemad kontrollid on näidanud, et kõige sagedamini 
on probleemiks trepikodades olevad lapsevankrid, jalgrat-
tad ja vana mööbel. Kurbusega tuleb tõdeda, et endiselt ka-
sutatakse trepikodasid asjade hoidmise kohana. Need asjad 
saavad aga takistuseks juhtudel, kui hoonest on vaja kiirelt 
väljuda,“ ütles Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna eks-
pert Rain Põllu.

Lisaks oli probleeme ka evakuatsioonipääsude ja tuletõkke-
uste lahti hoidmise või nende puudumisega.

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspek-
tor Helen Arukaev selgitas, mida rikkumiste avastamisel 
ette võetakse.

„Kergemate rikkumiste puhul andsime evakuatsioonitee-
de puhastamiseks ning põlevmaterjali eemaldamiseks aega 
ühe nädalal. Kui oli rohkem asju, näiteks keldri vahekäiku-
de puhastamiseks on vajalik tellida konteiner või korido-
rides on suured ja rasked kapid, suured lillepotid jms, mis 
vajavad äraveo organiseerimist, andsime ettekirjutuse koos 
sunnirahahoiatusega,“ rääkis Arukaev.

„Tähtajad on detsembris ja jaanuaris – erinevus tuleb põ-
levmaterjali kogusest ning raskusest,“ lisas juhtivinspektor.

Ettekirjutuse saanud kortermaju ootab tähtaja saabumisel 
ka järelkontroll. „Kindlasti teeme korduvkülastusi ja mitte 
ainult reidi ajal, vaid ka pisteliselt aastaringselt, et tagada 
ohutus, sest elukeskkonna kujundamisel on ohutus kui põh-
jamaine väärtus, esmatähtis. Ohutuskultuur kujuneb ühis-
konnaliikmete turvalise käitumise ja teadlikkuse kaudu,“ 
lausus Arukaev.

„Meie sõnum korteriühistu juhtidele – teil on vastutus ta-
gada ja õigus nõuda ühistu kõikide ruumide ohutust,“ rõhu-
tas ta.

Rain Põllu märkis seejuures, et mitte ükski tuleohutus-
nõue ei ole tekkinud iseenesest ega ole üleliigne. „Nõudeid 
ei ole vaja täita inspektori meeleheaks, vaid ikka iseenda ja 
oma ohutuse tagamiseks. Tuli korteri piire ei tunne ja igale 
inimesele endale peaks korda minema, kuidas ta ohuolukor-
ras võimalikult kiiresti kodust välja saab, et oma elu päästa,“ 
toonitas ta.

Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist igapäe-
vaselt, lisaks tehakse sellest aastast kontrollkäike reididena 
kogu Eestis. Süstemaatilised kontrollkäigud annavad tule- 
ohutuse olukorrast realistlikuma ülevaate. Tänavu on Pääs-
teamet teinud kokku viis kontrollkäiku, neist kolm korter-
majadesse, ühe haridusasutustesse ning ühe hoolekandeasu-
tustesse. Aasta lõpus on plaanis kontrollkäigud kaubandus-
keskustesse.

Liisi Kanna

MÕNE REAGA
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Rakvere klaasikunstnik 
Riho Hütt kippus ühel 
oma palverännukutest 
õhtul Zamora provintsis 
vihma kätte jääma. Aga 
ta ei sattunud räästa alla. 
Talle pakkus peavarju 
perekond, kelle juures ta 
nüüd – kolm aastat hil-
jem – käis vastutasuks 
viinamarju korjamas.

Aarne Mäe

Riho Hütt on võtnud suuna 
kuulsale palverännaku siht-
kohale Santiago de Compos-
telale kolmel korral.

Seekord oli ta oma abikaa-
sa Tamaraga jõudnud Sevil-
last tulles Zamora lähedale 
Almendra külla ning ehkki 
rändajaile on märgistatud tee-
konnal vastavad ööbimisko-
had, jäi kogenud reisija see-
kord veidi kimpu.

Külatänava nurgal mees-
tega juttu puhudes ja erine-
vaid variante uurides („sest 
ega keegi väga ei taha räsitud 
võõrast enda koju lasta”), il-
mus ühtäkki nurga tagant 
välja valge sõiduauto, mille 
roolis istunud Manuelist sai-
gi Riho uus sõber. Ta kutsus 
matkajad peale ning majutas 
nad enda koju. Veelgi enam, 
mees usaldas ka võõrastele 
oma maja võtmed, külmiku ja 
veinikeldri sisu.

Oli parajasti saagikoristuse 
aeg ning kihisevatest tünni-
dest tõusis veiniaroome. See 
kõik mõjus kuidagi kutsuvalt, 
kuid külalislahkust ei kuri-
tarvitatud. Riho ja Tamara 
jätkasid järgmisel päeval oma 
rännakut Compostela poole 
ning juba siis võlusid klaa-

Riho Hütt Hispaanias äsja korjatud viinamarju mekkimas.
Foto: erakogu

Kolm korda 
palverännakul
Kuna külake jääb kuul-
sale palverännaku tee-
le, nägi Riho seal ka 
rändureid. „Nad on 
juba kaugelt äratunta-
vad, olgu neil seljakott 
või mitte,” tähendab 
mees, kel endalgi kibe-
les nüüdki teele asuda 
ning tõele au andes ta 
ka kümmekond kilo-
meetrit ikka lõbu pä-
rast ka läbi astus.

Riho on käinud San-
tiago de Compostela 
teel kolm korda, piki-
ma otsana läbis ta ka-
hekümne viie päevaga 
üle 700 kilomeetri.

„Seal rajal saab kõik 
korda. Ongi nii. Kar-
dad küll minna, et jalg 
ei pea vastu, aga kol-
mandal päeval on ter-
vis korras,” on Riho 
kindel. Kuigi seal 
käiakse ka ratta, ees-
li või isegi bussiga, on 
kõige õigem ikkagi lä-
bida see rada jalgsi.

„Ja see teekond pole 
ju tegelikult ainult selle 
pärast, et lõppu jõuda, 
vaid näha ka seda, mis 
ümberringi toimub,” 
ütleb Riho Hütt.

Juhuslik kohtumine viinamäe veerel
oksakäärikesed kätte ja nii see 
käis.” Ta teab nüüd, et kõige 
täiuslikum ja parem on suur 
kobar, kus on kõik marjad 
küpsed.

Tänavused viinamarjad olid 
tublisti päikest saanud ja selle 
aasta vein tõotab tulla väga 
hea. „Maitsesin minagi marju 
otse põllul suurest kobarast ja 
mahla jooksis kahest suupoo-
lest korraga,” õhkab Riho.

Nii nagu armastatakse veini 
Hispaanias, nii hindab head 
rüübet ka Riho ise. Ometi 
üllatas teda, et klaasike veini 
käib seal kogu aeg toidu kõr-
vale, sest see pidi südamele 
hea olema. Ja purju ei joo kee-
gi.

Riho imestab, et Hispaa-
nias käiakse igal õhtul väljas. 
Õhtuti on kella kaheksast 
südaööni tihedat suhtlemist, 
istutakse pubis, võetakse vei-
ni või õlut, näksitakse tapast 
peale ja vaadatakse silmanur-
gast jalgpalli. Kodus diivanil 
lesides ei vaata telekat keegi.

„Kui vähegi võimalik, siis 
süüakse väljas ja õhtuti käiak-
se ikka mitu kohta läbi,” kir-
jeldab Riho. „Kuna peretütrel 
on aasta pärast pulmad, siis 
kogu kokkusaamine oli rää-
kimine järgmise aasta pul-
madest. Seal said sõbrannad 
kokku ja kõik arutasid ja soo-
vitasid... see oli hästi filmilik 
lausa.”

Riho korjatud viinamarja-
dest vein on igatahes käima 
pandud ning ta loodab seda 
mõne aja pärast Hispaanias-
se maitsma minna. Kui vaja, 
siis on ta alati valmis uuesti 
ka appi tõttama, sest nagu ta 
tagantjärele ütleb: „See, mida 
ma sinna otsima läksin, selle 
ma ka leidsin.”

sikunstnikku tee äärde jäävad 
sügisesed viinamarjaväljad.

Talle sööbisid mällu pilt, 
kui traktor 
v i i n a m a r -
jakoorma-
ga mööda 
sõitis ning 
kastiservast 
mahla maha 
nirises, sa-
muti see, 
kui lapiteki-
mustrit meenutaval mäeküljel 
inimesed, korvid seljas, usi-
nalt saaki korjasid.

Seal sündiski mõte end 
võõrustajatele, kel suur vii-

namarjapõld, tulevikus appi 
pakkuda. Pealegi jäi kripel-
dama lahke peremees ise, sest 

t a v a l i s e l t 
selliseid ini-
mesi ei koh-
ta. Manuel 
töötab me-
ditsiiniasu-
tuses, tal on 
kaks täisea-
list tütart.

„Tema os-
kas vähe inglise keelt ja mina 
sama vähe hispaania keelt, 
kui kolm korda sama asja üle 
ütlesime, siis saime ikka üks-
teisest aru,” muigab Riho. 

Kirjavahetust aitas tõlkida ka 
inglise keelt valdav tütar.

Nii jõudis Manuel koos 
tütrega peatselt Rihole Rak-
veresse külla ning tänavu sü-
giseks sai kokku lepitud, et 
seekord läheb Riho vastukü-
laskäigule. Kuna minek veidi 
viibis, oli suurem osa marju 
juba korjatud, viiehektarili-
sest põllust oli jäetud külalis-
korjajale vaid paar rida, kuid 
see oli piisav, et käsi soojaks 
saada, sest töö ise on üsna 
raske ja hakkab suhteliselt 
ruttu seljale.

Riho: „Läksin kohale, sain 
tööriided selga, ämbri kaasa, 

Ta kutsus matkajad peale 
ning majutas nad enda 

koju. Veelgi enam, mees 
usaldas ka võõrastele oma 

maja võtmed, külmiku ja 
veinikeldri sisu.

Möödunud nädalal peeti 
Rakveres Eesti Linnade ja 
Valdade Liidu eestvedamisel 
kohalike omavalitsuste ha-
ridusjuhtide sügisseminari, 
millest võttis osa enam kui 
seitsekümmend haridusjuhti 
ligi viiekümnest kohalikust 
omavalitsusest.

