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SISUTURUNDUS

3. detsembril tähistatakse rahvusvahelist puuetega inimeste päeva

T äna, 3. detsembril tä-
histatakse ÜRO eest-
vedamisel rahvusvahe-

list puuetega inimeste päeva, 
millega pööratakse erilist tä-
helepanu puuetega inimeste 
õigusele saada haridust, elada 
iseseisvalt, käia tööl, tegeleda 
huvialadega ning saada sel-
leks vajalikku tuge, olenema-
ta abivajaja elukohast.

Rahvusvahelist puuetega 
inimeste päeva tähistatakse 
1992. aastast. Eesti ratifitsee-
ris ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni 30. 
mail 2012. aastal. Konvent-
siooni rakendamise järel-
valvet hakkas 2019 aastast 
teostama õiguskantsler. Ja 
oli suur lootus, et protses-
sile järgneb täiskäik edasi ja 
konventsioonis sõnastatud 
puuetega inimeste õigused 
liiguvad paberilt pärisellu. Ja 
siis tuli koroona ning sellega 

seoses täiskäik tagasi.
Traditsioonilist uhket ja 

suurt pidu nagu me oleme 
harjunud, ei ole saanud kor-
raldada juba teist aastat. Is-
tume kodudes nagu 25 aastat 
tagasi. Tagasikäik on märga-
tav. Ei ole kontakteerumist 
nii nagu olime harjunud –
kõik on teistmoodi.

Kui leida sellest ajast mi-
dagi positiivset, siis oleme 
meiegi, puuetega inimeste or-
ganisatsioonid, astunud uude 
ajastusse: digi- ja nutiseadme-
te ajastusse. Õpime uutmoodi 
elu, sest vanamoodi ei saa ja 
uutmoodi veel ei oska.

Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Koja kõik tegutse-
vad organisatsioonid, praegu 
on neid 14, on saanud endale 
tahvelarvutid, et oleks valmi-
dus suhelda veebikoosoleku-
tel ja suhelda oma liikmetega. 
Areneme… tasapisi.

Siinkohal täname Sotsiaal-
demokraatlikku Erakonda ja 
riigikogu liiget Indrek Saart, 
kes andis meile võimaluse 
soetada tahvelarvutid ja sel-
lega meie ühingute tegevust 
arendada ja olla kaasaegsed. 
Täname ka Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu peaspet-
sialist Lea Lehtmetsa, kes 
korraldas digi- ja nutisead-
mete koolitusi meie ühingute 
juhtidele. 

Positiivne on olnud ka see, 
et Aseri memmed on palju 
kudunud ja kudunud sihtots-
tarbeliselt, et kellelegi rõõmu 
valmistada. Nii on valminud 
tohutu hulk ilusaid mütse ja 
rätikuid vähihaigetele lastele. 
Aseri käsitööringi juhendaja 
on Natalja Serdjuk. Suur-suur 
tänu selle eest!

Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Koja esimees Helmi 
Urbalul oli võimalus osaleda 

Eesti Puuetega Inimeste Koja 
delegatsiooni koosseisus vä-
lislähetuses Prantsusmaale, 
Euroopa ligipääsetavamatesse 
linnadesse Lyoni ja Nizzas-
se. Kahjuks ei ole olnud veel 
võimalust sellest harivast 
reisist avalikkusele muljeid 
jagada. Loodame parematele 
aegadele.

Täname lisaks eelnimetatu-
tele kõiki toetajaid, kes olene-
mata keerulistest aegadest on 
Lääne-Virumaaa Puuetega 
Inimeste Koda toetanud: Lää-
ne-Virumaa omavalitsused, 
Rakvere linn, VIROL.

Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Koda on avalikes 
huvides tegutsev vabaühen-
dus ja katusorganisatsioon 
Lääne-Virumaa puuetega ini-
meste ja krooniliste haigete 
organisatsioonidele.

Soovime puuetega inimes-
tele ja nende peredele jõudu 

ning jaksu ja paremat toime-
tulekut sellel raskel ajal.

Kaunist rahvusvahelist 
puuetega inimeste päeva!

Helmi Urbalu

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste 

Koja juhatuse esimees

Lääne-Viru haridusmaastik joonistati üles
Valminud on Lääne-Virumaa 
haridusvõrgu analüüs, mis an-
nab ülevaate maakonna hari-
dusvõrgu ja -asutuste het-
keolukorrast ja pakub välja la-
hendusi muudatusteks. Rah-
vastiku arv on vähenemas, 
küll ei kahane lähiaastatel 
gümnaasiumiealiste noorte 
hulk. Muuhulgas on väljakut-
se noorte õpetajate ja tugis-
petsialistide leidmine ning kii-
remas korras tuleb otsustada 
Näpi kooli saatus. 

Katrin Uuspõld

Mahukas raport analüüsib 
maakonna seniseid rahvas-
tikuarenguid ning toob ära 
prognoosi aastani 2040, kes-
kendudes haridusvaldkon-
na seisukohast peamistele 
vanusegruppidele. Samuti 
antakse ülevaade maakonna 
haridusvõrgust, õpetajatest 
ja tugispetsialistidest ning 
õppeasutuste kinnisvarast ja 
finantseerimisest. Keskendu-
takse ka tuge vajavatele laste-
le ning Näpi kooliga seondu-
vale. Analüüsis tuuakse ära ka 
maakonna hariduskorralduse 
tulevikustsenaariumid. 

„Haridusvõrgu analüüsi 
maakondlik terviklik lähene-
mine loob hea pinnase koha-
like omavalitsuste koostöö 
tõstmiseks otsuste tegemisel 
ning teenuste osutamisel ha-
ridusvaldkonnas. Samuti on 
analüüs oluliseks sisendiks 
maakonna arengustrateegias-
se ja uue perioodi tegevuska-
vasse,“ rõhutas VIROLi te-
gevjuht Sven Hõbemägi.

Rakvere linna haridusspet-
sialist Vilja Messer, kes ka 
ise töörühmas osales, nentis 
analüüsile viidates, et paari-
kümne aasta pärast on sündi-
vus märgatavalt vähenenud. 
Kümne aasta vaates väheneb 

lasteaiaealiste laste arv maa-
konnas 500-750 lapse võrra. 
Põhikooli laste arv hakkab 
oluliselt langema alates 2030. 
aastast ning 2040. aastaks 
võib olla vajalik põhikoolide 
klassikomplektide vähenemi-
ne võrreldes käesoleva aasta-
ga ligi kolmandiku võrra.

„Aga gümnaasiumiastme 
lapsi kasvab peale. Kui algul 
kardeti, et riigigümnaasiumi 
tulles teistele gümnaasiumi-
tele lapsi ei jagu, siis ma ar-
van, et gümnaasiumiastmes 
tekib eluterve konkurents,“ 
rääkis Messer. Analüüsi ko-
haselt gümnaasiumieas noor-
te arv järgneval kuuel aastal 
kasvab, ka järgneva 15 aasta 
vaates olulist kahanemist ei 
toimu.

Analüüsis nenditakse, et 

senised riigigümnaasiumide 
avamise kogemused näita-
vad, et need ei ole oluliselt 
mõjutanud ülejäänud maa-
konna gümnaasiumivõrku. 
Põhikoolijärgsetes kooliva-
likutes ei ole proportsioonid 
viimastel aastatel muutunud 
(gümnaasiumi valib ca 71% ja 
kutsehariduse 26% põhikooli 
lõpetajatest). 

Arvestades gümnaasiumi-
õpilaste arvu prognoosi Lää-
ne-Virumaal (ca 1000 õpi-
last järgmisel kümnel aastal), 
ametikoolivalikut põhikooli 
järgselt ja ametikooli või-
malusi õppekohti pakkuda, 
siis säilib Lääne-Virumaal 
vajadus ca 400 munitsipaal-
gümnaasiumi koha järele. 
Seega on maakonnas umbes 
2-3 munitsipaalgümnaasiu-

mile koht ka pikemas pers-
pektiivis, mis tähendab, et 
võrreldes praegusega peaks 
gümnaasiume olema poole 
vähem.

Pedagoogide nappus ja va-
nemaealisus on teema terves 
Eesti koolivõrgus. Lääne-Vi-
rumaal on põhikoolide õpe-
tajatest 57% vanemad kui 50 
eluaastat ja gümnaasiumi-
õpetajate seas on enam kui 
50-aastaste õpetajate osakaal 
on 65%. 

„Kindlasti teevad õigesti 
need juhid, kes omalt poolt 
soodustavad noorte peda-
googide tulekut,“ märkis Vilja 
Messer.

Rakvere valla volikogu esi-
mees Peep Vassiljev nentis, et 
tõepoolest on õpetajate seas 
uusi tulijaid vähe. „See on ter-
ve riigi teema. Omavalitsused 
on motiveerida püüdnud, 
alates elamispinna pakku-
misest ja starditoetusest, aga 
eks noor inimene teeb oma 
valikud. Aga see ei saa olla 
ühekordne kampaania,“ leidis 
Vassiljev.

Oluline osa analüüsist puu-
dutas ka Näpi kooli, kus õpi-
vad hariduslike erivajaduste-
ga lapsed. Vassiljev meenu-
tas, et kui omal ajal Sõmeru 
vald, praegune Rakvere vald, 
kooli haridusministeeriumilt 
üle võttis, siis kehtiv põhi-
kooli- ja gümnaasiumiseadus 
ei võimaldanud ühel MTÜl, 
mida ka VIROL on, kooli üle 
võtta. „Oli variant kool sulge-
da või võtta ühe omavalitsuse 
kanda. Me otsustasime võt-
ta,“ rääkis Vassiljev. „See kool 
peaks olema aga kõigi maa-
konna omavalitsuste ühiselt 
pidada. Esimesel võimalusel 
peaks see VIROLi päeva-
korda jõudma, sest asjaga on 
rohkem kui kiire,“ nimetas 
Vassiljev.

Analüüsist selgus, et suure-
neb tuge vajavate laste hulk ja 
vajadus nendega tegeleda, sh 
koolieelses eas. Omavalitsus-
te haridusjuhtide hinnangul 
on ideaalolukorraga võrrel-
des hetkel puudu enam kui 
77 ametikoha jagu spetsialiste 
(logopeed, eripedagoog, sot-
siaalpedagoog, psühholoog) 
ehk praegu on kaetud vaid 
51% koguvajadusest.

Töörühmas osalenud 
Tamsalu gümnaasiumi direk-
tor Aivi Must tõi välja ana-
lüüsist olulise nüansina hari-
dusvaldkonna maakondliku 
koordineerimise. „On oluline, 
et meil tekiks VIROLi juurde 
selline ametikoht, sest keegi 
peab ka maakondlikke hari-
dusprojekte juhtima,“ leidis 
Must.

Muuhulgas tõi analüüs väl-
ja ka soovituse leida lahendu-
si koolide taristu arendamisel 
selle optimaalsemaks kasuta-
miseks – koolide pinda oleks 
kulutõhusa kasutamise vaates 
vajalik vähendada maakonna 
vaates ligi kolmandiku võrra. 
Taristu arendamisel soovita-
takse võtta suund väikemate 
koolide puhul nende mitme-
otstarbelise kasutamise suu-
nas, kuhu koondada nii las-
teaed, põhikool kui ka kaasu-
vad kogukonna vabaaja- ja 
kultuuriteenused, näiteks 
raamatukogu, kultuurikes-
kus, noortekeskus.

Analüüsi tellis Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liit, rahas-
tas Euroopa Sotsiaalfond ja 
koostas OÜ Cumulus Con-
sulting, kaasates maakonna 
omavalitsuste haridusvald-
konna spetsialistidest ja -juh-
tidest koosneva juhtrühma. 
Analüüsiga on võimalik tut-
vuda Lääne-Viru Omavalit-
suste Liidu kodulehel. 