Rakvere Ametikooli saa-
lis toimunud seminaripäeval 
kõneles hariduspoliitika ku-
jundamisest ja koostööst ko-
halike omavalitsustega ning 
üldhariduse, koolivõrgu ja 
noorsootöö arengutest Hari-
dus- ja Teadusministeeriumi 
asekantsler Mikk Kasesalk.

Piret Sapp Haridus- ja Tea-
dusministeeriumist ning Ees-
ti Linnade ja Valdade Liidu 
nõunik Hille Ilves rääkisid 
üldhariduskoolide pidajate 
rahastamisest. Kokkuvõtteid 
kaasava hariduse arengupäe-
vadest ja edasistest sammu-
dest tutvustas Haridus- ja 
Teadusministeeriumi peaeks-
pert Piret Liba.

Kõneldi ka kohalike oma-
valitsuste rollist täiskasvanu-
hariduse edendamisel. Minis-
teeriumist peaeksperdid Ene-
ken Juurmann ja Tiina Pe-
terson andsid ülevaate koo-
lipidajate täienduskoolituse 
vajadustest ja koolijuhtide 
hindamisest ning tutvustasid 
alushariduse seaduse eelnõu 
võtmeküsimusi. Haridusjuhid 
külastasid ka Rakvere linna-
valitsust ja Rohuaia lasteaeda.

„Haridusvaldkonnas on 
piirkonniti toimunud juba 
suuri muutusi – riigigüm-
naasiumid, põhikoolivõrgu 
korrastamine, omavalitsuste 
ühinemised. Koolipidajate-
le on kõigile ühtviisi oluline 
pakkuda oma piirkondades 
parimat haridust, seega semi-
naril käsitletud teemad toe-
tavad kindlasti edasist tööd,“ 
võttis Rakvere abilinnapea 
Triin Varek toimunu kokku.

Kuulutaja

Omavalitsuste haridusjuhid 
kohtusid Rakveres
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• Võtan tööle saeraami operaatori 
(töökoht 50 km Rakverest). Helistada 
tel 504 6111
• Vajan metsatöölist Rakverest. Tel 
5673 5648
• Pakun tööd metsaväljaveo trak-
toristile. Traktor on MTZ-82. Info 
tel 514 6788
• Pakun tööd CE-kat (poolhaagis) va-
hetusautojuhile. Soome-Rootsi-Taa-
ni-Soome liinile. Graafi k 2 nädalat tööl, 
1vaba. Töötasu 75 €/päev neto. Muu 
Uum OÜ. Tel 5559 3012

• Võtame tööle poolhaagiskallurile 
autojuhi. Tel 501 0433 
• Restoran BabyBack Rakveres otsib 
oma meeskonda nõudepesijat. Töö 
graafiku alusel kell 10.00-20.00. 
Lisainfo 552 8197 või mariann@
babyback.ee
• Otsime Rakverre ja Kundasse 
tublisid puhastusteenindajaid hom-
mikul ja õhtul, osalise tööajaga. 
Helistada tel 5610 3887
• Otsin elektrikut, kes saab tehtud 
töö vastavalt vajadusele ka vormis-
tada. Tel 523 6447

• Vajan kiiresti koduabilist üks kord 
nädalas mõned tunnid päevas, 
maksan 3 €/h, soovitav üksik kor-
ralik naine Rakverest või lähiümb-
rusest. Kiire! Tel 554 6490

OTSIN TÖÖD

KOOLITUS

EGESTEN OÜEGESTEN OÜ

KEEVITAJATKEEVITAJAT
otsib kollektiiviotsib kollektiivi

Tel 516 5094 (Kristo) või  Tel 516 5094 (Kristo) või  
personal@egesten.eepersonal@egesten.ee

• Kogemustega ja kohusetundlik 
majahoidja/kojamees soovib leida 
tööd. Tel 5565 4047

• Inglise keele vestluse kiirkursus 
20 tundi vajadusel jätkame algaja-
tele ja taasalustajatele Tsentrumis 
Koidula 1 alates E 19.11, T 20.11 
kella 18-19.30. Hind 60 � (sisaldab 
õppematerjale). Reg tel 5566 1419

PAKUN TÖÖD

Lugeja küsib: Meie ette-
võte võetakse 1. jaanuaril 
üle ning tulevane tööandja 
peab juba töötajatega läbi-
rääkimisi töölepingu uue re-
daktsiooni sõlmimiseks. Ta 
saatis tutvumiseks ka uued 
ametijuhendid. Kas see on 
seaduspärane? Mis saab, kui 
ma ei nõustu uute pakutud 
tingimustega?

Vastab Meeli Miidla-Va-
natalu, Tööinspektsiooni 
peadirektori asetäitja en-
netuse ja õiguse alal.

Töölepingu seadus sätes-
tab, et kui ülevõttev ettevõte 
jätkab sama või sarnast ma-
jandustegevust, siis tööle-
pingud lähevad muutumatul 
kujul üle ettevõtte omanda-
jale vastavalt võlaõigussea-
dusele.

See tähendab, et ettevõtte 
ja töölepingute ülemineku 
olukorras peab seadusandja 
vaates asenduma üks töö-

JURIST ANNAB NÕU

andja teisega ning kõik muud 
tingimused jääma kehtima 
nii, nagu seni kehtisid. Kuid 
siin tuleb arvestada töösuh-
te poolte tegelike vajaduste 
ja võimalustega, muuhulgas 
võimalusega alustada igal ajal 
läbirääkimisi töölepingu tin-
gimuste muutmiseks või täp-
sustamiseks.

Läbirääkimiste protsessi 
alustamine sellises olukorras 
on täiesti normaalne ning 
sellesse peaksid kaasatud ole-
ma kõik osapooled, st senine 
tööandja, uus tööandja, iga 
üleminev töötaja ja ka need 
töötajad, kellega koos uues 
ettevõttes jätkatakse. Läbi-
rääkimised on olulised, et 
kõik saaksid ühte moodi aru, 
mis toimub, mis eesmärgil ja 
millised võivad olla ühe või 
teise otsuse tagajärjed. Kind-
lasti on seejuures olulisel ko-
hal töötajate võrdse kohtle-
mise tagamine.

Just võrdse kohtlemise ja 
võrdsete võimaluste taga-
mine on sageli põhjus, miks 
ülevõttev tööandja pakub 
ületulevatele töötajatele uut 
töölepingu redaktsiooni, 
mis oma tingimustes vastaks 
nende töötajate töölepingu-
tele, kes juba töötavad tema 
ettevõttes.

Üleminev töötaja ei pea 
nõustuma tulevase tööandja 
poolt pakutavate tingimus-
tega, kuid ta peab kindlasti 

tegema sel juhul omapool-
seid ettepanekuid, mis tingi-
mustel ta on nõus töösuhet 
jätkama.

Kui tulevane tööandja 
ja üleminev töötaja ei leia-
gi ühist arusaama, kuidas 
töösuhet pärast ülemineku 
toimumist jätkata, siis on la-
henduseks erinevad varian-
did.

Esimene võimalus on, et 
töötaja töötab senistel tingi-
mustel edasi, sest tööleping 
peab seaduse järgi muutuma-
tul kujul üle minema, ning 
ootab uue tööandja edasisi 
otsuseid ja pakkumisi ehk 
jätkatakse läbirääkimisi.

Teine võimalus on, et töö-
taja lahkub enne üleminekut 
korralise ülesütlemisega ehk 
omal soovil või poolte kok-
kuleppel oma senise tööand-
jaga.

Kolmas võimalus on, et 
senine ja uus tööandja le-
pivad kokku töökorralduse 
muudatustes, mis võib viia 
koondamisolukorrani ehk 
teatud tööd lõppevad ülemi-
neku hetkest. Siin on oluline 
märkida, et töötaja ise koon-
damist nõuda ei saa, vaid sel-
le otsuse saavad teha ainult 
tööandjad.

Täpsemalt saab kogu töö-
lepingute ülemineku prot-
sessist ja lepingueelsetest 
läbirääkimistest lugeda por-
taalis Tööelu.



VABA AEG

ARVUSTUS
Kuulutaja reede, 16. november 20186

Atraktiivne kaanepilt, vinge-
mast vinge sisu. Midagi täies-
ti uut, värskendavat ja tõeli-
selt jõulist –ambitsioonikat 
igatahes kodumaisel raskema 
roki maastikul.

„Noored, kiired ja karva-
sed!“ on nende kohta lakoo-
niliselt, tunnustavas toonis 
öeldud ning tõsi see on. 2015. 
aasta suvel tegutsemist alus-
tanud Riser jõudis selle aasta 
septembris asjade loogilise 
jätkuna lõpuks debüütalbu-
mini. Et igati korrektne olla, 
tegu on EPga, lühiformaadis 
plaadiga. See vältab kokku 
veidi üle 25 minuti ja sisaldab 
kuut nüansirikast, pauerist 

pungil lugu.
Väljapaiskuv energiatulv 

on tõepoolest tohutu, esma-
muljete põhjal veereb Riseri 
metallimasin vanakorra (va-
rasema) Metallica poolt sis-
setallatud turvalistel radadel, 
kitarrikäigud/riffid tunduvad 
osaliselt tuttavad. Kuid sarna-
susi loeb välja teisigi, mingil 
määral kasvõi Judas Priesti-
ga ja üllataval kombel isegi 
Jethro Tulliga! 

Muidugi Riser üldjuhul 
rõhutabki, et nimelt vana-
kooli thrashi ja heavy metali 
viljelejad nad ongi. Üldpildi 
keerukamaks ajamiseks suru-
takse täiendavalt sisse proge- 

rokigi elemente.
Laulud on kõik inglisekeel-

sed ja nende sõnad leiab vol-
dikult. „Broken“, „Silent An-
ger“, „Strip Queen“... Juba lu-
gude nimed räägivad ilmekalt 
iseenda eest. Fakt aga on, et 
äärmiselt ühtlase ja Eesti koh-
ta ülikõva tasemega „Temple 
Of Addiction“, mille esitlus-
kontsert oli suhteliselt hiljuti 
Tallinna kesklinna uues ro-
kiklubis Barbar, tõmbab nüüd 
lati igatahes väga kõrgele.