Riigigümnaasium kerkib Rakvere gümnaasiumi taustal. Senised riigigümnaasiumide ava-
mise kogemused Eestis näitavad, et need ei ole oluliselt mõjutanud ülejäänud maakonna 
gümnaasiumivõrku, küll näitab analüüs, et pikemas perspektiivis on Lääne-Virumaal 
vajadus kahe-kolme munitsipaalgümnaasiumi järgi. Foto: Katrin Uuspõld
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Hauaplatsi kasutamise leping on vajalik infovahetuseks
Rakvere linna kalmistuvaht 
Kalle Koidumäel on viimastel 
päevadel olnud telefon puna-
ne ja meilikast kirju täis – pä-
rast seda, kui Rakvere linna-
valitsuse pressiteade meenu-
tas, et kalmistu kasutamise 
leping peab olema sõlmitud 
1. veebruariks 2022. Muret-
semiseks ei ole põhjust: le-
pinguid jõuab sõlmida ning 
kui ka tähtajaks seda tehtud 
ei ole, siis hauaplatsi kelleltki 
ära ei võeta. Küll võidakse 
uuele kasutajale anda vanad 
platsid, mida aasta jooksul ei 
ole hooldatud.

Katrin Uuspõld

Rakvere linna kalmistu-
vaht Kalle Koidumäe mär-
kis, et linnavalitsus alustas 
hauaplatsi kasutuslepingute 
sõlmimist juba 2013. aastal. 
„Kokku on linna kalmistu-
tel ligemale 3500 hauaplatsi, 
kuid lepinguid on seni sõlmi-
tud vaid veidi üle 800,“ lisas 
Koidumäe.

Lepingu sõlmimine on ta-
suta ja leping sõlmitakse täht-
ajalisena kuni 20 aastaks. Ka-
sutuslepingu tähtaja möödu-
misel on hauaplatsi kasutajal 
õigus sõlmida uus hauaplatsi 
kasutusleping.

Rakvere linnavalitsuse 
pressiesindaja Kristel Mänd 
selgitas, et tähtaeg 1.veeb-
ruar 2022 puudutab ainult 
Rakvere linna kalmistuid. 
Mänd viitas, et kalmistusea-
dus § 13 sätestab, et seaduse 
jõustumise ajal kasutuses olev 
hauaplats jääb senise kasuta-
ja kasutusse vähemalt küm-
neks aastaks seaduse jõustu-
misest arvates – 1. jaanuaril 
2022 täitubki kümme aastat. 
„Rakvere linna kalmistute 
kasutamise eeskirja § 13 lg 2 
kohaselt tuleb hauaplatsi ka-
sutamiseks pärast 01.01.2022 
sõlmida kalmistu haldajaga 
hauaplatsi kasutamise leping 
hiljemalt 01.02.2022,“ täpsus-
tas Mänd.

Pärast järgmise aasta esimest 
veebruari korraldab linn kõigi 
hauaplatside osas, mille kohta 
ei ole kasutuslepingut sõlmi-
tud, hauaplatside ülevaatamise 
ja otsustab taaskasutusse and-
mise. „Oluline on siinkohal 
märkida, et see on pikaajalisem 
protsess ja puudutab ennekõi-
ke hooldamata hauaplatse, kus 
pole aasta jooksul näha olnud 
mingit korrastamist,“ rõhutas 
Kristel Mänd. „Kokkuvõttes on 
hauaplatsi kasutamise lepingu 
mõte selles, et korrastada and-
meid hauaplatside kasutajate 
kohta ja et linnal kui kalmistu 
omanikul oleks olemas värsked 
andmed, kellega suhelda eri-
nevate hauaplatse puudutavate 
küsimuste korral.“

Rakvere linnale kuulub neli 
kalmistut: Kunderi tänaval 
asuv linnakalmistu ja Lilleo-
ru tänaval lähestikku olevad 
Pauluse kalmistu, Juudi kal-
mistu ja Palermo kalmistu.

Rakvere linna kalmistutele 
maetute andmeid saab vaa-

data Haudi kalmistute regist-
rist (www.kalmistud.ee) ning 
hauaplatsi kasutamise lepingu 
sõlmimiseks tuleb ühendust 
võtta Rakvere linna kalmistu-
vahi Kalle Koidumäega.

Rakvere valla heakorras-
petsialist Maia Simkin, kes 
korraldab Tõrma kalmistusse 
puutuvat, ütles, et viimastel 
päevadel on ka temaga le-
pingute asjus palju ühendust 
võetud, kuid Rakvere vald ei 
ole ühtegi lõplikku tähtaega 
kinnitanud. 

„Lepingu sõlmimine on va-
jalik, sest hauaplats on inime-
se kasutusse antud maalapp, 
mida ta hooldab. Põhiline on 
andmevahetus platsi kasuta-
ja ja omavalitsuse vahel. Kui 
midagi juhtub, näiteks ku-
kub puu kivi või pingi katki, 
siis saame registri järgi võtta 
omastega ühendust ja teavita-
da,“ selgitas Simkin. 

Samuti on tema sõnul ol-
nud üllatavalt palju juhtu-
meid, kus suguvõsa on oma-
vahel tülis tullakse temale kui 
ametnikule kaebama. „Põhju-
seks, et mõni sugulane mat-
tis oma lähedase platsile, aga 
teise sugulase meelest seda 
poleks tohtinud teha. Aga kui 
on leping, siis kindlasti võe-
takse lepingu sõlmijaga ühen-
dust enne, kui toimub mat-
mine ja küsitakse nõusolekut. 
Nii et leping välistaks ka selli-
sed ebameeldivused ja paneks 
sugulased kokkuleppeid tege-
ma,“ lisas Maia Simkin.

Heakorraspetsialist rääkis, 
et inimestel on hauaplatsi 
kasutuslepingutega seoses ka 
valehirm ja ta kinnitas, et kui 
plats on hooldatud, aga lepin-
gut ei ole mingil põhjusel sõl-
mitud, siis kedagi peale mat-
ma ei hakata, ammugi ümber 
matma. 

„Kui plats on hooldamata ja 
sinna on pandud silt „Hoolda-
mata hauaplats“, millel kirjas 
akteerimise kuupäev. Aasta 
pärast on uus akteerimine. Ja 
kui aasta jooksul ei ole rea-
geeritud, platsi pole korda 
tehtud, antakse plats uuesti 
kasutusse. Kui platsil on kivi, 
mille peal on inimese nimi, 
siis kindlasti katsume leida 
üles sugulased ja küsime, kas 
nad on platsist teadlikud ja 

kas nad käivad seal,“ selgitas 
Maia Simkin. 

Tema sõnul on ette tulnud 
juhtumeid, kus inimene üt-
leb, et ta ei ole saanud mitu 
aastat käia, aga nüüd kind-
lasti tuleb – sellisel juhul jääb 
plats senisele hooldajale alles. 
Aga on ka näiteid, kus inime-
sed ütlevad, et nad isegi ei tea 
seda maetud kauget sugulast 
ja kindlasti ei hakka nad kal-
mul käima. „Sellisel juhul an-
name platsi uuesti kasutusse, 
eeldusel, et surmast on möö-
dunud 25 aastat. Hauaplatsil 
olnud kivi maetakse samuti 
hauda,“ nimetas Simkin, lisa-
des, et aastas on selliseid juh-

tumeid Tõrmas suurusjärgus 
kümme.

Tõrma kalmistu puhul saab 
lepingu sõlmida, saates valla-
valitsusele taotluse ja samuti 
on kalmistud.ee lehel koht 
taotluse sisse andmiseks. 

„Enamik lepinguid oleme 
teinud elektroonselt, aga on 
ka vallamajja kohale tuldud 
ja kui on vanem inimene he-
listanud, kel on keeruline 
liikuma pääseda, siis olen ka 
telefoni teel andmed küsinud 
ja lepingu allkirjastamiseks 
postiga koju saatnud ning ini-
mene saadab oma allkirjaga 
tagasi,“ selgitas Simkin.

Väino Mets Rauamarketist on loonud Tõrma kabeli seinale sümboolse pannoo. 
Foto: Katrin Uuspõld

Tõrma kalmistu kabel sai sümboolse pannoo
Tõrma kalmistu kabeli põhjaliku renoveerimisega jõuti val-
mis üle-eelmisel suvel, sel nädalal paigaldati kabeli otsasei-
na aga eriline pannoo. „Vaatasime, et otsasein on tühi, tava-
line must rist tundus masendav, nüüd on seal filosoofiline 
pilt,” rääkis Rakvere valla heakorraspetsialist Maia Simkin, 
kes ühtlasi ka kalmistu haldamisega tegeleb.

Sümboolse teose valmistas Väino Mets Rauamarketist. 
„Kui inimene lahkub, jääb temast tühi koht. Otsisin pilti, 
mis minu mõtet väljendaks, tooks välja selle tühja koha. 
Üks hea sõber saatis Pinterestist mõned pildid ja üks pilt oli 
selline, mis mind kõnetas ning laenasin sealt motiivi, mida 
edasi arendasin,” rääkis Väino Mets. 

Nii sündis laserlõikuriga terasest välja lõigatud, mustaks 
värvitud ja alt valgustatud perspektiivne pargitee, kaks 
puud, mille juured on põimunud, tühjaks jäänud pink ja 
valgust andev laternapost. „See väljendab minu tundeid 
ja mõtteid. Inimene oli ja enam ei ole. Aga mälestused on 
alles,” rääkis Väino Mets, lisades, et masstoodangu kõrval 
meeldib talle väga teha asju, mis on teistmoodi.

Kabeli pannoo pidulik avamine on jõululaupäeval, 24. 
detsembril kell 11 ning kabel jääb avatuks terveks päevaks, 
et huvilised saaksid tulla vaatama.

Kui hauaplatsi kasutamise leping puudub, siis hooldatud platsile keegi pealematmisi ei tee, küll hõlbustab leping platsi hooldaja ja 
kalmistu omanikuga suhtlust. Foto: Katrin Uuspõld

Kuulutaja toimetus puhkab 27.12-03.01, 
viimane leht enne puhkust ilmub 24.12 ja 

esimene leht peale puhkust 07.01. 
Selles ajavahemikus lisatud kuulutused 

ilmuvad portaalis 24 h jooksul, kuid 
paberlehes alates 07.01. 

Kauneid pühi ! 

Telli Kuulutaja postkasti veebist tellimine.ee või 
tule kohale toimetusse Tobia külla.
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TOETUSE VÄEJUHATUS

Toetuse väejuhatuse eesmärk on

tagada Eesti Kaitseväe

võitlusvalmidus ja jätkusuutlikus

vajalike materjalide, teenuste ja

väljaõppega. Olgu see logistika,

toitlustuse, raamatupidamise,

meditsiini, sotsiaal- ja

psühholoogiaalase toetuse,

muusika või ajateenijate

väljaõppega seotud ülesanded

Te olete oodatud meie

meeskonda.

Toetuse väejuhatus

KOKK

SINU TÖÖÜLESANDED
Toiduainete ettevalmistamine toitlustusgraafikus ettenähtud

ajaks, toidu väljastamine ja säilitamine

HEAL KANDIDAADIL ON
Vähemalt põhiharidus, millele lisandub toitlustusalane
ettevalmistus (kutseharidus, täiendkoolitus)
Hea eesti keel
Kehtiv tervisetõend
Valmisolek läbida taustakontroll

Eelise annab suurköögis töötamise kogemus

OMALT POOLT PAKUME
Usaldusväärset ja kindlat töösuhet koos stabiilse sissetulekuga
Töö on vaheldusrikas
Mõistlikud vahetused, palju vaba aega
Vajadusel tööandja poolset transporti tööle sõiduks
Sinu kasutuses uued, kaasaegsed töövahendid
Põhipuhkust 35 päeva aastas

TÖÖTASU
1000 eurot (bruto)

KANDIDEERIMISE TÄHTAEG
26.12.2021

TÖÖAEG, -KOHT JA TÖÖLE ASUMINE
Täistööaeg, vahetustega. Pikk nädal ETRLP, lühike nädal KN.
Tööajad vastavalt graafikule, 5.00-17.00 või 9.00-21:00.
Tapa, esimesel võimalusel
Tööandja võimaldab vastavalt teenistuslikule vajadusele
vaktsineerimist ja eeldab konkursi võitjalt valmisolekut end
vaktsineerida

KONTAKTISIK
Heigo Tasuja

5684 4840

heigo.tasuja@kra.ee

Töökuulutused

jätkuvad

LK 14.
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www.reinpaul.ee

võtab tööle kogemustega VÕSAVEDAJA
Lääne-Viru, Järvamaa ja Ida-Viru piirkonda!

Töö kirjeldus:
Valdavalt võsa ja raidmete

kokkuvedu, vajadusel ka

tarbepuidu vedu.

Töö kirjeldus:

Nõudmised kandidaadile:
Vajalik töökogemus

kokkuveotraktoriga.

Nõudmised kandidaadile:

www.grossitoidukaubad.ee
Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või kandideeri läbi CV keskuse.

EVE

Lisainfo telefonil: +372 5328 5541
Töökoht asub: Pärnu-Paide mnt 26, Vändra, Pärnu maakond

Töökoht asub: Piiri 5, Keila, Harju maakondTööle asumise aeg: koheselt
Lisainfo telefonil: +372 5328 5541

VÄNDRA

TURU KAUBAMAJA
Töökoht asub: Vilde 6A, Rakvere, L-Virumaa

Lisainfo telefonil: +372 512 6595

Tööle asumise aeg: koheselt

Tööle asumise aeg: koheselt

TEENINDAJAT
KIVILA

LETITEENINDAJAT

KOHILA
KASSAPIDAJAT

Töökoht asub: Sõpruse 5, Vinni alevik, L-VirumaaTööle asumise aeg: koheselt

Tööle asumise aeg: koheselt Töökoht asub: Viljandi mnt 3a, Kohila, Rapla maakond
Lisainfo telefonil: +372 5329 2522

Lisainfo telefonil: +372 5911 6474

JOOGID

KEILA
KASSAPIDAJAT

Töökoht asub: Piiri 7, Keila, HarjumaaTööle asumise aeg: koheselt
Lisainfo telefonil: +372 5329 2522

KLIENDITEENINDAJATTRANSPORTTÖÖLIST
Tööle asumise aeg: koheselt Töökoht asub: Laada 16, Rakvere, L-Virumaa

Lisainfo telefonil: +372 512 6595

TEENINDAJAT

brutopalk 813 €

brutopalk al 900 €

brutopalk 813 €

tööalast väljaõpetPAKUME SULLE: vahetustega tööd kindlat sissetulekut ja boonussüsteemi

Töökoht asub: Turu 1, Järvakandi, Harju maakondTööle asumise aeg: koheselt

JÄRVAKANDI
TEENINDAJAT

brutopalk 813 €
VANEMTEENINDAJAT

Lisainfo telefonil: +372 5328 5541

- väljaõpet

- stabiilset tööd (täistööaeg, tähtajatu tööleping)

- tasuta transporti Rakverest tööle ja tagasi

- tasuta sportimisvõimalust väga heal tasemel jõusaalis

- väljaõpet

- stabiilset tööd (täistööaeg, tähtajatu tööleping)

- tasuta transporti Rakverest tööle ja tagasi

- tasuta sportimisvõimalust väga heal tasemel jõusaalis

PAKUME SULLE:

TÖÖKOHT: Tobia küla, Rakvere vald

TÖÖLE ASUMISE AEG: niipea kui võimalik
Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või kandideeri läbi CV ONLINE keskuse cv.ee

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee, www.grossitoidukaubad.ee

OTSIME KAUPLUSTESSE

VÕTAME PAGARITSEHHI TÖÖLE

PAGARI

PUHASTUSTEENINDAJA

brutopalk al 900 €

Töökoht asub: Võsu mnt 5, Haljala, Lääne-Viru maakondTööle asumise aeg: koheselt
Lisainfo telefonil: +372 5328 5541

GEA (Haljala)

LETITEENINDAJAT

Lisainfo telefonil: +372 5328 5541
Töökoht asub: Aruküla tee 7, Rae vald, Harju maakond

JÜRI

Tööle asumise aeg: koheselt

PIIMAKAPITÖÖTAJA
brutopalk al 5.20 €/h

LETITEENINDAJAT
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Rännak läbi Siberi ja läbi iseenda
Detsember-jaanuar on kinomaailmas ta-
valiselt paljude heade filmide kuud, nii 
esilinastub ka sel nädalal mitu huvitavat 
filmi, millest eraldi esile tõstan koostöö-
filmi „Kupee nr 6“.

Margit Adorf

Koroonaga muidugi on nagu on ja kõik 
ei saa või ei taha kinos käia, niisiis alus-
tame kõigile kättesaadavast variandist 
filmi nautida – esmalt võib läbi lugeda 
raamatu. Filmi aluseks on 2011. aastal 
soome kirjaniku Rosa Liksomi samani-
meline romaan, mis pälvis Soomes ka 
aasta parima romaani tiitli Finlandia kir-
janduspreemia.

Eesti keelde tõlgituna ilmus romaan 
2013. aastal, soome keelest tõlkis Kadri 
Jaanits. Raamatukauplustes on paber-
raamat küll otsas, kuid Apollo raama-
tupoest saab seda osta e-raamatuna. Ja 
muidugi on raamat saadaval raamatuko-
gus, nii et soovitan alustada lektüürist. 
Liksomi jutustamislaad on päris filmilik 
ja maalib pildi silme ette juba alates esi-
mesest leheküljest ja omalt poolt võin 
kinnitada, et parima romaani tiitlit ei 
antud sellele ilmaasjata, hea ladus ning 
kaasahaarav lugemine. 

„Kupee nr 6“ on lugu rännakutest. 
Esiteks muidugi füüsiline teekond, ron-
gisõit läbi Siberi, suunaga Mongoolias-
se. Teiseks peategelaste, kupeekaaslaste 
rännakud iseendasse. Peategelaseks on 
Tüdruk ja tema kupeekaaslaseks Va-
dim, kes muuhulgas eestlastest arvab 
nii: „Eestlased on kongus ninaga saksa 
natsid, aga soomlased on põhimõtteliselt 
samast puust mis meie omad.“ 

Muidugi läheb kupees ka viinajoo-

miseks ja pikemaks jutustamiseks oma 
elust. Kes kunagi eales on rongiga mõn-
da Venemaa punkti sõitnud ja kes see-
juures on jaganud kupeed mitte üks-
nes oma reisiseltskonnaga, siis ilmselt 
on sarnaseid rännakulugusid teil kõi-
gil rääkida. Mina olen sõitnud rongiga 
Moskvast Eestisse, kupees, kus naabriks 
sattus udmurdi ehitaja, kogu Liksomi 
romaanis kirjeldatu tuleb mulle seega 
vägagi tuttavlik ette. Samuti olen kunagi 
rännanud platskaartvagunis Valgevenest 
Leetu, ka see oli sarnane seiklus. Inime-
sed rongides on väga jutukad, seal võib 
kohata värvikaid persoone ja iga niisu-
gune rännak on nagu omaette teekonna-
film. Olgu öeldud, et filmis on tegelastel 
teistmoodi nimed ja ega see päris täpselt 
raamatu järgi ei kulge, aga seda enam ju 
ongi alati põnev teha mõlemat – nii lu-
geda teksti kui filmi vaadata.

Kupee nr 6 ongi sedalaadi raamat ja 
sedalaadi film, et kui loed raamatuna 
või vaatad filmina, siis igal juhul hakkab 
kuskil kuklapoolel jooksma ka omaenda 
film, peategelaste elusündmused ärata-
vad ellu vaataja isiklikud mälestused ja 
nii see rännak kulgeb, kulgeb, kulgeb, 
natuke nagu liiga kitsastes tingimustes 
ja kokkupressituna, aga samas mõnusalt 
vabalt voolavana. 

Kuigi PÖFFil oli film kavas, siis see 
osales seal väljaspool võistlust ning pree-
miat meie kohalikul festivalil ei nop-
pinud, küll aga võitis režissöör Juha 
Kuosmaneni käe all valminud film Can-
nes’i filmifestivalil tänavu parima filmi 
peapreemia ning eks ole võimalik, et 
auhinnapärgi sellele filmile veel lähitule-
vikus jagub, tulemas on veel näiteks Eu-
roopa filmiauhinnad, mida jagatakse 11. 

detsembril ning sealgi on film preemia 
nominentide seas. 

Film on meie, eestlaste, jaoks oluline 
seetõttu, et see on koostööfilm, tiimis 
on oluline koht näiteks eestlastest stse-
naristidel Andris Feldmanisel ja Livia 
Ulmanil ning produtsentide rivis on ka 
eestlanna Riina Sildos, kostüümikunst-
nikuks aga Jaanus Vahtra, samuti meie 
„oma poiss“. Töömeeskonnas on veel 
teisigi eestlasi. Niisiis on tegemist mitte 
ainult soome filmiga, vaid see on rah-
vusvaheline koostööfilm, riikidena on 
kambas Soome, Eesti, Saksamaa ja Ve-
nemaa tegijad.

Peaosades on soomlanna Seidi Haarla 
ja venelane Juri Borissov. Nad haagivad 
omavahel väga hästi, neis on vajalik sü-
nergia, kuigi, raamatus on asjalood jälle-
gi veidi teisiti. Kindlasti on see lugu aga 
mõlemal viisil vägagi soovitatav meele-
lahutus selle kõige paremas tähenduses. 
Ei minda liiga filosoofiliseks, ei jääda lii-
ga pinnapealseks, kõik on kenasti paigas.

Kui nüüd veel PÖFFi meenutada, 
siis olgu meelde tuletatud, et veebikino 
PÖFF on nüüd aktiivselt käimas, pile-
tite hinnad on küll veidike kallimad kui 
Mikk Granström oma varasemas Kuulu-
tajale antud intervjuus välja hõikas (8 €), 
kuid igal juhul on vaatamiseks olemas 
kõik filmid, mis PÖFFil mõne preemia 
noppisid, hea suur valik on ka laste- ja 
noortefilme. Ja peab ütlema, et kuigi 
sellel aastal on filme veebikinos vähem, 
kui eelmisel aastal, siis igal juhul on sel 
aastal filmide valik juba läbinud kvalitee-
dikontrolli ja on üsna ebatõenäoline, et 
seal täispikki mängufilme vaadates sa-
tute mõne sellise otsa, mille eest tahaks 
raha tagasi küsida. 

Peaosades on soomlanna Seidi Haarla ja venelane Juri Borissov. Foto: Pressimaterjalid
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Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste Koda
6.12 kell 14.00 Südamehaigete ühingu juhatu-
se koosolek kojas
9.12 kell 14.00 Diabeedi seltsi aastalõpuüritus 
Ararati kohvikus, info tel. 5342 5030 Helje 
Allese
12.12 kell 14.00  ühingute juhtide aastalõpu-
koosolek ja koolitus Tamsalu käsitöötoas.
Väljasõit Rakverest kell 13.15 bussijaama ta-
gumisest parklast.
13.12 kell 14.00 Südamehaigete ühingu aasta-
lõpuüritus Berliini Trahteris, omaosalus 5 eu-
rot tasuda kohapeal, osavõtust teatada Piretile 
tel. 516 4349
13.12 kell 14.00 Vaegkuuljate ühingu jõulupi-
du Nurga Aianduskeskuses, Niine tn.4. info: 
tel. 556 3035 saata sms Merike Freienthal
13.12 kell 14.00-17.00 Reumaühingu aastalõ-
puüritus Bamboo Gardenis, info Elle Pohlak, 
tel. 5569 5179
20.12 kell 18.00 Allergia ja astmaühingu aas-
talõpuüritus (koht selgitamisel), info tel. 5342 
9043
Kõikidele üritustele vajalik kaasa võtta do-
kumendid vaktsineerimise või läbipõlemise 
kohta koos ID-kaardiga.