Senistel kauaaegsetel me-
talsema paugutamisega esile-
tõusnud selgetel liidritel nagu 
Taak ja Herald tuleb tulevi-
kus igatahes kõvasti pinguta-

da, et Riser neilt võimu ega 
„kuningriiki“ üle võtma ei 
pääseks.

Noorte ja tarmukate mees-
konda kuuluvad Sten Lind-
mets (rütmikitarr, laul), Taa-
vi Lass (kitarr, taustvokaalid), 
Andres Uuspõld (bass, taust-
vokaalid) ja Karl Hannes Ves-
kus (trummid).

Eksamikomisjoni ette astu-
mist – juhul, kui seda kusagilt 
nõudma hakataks – Riseril 
karta pole, täispallid koos 
rohkete kiidusõnadega garan-
teeritud.

Ülo Külm

Laupäeval jõuab Rakverre 
pöörane bänd Revals – ka-
heksa muusikut, tunduvalt 
rohkem pille ja 26 looga duu-
belalbum.

Rokk, folk, kantri ja bluus 
kohtuvad Revalsi esimesel 
kauamängival, mis kannab 
pealkirja „REVALS“. Oma 
eestikeelset albumit tutvus-
tab ansambel Rakveres 17. 
novembril Buena Vista Sofa 
Clubis.

Eesti kõige ameerikaliku-
maks bändiks tituleeritud 
ansambel Revalsi 26 looga 
album on 2017. aastal alusta-

nud bändi vastuvooluliseks 
vastulöögiks ühe-hiti-imede-
le. Revalsi erinevatest Eesti 
otstest pärit kaheksaliikme-
line kogukond ei anna armu 
endale, pillidele ega ka mitte 
publikule nii helikandjal kui 
ka elavas esituses.

„Ootame laupäevast Rak-
vere külastust pikisilmi. See 
kontsert võtab kokku me 
rõõmud ja me murtud süda-
med, ka meie vihastamised 
on teie ees ning soovime neid 
teiega jagada. Võta sõbrad 
kaasa ja me räägime teile oma 
lood ära. Otse, ausalt ja vahe-

tult,“ kutsus bändi solist Mer-
lin Purge.

Me kõike teame, kui mõ-
nusad on muusikaliselt mit-
mekesised rännakud, kus saab 
nii kaasa laulda kui ka kaasa 
mõelda. „Meie albumiga võid 
ühe jutiga sõita Häädemees-
telt Suisleppa kordagi oma 
lemmikut plaadimasinas va-
hetamata,” võttis pika kuula-
mise eelised kokku teine so-
list Jaanus Saago.

Bändi varasemate lugude 
austajad ei pea muretsema, 
kas nende lemmikud ikka on 
uuel plaadil. „Me ei teinud 

Revals tutvustab Rakveres duubelalbumit
endal elu lihtsamaks ja lõime 
uue kuue oma pooleteiseaas-
tase tegutsemise jooksul välja 
antud kahelt minialbumilt nii 
mõnelegi palale, teiste seas 
„Kirjad ääremaalt“ ja „Allpool 
jõge”,“ rääkis bändi helilooja 
ning kitarrist Martin Saare-
mägi.

„Olles bändi lühikese te-
gutsemisaja jooksul jõudnud 
päris paljudesse kohtadesse 
kodumaa pinnal ning saanud 
publikult ülimalt sooja taga-
sisidet, julgen väita, et oleme 
suutnud muuta inimeste suh-
tumist emakeelsesse kant-
rimuusikasse. Tule veendu 
selles ise!“ julgustas bändi 
basskitarrist Danel Pandre 
kontserdile minema.

Revalsi duubelalbumi esit-
luskontserdi uksed avanevad 
Buena Vista Sofa Clubis kell 
20, kontsert algab 21 ja pärast 
kontserti jagab bänd meelsas-
ti autogramme.

Kuulutaja

Riser, „Temple Of Addiction“
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Rakvere kultuurisündmused
5. november–29. november Anni Kärmiku maalinäitus 
„Põhjamaa ööde kuma“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
18. november kell 17 Karakteri etendus „Igaühele oma“ 
Rakvere Kultuurikeskuses
20. november kell 17.30 raamatu „Eesti vanaemade lood ja 
salatarkused“ esitlus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
21. november kell 19 Eesti Interpreetide Liidu kontsert 
EELK Rakvere Kolmainu kirikus
24. november kell 16 rahvamuusikaansambli „Kungla“ 40. 
sünnipäeva kontsert Rakvere Teatris
27. november kell 17 teabepäev elanikkonnale „Jalgade 
hooldus ja jalaravi“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
28. november kell 13.30 mälutreening Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus
2. detsember kell 17 Jõuluküla avamine Rakvere Keskvälja-
kul, peaesineja Birgit

Biore Tervisestuudio 
27. november kell 18–20 dr Riina Raudsiku loeng ja raama-
tu „Tagasi tervise juurde“ tutvustus Hotellis Wesenbergh
Seljaabi-kiropraktiku vastuvõtt iga esmaspäev ja kolmapäev 
– A. Grigorjan
Tervisliku seisundi testimine neljapäeviti – E. Heinmets
Info ja eelreg Laada 5, Rakveres, tel 501 7960, www.biore.
ee
Osta tervisetooteid kodust lahkumata www.tervisepood.
biore.ee

MTÜ Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
25. novembril algusega kell 13 toimub Tamsalu Kultuu-
rimajas maakondlik pidupäev „Daamid valges“. Esinevad 
isetegevuslased. Käsitöö ja keraamika näitus, müük, loterii. 
Oriflame toodete müük. Tantsumuusika ansamblilt Törts.
Pääsmed saadaval teisipäeviti Rakveres Rohuaia 6. Info tel 
527 8162
Gustavi Maja
16. november kell 18 Metsamoori töötuba „Taimsed ener-
giajoogid“
20. november kell 18 Lille Lindmäe loeng „Sisetunne“
29. november kell 18 Liis Orav loeng „Toida oma tervist 
taimeväega“.
Vajalik eelnevalt registreeruda tel 553 5871, www.gustavi-
maja.eu

Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühing
Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühingu aastalõpu üritus 
toimub Ararat Grillis, Tallinna tn. 53, II korrusel 11. det-
sembril kell 13. Omaosalus 10 eurot tasuda Piret Lulla kätte 
1. detsembriks. Info: Piret Lulla, tel 516 4349

Rakvere Teater
16.11 kl 19.00 Paunvere poiste igavene kevade Rakvere 
Teatri suur maja (lav. Urmas Lennuk)
16.11 kl 19.00 Kuni ta suri, esietendus, Rakvere Teatri väike 
maja (lav. Peeter Raudsepp)
17.11 kl 19.00 Astuge edasi! Rakvere Teatri suur maja (lav. 
Erki Aule)
17.11 kl 19.00 Lahus Rakvere Teatri väike maja (lav. Üllar 
Saaremäe)
20.11 kl 19 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja (lav. Pee-
ter Raudsepp)
22.11 kl 19.00 Hullemast hullem Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Elina Purde)
22.11 kl 12.00 Päästame ema Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Karl Koppelmaa)
23.11 kl 19.00 Lendas üle käopesa venekeelse tõlke võimalus 
Rakvere Teatri suur maja (lav. Eili Neuhaus)
23.11 kl 19.00 See kõik on tema Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Helen Rekkor)

Seitsmenda Päeva Adventistide 
Rakvere kogudus 
20. november kell 18 toimub Margeri Majas aadressil Pikk 
26, Rakvere elustiilikoolitus „Loomine ja tervis“, mille tee-
maks on „Miks ma olen nii väsinud?“. Koolitus on tasuta! 
Kasuta võimalust ja naudi täisväärtuslikumat elu! Rohkem 
infot rakvere@terveelukeskus.ee või telefonil 5082429

MTÜ Roela Kodumant kut-
sub laupäeval, 17. novemb-
ril ajaloo- ja koduloohuvilisi 
Roela rahvamajja kogukonna 
ajaloopäevale „Suured ja väi-
kesed viidad”.

Üritusel saab kuulda et-
tekandeid ühest Eestimaa 
suuremast ajalookirjutajast 
Christian Kelchist, Põhjasõja 
lahingutest Virumaal, ven-
nastekoguduste liikumisest 
ja selle tähendusest Eestimaal 
pärast Põhjasõda. Kaeda saab 
näitust Tammiku külast pärit 
näitlejast Imbi Valgemäest.

Ajaloolane Anti Poolamets 
kõneleb saksa päritolu Eesti-
maa pastor ja kroonik Chris-
tian Kelchist – ühest Eesti 
suuremast ajalookirjutajast 
ja viimasest tähtsamast Balti 
kroonikust, kelle elutee tõi 
teda ka Viru-Jaagupisse kiri-
kuõpetajaks. Kelchi koosta-
tud „Continuation“ kirjeldab 
ilmekalt suure näljahäda aas-
taid (1695-1998) ja Põhjasõja 
esimesi aastaid.

Hernhuutlased ja 18. sajan-
di vaimuelu Eestis tuleb vaat-

luse alla Uusmõisa omaniku 
Peter Kienitza ettekandes. 
Peter Krienitz räägib hern- 
huutluse ehk vennastekogu-
duste liikumise tähendusest 
vaimsele, sotsiaalsele ja ma-
janduslikule elule Eestimaal 
pärast Põhjasõda, samuti 
vennastekoguduste liikumise 
mõjust baltisaksa mõisnikele 
ning eesti maarahvale.

Virumaa Muuseumid va-
nemteadur Uno Trumm 
räägib Põhjasõja lahingutest 
Virumaal, mis otsapidi ula-
tusid ka Roela maade piirile. 
Virumaa oli Põhjasõja ajal 
üks enam kannatanud piir-
kondi, kuna suur osa sõjate-
gevusest toimus siin. Roela 
talupoegkond pidi sarnaselt 
teiste ümbruskonna talupoe-
gadega andma Rootsi väkke 
sõdureid ja neid moonaga 
varustama. Lisaks sõjale tabas 
maad 1709. aastal näljahäda ja 
aastatel 1710–1711 katkuepi-
deemia, mis vähendasid rän-
galt Eestimaa rahvastikku.

Roela kandist Tammiku 
külast pärit näitlejast Imbi 

Valgemäest tuleb rääkima 
Eesti Teatri- ja Muusika-
muuseumi teadur Iivi Lepik. 
MTÜ Roela Kodukant juha-
tuse liikme Tiina Alavere sõ-
nul on veel elus inimesi, kes 
mäletavad Imbi Valgemäe 
haruldast häält. Tänastele 
lastele on tema nimi võõras, 
ometigi kasvasid Valgemäe 
plaadistatud muinasjuttude 
saatel omal ajal üles terved 
põlvkonnad.

„Kahjuks on Imbi Valge-
mäe tänaseks sedavõrd unus-
tusse vajunud, nagu teda po-
leks kunagi olemas olnudki. 
Soovime ajaloopäevaga püh-
kida unustusetolmu omaaeg-
se ülipopulaarse näitleja üm-
bert ja teda kasvõi mõnekski 
ajaks tähelepanu keskmesse 
tuua,“ sõnas Alavere.

Ajaloopäev algab Roela 
rahvamajas kell 12, kavas 
on ka kohvi- ja lõunapausid. 
Üritus on osavõtjatele tasuta.

Hilje Pakkanen

Oleme harjunud, et tänases 
maailmas on möödapääsma-
tu olla pidevas õpiruumis. 
Teeme seda oma tööalase 
professiooni tõstmiseks või 
paremaks lapsevanemaks ole-
miseks jne.

Mitte vähem oluline on jät-
kuvalt „oma hinge eest hoolt 
kanda” nii nagu klassikaks 
saanud Kevade raamatus üt-
les köster. Just seetõttu on 
järgnevate nädalate püha-
päeva õhtutel meie oma ko-
dusesse ja armsasse Rakverre 
tulemas kohale suurepärased 
lektorid, kes pakuvad sisukal 
ning tänapäevasel moel ins-
pireerivat ja avarat mõtteva-
hetust kristlust puudutavate 
teemade üle.

Seekordne kursus algab 18. 
novembril tutvustava õhtu-
söögiga. Alfa kursus toimub 
Rakvere Karmeli koguduse 
ruumides, Koidula 15 alguse-
ga kell 16.

Lisaks kolmele esimese-

le kohtumisele, kus astuvad 
ülesse Gunnar Kotiesen 18. 
novembril, Urmas Viilmaa 
25. novembril ja Immanuel 
Volkonski 2. detsembril, on 
seekordsel kursusel kõnele-
mas näiteks Tõnu Lehtsaar, 
Hannes Hermaküla jt.

Mis on Alfa? Üle 30 miljoni 
inimese maailmas on läbinud 
ristiusu praktilisi põhitõdesid 
tutvustava Alfa kursuse. See 
on aeg ja koht neile, kes taha-
vad avastada kristlust. Ooda-
tud on kõik, olenemata east, 
soost, usulisest kuuluvusest. 
Kursuse õpikeskkond on ava-
tud ja elurõõmus.

Kellele on Alfa? Neile, kes 
tahavad tutvuda kristlusega 
sundimatus õhkkonnas. Kõi-
gile, kes soovivad värsken-
dada oma teadmisi ristiusu 
ABC-s.

Mida kursus endast kuju-
tab? Alfa kursuse iga korra 
juurde kuulub hea eine, mil-
lele järgneb teemakohane 

loeng. Seejärel jagunetakse 
väiksematesse gruppides-
se, kus vahetatakse mõtteid 
loengu ajal esile kerkinud kü-
simuste üle.

Palju see maksab? Alfa kur-
sus on tasuta.

Kust on Alfa pärit? Maail-
ma populaarseimat ristiusku 
tutvustavat Alfa kursust kor-
raldavad üle maailma väga 
erinevad kristlikud kirikud. 
Praegu on maailmas käimas 
üle 34 000 Alfa kursuse 169 
riigis. Kursuse õpiku „Elu kü-
simused” on kirjutanud Ing-
lismaa Anglikaani kiriku pas-
tor Nicky Gumbel Londonist.

Rohkem informatsioo-
ni Rakveres toimuva ALFA 
kohta on võimalik leida 
www.karmel.ee/alfa.

Gunnar Kotiesen,
Rakvere Karmeli 
koguduse pastor

Alfa kursus – avar õpikeskkond 
nii hingele kui mõistusele

Roelas peetakse ajaloopäeva
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• Müüa uueks renoveeritud 1toali-
ne korter Rakvere linnas, 32 m2, II 
korrus, väga ökonoomne õhksoo-
juspump. Tel 5694 6444
• Müüa 1toaline korter Kungla 6, mis 
vajab kapitaalremonti. Hind 27 000 
€ �. Tel 5606 3934
• Müüa korter Tamsalus, Tehnika 
5-5. Hea asukohaga korter. Toredad 
naabrid. Hinna osas läbirääkimise 
võimalus. Hind 10 000 € �. Tel 55521221

• Müüa korter Rakvere linnas Küti 
17. Korter soe ja päikesepoolne. 
Aknad vahetatud, korter on III kor-
rusel. On olemas ka keldriboks ja 
auto parkimise koht. Hind 33 000 €. 
Ühendust saab tel 5510 3720 (eesti 
keeles), 5838 5454 (eesti ja vene), 
5553 0344 (vene keeles)

• Müüa korter Rakvere kesklinnas, 
III korrus, 1toaline. Tel 5894 2895
• Müüa 1toaline keskküttega korter. 
4/5 Tamsalus Ääsi 11, vajab sanitaar-
remonti. Tel 5333 0653
• Müüa Väike-Maarja alevis 1toaline 
korter soodsalt. Tel 523 0428
• Müüa heas asukohas 2toaline 
korter, Lembitu 4-75, Rakvere. Li-
sainfo: V korrus, parkimine tasuta, 
panipaik, mööbel, pakettaknad, 
parkett. Köök: elektripliit, avatud 
köök, köögimööbel. Sanruum: vann, 
dušš, boiler, pesumasin. Küte ja 
ventilatsioon: põrandaküte, kesk-
küte. Side ja turvalisus: trepikoda 
lukus. Ümbrus: linnas teed heas 
seisukorras, naabrid ühel pool, ümb-
ruses eramud ja korterelamud. Maja 
vahetus läheduses kool ja lasteaed, 
suuremad toidupoed 5-minutilise 
jalutuskäigu kaugusel. Korteri pla-
neering on läbi maja. Esikus mahu-
kas panipaik/kapp. Hind 33 000 € �. 
Tel 503 7789
• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Piiri tn 8b. Ahjuküttega, I korrus, 52 
m2. Aiamaa, puukuur. Hind kokku-
leppel. Tel 5585 7588
• Müüa või üürile anda mugavustega 
2toaline korter Haljalas, II korrus. 
Tel 5661 4819

• Müüa värskelt renoveeritud päi-
kesepoolne 2toaline korter Kun-
das, mis asub maja keskel. Korteri 
planeering muudetud, avatud 
köök-elutuba. Korteris vahetatud 
plastpakettaknad, radiaatorid, 
elektrijuhtmestik ning torustik. Uus 
san.tehnika ning el.boiler. Seinad 
värvitud ning osaliselt tapeeditud. 
Põrandal on laminaatparkett. Va-
hetatud siseuksed ning metallist 
turvauks. Paigaldatud uus köögi-
mööbel koos tehnikaga, kuulub 
hinna sisse. Korteri juurde kuulub 
ka kelder. Majas olemas toimiv 
KÜ. Madalad kommunaalmaksud. 
Hind 15 000 €. Tel 5343 4895

• Oled huvitatud 2toalisest ahi-
küttega korterist Väike-Maarjas? 
Uus elekter, vahetatud aknad, 
wc-pesuruum. Köögimööbli või-
malus. Majal uus katus, vahetatud 
trepikoja- ja keldri aknad ning 
välisuksed. Korteri juurde kuulub 
kelder, puukuur ja garaaž. Aiamaa 
võimalus kokkuleppel. Toimiv 
ühistu ja kauba peale head naabrid. 
Hind 13 000 €. Tel 5664 5350

• Müüa kesklinnas 4toaline korter 
gaasiküttega, otse omanikult. Korteri 
mõõt 96 m2. Tel 5348 816
• Müüa korter Ulvi külas 67 m2, 3 
tuba, köök, 2 rõdu, 2 panipaika, kel-
der. Küte õhksoojuspump ja kamin. 
Aknad vahetatud. Hind kokkuleppel! 
Tel 5841 4291

• Müüa 2toaline korter Tapal, Üles-
õidu 5A-58. Tel 5646 5377
• Müüa 3toaline korter koos garaa�ži-
ga Väike-Maarjas, Põhja 13a. Majas 
on toimiv korteriühistu. Korterit 
köetakse õhksoojuspumbaga. Soe 
vesi boilerist. Wc-s ja duširuumis 
on põrandaküte. Välisseinad kõik 
soojustatud, põrandad enamus soo-
justatud, elutoa ja köögipõrand veel 
soojustamata. Aknad vahetatud, uks 
vahetatud. Garaaž on renoveeritud. 
Uus bituumenkatus, juhtmestik ja 
valgustid. On olemas voolumõõtja 
ja kanal. Korterit saab osta ka ilma 
garaaž�ita, siis on hind 18 500 € �, koos 
hind 20 000 € �. Tel 5565 8241
• Müüa kõigi mugavustega 4toaline 
korter Kundas, III korrus, toad eraldi, 
2 rõdu, osaliselt möbleeritud, Koidu 
85. Tel 522 3115
• Müüa Roelas 4toaline korter üld-
pindalaga 79 m2. Aknad vahetatud, 
laminaatparkett. Üürivõimalus. Info 
tel 505 1902
• Müüa Rakvere kesklinna piires 
elamu II korrus, abihoone, aiamaa. 
Tel 5358 6829

• Müüa kahekorruseline sooja 
pidav renoveerimist vajav maja 
Väike-Maarja vallas. Hind 14  500 
€. Tel 5374 3571

• Müüa renoveeritud maja Rakvere 
kesklinnas 116 m2, 3 tuba, saun, uus 
köök. Vesi, põrandaküte. Krunt 525 
m2. Tel 5694 6444
• Müüa maja (suvila) Järvamaal 
Koerus. Hind 16 000 € �. Tel 504 5560
• Müün garaaž�i Rakkes. Tel 528 2652