Tasuta juristi teenus puuetega inimestele: ette 
registreerida tel. 5385 0005.
Koda on talvepuhkusel 23.12 - 03.01.22.a.
Soovime kõigile eelkõige tervist, rahulikke 
jõule, head aastavahetust!
Info tel. +372 5342 9043

Rakvere teater
8.12 kell 11 Esietendus! “Lepatriinude jõulud” 
s/s, lav Urmas Lennuk
8.12 kell 15 ja 9.12 kell 11 ja 15 “Lepatriinude 
jõulud” s/s, lav Urmas Lennuk

HingePai (Vilde 14, Rakvere)
03.12 kell 18.30 Vestlusõhtu-töötuba/Rein ja 
Riina Valgus
04.12 kell 20.00 Tantsuõhtu/ Ivo Malm
08.12 kell 18.00 OSHO meditatsioonide õhtu/ 
Põhjala teraapia
09.12 kell 18.00 Jõuluehete meisterdamise 
töötuba
10.12 kell 18.30 Gongimeditatsioon/ Tiina 
Karjatse
12.12 kell 17.00 Vestlusõhtu RAHA MÄNG/ 
Carmen Pritson
Täpsem info FB: HingePai, 528 4195 

KUHU MINNA

„Kirjutasin selle raamatu ko-
gu südamest, täie pühendu-
musega. Suhtlen palju noorte-
ga. Usun, et tabasin selle olu-
lise, mis noortel praegu hin-
gel. Vaikselt loodan, et minu 
raamat muutub tüdrukute 
jaoks sama oluliseks lugemis-
varaks nagu minu lapsepõl-
ves oli Silvia Rannamaa „Kad-
ri. Kasuema“, avaldab värske 
noorteromaani „Mul hakkasid 
päevad“ üllitanud Marilyn 
Jurman.

Kaire Kenk

See romaan oli Merilyn Jur-
manil juba pikalt sahtlis ol-
nud. Eelmisel suvel saatis ta 
käsikirja noorteromaanide 
võistlusele. Sama aasta tal-
vel tuli otsus, et kõlbab raa-
matuna välja anda küll. Kir-
jastajatega Marilyn kahjuks 
kokkuleppele ei jõudnud. 
Nimelt ei usutud, et raamatus 
kirjeldatud sündmused võiks 
toimuda juba 14-aastastega. 

„Nad soovisid, et muudak-
sin peategelased vanemaks 
ja võtaksin draamat veidi vä-
hemaks,“ meenutas Jurman. 
„Aga minu kogemus oli just 
selline: nimelt 14-aastaselt 
kõik asjad noore elus juhtuma 
hakkavadki!“

Marilyn palus neutraalseks 
kohtunikuks noore sugulase, 
kes luges käsikirja kahe päe-
vaga läbi ning teatas, et tema 
teada on raamatus kirjelda-
tud sündmusi juhtunud isegi 
noorematega.

„Mulle piisas tema arvamu-
sest. Kirjastusele järeleand-
misi ei teinud. Andsin selle 
välja ise ja Hooandja abiga. 
Ei muutnud ega tsenseerinud 
eriti midagi,“ rääkis Merilyn 
Jurman.

Idee sai alguse tema enese 
teisme-east, täpsemalt kooli-
tüdrukuna 1999. aastal peetud 
päevikust. Raamatus ta oma-
enda lugu küll ei kasuta, kuigi 
suurel osal tegelastest on joo-
ni tema teisme-ea sõpradega. 

„Kasutan ka nende kõnepruu-
ki, sest tahan rääkida raama-
tus selle 14-aastase sõnadega, 
kes just elab üle oma esime-
se armastuse ilu ja valu. Ka 
1990ndate lõpu slängi olen raa-
matusse pikkinud. Ma tahan, 
et see raamat oleks noorelt 
noorele, mitte mingilt minu-

Marilyn Jurman kirjutas raamatu teismeliste valust

suguselt 35-aastaselt 14-aas-
tasele. Ma väga soovin, et mu 
raamat kõnetaks ka tänapäeva 
14-aastaseid,“ rääkis Jurman.

Ka raamatu pealkirja laenas 
naine ühest oma teisme-ea 
päeviku sissekandest. „Muret-
sesin, mis ma muretsesin, aga 
täna hakkasid mul päevad,“ 
kirjutas ta mõni kuu enne 14. 
sünnipäeva oma päevikusse. 
Päevikut aastaid hiljem uues-
ti lugedes valdas teda tohutu 
tunnetetulv. „Ühe päeva sisse-
kanded on kuni kümme lehe-
külge pikad, nõretavad valust 
ja armastusest. Mul oli neid 
lehekülgi väga valus lugeda. 
Tõesti, oli hetki, kus pidin 
tegema pausi ja törtsu nutma. 
Mõned katkendid panid mind 
imestama, kui täiskasvanuna 
ennast kogesin. „Mitte kee-
gi ei mõista mind!“ mõtle-
sin 20 aastat tagasi. Ja nüüd, 
täiskasvanuna, kogen täpselt 
sama. Suhtlen palju noorte-
ga ning alatihti kuulen samu 
sõnu. „Mitte keegi ei mõista 
mind!“ Tõepoolest, täiskas-
vanu ei saagi teismelisest aru. 
Aga me saame suhelda nii, et 
ei alaväärista noore inimese 
tundeid, mõtteid, tema mure-

sid. Suhtume temasse avatult, 
sooja südamega, eelarvamus-
tevabalt. Kindlasti ei tohiks 
öelda „Ära muretse. See läheb 
üle. Küll aeg parandab kõik 
haavad“,“ arutles Marlilyn Jur-
man.

Juhuslik veebivestlus
Otsustava tõuke selle raa-
matu kirjutamiseks sai ta pä-
rast eriti jälki läbielamist kui 
sattus puhtjuhuslikult ühte 
noorte Messengeri-vestluses-
se. „Mingid 16-aastased kutid 
lisasid mind eravestlusesse, 
sest nad ajasid minu nime 
ühe oma sõbranna nime-
ga segamini. Nii sain lugeda 
kogu seda vestlust. See oli põ-
himõtteliselt kolme 16-aas-
tase kuti kraaklemine selle 
üle, kuidas nad tahavad kor-
raldada pidu, kutsuda sinna 
tüdrukud, nad täis joota ja siis 
nendega seksida. Sinnamaani 
oli veel nii, et ma mõtlesin 
„selline lugu siis“. Aga kui nad 
hakkasid arutama tüdrukute 
vanuseid, sain aru, et tuleb 
sekkuda. Nad tahtsid seksida 
13-aastastega,“ rääkis naine. 

Kui noormehed said aru, 
et nad olid lisanud kogemata 
Marilyni oma vestlusesse, siis 
eemaldasid ta sealt ka kohe, 
seega suhelda ta nendega ei 
saanud. Aga kogu vestlus oli 
siiski näha.

Naine ähmastas poiste ni-
med ja näod ning pani vest-
luse üles Instagrami, et uuri-
da, kas tõepoolest noored nii 
räigelt räägivad. Tagasisideks 
sai ta kirju umbes viiesajalt 
tüdrukult, kes rääkisid, kui-
das neid oli täis joodetud, ära 
kasutatud või vägistatud.

Praeguseks on Marilyn 
Jurmanile kirjutanud üle 800 
tüdruku. Teema ikka sama – 
kuidas neid on nende endi 
tahte vastaselt koolis kiusa-
tud, käperdatud, kõige äär-

muslikematel juhtudel isegi 
seksuaalselt ära kasutatud. 
„Nii paljud tüdrukud on rää-
kinud, kui häbi neil on, kui-
das nad pole juhtunust mitte 
kellelegi rääkinud. Ma kir-
jutasin raamatu, noortele, et 
neile meelde tuletada: te ei 
ole üksi! Ja lastevanemate-
le, et ilma ilustamata meelde 
tuletada, mis tunne oli sirgu-
da täiskasvanuks maailmas, 
kus kõik käituvad noortega 
kui lapsega, aga samal ajal 
ootavad, et ta käituks kui 
täiskasvanu. Ma nii loodan, 
et raamatu sihtgrupp ei ole 
ainult noored, vaid mu raa-
matut tõesti loevad ka noorte 
vanemad. Sest teismeiga on 
täiesti omaette aeg, kus haka-
takse enda väärtuste ja maa-
ilma suurema tähenduse pea-
le mõtlema,“ rääkis Jurman.

Raamat on autori sõnul nä-
gemus ühe kaheksanda klassi 
tüdruku täiskasvanuks saami-
sest. Koos selle valuga ja koos 
selle iluga. Koos armumise ja 
haiget saamisega. Koos õige-
te ja valede valikutega. Koos 
pere ja kooliga. Koos sõprade 
ja reetjatega. „Sest täpselt nii 
see maailm ühe 14-aastase elus 
ongi – üles ja alla. Ilma ilusta-
mata!“ ütles Marilyn Jurman.

Ta mainib ka kohe raamatu 
alguses: „Kui sa kannatad eel-
nevalt mainitud või sarnaste 
murede all, siis võib-olla ei 
ole see raamat hetkel sulle 
üksi lugemiseks hea. Tee lu-
gemisse paus või jäta häiriv 
lõik vahele, kui tunned, et 
vajad ja võta ühendust oma 
usaldusisikuga ning räägi 
talle oma tunnetest,“ soovi-
tas autor leida usaldusväärse 
täiskasvanu. „Ja kui tõesti ke-
dagi pole, saab alati Instagra-
mis kirjutada minu kontole 
@hashtag_eionei mida mina 
majandan,“ julgustas Marilyn 
Jurman.

Marilyn Jurman kirjutas raamatu, noortele, et neile meelde tuletada: te ei ole üksi! Ja las-
tevanematele, et meelde tuletada, kuidas on kasvada maailmas, kus noortega käitutakse 
nagu lapsega, aga samal ajal oodatakse, et ta käituks kui täiskasvanu. Foto: Erakogu
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03. - 09. detsember
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

OSTAME KOKKU:
VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

NÄDALAPAKKUMISED 03. - 09. detsember

1.58
4.79 €/kg

1.94

1.44
3.95 €/kg

1.54

1.04
3.47 €/kg

1.28

1.54
7.90 €/kg

1.78

1.48
7.40 €/kg

1.98

1.04
2.74 €/kg

1.18

2.08
8.32 €/kg

2.38

Triibuliha EHE
soola ja pipraga
250 g
Rannarootsi

1.64
5.47 €/kg

2.08

1.38
4.93 €/kg

1.98

1.24
4.13 €/kg

1.68

0.92
6.13 €/kg

1.28

1.54
12.32 €/kg

2.44

1.78
17.80 €/kg

2.28

Kodujuust jogurtiga
(laktoosivaba) 300 g
Tere

1.18
3.93 €/kg

1.44

0.94
1.34 €/kg

1.28

0.88
3.20 €/kg

0.98

A+ A

A+ A

Seahakkliha
1 kg

3.28
3.98

Hamburger juustuga Mamma
195 g
Saarioinen

Eesti juust
(viilutatud) 200 g
Estover

Õllesnäkk Wõro
300 g
Atria

Maksarõngas
300 g
Rakvere

Surimiliha
Atlantika
300 g

Peipsi tint tomatimarinaadis
300 g / 150 g
Peipsi
Kalatööstus

Praetud kilud ja heeringas
marinaadis
al 280 g
Läätsa
Kalatööstus

Valgehallitusjuust
125 g / 2 sorti
Na Turek

Juust Džiugas Piquant
(18 kuud laagerdust)
100 g

Kreeka jogurt Saare
10%, 380 g
Saaremaa
Delifood

Jogurtijook Baltais
700 g / 2 sorti
Tukuma

0.68
4.53 €/kg

0.78

A+ A

A+ A

Jogurtismuuti Alma
275 g / 2 sorti
Valio

Jaanisink
(viilutatud)
150 g

1.18
1.48

7.87 €/kg

Slaavikotlet
küüslauguga
1 kg

Makaronid singiga
1 kg

4.88
5.88

2.28
2.68

16.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Kohupiimakreem Farmi
150 g / 3 sorti