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

• Noor pere ostab 1-2toalise korteri 
Rakvere linnas. Tel 5358 6061
• Soovin osta san-remonti vajava 
2-või 3toalise korteri Rakveres. Tel 
5900 0051 või e-mail eluasemeost@
gmail.com
• Soovin osta 4toalise korteri/maja 
Rakveres või selle lähedal, maksi-
maalselt 10 km kaugusel, hinnaga 
kuni 30 000 € �. Tel 5666 1359
• Pere soovib osta 4toalise korteri 
Kundas. Hind kuni 10 000 € �. Tel 
505 6147
• Soovin osta/üürida garaaž�i Rakve-
res, voolu ja kanali olemasolu vajalik! 
Tel 5309 2650
• Ostan garaaž�i Rakvere. Tel 5567 7790
• Ostan garaa�ži Tammsallu või Tapa-
le. Tel 5807 6228
• Maagia kv ostab või võtab müüki 
kinnisvara. Tel 5855 0720, www.
maagiakv.ee
• Ostan maad. Tel 520 7616, maaost@
mail.ee

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Soovin üürida pikemaks ajaks ala-
tes jaanuarist Tapal soodsalt 1toalise 
elementaarse mööbliga korteri, 
kööktoa või eraldi toa. Töötan Tapal, 
vajan öömaja. Võib olla ahiküttega. 
Ivo Paju, e-post: ivop0960@hot.ee. 
Tel 5348 1210

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

• Anda Rakveres üürile ahiküttega 
tuba vanemale naisterahvale. Üür 
46 € �. Tel 5622 8590
• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres Jaama 
tn. Üüri hind 160 € � + kommunaal-
maksud. Info tel 527 0058
• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. Üüri 
hind 70 € � + elekter, vesi. Tel 527 0058
• Üürile anda novembri keskpaiku 
1toaline korralik ahiküttega korter 
Tamsalu keskuses! Vesi ja kanalisat-
sioon sees! Üür 45 € � + kommunaal-
kulud! Üüriliseks soovin naisterah-
vast vanuses 50 +, kes ei suitseta ja ei 
tarbi alkoholi! Tel 5456 2080
• Üürile anda 2toaline ahjuküttega 
korter (53 m2) Rakveres, Pikk 37, 
II korrus. Hind 220 € � kuus. Tel 503 
4972, info@ko.ee
• Anda üürile 2toaline ilma muga-
vusteta korter Rakveres. Tel 5558 
7544
• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega korter Rakveres Tuleviku 
tänaval. Tel 525 2284
• Anda üürile 2toaline mugavustega 
möbleeritud korter Rakveres Küti tn. 
Üüri hind 190 € � + kommunaalmak-
sud. Tel 527 0058
• Üürile anda 2toaline korter Tapa 
kesklinnas. Üür 200 € � kuus. Tel 503 
4972, info@ko.ee

• www.toonklaas.ee
• Müüa Fiat 1,6, 2003. a, tumerohe-
line, Eestis arvel, ÜV 08/2019. Tel 
517 4193
• Müüa Fiat Stilo 1,6, 2003. a, tu-
meroheline, heas korras, Soomest. 
Tel 517 4193
• Müüa Ford Focus C-Max 1,8i 
01/2005. a, 92kW, mahtuniver-
saal, bensiin, hõbedane metallik, 
hooldusraamat, konditsioneer, 2 x 
el.aknad, veokonks, roosteta, mõlki-
deta, korralik, kehtiv ülevaatus 2019, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780
• Müüa Ford Focus Trend  1,6i 
08/2007. a, 74kW, universaal, ben-
siin, hõbedane metallik, konditsio-
neer, kesklukk, 2 x el.aknad, originaal 
valuveljed, korralik, äsja läbinud 
tehnilise ülevaatuse 08/2019, öko-
noomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780
• Müüa Jaguar  2,0B, 2004. a. 
Volkswagen Polo 1,6B, 1995. a. MB 
814 puksiirauto. Tel 5558 5956

• Müüa Moskvitš 2141, 1991. a, 
VAZi mootor, esimene omanik, 
väga palju tagavaraosi, plekiring 
jpm. Kehtiv ülevaatus ja kindlustus. 
Hind kokkuleppel. Tel 5656 1175

• Müüa Mitsubishi Lancer 1,6i 
03/2004. a, 72kW, tumesinine, me-
tallik, uuem mudel bensiin, sedaan, 
konditsioneer, 4 x el.aknad, öko-
noomne, kehtiv ülevaatus 04/2019, 
roosteta, korralik, soodsalt! Tel 5903 
7780
• Müüa Volga GAZ 24 varuosi. Tel 
502 8156

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
12/2001. a, bensiin, punane, luuk-
pära, 5 ust, täiuslik hooldusraamat, 
konditsioneer, 4 x el.aknad, roosteta, 
mõlkideta, ökonoomne, kehtiv ÜV 
12/2018, soodsalt! Tel 5903 7780
• Müüa Opel Astra Station Wagon 
1,6i 01/2005. a, 77kW, tumehall 
metallik, universaal, konditsioneer, 
2 x el.aknad, roosteta, väga heas teh-
nilises korras, kõik töötab, kehtiv ÜV 
2019, soodsalt! Tel 5903 7780
• Müüa Škoda Fabia Ambiente 
1,4TDI 01/2005. a, 55kW, turbodiisel, 
hõbedane, universaalkere, hooldus-
raamat, konditsioneer, kesklukk, 
tume salong, pl.soojendus, superö-
konoomne! Rakvere. Tel 5903 7780
• Müüa Toyota Corolla 1,6 bensiin, 
manuaal, punane metallik, luukpä-
ra, 5 ust, 2. omanik, Eestist uuena 
ostetud, originaal läbisõit 188 000 
km, TÜ 06/2019. Tehniliselt laitma-
tus korras auto, uus aku. Hind 1700 
€ �. Vahetuse või järelmaksu võimalus. 
Tel 5196 1234
• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Basis 04/2004. a, 74kW, kuldne 
metallik, turbodiisel, universaal, 
hooldusraamat, 4 x el.aknad, pü-
sikiirusehoidja, kehtiv ülevaatus 
04/2019, korralik, ökonoomne, 
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, kesklukk 
puldist, veokonks, roosteta, mõlki-
deta, korralik, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780
• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2004. a, 74kW, turbodiisel, 
hõbedane, universaal, konditsio-
neer, 4 x el.aknad, kesklukk puldist, 
originaal valuveljed, veokonks, roos-
teta, mõlkideta, läbinud tehnilise 
ülevaatuse 04/2019, korralik, su-
perökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780
• Müüa Volkswagen Polo 2005. a, 1,9 
diisel, 5 ust, väga heas korras. Hind 
2800 € �. Tel 5340 7805
• Müüa Volkswagen Polo 2005. a, 1,9 
diisel, väga heas korras. Hind 3000 € 
�. Tel 5302 9943
• Müüa Volkswagen Polo 1,2, 2005. 
a, hõbedane, heas korras, Saksast. 
Tel 517 4193
• Müüa Volvo S80 2,4, diisel, 120kW, 
2006. a, uus keremudel, kõik lisad 
väga heas korras, soodsalt. Tel 502 
8156
• Müüa varuosadeks Ford Fiesta 
2002. a, Volkswagen Polo 1,9 D, 
Nissan Micra 1998-2002. a, M-412 
osasid. Tel 5558 5956

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457

• Ostan teie auto kasvõi juba täna, 
võib pakkuda igas seisukorras ja igas 
hinnaklassis. Tel 5309 2650
• Ostan seisvat tehnikat: traktorid 
T16, T25, T40AM, T150, MTZ 82, 
DT74-75, kombain Niva, ZIL, MAZ, 
6t haagis, press Kirgistan, virtsapütt 
jne. Tel 5835 4991
• Auto ost. Ostan kõiki marke, igas 
seisukorras sõiduautosi või kaubi-
kuid. bar500@hot.ee. Tel 512 7543 

SINU SÕBER KINNISVARAS!
• tasuta konsultatsioon
• hea nõu ja asjaajamine
• aitame müüa parima hinnaga

Info
5697 5217

RAKVERE, 
MÕISAVÄLJA 6

MÜÜA UUED KORTERID!

MAJA MERE ÄÄRES, OMA LIIVARAND!
LÜGANUSE V. MOLDOVA KÜLA.

Kinnistu 1,4 ha, elamu 98,7 m², saun, garaaz/
abihoone, privaatne.

55 000 € UUS!

Margus Punane,  504 9998

SUUREPÄRASE ASUKOHAGA MAJA METSA- 
TUKAS RAKVERE VALD, NÄPI KÜLA, KUUSE 5.

Kinnistu 1878 m², kivimaja 141 m², 4 tuba, 
uued aknad, saun, garaaz.

69 000 € UUS HIND!

Irene Pung: 5540671

SUUR ELAMUKRUNT MÄNDIDE ALL.
PIIRA, PIHLAKA.

Kinnistu 8587 m², alajaam, kergliiklustee, 
ehitamine projekteerimistingimustel.

22 000 € UUS!

Margus Punane,  504 9998

UUS ELAMUKOMPLEKS METSAVEEREL.
RAKVERE VALD, KARUNGA KÜLA.

Kinnistu 8,7 ha, elamu 141,9 m², 
saunamaja, garaaž, maaküte.

210 000 € UUS!

Margus Punane,  504 9998

AVAR KORTER, KENA VAADE!
RAKVERE, VESKI 7.

3 tuba, 68,2 m², 5/5, kaks rõdu, uued radiaa-
torid, wc ja vannituba eraldi.

39 890 € UUS HIND!

Margus Punane,  504 9998

STIILNE TALUMAJA, IIDNE JOON!
UNUKSE, PENTSONI.

Kinnistu 3000 m², 102 m², 4 tuba, saun.
55 000 € UUS!

Margus Punane,  504 9998

SUVEKODU JÕE ÄÄRES!
VINNI V. VETIKU, MURU.

Kinnistu 2700 m², kivimaja 68,6 m², 
saun, garaaz.

25 990 € UUS HIND!