Grillitud oliivid päevalilleõlis
Citres
230 g

Päikesekuivatatud tomatid
päevalilleõlis Citres
314 ml / 290 g

1.98
6.83 €/kg

2.38

2.48
10.78 €/kg

3.18

Verikäkk
1 kg

1.98
2.48

1.68
3.91 €/kg

2.24

Särtsakad verivorstid
(lambasooles) 365 g
Nõo
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1.98
al 2.18

Hind alates

4.18
5.68

0.32 €/tk

A+
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

MÜÜA

Maja Kandla ülas, Saaremaal 
krunt 7200 m2, maja 92 m2. 

www.kv.ee/3205100

2-korruseline kortermaja Vändra 
alevis. Üldpind 1013 m2. 

www.kv.ee/2335034

Soodushind 35 000 € Soodushind 55 000 €

2-korruseline maja Rummul 
krunt 4600 m2.

www.kv.ee/3353222

Hind 17 500 €

Müüa Tapa linnas Paide tänaval 
2-toaline remonti vajav korter.  

www.kv.ee/3374136 

Maja Kastre vallas Tartumaal.
Krunt  1300 m2.  

www.kv.ee/3367358

Hind 16 500 €

Kalana külas Põltsamaal 
2-korruseline maja krunt 2500 m2.

 www.kv.ee/3142474

3-toaline korter Pärnu linnas, 
võimalus ehitada 2. korrus. 

 www.kv.ee/3312421

Hind 12 500 €

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

www.kv.ee/3134721

Elamumaa Tõrma külas,
krunt 1 ha.

www.kv.ee/2984791

ENAMUS OBJEKTIDEL 
ON OLEMAS HINDAMISAKT!

Lisainfo tel 5624 4605 igor@sacito.eu
JÄRELMAKSU VÕIMALUS ! 

SOODUSHIND KEHTIB DETSEMBRI LÕPUNI 

ÜÜRILE ANTAVAD KORTERID: 
Anda üürile Näpil 2-toaline korter  

Anda üürile Vinnis 1-toaline
Anda üürile Kundas 2-toaline 
Anda üürile Pajustis 1-toaline 

Anda üürile Jõgeva linnas, 2-toaline, Kivi tänaval
Anda üürile Väike–Kamari külas 2-toaline korter

Vana hind 40 000 €

Vana hind 45 000 €

Vana hind 65 000 €

Soodushind 34 000 €

Uus hind 35 000 €

Soodushind 45 000 € Soodushind 15 500 €

Soodushind 11 900 €

Soodushind 75 000 €

Vana hind 37 500 €

Vana hind 45 000 €

Vana hind 48 500 € Vana hind 17 500 €

Vana hind 12 900 €

Vana hind 83 000 €

Soodushind 35 000 €

Korter Siimusti alevis 
3-toaline 48,9 m2.  

www.kv.ee/3344855

Aseri lähistel maja koos 
krundiga 1,4 ha. 

www.kv.ee/3362079 

Põllumaa Rae vallas 
3,3 ha. 

www.kv.ee/2984458

KINNISVARA

• Müüa 2toaline 41 m2 suurune 
korter, Pikk 37 Rakvere. II korrus, 
aknad hoovi poole. Hind 26 650 €. 
Tel 503 4972, info@ko.ee

• Müüa korter 2 tuba, Tamsalu 
mnt 3-7. Korteris on puuküttega 
pliit, õhksoojuspump, vesi kana-
lisatsioon, pakettaknad. Korterile 
kuulub keldriboks ja võimalik väi-
ke tükike aiamaad. Toimiv ühistu, 
rahulikud naabrid, 47,9 m2. Hind 
13 000 €. Tel 5697 8910

• Müüa Tapa kesklinnas, Rohe-
line tn, keskküttega 2toaline 
korter. Hind 18 900 €. Tel 511 
0478

• Müüa Tapa linnas (Tallin-
nast 1 tunni sõidu kaugusel) 
2toaline keskküttega korter. 
Korter on vaba. Hind 23 000 €. 
Tel 511 0478

• Müüa Kundas 3toaline korter 
või vahetada 1toalise korteri 
vastu Rakveres. Tel 5894 2895

• Müüa Siimustis (Jõgevamaal) 
3toaline  renoveer imist  va-
jav korter, III korrus. Tel 5624 
4605

• Müüa Pärnus Mere tänaval 
3toaline renoveerimist vajav 
korter. Tulevikus võimalus välja 
ehitada ka teine korrus. Tel 5624 
4605

• Müüa eraldi sissepääsuga korter 
Tamsalus, Sääse 4. Müüa 4toaline 
keskküttega korter I korrusel, 85 
m2. Korteri koosseisu kuulub: 4 
tuba, köök, vannituba, WC, ko-
ridor. Korter renoveeritud, vajab 
väikest sanitaarremonti. Hind 10 
000 €. Tel 505 3151

• Müüa avar 4toaline korter 
Rakke alevikus. Korteris on 
tehtud põhjalik remont ca 4-5 
aastat tagasi - ära on soojus-
tatud põrandad; vahetatud 
aknad; aknapealsed on soo-
justatud; ära vahetatud kogu 
elektrijuhtmestik/torustik ; 
rõdu piire on vahetatud. Põ-
randaid katab laminaatparkett, 
pesuruum on plaaditud. Korda 
on tehtud kogu korteri laed. 
Kahes magamistoas ja esikus 
on sisse ehitatud garderoobi-
kapid. Korteri juurde kuulub 
keldriboks. Majas on keskküte. 
Pesuruumis on elektripõran-
daküte. Sooja vee saamiseks 
kasutatakse boilerit. Hind 22 
200 €. Tel 5685 5888

• Müüa Vändras renoveerimist 
vajav 2 -korruseline korterelamu. 
Järelmaksu võimalus. Tel 5624 
4605 

• Müüa maja Rakveres. Maja asub 
kesklinna lähedal. Info tel 515 5350 

• Müüa Tõrma külas 2-korruseline 
renoveerimist vajav maja otse 
omanikult. Järelmaksu võimalu-
sega. Tel 5624 4605

• Müüa renoveerimist vajav maja 
Aseriaru külas (Aseri lähistel). Tel 
5624 4605

• Müüa Rummu alevis renovee-
rimist vajav 2-korruseline maja. 
Krunt 4600 m2 + kõrvalhooned. 
Tel 5624 4605

• Müüa renoveerimist vajav maja 
Kalana külas, Põltsamaal. Tel 
5624 4605

• Müüa renoveerimist vajav suvila 
Kaste vallas, Unikülas. Tel 5624 
4605

• Müüa suur kinnistu (1892 m2) 
koos renoveerimist vajavate 
hoonetega, Tapa vallas, Lehtse 
alevikus, hea raudteeühendus, 
Tallinnast 75 km, rajatud on uus 
puurkaev. Võimalik on vahetus 
korteri või põllu- ja metsamaa 
vastu. Hind 19 000 €. Tel 511 
0478

• Müüa Tõrma külas 1 hektar ela-
mumaad. Tel 5624 4605

OST
• Ostan 1-või 2toalise korteri Tapa 
või Tamsalu linnas. Tel 5697 5317

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

• Ostan ahjuküttega korteri Rak-
vere linnas, kuni 5000 €. Tel 5555 
8329 

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

• Ostan maja, krundi või ridaela-
muboksi (äärmine) Sõmerul või 
Näpil, võib pakkuda ka Rakveres. 
Pakkumised tel 553 2743 (ka sms)

• Soovin osta maakodu Lääne-Vi-
rumaal, Rakverest max 25 km. 
Eelistame palkmaja, kuid oleme 
avatud ka teistele pakkumistele. 
Maja suurus alates 90 m2 ja krunt 
alates 7000-8000 m2. Hind max 
95 000 €. Kontaktid: tel 5630 7082 
ja 5341 3042 või jannevalem@
gmail.com

• Ostan Tapa või Kadrina vallas 
maamaja või vana talukoha. Tel 
5697 5317

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

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla 
tn. Tel 5648 6638

• Soovin osta või üürida garaaži 
Rakveres, Vinnis või Pajustis. Kui 
sul on midagi pakkuda helista tel 
5632 6730

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile korter Tapa linnas. 
Paide tänaval, V korrus. Tel 512 
2025

• Anda üürile 2toline kõigi muga-
vustega korter Rakvere kesklin-
nas. Tel 5390 1003

• Üürida Rakveres 2toaline osa-
liselt möbleeritud korter. Tel 557 
3108

• Anda üürile Vinnis 2toaline 
korter, III korrusel, möbleeritud. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile Kundas 2toaline 
möbleeritud korter otse omani-
kult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Väike-Kamari külas 
2toaline korter. Tel 5624 4605

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee 

• Müüa punane, hästi hoolda-
tud (hooldusraamat), tsingitud 
kerega Dacia Logan universaal, 
diisel 1,5DCi, 55kW, 2014. a, küt-
tekulu 4,4l/100 km, konditsioneer, 
uued talirehvid, haakekonks, 
blokisoojendus, GPS, püsikii-
rusehoidja, läbisõit 271 000 km. 
Hind 5000 €. Asub Tartus. Tel 501
 3415

• Müüa Mercedes-Benz 211 E200 
CDI, 2006. a, must, läbisõit 297 000 
km. Hind 3400 €. Info tel 527 0058

• Müüa Nissan Qashqai, 2014. a, 
tumesinine, uus mootor, Crown 
rooste tõrje, kärukonks. Suve- ja 
talverehvid, v. veljed, palju lisasid. 
Hind kokkuleppel. Tel 512 9689

• Müüa Suzuki Baleno. Hind 700 
€. Tel 5660 3463

• Müüa heas korras universaal 
auto Volvo XC90, 2005. a. Tel 
5330 4783

• Müüa odavalt kasutatud talve-
rehve 13-15 tolli. Tel 5340 7274

OST

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

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

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

• Ostan kasutult seisma jäänud
või kiirmüügihinnaga sõidu-
keid. Toimivaid, avariilisi, rike-
tega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt 
kasutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. Pakku-
misi ootan seisevauto@gmail.
com või tel 5618 8671. Järgi tulen 
puksiiriga ja tasun sularahas. Vor-
mistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks: www.seisevauto.ee

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

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga 
uusi varuosasid, samas ostan 
uusi veneaegseid rehve. Tel 515 
7395

• Ostan Jawa osi, kirjandust. Tel 
5558 5956

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/maastureid/kaubikuid! 
Huvi pakuvad ka vanad autod 
ja uunikumid! Vajadusel puk-
siir! Arvelt kustutamine! Viru-
maal tulen kohe kohale, paku 
julgesti! Tel 5565 9595

• Ostan seisvaid autosid ja ro-
musid. Ostan ka selliseid mida 
lammutus ei soovi. Võib pakkuda 
absoluutselt kõike. Kiire tehing. 
Sula raha kohe kätte. Tel 5844 0306
• Ostan 200/300/700/900 seeria Vol-
vo! Hind kuni 1000 €. Tel 5682 2544

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

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remon-
ti, olla seisnud, avariilised, heas 
korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kus-
tutan arvelt. Maksan head hinda! 
Tel 5357 7108
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• 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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid KAUBA, TREILERVEOD JA 

TÕSTETEENUS
Kandevõime 15 t, kraana,

kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, 
kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

 ● Kallurveod
 ● Multilift konteinerite rent 
(10 m3, 15 m3, 20 m3)

 ● Täitepinnase müük 
(muld, liiv, killustik)

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

* 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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

www.kuulutaja.ee

• Ostan Toyota marki sõidu-
keid. Võib pakkuda absoluut-
selt igas seisukorras ning hin-
naklassis. Sobivad veel Nissan 
Almera, Sunny, Primera, King 
Cab, Pick up; Mitsubishi L200, 
L300, L400 või Pajero Sport; 
Mercedes 190D, sprinter või va-
nemad MB bussid. Paku julgelt 
telefonil 5896 1576

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Rehvivahetus Pajustis, Naa-
ritsa 3. Varuosade tellimine 
ja paigaldus. Hinnad soodsad. 
Info tel 5627 3336

• Autoplekitööd endiselt parima 
hinna ja kvaliteedi suhtega Lää-
ne-Virumaal. Tel 508 6455

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

 

• Puksiiriteenus. Kandevõime 
4 tonni. RIXMA VEOD OÜ. Tel 
526 4376

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

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

• Veoteenus kaubikuga. Tel 5699 
9263

KAEVETEENUSED

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

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

• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame kõiki ehitus- ja remonditöid. 
Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

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

PEREJUUKSUR
Laada 25, Rakvere

Juuksur Keiu  
554 7332

Juuksur Jaanika  
5626 9611

Ootame uusi ja 
vanu kliente!