Margus Punane,  504 9998

KODU VINNI ALEVIKUS!
KIIGE TN 3, VINNI ALEVIK.

Korrus 2/5, 3-tuba, 63m², rõdu, 
uued radiaaatorid.

20 000 € UUS HIND!

info: 56975217
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VEO- JA KAEVETEENUSED

VEO- JA KAEVETEENUSED

EHITUSTEENUSED

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

TEENUSED

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

UUS TIKI TREILER 
CS300-LH

GARANTII 2 AASTAT
3000 x 1500 x 400

Haagise kandevõime 
503 kg

Haagis: 949 €
Haagis tendi ja 

tugikaartega: 1132 €
Haagis tendi, tugikaarte 

ja kõrgendusega kokku 72 
cm: 1305 € 

(pildil olev haagis!) 
Haagis plastkaanega: 

1499 €
Haagiste hinna sees tugira-
tas ja tugevdatud pealesõi-

tu kannatav tagaluuk. 
Haagis on kallutav!

Autowelt.ee 
Läike tee 36, Rae vald 

tel 607 0870

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 ja * Haakekonksude müük ja 
paigalduspaigaldus

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

• Sõiduautode ja väikekaubikute 
keretööd ja värvimine. Karpide, 
tiibade, uste vahetus, värvi paran-
dused. Tel 509 2436
• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

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

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

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

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804
• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunni-
töö 30 €/h. Rendime puksiirhaagist 
(konn) ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10 meetrine redel 
6 € - 24/h. Kivipurustaja 50 € - 24/h, 
tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 
24/h, elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

 • Kopa- ja kaevetööd. Lumelük-
kamise teenus. Tel 5553 0770

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547
• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

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

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na 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

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

Info tel 504 0118

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

• Reoveevedu Haljala ja Tapa val-
las. Teenindame teid iga päev, ka 
õhtuti ja nädalavahetustel. Helista 
tel 5656 1515

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

• Paigaldame korrektselt just Sinu 
vee-, kütte- ja kanalisatsiooni 
torustikud ning anname 3-aastase 
garantii. Tel5697 9409 

• Valmistan uksi/aknaid. Tel 5349 
6065
• Müün ja paigaldan igas mõõdus 
kauakestvaid ja nägusaid tõsteta-
vaid garaa �iuksi väikeelamutele ja 
tööstustele Lääne-Virumaal. Kiire 
tarne ja paigaldus. Aastate pikkune 
kogemus ja kindel kvaliteet. Helista 
51 929297 ja küsi pakkumist!

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

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749
• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593
• Pakun Lääne-Virumaal ja Har-
jumaal santehnilisi töid k.a vesi-
põrandakütte paigaldust. initex@
hotmail.com. Tel 5693 8220

• Plekikantimise tööd. Otsaplekid, 
harjaplekid, sokliplekid, aknaple-
kid ning kõik erikujulised lisaple-
kid. Tel 5553 0770

• Üldehitustööd: puukuurid, garaa-
�id, saunad. Tel 5685 6320
• Kõnniteede paigaldamine ja plaa-
timistööd. Tel 5606 9271

• Teostame korterite, eramute ehi-
tus- ja remonttöid. Tehtud töödele 
garantii. Tel 5394 6666

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. 
Tel 5565 3842, www.pursoojustus.ee
• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid 
sisekujundusel. www.kenriko.ee Tel 
508 3305
• Ehitustööd, lammutustööd, re-
monttööd: majad, saunad, pesu-
ruumid, kuurid (parketi paigaldus, 
plaatimine, siseviimistlus, soojus-
tamine). Tel 504 5560
• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

• Korterite renoveerimine, vannitu-
bade remont ning lammutustööd. 
Tel 5685 6320
• Teen kindakrohvi (korstnad, soo-
jamüürid, seinad jne). www.kenriko.
ee Tel 508 3305
• Pottsepp: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad. Tel 5552 8487, Vaiko
• Pottsepatööd. Tel 5851 9785
•  Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru Kütte-
süsteemid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046
• Korstnapühkija ja pottsepatööd. 
Tel 522 1165

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983

• Treilerveod Lääne-Virumaal. Tel 
5858 0123
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• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

MUUD TEENUSED

SMIRLINE OÜ   
• ÜLDEHITUS

• KATUSED

• MAJADE  FASSAADIDE 
SOOJUSTAMINE JA 
VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS

• PLAATIMINE

• TERRASSID

• ELEKTRITÖÖD 

Tel 5342 9733, 
ruslan.smirline@gmail.com

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

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.

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

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• 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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

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

Rakmettrans

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

• TERITUSTEENUS: noad, peit-
lid, kirved, käsihöövliterad. Teri-
tus toimub vesikäiaga. Helista 
ja küsi lisainfot. Tel 5387 8045, 
schmidt100@hot.ee

• Teostan metalli treimis- ja keevi-
tustöid. Tel 558 1279
• Kodumasinate remont ja paigal-
dus (külmkappide, pesumasinate, 
nõudepesumasinate, mikrolai-
neahjude jne). Teenus võimalik ka 
kodukutsel. Tel 5648 7258
• Puulehtede koristus ja äravedu. 
Tel 5660 3585

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

• Pehme mööbli remont, veo võima-
lus. Tel 506 1547

• Müün, paigaldan ja remondin
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Ansambel, õhtu juhtimine juubelil, 
sünnipäeval. Üle Eesti. Tel 5190 1697
• Felix Bänd – soodne. Tel 5559 3419
• Õhtujuht sisustab teie juubeli. Tel 
553 5885
• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com
• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885
• Kandlemeister-kandlemängija si-
sustab Sinu peo rahvaliku muusika, 
laulu- ja tantsuviisidega. Ehtsalt või 
võimendiga. Tel 5345 5970, Heino
• KONTRABASS JA AKORDION - 
mõnus kooslus koos laheda lauluga. 
Olgu sul pulm, jõulupidu või juubel. 
Samas ka õhtujuhtimine. Küsi lisa tel 
5683 7141, Tiia
• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 
2179 OÜ Mart Tali Kaubandus
• Parima hinnaga hüperkiire pii-
ramatu Internet + KordusTV-ga. 
DigiTV Virumaal. Paigaldus, Wifi 
ruuter ning Digiboks tasuta. Levib 
nii linnas kui maal. Uuri lähemalt: 
http://telestar.ee. Tel  5552 5432
 • SAT-süsteemid alates 95 �. TV-an-
tennid – paigaldus, remont. OÜ RTS 
ANTENN. Tel 5340 7808
• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- 
ja sülearvutite ost ja müük. Utili-
seerime vana elektroonikat. Asume 
Koidula 1, Rakvere Tsentrumi II 
korrus. Helista juba täna tel 551 2053 
või tule läbi. Vaata ka www.hss.ee
• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Betoonpõrandate 
planetaarne lihvimine. 

Betoonpõrandate 
hooldus ja remont 

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

KODU

OST

KÜTTEPUUDVaralaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 

Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 

Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 

tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 

pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 

10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 

18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 

ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

*igakuine raamatupidamine
*palgaarvestus, maksu-

arvestus,
töötajate maksete 

deklareerimine
*majandusaasta aruande 

koostamine
*konsultatsioon

*praktika võimalus.
Üle 20 aasta kogemust.

Rohkem infot:
https://ingliteteraapia.

weebly.com/
raamatupidamine.html

Tel 5455 1595

* 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

• Müüa odavalt villaseid sokke. Hind 
7 € �/paar, ka hulgi. Tel 772 3335, 
5852 9226
• Müüa spinning ja ümmargune 
grillahi. Soodsalt. Tel 5837 5908

*LASTE ATV=FERRARI 
(punane, kõige rohkem 
ostetud), KROSSIKAD, KIIV
RID, 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, ATVD
suure 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

kuulutused.kuulutaja.eeKuuluta
• Ostan majapidamises olevat va-
navara ja seisma jäänud asju: möö-
bel, nõud, mänguasjad, jalgrattad, 
garaa�itööriistu ja -tarvikuid. Paku 
julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan kristall ja varajast tarbek-
laasi tooteid. Tel 5672 7175
• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984
• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 5031849
• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984
• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, moo-
torrattad, kristallnõud, garaa�i tarvi-
kud, hobutarvikud, märgid jpm. Aus 
ja meeldiv teenindus! Tel 507 9984
• Ostan võrri, ka mittetöötava, 
nende osi (rattad, mootorid jne) ja 
õlleankru. Tel 503 1849
• Ostan maja likvideerimisel või 
kolimisel seisma jäänud esemeid, 
pakkuda võib kõike, ka kallimaid 
esemeid. Tel 503 1849
• Ostan vähekasutatud külmiku, 
pesumasina, valamu, lahtikäiva 
diivani jne esemeid. Tel 503 1849
• Ostan Nõukogude fotoaparaadid 
ja objektiivid! Tel 5853 2215
• Ostan raamatuid sarjas „Seiklus-
jutte maalt ja merelt“. Tel 5645 1242
• Ostan naaritsa kasuka suuremale 
numbrile 44-46. Tel 504 0589
• Ostan kaubaaluseid Rakveres, pil-
paalused 80x120 cm. Tel 5567 5755

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.80 €/kott 
ja kasel 3.40 €/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
rm. Tel 504 5632
• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553
• Müüa soodsalt küttepuid koos 
veoga. Asume Kadrina lähedal. Tel 
5199 4895

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa kuivad küttepuud 45 � ruum 
(pikkused 30 cm, 38 cm, 50 cm) ja 
võrkudes kaminapuud (lepp) 3 € �, 
(kask) 4.50 € �. Saematerjali jäägid 30 
cm pikad võrkudes 2.50 € � (lehtpuu, 
okaspuu). Tel 508 7430
• Müüa saetud lõhutud kuivi küt-
tepuid. Minimaalne kogus 2 m3. Tel 
522 3152
• Müüa küttepuid (lahtiselt või võr-
gus, kuivi või märgi). Tel 504 6111
• Müüa saetud lõhutud küttepuud. 
Tel 551 6449

KUIVAD 

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999
MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID

KOOS 
TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

Viru Halud OÜ müüb 
aastaringselt

-Kuiva küttepuud 
-Toorest küttepuud 

- Kõrge kütteväärtusega 
puitbriketti

Info ja tellimine 
tel 5851 5859 

www.viruhalud.ee

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

• Katuseplekk, hind alates 5 €, vas-
tavalt tellija mõõdule. Tel 553 9330

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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 
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TUTVUS
MATUS