Rendime ja müüme 
piirdeaedasid, 

soojakuid ja pop-up 
telke ning inventari 

ürituste jaoks

5771 2345  I  info@rentbull.ee
  www.rentbull.ee

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Tallinna tn 49, 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

• 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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• Ehitusettevõte Fixzone OÜ teeb 
erinevaid ehitus-ja remondi-
töid: betoonitööd, müüritööd, 
fassaadid, terrassid, saunad, 
erinevad siseviimistlustööd plaa-
timine jne. Lisaks eespool maini-
tule teeme ka erinevaid torutöid: 
küttesüsteemide, reovee, sade-
vee ja tarbeveega seonduvaid 
torutöid. Lisaks eraklientidele 
oleme huvitatud ka äriklientide 
poolt pakutavast alltöövõtust. 
Võtke julgelt ühendust ja teeme 
järgmise aasta plaanid juba täna. 
Infot küsige: info@fi xzone.ee või 
tel 5669 9311

• Teostame ehitus- ja remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilisitöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

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

• Ehitame ja renoveerime. Info 
tel 5633 1530

• Lintvundamendid, müüritööd, 
puitfassaadid, sisetööd. Tel 5646 
0674

• Korstnaotsade ehitus, remont, 
lammutus. Tel 5558 9732

• Teeme sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5678 0773

• Korterite ja vannitubade re-
mont. Tel 5633 1530

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Teostan santehnilisitöid Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, sisevii-
mistlus, hoone vundamentide 
rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. 
Tel 5565 3842, www.pursoojustus.ee

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 
9785

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

MUUD TEENUSED

• Koduhoovide, kõnniteede 
ja väiksemate objektide lu-
melükkamine. Tel 5694 9141

• Pakkuda lumekoristust kerge 
tehnikaga ATV. Sobib nii talu 
hoov, parkla või mõni külatee 
kuhu suure masinaga raske ligi-
pääs. Hinna määrab klient. Tel 
5883 6185

• Rakvere kliima OÜ müüb, pai-
galdab ja hooldab! Kui otsid õhk-
soojuspumpa siis küsi meilt pak-
kumist! Õhksoojuspump on väga 
mugav ja säästlik küttelahendus. 
Tasuta konsultatsiooni tel 5662 
2050 või http://www.rakverek-
liima.ee. Meil on lühike ooteaeg!

• Pakun teenust, teen keemilist 
puhastust: diivanid, vaibad, 
tugitoolid, arvutitoolid ning 
auto salongid, naha hooldus, 
keemiline või tavaline koris-
tus. Tulen ise kohale. Info tel 
5679 4783

• Hauaplatside renoveerimine, 
piirete ehitamine paekivist, tä-
nava äärekivist või puidust, liiva 
ja kruusa vahetamine, hauakivide 
pesu. Töötame sel aastal kuni ilm 
lubab ja võtame tellimusi ka järg-
miseks aastaks. Töötame üle Eesti. 
Tel 5592 3491, hauahooldus@
muhkel.ee

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

• Soojuspumbad, müük ja pai-
galdus. Meilt ostetud soojuspum-
padel hooldus soodushinnaga. 
TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

• Ohtlike puude likvideerimi-
ne. Tel 554 9113

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Printerite 
müük, hooldus ja rent. Kohapeal 
suur valik kvaliteetseid, soodsa 
hinnaga analoogtoonereid. Aad-
ress E. Vilde 14/1, telefon 553 5475, 
meiliaadress info@itsalong.ee

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

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

KODU

• Müüa jõulukuuski pikkusega 
80-110 cm – hind 10 €/tk ja 110-
150 cm - hind 15€/tk. Toome 
kuused Lääne-Virumaal teile 
koju 19.12. Muul ajal kokku-
leppel. Tellimused ja info: tel 
523 9745, email: tuhatpuud@
gmail.com

• Jõ u l u ku u s k e d e  m ü ü k . 
Jõulukuused asuvad Väike- 
Maarja vallas, Tammiku külas, 
Ees-Kangru talumaadel (Sal-
la- Traksi bussipeatus). Puu 
pikkus: 1,5-2,5 meetrit. Hind: 
10-20 €. Kontakt: tel 5190 1085, 
Renee

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5672 7175

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloone? 
Palun helistada. Tel 5675 1277
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SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

kuulutused.kuulutaja.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

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

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
(suure 8-tollise rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 
CC (1600 €), 200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D 
lastele 60CC (400-425 €).
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega; 
140CC (1200 €); 150CC (1200 €) - õliradiaator. 
KROSSIKAD lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €)
250CC 19-21 tolli (1950 €)
• Elektristarter
• Spido
• Tuled, suunatuled
• Peeglid
• 5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (Hind 375 €) ATVle (300 €), krossikale 
125CC (260 €). 4T, 2T 50CC (425 €)

•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 165 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda 
erinevaid täitematerjale (killus-
tik, liiv, muld) võimalus tasuda ka 
vanametallis ja autoromudes. Tel 
5627 2666

• Müüa uus garantiiga televiisor 
LG Smart TV 32 tolli/hind 140 
€, kaupluses 260 €/ ja puudega 
köetav klaasuksega malmkamin: 
kõrgus 70 cm, laius 50 cm, sügavus 
40 cm, suitsutoru 140 mm tagant - 
hind 130 €. Tel 554 5134

• Müüa nõukogudeaegseid 
kristall- ja lavanõusid, lava-
kellasid, rinnamärke ja töö- ja 
mõõteriistu (odavalt ei müü). 
Helista õhtuti tel 508 6959

• Müüa nõukaaegseid laste, 
tehnika ja muid selle ajas-
tu raamatuid, kalendreid, 
telefonikaarte, postkaarte, 
marke, tikutoosi etikette, 
vimpleid ja kila-kola. Helista 
õhtuti tel 508 6959

• Müüa tsaariaegseid ja EW 
aegseid raamatuid, Uusrada- 
ja rindelehti 1943-1944 aasta 
käigud. Tel 508 6959

OST
• Sul on seismas piljardilaud? 
Mul on seltskond, kes sooviks 
mängida! Sooviksin selle endale. 
Kellel on pakkuda, palun võtke 
ühendust tel 513 0553

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

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

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

• Ostan värvilisi tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 150 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristall-
nõusid,- tooteid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5616 5761

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan pliidi plaadi, ahjuukse, 
resti, praeahju, ahju- ja pliidi-
tarvikuid. Võivad olla kasutatud. 
Tel 503 1849

• Ostan alasi, kruustangid, töö-
laua, võrri, motika nende osi, 
vahvliküpsetaja ja muud nõuka-
aegset kila-kola. Tel 503 1849

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami ja 
kila-kola, viina ära teie mitteva-
jalikud asjad jäätmekeskusesse. 
Tel 503 1849

• Ostan NSVL fotoaparaate, ob-
jektiive, vahvliküpsetajaid, tar-
beklaasi vaase. Tel 5607 6805

• Ostan erinevaid Tarbeklaasi 
vaase hind kuni 100 €/tk. Tel 
5360 4800

• Ostan ENSV ja NLIIDU aeg-
seid autasusid ja märke. Tel 510 
7541

• Ostan pildil olevad esemed. 
Tel 529 1288

• Kunstihuviline ostab Ric-
hard Uutmaa maali, akvarelli 
(maali all nurgas peab ole-
ma R. Uutmaa). Võib pakku-
da ka teiste Eesti kunstnike 
töid. Tasun 1500 €. Tel 5677 
0569

• Ostan Norma  ja Tarbek-
l a a s i  t o o t e i d  n i n g  v e n e 
1 / 4 3  m u d e l e i d .  Te l  5 2 9 
1288

• Uued lahtiolekuajad. Antiigiäri 
Hansa Antiik annab teada - Sü-
gis-talvisel perioodil oleme avatud 
lühemalt, kolmel päeval nädalas: 
teisipäev, neljapäev, laupäev. 
Nendel päevadel 10.00- 14.00. 
Teistel aegadel - kokkuleppel. Pikk 
7, Rakvere. Tel 528 2330. Palume 
külastada.

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp 
- hind alates 40 €/rm, kuiv lepp 
- hind alates 55 €/rm, saadaval 
ka sangleppa ja kaske. Puud on 
laotud 5 m3 alustele, hind alates: 
hall lepp 280 €, sanglepp 300 €, 
kask 330 €. Puu pikkuse lõikame 
vastavalt kliendi soovile. Trans-
port hinnas. Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-Virumaa

• Müüa lõhutud küttepuud : 
sanglepp, lepp, metsakuivkuusk 
(mänd) ja kütteklotsid 40 L võrk 2 
€. Tel 5192 4320

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

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, kuivad ja toored, 
transport, koorem 5-10 m3. Tel 
505 1528

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2.80 €/kott ja kasel 3.50 
€/kott. Tel 505 1528

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

• Müüa toored lõhutud kütte-
puud. Halu pikkus vastavalt klien-
di soovile. Saadaval: hall lepp, 
must lepp, kask. Hinnad. Alates 
38 €/ruum. Saadaval ka kuivad 
halupuu klotsid (eripikkusega 
halud) 40 L võrkotis. Hind 2 €/kott. 
Lääne-Virumaa, Väike-Maarja 
vald. Tel 5375 4750

• Müüa kase ja teisi puitbrikette, 
premium pelletit 6/8mm, kivisüsi 
1000/25 kg; lisaks pakume ka 
halumasinateenust. Tel 5390 0545

• Müüa kuivad lepa halud (30 cm) 
võrgus. Transport. Tel 5646 6958

• Müüa puitbrikett 180 €, kase-
puitbrikett al 195 €, pellet al 195 
€, turbabrikett 145 €. Rakvere 
Kütteladu. Tel 5566 9440, http://
www.algaveod.ee

EHITUS

• Jeld-Wen mändmanteluk-
sed komplekt: 900x2100 – 2tk, 
1000x2100 – 4 tk. Tuletõkkeuks 
valge lengis 1000x2100 – 1 tk. 
Toauksed saarvalge komplekt: 
1985x860 seinapaksusele 200 
mm, 1985x860 seinapaksusele 120 
mm. Tuuletõkkeplaat roheline 
2700x1200 – 3 tk. Tel 5814 0356  

• Kivivilla Paroc 1220x565x100 
–  3 p k .  I s o l a t s i o o n i p l a a t 
2000x500x30 – 20 tk. Aluplastak-
nad 800x400 – 4 tk. Aluplastaken 
900x500 – 1 tk. Hind kokkuleppel. 
Tel 5814 0356

METS

• Ralfi Veosed OÜ ostab ladus-
tatud ja kasvavat võsa, tel 511 
6174. Samas müüa 3 m ja lõhutud 
küttepuud, tel 504 3326

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa Kungla Talu toidukartulit 
„Gala“ ja „Laura“ 30 kg võrk hind 
15 €. Info tel 514 1338, vedu.

• Müün mett, hind oleneb kogu-
sest. Tel 5346 9159

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

• Müüa sõelutud musta mulda, 
asukoht Rakveres, lisainfo tele-
fonil 526 1408

OST
• Ostan võsalõikaja Stihl või 
Husqvarna. Samuti ka vana moo-
torsae, võib vajada remonti. Tel 
503 9650

• Ostan haakeriistad traktorile 
T-25, T-40. Tel 5687 5845

• Ostan RS-09 kõiki osi. Tel 5558 
5956

LOOMAD

VANAVARA

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

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

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami ja 
kila-kola, viina ära teie mitteva-
jalikud asjad jäätmekeskusesse. 
Tel 503 1849

• Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnika ajakirju, 
mööblit, rahasid, ordeneid, rin-
namärke, vimpleid, heliplaate, 
kellasid, fototehnikat, fotosid, 
albumeid, raadio, lauanõusid, 
ehteid ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

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

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

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

Helista 32 25 093
 

Toimetusse tulek kokku leppel 
Tobia küla, Rakvere vald E - R 9-17

 
Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a 

asuvas Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid”. Kauplus avatud  iga 

päev 10-22

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

• Ostan vanavara, maale, klaas-, 
portselan- ja hõbeesemeid, mün-
te, ordeneid, märke, postkaarte, 
fotosid, raamatuid, vaase jne. 
Raha kohe kätte. Tel 5353 8982

TEATED

TUTVUS

• 60-aastane vaba korralik naine 
(171 cm, 69 kg) soovib tutvuda 
püsisuhte eesmärgil vaba soome 
mehega vanuses 63-73, kes räägiks 
ka vähemalt suhtlustasandil eesti 
keelt. Tel 5458  5139

• Sümpaatne nooruslik mees 
180/90 Lääne-Virumaalt tut-
vuks kauni, seksika naisega 
vanuses 45-55, võib elada ka 
Ida-Virumaal ja olla muust 
rahvusest. Tutvustus ja foto 
saata e-mailile strom.men@
hot.ee, helistada õhtuti tel 5423 
0854

• Olen tore mees 60, kuid siiski 
üksildane, ehk kusagil on veel vaba 
ja sümpaatne naine, kes oleks 
huvitatud püsisuhte eesmärgil 
tutvuda. Tore kui olete 61-aastane, 
sale, 174 cm pikk, terve, optimistlik 
ja aus ning kes sügisele valgust 
toob, oleks hea perenaine kellega 
jõule koos veeta. Palun helistage 
tel 554 6490

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Avaldame kaastunnet 
Meelis Parijõgile 

kalli ema 
LINDA PARIJÕGI

kaotuse puhul. 
Kunda Jahindusklubi

PAKUN TÖÖD

• Otsin T-40 roolivõimendi remondi-
meest. Tel 550 3408

• Otsin abiõpetajat matemaatikas. Käin 
10. klassis. Tel 5852 8457

• Kui Sul on eelnev töökogemus õena ning 
s oov töötada toetavas meeskonnas, siis tule 
meile tööle. Kui Sa oled empaatiline, aus ja 
soovid inimesi aidata, siis võta meiega ühen-
dust. TNP Konsultatsioonid pakub tööd õele 
üldhooldekodus: Imastu hooldekodu – Tapa 
vald (ööbimisvõimalus), Pruuna mõisa 
hooldekodu – Tapa, vald, Pandivere pan-
sion – Väike-Maarja vald. Kui Sul on avatud 
süda, õe diplom ja isikliku auto kasutamise 
võimalus helista: 634 5177, 5560 6268, 
e-post:tnpkonsult.personal@gmail.com

• Vajame majahoidjat osalise tööajaga. 
Soovitav pensionär. Tel 501 2455

• Pakume tööd avatäidete paigalda-
jatele Lääne-Virumaal. Vajalik eelnev 
töökogemus. Sooviavaldus: personal@
vrssolutions.ee või tel +372 510 1341

• Pakume tööd autoremondilukk-
sepale-autotehnikule. Vajalik eelnev 
töökogemus, tehniline taip ja täpsus. 
Tehnika ja töö tingimused on head. Kon-
takt: info@rtcarservice.ee. Tel 5567 3320

• Katela saekaater otsib tõstukijuhti 
(platsi peal materjali ladustamine, tõst-
mine ja komplekteerimine). Tööaeg E-R 
8.00-16.30. Lisainfo: Toomas Hiielaid, tel 
504 89 60. CV palume saata aadressile 
katelapuit@gmail.com

• Pakume tööd veoautojuhile. Eestisisene 
paneelivedu. Vajalik CE-kategooria, ameti-
koolitus. Palk kokkuleppel, tööaeg E-R. Info 
telefonil 5347 2860

• Pakume tööd taksojuhtidele. Tel 
528 2659

• Viru Peekon OÜ on tänapäevane sea-
kasvatusettevõte Kadrina vallas Lääne 
Virumaal. Võtame tööle Kallukse farmi (end. 
Ruiksi sigala) farmitöölise. Korralik farm, 
hea seltskond, eluterve õhkkond, normaalne 
palk, lisatasu heade töötulemuste eest. Töö 
iseloom on sobilik rohkem meesterahvale. 
Edaspidi võimalik elamispind (korter Voh-
njas). Kontakt tel 53411296, e-mail: virve@
saimre.ee

• SOL Baltics OÜ ootab oma kollektiivi pu-
hastusteenindajaid parvlaevadele. Tööaeg 
2 nädalat tööl, 2 kodus. Toitlustus ja majutus 
tööandja poolt. Vajalik mereohutusalane 
väljaõpe. Kandideerimiseks helista meile 
674 7399 või võta ühendust otse töödeju-
hatajaga Lea, tel 5344 2919. Kirjuta meile 
cv@sol.ee

Info ja kandideerimine

TEGUTSEME KA TAPAL.

• Otsin üldehitajaid, töö tehases Tallinnas. 
Väljaõpe kohapeal. Infot saab tel 5809 0206

• Pakume tööd saemeestele või brigaadile. 
Soovitavalt oma varustuse ja transpordiga. 
Töö enamasti L-Virumaa piirkonnas. Tel 
523 7945

Jõulupakid lastele – kuidas 
toetada laste tervist?

T äiskasvanuna kinki ava-
des sealt kilo komme lei-
da oleks üpris ootamatu 

ning isegi pisut kentsakas. 
Küll aga on see väga tavaline 
laste jõulupaki sisu. Kui üle-
jäänud aastast veedame lastele 
tasakaalustatud toitumishar-
jumusi tutvustades, siis jõulu-
del kipub see tihti ununema. 
Maiustused võivad muidugi 
olla osa jõulude tähistamisest, 
kuid kommidest koosnevaid 
jõulupakke ja muid maiustusi 
saavad lapsed tihti nii vane-
matelt, sugulastelt, koolist, 
vanemate töökohtadest, ko-
halikest omavalitsustest... ja 
nii võib juhtuda, et need moo-
dustavad detsembris enamiku 
toidulauast. Kommid asuvad 
toidupüramiidis kõige tipus, 
mis aga tähendab, et neid to-
hiks tarbida võimalikult vähe 
ja harva.

Ei saa väita, et kingipakkide 
maastikul poleks üldse muu-
datusi toimunud. Populaarse-
maks on muutumas kohalike 
väiketootjate gurmeetooted 
nagu käsitsi valmistatud ii-
riskommid, luksuslikult kau-
nistatud piparkoogid või 
marjadega mesi. Kuigi need 
võivad olla toetajaks kohali-

kule majandusele, ei ole need 
toetajaks laste tervisele. Kä-
sitsi tehtud iirised koosnevad 
siiski suuresti vaid suhkrust ja 
rasvainest ning toiteväärtus 
ei erine oluliselt suurtööstus-
te kommidest. 

Kingipakk ei pea koosnema 
vaid söödavast. Selle asemel 
saaks pakki panna näiteks:

•hobidega tegelemiseks va-
jalikke vahendeid

•laua- või kaardimänge, 
puslesid, 

•raamatuid
•meisterdamis- ja kunsti-

tarbeid, värvimise töölehti
•jõulukaunistusi, piparkoo-

givorme, suurematele lastele 
küünlaid

•vahvaid värvilisi sokke, 
patsikumme-klambreid

•külmkapimagneteid 
•piletid mõnda vahvasse 

kohta, näiteks  lapsevanema 
töökohta, veeparki, elamus-
keskusesse, matkale vms

Võrreldes maiustustega 
pakuvad need rõõmu pi-
kemaks ajaks. Kui siiski ot-
sustada söödava kingipaki 
kasuks, siis ka sel juhul on 
alternatiive kommimägede-

le. Kinkida võiks näiteks:
•erinevaid pähkleid 
•värskeid ja magustamata 

kuivatatud puuvilju
•vürtsidega mandleid või 

pähklivõid (maapähklite si-
saldus 80-100%)

•väiksem smuuti
•tore retsept kodus valmis-

tamiseks koos koostisosade-
ga, mis säilivad mõne päeva 
toatemperatuuril

•piparkookide asemel on 
ahju olemasolul paremaks al-
ternatiiviks piparkoogitaigen 
– kuigi toiteväärtus on sar-
nane, siis piparkooke ise val-
mistades saavad lapsed olulisi 
teadmisi toidu valmistamise 
kohta. Samas tasuks lastele 
ka ise piparkooke valmistades 
selgitada, et neid võiks süüa 
päeva kohta vaid paar tükki.

Maiustuste kinkimine seab 
need laste silmis ahvatleva-
le eripositsioonile ja need 
saavad lahutamatuks osaks 
emotsionaalsetest perekond-
likest tähistamistest – selle 
asemel, et olla väike, kuid ta-
vapärane osa meie igapäeva-
sest toidulauast.

Hanna Alajõe,
TAI toituimise ja liikumise valdkonna 

vanemspetsialist 
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1933: sünnipäevalaps Nicolas 
Coster leidis naise Venemaalt
Täna 88 aastat tagasi, 3. 
detsembril 1933. aastal on 
sündinud briti päritolu USA 
näitleja Nicolas Coster, kes 
sai esijoones kuulsaks oma 
osatäitmistega seebiooperi-
tes „Santa Barbara“ ja „Dal-
las“. Vähem kui kümme 
aastat tagasi jättis tuntud 
näitleja oma pere ja abiellus 
noore venelannaga.

Allan Espenberg

1980.-90. aastate üks popu-
laarsemaid teleseriaale üllatab 
jätkuvalt. Näitleja, kes män-
gis Lionel Lockridge’i kuul-
sas „Santa Barbaras“, lahkus 
79aastaselt oma pere juurest 
ja abiellus venelannast fän-
niga. Nende tutvumise lugu 
võib pika puuga populaarse-
le seebiooperile ära panna. 
Nicolas Coster ja Jelena Bo-
rodulina väidavad, et isegi 
43aastane vanusevahe ei suu-
da nende õnne segada, sest 
tõeliste tunnete jaoks lihtsalt 
ei ole takistusi. 

Jelena armus filmitegelasse 
Lionel Lockridge’i sellal, kui 
sari oli oma populaarsuse 
haripunktis. Ja sellest ajast 

alates vaatas ta „Santa Bar-
barat“ korduvalt üle mitte 
ainult tegelastevaheliste 
keeruliste suhete pärast, vaid 
eeskätt selleks, et näha ikka ja 
jälle Nicolas Costerit, kes talle 
nii väga meeldis.