MUU

VANAVARA

TEATED

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

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

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ 
ja „Gala“ Rakvere vallas. Transport. 
Tel 514 1338  
• Müüa söögikartulit „Laura“. Pa-
kendatud 25 kg võrkudesse. Ko-
juvedu alates kahest võrgust. Info 
telefonil 525 5981
• 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

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. 
Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. Paki-
tud ja lahtine. Tel 554 9113

• Võtan rendile haritavat põllumaad 
Rakvere vallas Lepna, Eesküla, Ka-
ritsa, Tõrma ja Taaravainu külades, 
maatüki sobivuse korral hind alates 
140 � hektar. Tel 503 4982

METS

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

Viru Halud OÜ
ostab

Metsa raieõigust
Majandame ka pehmeid 

lanke
Info ja hinnapakkumised

518 4333
janis@viruhalud.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

• Ostame kõrvitsaid. Tel 5329 2810
• Müüa T-16, aiatraktor ja kartuli-
rootor. Tel 5558 5956

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814
• Müüa kasside jooksuratas. Him-
re@hot.ee. Tel 5807 6228

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984
• Ostan seisma jäänud esemeid. 
Vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984

• Pillart kunst ja käsitöö avatud 
T-R 9.30-18.00 ja L 9.30 - 13.00 
(Laada 17, Rakvere). Müügil ehted, 
esoteerika, maalid, kudumid, 
mänguasjad, beebitooted, hü-
gieeni- ja tervisetooted, tarbe- ja 
dekoratiivesemed. Palju kingii-
deid, tule uuri järele!

• 16.09 kadus Lääne-Virumaalt, 
Tapa vallast, Piilu külast 6-kuune 
emane pruuni-mustakirju saksa 
lambakoer. Koer oli kiipimata ja 
kaelarihmata. Reageerib nimele 
Marta ja on väga sõbralik kõigiga. 
Meeldib sõita autoga. Kui keegi on 
näinud sarnast koera, siis palun he-
listada tel 512 9274 või saata e-mail: 
liinakleen@gmail.com. Igasugu 
vihjed on teretulnud!

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
vere Laada 14 – müügil hea valik 
meeste kampsuneid ja pükse

• Hooajariided Soomest. Müük 
toimub Haljala Rahvamajas püha-
päeval, 18. novembril kell 11.00-
13.30. Kaardimakse võimalus. 
Korraldaja TMI Pelgonen.

• 57-aastane sale mees ei suitseta 
tutvub kena noorema naisega, elan 
oma majas. Tel 5348 9906

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

Tunde tasa lööb aegade kell, jääb 
alles mälestus hea ja hell.

Avaldame kaastunnet 
Svetlana Pahklale 

EMA
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Trendsetterist

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Hinnad turul 15. novembril 2018

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

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Petersell kg 8,00 10,00

Mugulsibul kg 2,00

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Porgand kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Kapsas kg 0,50 0,80

Mustrõigas kg 1,50 2,00

Kõrvits kg 1,00

Tomat  kg 3,00 3,50

Roheline tomat kg 1,80

Õunad kg 1,50 2,00

Jõhvikad liiter 4,50 5,00

Hapukapsas kg 2,00

Sarapuupähklid (import) kg 5,00

Kreeka pähklid (import) kg 5,00

Mesi purk 5,50 6,00

Seemned lindudele 5kg kott 5,00

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Saaremaa lõnga müük turul 24. novembril!

Turul müügil: 
* tööstuskaup – jalanõud ja riided

* käsitöö – soojad kudumid, kalmuseaded, 
saunavihad (igal laupäeval)

Naha- ja 
suguhaigustearst
Kanni Vahvik-Heinsoo

Tasuline vastuvõtt: 
Rakvere, Tuleviku 1-34

• Naha- ja suguhaiguste 
diagnoosimine ja ravi

• Sünnimärkide ja naha-
kasvajate diagnostika 
(dermatoskoopia)

• Soolatüügaste ja konna-
silmade lämmastikravi

• Kosmeetilised 
protseduurid

  Info ja registreerimine 
322 3688

SeeniorTugi OÜ 
Eakate abi- ja tugiteenused 
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. Saatmine 
arstile, apteeki, kauplusesse, 

kirikusse jne. 
Võimalik tellida koju 

sooja toitu. 

Täpsem info 5371 2433 või 
seeniortugi@gmail.com

Meeste- ja naistejuuksur.
Tel 506 8485

Maniküür, pediküür, kulmud jt.
Tel 5456 4337

Ootame tööle naistejuuksurit.
Tel 5897 9293

Sirje Ilutuba
Lai 3 A (Piibeleht)

Seoses Piira silla ümberehi-
tustöödega Rakvere-Luige 
maanteel km 3,512 kehtes-
tatakse ajutised muudatused 
liikluskorralduses.

Uue sillakonstruktsiooni 
paigaldamise tõttu suletak-
se sild ajutiselt transiitliik-
luseks alates 21.11 kella 9st 
kuni 27.11 kella 21ni, liiklus 
suunatakse ümber. Palutakse 
jälgida liikluskorraldusvahen-
deid.

Sellest tulenevalt kehtivad 
antud ajavahemikul muuda-
tused ka Rakvere linnaliini-
de nr 1 ja 2 alg- ning lõpp-
peatuses. Senise Piira peatuse 
asemel rajatakse ajutine bus-
sipeatus Tartu tänava ja Met-
saveere tänava ristmikule. 
Jalakäijatele ja jalgratturitele 
tagatakse sillast ülepääs.

Kuulutaja

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

Piira silla ümberehitus muudab 
ajutiselt liikluskorraldust
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Nõid Nastja väisas läi-
nud nädala reedel Rak-
veret ja esitles Krooni-
keskuse Apollo raama-
tupoes oma vastilmunud 
üllitist „Nastja maagili-
ne 2019”.

Ülle Kask

Nõid Nastja, kelle raamatud 
on tõusnud müügiedetabeli-
te tippu, märkis, et tema ja ta 
väikene tiim korraldavad esi-
mest korda esitlusi väljaspool 
Tallinna. Nastjal on tänavu 
ilmunud juba 10 raamatut 
erinevatest tähemärkidest ja 
plaanis on neid koguni juurde 
trükkida, kuna need lähevad 
nagu soojad saiad.

„Mis aga ootab meid järg-
misel aastal, sõltub astroloo-
gia seisukohalt planeetidest 

Nõid Nastja Rakvere Kroonikes-
kuses autogramme jagamas.

Foto: Ülle Kask

Tänane päev 1532. aastal oli 
üks traagilisemaid inkade va-
litseja Atahualpa elus, kuigi 
päeva algus ei tõotanud mida-
gi halba. Ameerika indiaan-
lased usaldasid aga liigselt 
hispaanlastest vallutajaid ja 
maksid selle eest karmi hinda.

1497. aastal sündinud 
Atahualpa isaks oli valitse-
ja Huayna Capac, kelle ajal 
saavutas inkade impeerium 
suure õitsengu. Veidi enne 
surma jagas isa oma riigi poe-
gade Huáscari ja Atahualpa 
vahel ära, kuid vennad ei saa-
nud koosvalitsemisega hak-
kama. Noor ja auahne Ata-
hualpa purustas 1532. aastal 
toimunud lahingus venna 
armee, misjärel sai temast in-
kade riigi ainuvalitseja.

Kuid Atahualpa sai va-
litseda vaid mõne kuu, sest 
juba sama aasta 16. novemb-
ril saabusid Cajamarca lin-
na Hispaania konkistadoori 
Francisco Pizarro paarsada 
sõdurit. Atahualpa koos oma 
mitmetuhandelise armeega 
ei osanud hispaanlastes näha 
mingit ohtu ja võttis nad üsna 
sõbralikult vastu, kuid võõra-
maalastel olid teised plaanid.

Kuna inkadel oli mitme-
kümnekordne ülekaal inim-
jõus, siis püüdsid hispaanla-
sed läbirääkimiste ajal mitmel 
korral indiaanlastega mani-
puleerida ja neid alistuma 
sundida. Atahualpat vapusta-
sid kõige rohkem hispaanlas-
te tulirelvad ja hobused, sest 
midagi sellist polnud inkad 
varem näinud.

Viimase käiguna saatsid 
konkistadoorid Atahualpa 
juurde vaimuliku, kes pidi 
üleminkale pakkuma võima-
lust astuda ristiusku. Pizarro 
oli teadlik, et Atahualpa ei saa 
nagunii aru, mida talle paku-
takse. Kui vaimulik ulatas in-

kade valitsejale piibli, siis vis-
kas Atahualpa püha raamatu 
lihtsalt maha, sest ta polnud 
varem näinud ei raamatuid 
ega kirjatähti. Piibli maha vis-
kamine oli aga rünnakusig-
naaliks.

Inkad püüdsid küll oma va-
litsejat kaitsta, kuid hispaan-
laste relvad olid paremad. 
Pizarro vangistas Atahualpa 
ja korraldas umbes 7000 in-
diaanlasele veresauna. 16. 
novembril 1632. aastal algas 
suure ja võimsa inkade im-
peeriumi allakäik, aga His-
paania impeerium hakkas üha 
laienema.

Vangistatud Atahualpa 
proovis end hispaanlastelt va-
baks osta, lubades täita ruu-
mi, kus teda kinni hoiti, kul-
laga, aga kõrvalruumi kuhjata 
täis hõbedat. Hispaanlastele 
meeldis see mõte väga ja nad 
olid nõus kulla ja hõbeda eest 
valitseja vabastama.

Atahualpa pidas oma lu-
badusest kinni, loovutades 
võõramaalastele suured ko-
gused kulda ja hõbedat, mida 
indiaanlased tassisid tervest 
riigist kokku kolm kuud. His-
paanlased sulatasid vääris-
metallidest esemed (kausid, 
kandikud, tassid, ehted jms) 
ümber kangideks, kuid kok-
kuleppest kinni ei pidanud ja 
tapsid 26. juulil 1533. aastal 
Atahualpa.