Jelena Borodulina unistas 
kohtumisest näitlejaga, kes 
oli filmis nii suurepäraselt 
mänginud. Ja 2010. aastal 
leidis ta sotsiaalvõrgustikust 
fännide grupi, mis oli pühen-
datud „Santa Barbarale“. Suur 
oli noore naise rõõm, kui ta 
suutis grupi kaudu oma lem-
miknäitleja üles leida ja tal-
le isegi kirjutada. Ta mõtles 
hoolikalt läbi oma esimese 
kirja Nicolasele ja tegi isegi 
väikese video, mis sisaldas 
mehe näitlemist selles seriaa-
lis.

Loomulikult pööras Nico-
las tähelepanu vene naiselt 
saadud sõnumile. Hoolima-
ta keelebarjäärist ja suurest 
vanusevahest leidsid nad 
kiiresti ühise keele. Kirja-
vahetus kasvas sujuvalt üle 
suhtlemiseks Skype’is, kus 
näitleja ja tema fännitar said 
teineteist ka näha.

Nicolas Coster sai varsti 
aru, et on sellesse nooresse 

armsasse naisesse armunud 
kui poisike. Otsus Moskvasse 
lennata ja lõpuks oma fänni-
tariga silmast silma kohtuda 
oli seetõttu üsna loomulik. 
Näitleja broneeris lennupile-
ti, et lennata võõrasse riiki, 
kus teda ootas Jelena. 

Elupaigaks sai jahtlaev
Näitleja enda sõnul mõistis ta 
juba kohtumise esimesel het-
kel, et Jelena on talle saatuse 
poolt ette määratud. Amee-
rikasse naastes ei lakanud ta 
mõtlemast kaunile vene tüd-
rukule. Jelena ei läinud tal 
hetkekski peast. Sellegipoo-
lest otsustas ta oma tunne-
tele veel ühe võimaluse anda 
ja kutsus naise Ameerikasse. 
Muidugi oli Jelena nõus reisi-
ma ookeani taha.

Juba enne venelanna saabu-
mist oli Costeril siiski selge: 
ta on armunud ja unistab 
kooselust selle hämmastava 
naisega. Kuid enne seda sei-
sis ta silmitsi pika ja raske la-
hutusprotsessiga.

Vaatamata väga kõrgele 
eale ei olnud Nicolas Coster 
kaotanud nooruslikku kirge 
ja romantilisust. Ta oleks 
võinud üürida korteri või 

osta maja, kuhu ta asunuks 
koos oma uue väljavalitu-
ga elama. Aga see oleks ol-
nud liiga igav. Nii otsustas 
ta omaenda elus taaselustada 
„Santa Barbara“ süžee.

Seriaalis armus ka Lionel 
Lockridge veel abielus olles, 
kuid jättis oma naise maha ja 
alustas koos uue armastatu-
ga uut elu jahtlaeval. Nicolas 
hakkas oma plaani ellu viima. 
Ta pidi müüma maha peaae-
gu kogu oma vara ja võtma 
isegi laenu. Kuid ta ostis jaht-
laeva, kuhu ta viiski oma uue 
naise. 

Tagasihoidlikud pulmad
Jelena Borodulina ema jaoks 
tuli tütre otsus abielluda 
Ameerika tuntud näitlejaga 
täieliku üllatusena. Kuid ta ei 
sekkunud armunute suhetes-
se, otsustades, et küll täiskas-
vanud tütar saab ise kõigega 
hakkama. Nicolas omakorda 
kinnitas tulevasele ämmale, 
et teeb kindlasti tema tütre 
õnnelikuks ja abiellub tema-
ga. Pikemalt mõtlemata tegi-
gi Ameerika pensionär vene 
kaunitarile abieluettepaneku.

31. jaanuaril 2014. aas-
tal toimusid Nicolas Costeri 

ja Jelena Borodulina pul-
mad, millest näitleja õnne-
lik abikaasa koheselt teatas 
sotsiaalmeedias, muutes ära 
ka oma perenime: temast 
sai Elena Coster. Noorpaaril 
tegelikult pulmi kui selliseid 
ei olnudki. Ilma suurema kära 
ja paatoseta sõlmisid nad oma 
abielu kohalikus raekojas, 
einestasid restoranis ja läksid 
ööbima hotelli, sest jaht oli 
sel ajal veel remondis. 

Nicolas Coster leidis oma 
venelannast armastatuga 
teise nooruse ja väidab, et neil 
võib isegi lapsi tulla. Näitleja 
ei tunne üldse end nii vanalt 
kui ta tegelikult on, tal on ak-
tiivne eluviis, tegeleb iseseis-
valt heategevusfondi asjade-
ga, talle meeldib sukeldumine 
ja ta õpetab seda spordiala 
füüsiliste puuetega inimeste-
le.

Ka Costeri abikaasa näeb 
oma mehe ja tema kuulsate 
sõprade seltsis väga õnnelik 
välja. Ta kinnitab, et armus 
kunagi tema ekraanikangela-
sesse, kuid nüüd teab kindlalt, 
et kogu maailmas pole kedagi 
paremat kui Nicolas. Samas 
on naine kindel, et kuulus 
naistemees ja südametemur-
dja armastab teda. „Peaasi, et 
me armastame teineteist, aga 
kas ta on vaene või rikas – 
see ei huvita mind absoluut-
selt. Lapsena armusin Lionel 
Lockridge’i filmikujusse, kuid 
nüüd kuuluvad mu tund-
ed täielikult Nicolasele,“ on 

kinnitanud naine. Sama arv-
ab ka Coster: „Ma sain kohe 
aru, et Lena on minu saatus. 
Ma olen alati olnud naiste-
mees. Olen harjunud osuta-
ma naistele tähelepanu. Kuigi 
oma naist pole kunagi pet-
nud! Aga nüüd ma armastan 
ainult Elenat!“ 

Costerite peres ek-
sisteerivad kõrvuti rahu-
meelselt ameerika ja vene 
traditsioonid. Tänupühadeks 
küpsetab Elena traditsio-
onilist täidisega kalkunit ning 
lihavõttepühade ajal värvib 
mune ja küpsetab kulitšit ehk 
lihavõttesaia. Kuulsa näitleja 
külalised on hakanud nauti-
ma boršisuppi ja Olivier’ sala-
tit.

Nicolas ja Elena ei pööra 
mingit tähelepanu skepti-
kutele, kes kahtlevad nende 
liidu kestuses. Nad lihtsalt 
elavad ja naudivad elu nagu 
miljonid õnnelikud inimesed 
kogu maailmas. 

Enne venelannaga abiellu-
mist oli Nicolas Coster jõud-
nud olla kaks korda abielus. 
Tema esimeseks abikaasaks 
aastatel 1960-1981 oli näitle-
janna Candace Hilligoss ja 
1982. aastal abiellus ta Beth 
Panteliga. Tal on kolm last: 
esimesest abielust tütred 
Candace ja Dinneen ning 
teisest abielust poeg Ian. 
Mõningatel andmetel on 
Costeri abiellumine venelan-
naga muinasjutt ja ta on en-
diselt abielus Beth Panteliga.

Rakvere Waldorfkool korraldab jõululaada
Rakvere Waldorfkool ja 
–lasteaed korraldavad sel 
laupäeval, 4. detsembril tra-
ditsioonilise jõululaada Pikal 
tänaval oma koolimaja ees ja 
hoovis. Letid on avatud ja te-
gevusi jagub kolmeks tunniks 
alates keskpäevast. 

Laadakülalistele pakutakse 
laste, vanemate ja õpetaja-
te valmistatud jõulukaupa, 
mida saab kohapeal õuekoh-
vikus põske pista ja kingikotti 
kaasa osta. „Kohvikust saab 

sooja suppi, isuäratavaid pi-
rukaid ja kuumi jooke kaasa 
osta. Loosiõnne saab proovile 
panna loteriis, kooli hoovis 
on avatud jõulumeisterdus-
te töötoad, lapsi kutsutakse 
kaasa lööma põnevas aarde-
jahis. Lõkke paistel saab soo-
jendada lisaks külmetavatele 
sõrmedele ja varvastele ka va-
hukomme ja vorstikesi. Oma 
tuka ja saba kammib laada-
päevaks ära sõbralik poni, 
kes lastele lustisõitu teeb,“ 

kirjeldas Rakvere Waldorf-
 lasteaia lapsevanem Evelin 
Rikma.

Laada tulu jagatakse koo-
li- ja lasteaiapere vahel ning 
see leiab kasutust õuealadel. 
Lasteaial on plaanis saadud 
tuluga sisustada uue laste-
aiamaja õueala mänguplats. 
Koolipere otsustas laadatulu 
panustada korraliku lõkkeala 
rajamisse kooli hoovis.

Kuulutaja

Fotonäitus Kunda ajaloost avatakse 
reedel Rakvere Kroonikeskuses
Reedel, 3. detsembril kell 15 
avatakse Rakvere Kroonikes-
kuse fuajees fotonäitus „Kunda 
ajalugu klaasnegatiividel“. Te-
gemist on mõned aastad tagasi 
Kunda linna arhiivist avastatud 
klaasnegatiividega – 262 tükki 
– enamikus seni avalikkusele 
tundmatud. Leitud fotod on 
pärit perioodist 19. sajandi vii-
mane veerand kuni 1930ndad 
aastad, andes ülevaatliku pildi 
Kunda asulast, mõisast, tse-
mendivabrikust tema karjääri-
de ja raudteedega, sadamast ja 
inimestest. 

Ajaloolane Uno Trumm 
valis nende hulgast esindus-
liku valiku nüüdse näituse 
jaoks. 

Kundas tsemendi tootmise 
alustamise 150. aastapäeva 
tähistav näitus valmis AS-i 
Kunda Nordic Tsement ja 
Viru-Nigula Vallavalitsuse 
koostöös. 

Varem on fotonäitus ol-

nud Tallinna Tehnikaülikooli 
peahoones, Rakvere Kroon-
ikeskuses jääb näitus avatuks 
10. jaanuarini. Edasi liigub 
näitus Jõhvi ning Kundasse.

Kuulutaja

Vana klaasnegatiiv Kundast. Foto: Kunda linna arhiiv
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www.omaporsas.ee

- Vaala keskuses Rakveres
- Klooga mnt 5a Tabasalus
- Balti Jaama ja Mustamäe turul

VÄRSKE JA EESTIMAINE SEALIHA

OTSE TOOTJALT, MAITSVAD VERIVORSTID,

SINGID JA AHJUVORSTID

VÄRSKE JA EESTIMAINE SEALIHA

OTSE TOOTJALT, MAITSVAD VERIVORSTID,

SINGID JA AHJUVORSTID

Kampaania
sealiha 3.99

VÄRSKE JA EESTIMAINE SEALIHA

OTSE TOOTJALT, MAITSVAD VERIVORSTID,

SINGID JA AHJUVORSTID

Verivorsti
valmistamise

komplekt 6.50
Ootame sind meie lihapoodides:

€/kg

€/tk

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

PAIGALDUS
Rakvere
Lääne 36
Tel 511 0286

LAOMÜÜK

Lepapuidust mööbel
sauna ja suvilasse,

voodrilauad, lavalauad,
põrandarestid

REISKA PA OÜ

Avatud esmaspäevast-reedeni

Näpi mööbli tühjendusmüük.

Hinnad soodsad!

Näpi mööbli tühjendusmüük.

Näpi tee 20a, Näpi, Rakvere vald / Tel. 529 2692

Aadress: Jahvataja, Tõrma küla,

Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44406

OSTAME:

• METSAKINNISTUID (KA HÜPOTEEGIGA)

• RAIEÕIGUST

• KASVAVAT VÕSA

PAKUME:

• METSARAIE KOMPLEKSTEENUST

• METSA HOOLDUSLEPINGUID

• METSAMAJANDAMISKAVADE

KOOSTAMIST

• GILJOTIINI TEENUST

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

4., 10., 17. 30. detsemberja

10. ja 30. detsember

T-R 9-18, L 10-14
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