Pizarro kaaslased polnud 
sellise otsusega rahul, sest 
Hispaania seaduste kohaselt 
võis välismaa valitseja üle ko-
hut mõista üksnes Hispaania 
kuningas, kuid mässama nad 
siiski ei hakanud, sest nen-
delegi langes saagiks osa Ata-
hualpa kullast.

Kuigi Atahualpa surmast 
on möödunud juba ligi viis 
sajandit, on paljud temaga 
seotud asjad jäänud saladu-

seks. Suuremateks müstee-
riumiteks on tema viimse 
puhkepaiga asukoht ja luna-
rahaks makstud kulla saatus, 
aga samuti tema väljanägemi-
ne ja selle rekonstrueerimine.

Selle kohta, kuidas Ata-
hualpa välja nägi, on väga 
napid andmed. On kirjuta-
tud, et ta oli indiaanlase kohta 
normaalse kehaehitusega, hea 
rühiga, mitte liialt jässakas, 
kena välimuse ja tõsise näo-
ga. See ongi praktiliselt kõik, 
mida tema väljanägemise 
kohta teatakse.

Prantsuse loodusuurija Eu-
gène Sénéchal de Lagrange 
toimetas 1901. aastal Bolii-
viast Pariisi inimese pealuu, 
mille ta väitis kuuluvat vii-
masele inkale Atahualpale. 
Kuid kas see ka nii tõepoolest 
on, pole selgeks tehtud. Selle 
pealuu põhjal on mitme riigi 
teadlased taastanud inkade 
valitseja nägu. Näiteks vene 
antropoloogid juhtisid tähe-
lepanu nina ebatavalisele ku-
jule, mis olevat omane lääne-
poolkera inimestele.

Kuigi viimaste sajandite 
jooksul on meeleheitlikult 
püütud üles leida Atahualpa 
matmispaika, pole see õn-
nestunud. Legend räägib, et 
kel õnnestub leida Atahual-
pa matusekamber, saab väga 
rikkaks, sest valitseja muumia 
kõrval asub tonnide viisi kul-
da. Välja on käidud hulgali-
selt erinevaid versioone, kuid 
ükski neist pole senini leid-
nud piisavalt toetust.

Näiteks Ecuadori ajaloolane 
Tamara Estupiñán oletab, et 
inka valitseja haud võib asuda 
tänapäeva Ecuadori territoo-
riumil. 2010. aastal olevatki 
arheoloogid leidnud sealsest 
Andide piirkonnast massiivse 
iidse kompleksi, kuhu kunin-
gas võidi 16. sajandil matta. 

Samas pole avastatud mida-
gi konkreetset, mis vihjaks 
inkade valitseja hauakambri 
olemasolule.

Atahualpa poolt lunamak-
suks loovutatud kuld ja hõbe 
jagati hispaanlaste vahel ära. 
On teada, et osa inkade va-
randusest toimetati seejärel 
Santo Domingosse ja mitme 
laevaga viidi kulda ka Sevil-
lasse. Samas surid paljud Ata-
hualpa lunamaksust rikastu-
nud Hispaania konkistadoo-
rid vägivaldselt indiaanlaste 
käe läbi või omavaheliste 
tülide tõttu, mistõttu nende 
kuld jäi kusagile laokile.

Hiljem, 1534. aastal röö-
visid Pizarro mehed inkade 
riigi pealinnast Cuzcost veel 
kullast ja hõbedast esemeid, 
kuid väärismetalli oli linna 
jäänud vähem kui kuuluju-
tud rääkisid. Ühes vanas teo-
ses räägitakse legendist, mille 
kohaselt olevat Atahualpa 
järel inkade valitsejaks saa-
nud Manco Inca Yupanqui 
puistanud Hispaania saadiku-
ga kohtudes taldrikule hulga 
maisiseemneid. Seejärel võt-
tis ta ühe seemne enda kätte 
ja ütles: „See on see, mille teie 
meie kullast suutsite röövi-
da,” ning viidates ülejäänud 
seemnetele taldrikul, „aga see 
jäi meile!”

Tänapäevani vaidlevad aja-
loolased selle üle, kuhu inka-
de kuld ikkagi kadus. Paljud 
oletavad, et varandus võib 
olla peidetud kusagile Peruu 
metsadesse või mägedesse või 
hoopis heidetud mõnda ku-
ristikku. Legendide kohaselt 
võib seda kulda olla mitme-
sajast kilost kuni 750 tonnini. 
Seetõttu pole midagi imelik-
ku, et seda aetakse taga prae-
guseni.

Allan Espenberg

1532: Atahualpa vangistamisega algas inkade riigi allakäik

Nõid Nastja ennustab õnnelikku uut aastat

ja tähtedest,” toonitas nõid 
Nastja. „Näiteks, kui inimene 
sünnib, siis selle hetke tähte-
de seis võib mõjutada tema 
saatust ja iseloomu. Teades 
Päikese seisu planeetide ja 
Kuu suhtes, saame teada, mil-
lal on edukas või ebaedukas 

periood.”
Nastja arvates on edukad 

inimesed kõigepealt hea in-
tuitsiooniga, milles peitubki 
nende edu saladus. „Intuit-
sioon on jumala ja inglite hääl 
meie sees, mis justkui räägib 
meile: mine sinna või vastu-
pidi, ära mine. Loomulikult 
ei piisa ainult vaistust, on vaja 
ka tarkust, töökust, sihikind-
lust, et õigesti aru saada vih-
jetest, mida intuitsioon meile 
annab,“ arvas Nastja.

„Ilma selleta juhtub tihti, 
et inimene töötab, töötab, 
annab endast parima, aga 
tulemus on ikka väga väike. 
Miks? Sest üks asi on tegutse-
da, aga absoluutselt teine asi 
on tegutseda õigel ajal õiges 
kohas, et mitte raisata oma 
jõudu ja potentsiaali. Selleks 
ongi vaja horoskoopi, et teak-
sime, millal tuleb edukas või 
ebaedukas periood või päev,” 

jätkas ta.
Nõid Nastja soovitas nõn-

danimetatud halbadel päeva-
del lihtsalt puhata ja taastada 
oma jõuvarusid, mitte istuda 
ja nutta: „Lähed oma nurka 
kakaoga, säilitad rahu ja ta-
sakaalu. Sellega aitad ka uni-
versumit ega lisa atmosfääri 
negatiivset energiat.”

Aga kui horoskoop ütleb, 
et tulemas on hea periood, on 
Nastja sõnul tegutseda vaja. 
„Vanasti öeldi, et oma õnne 
on vaja püüda. Mitte istuda 
siis diivanile kohviga, vaid 
kasutada oma võimalusi. Kui-
das aga teeb tavaline inime-
ne? Heal ajal puhkab loorbe-
ritel, aga halval päeval kakleb 
oma saatusega ja raiskab kogu 
jõu, sest võitlus on ebavõrd-
ne,” lausus ta.

Halb päev tähendab Nast-
ja sõnul ka seda, et konflikte 
on vaja vältida ja olla oma 

emotsioonide suhtes eriti 
tähelepanelik. See võib olla 
lihtne näida, aga tegelikult on 
väga keeruline. Inimene võib 
näiteks hommikul otsusta-
da oma emotsioonidega väga 
ettevaatlik olla, aga möödub 
kaks tundi ja ta kohtab keda-
gi või temaga juhtub mida-
gi ning ollaksegi tasakaalust 
väljas. Vältimaks selliseid 
hetki, tuleb oma emotsioone 
kontrollida, aga see on nõia 
meelest üks raskematest asja-
dest nii elus kui ka maagilises 
maailmas.

Raamatust „Nastja maagili-
ne 2019” kõneles selgeltnägi-
ja, et häid uudiseid on tal alati 
väga hea meel tuua. „Koostan 
neid ennustusi juba kolm aas-
tat, varem tegin seda erine-
vate ajalehtede jaoks. Ütlen 
ausalt – seni pole ma näinud 
veel nii head tähtede seisu, 
kui järgmiseks aastaks pais-

tab,” kõneles Nastja ja jätkas, 
et kollase sea aasta 2019 tuleb 
tõeline tõusuaasta, särav, ak-
tiivne ja energiat täis aeg.

Ta rääkis, et kui viimaste 
aastate jooksul on inimeste 
vahel olnud teatud distants, 
siis varsti see kaob ja inime-
sed muutuvad lähedasema-
teks. Edukas aasta tuleb kõi-
kides valdkondades ja saatus 
otsustab sel aastal inimeste 
soovid täide viia.

„Saatus täidab kõik, millest 
me viimase viie aasta jooksul 
unistasime. Sõnnid, Skor-
pionid, Veevalajad ja Lõvid 
on fortuuna lemmikud, aga 
kõikide tähemärkide jaoks 
on tõesti erakordselt hea aas-
ta tulemas. Ja ma soovin seda 
teile kõigile,” ütles nõid Nast-
ja.
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 30 €

www.omaporsas.ee

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Sealiha al 2,50 €/kg

Oma Põrsa lihapoes alati värske
eestimaine sealiha perefarmist

Verivorstid suitsulihaga
500g 1,99 €/tk

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

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

Trendsetter Europe OÜ
SOODUSMÜÜGIteeb oma toodete

tehase territooriumil reedel 23. novembril

Lääne 10 Haljalas.

Müügiks on tekid ja padjad

Hinnad jäävad vahemikku 3-28 €.

(tekid mõõduga 135x200; 200x200; 220x225 ja

padjad mõõduga 50x80; 65x65).

Arveldame ainult sularahas.
Väravad on avatud kella 16.00-st kuni 19.00-ni.

Rohkem infot saab küsida tööpäeviti

kella 8-16.30-ni telefoni numbril 32 95 680.

Soojad riided selga ja Haljalasse!

• Sünnipäevalauad

• Peielauad

• Jõulupeod

Mahutab kuni 30 inimest

Rendivaba

E-R 11-17

Laada 8A, Rakvere

Tel 502 3789

info@calidum.ee

www.pelletikaminad24.ee

Pelletikamin

Rebecca

11 kW

lisaõhukanaliga

Hinnad kehtivad

novembri lõpuni

2690.-

Pelletikamin

Hydro

20 kW

1690.-

Pakkumine kehtib kuni 30.11.2018

Valik klaasipuhastajaid
ja pirne kuni
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