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   Stik Autoremont

  Diagnostika ja elektritööd
  Alarmide ja lisaseadmete paigaldus
  Generaatorite ja starterite remont
  Lisasoenduste diagnoosimine ja remont

AUTODIAGNOSTIKAKESKUS

STIK Rakvere

Vabaduse tn 12, Rakvere

Tel +372 322 3855

Mob +372 520 5245

NB! MEIL ON OLEMAS KA

ORGINAAL DIAGNOSTIKA SEADMED 

MAKO ABI OÜ
KODUHOOLDUSTEENUST

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

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

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

Selleks, et saaksime osutada just Teile vajalikku abi, saatke kiri info@makoabi.ee
või helistage E-R 9.00 – 16.00, tel. 56999436. Asume Lääne-Virumaal, Tapal.
Koduleht www.makoabi.ee Teenus ja hind kujunevad vastavalt Teie soovitud
vajadustele ja omavahelistele kokkulepetele.
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210 aastat tagasi, 26. jaa-
nuaril 1808. aastal toimus 
Austraalia ajaloos esimene ja 
ainus edukalt lõppenud sõja-
väeline riigipööre, mida on 
hakatud hiljem nimetama 
„rummimässuks” (Rum Re-
bellion). Muide, täna tähista-
takse ka Austraalia rahvuspü-
ha (Australia Day), sest 26. 
jaanuaril 1788. aastal saabusid 
inglise laevad Sydney Cove’i 
lahte ja Austraalia idakaldal 
tõmmati masti Suurbritannia 
lipp.

Austraalia ehk Uus-Lõu-
na-Walesi koloonia esime-
seks kuberneriks määrati 
1786. aastal Arthur Phillip, 
kuid tervise halvenemise tõt-
tu pidi ta kuus aastat hiljem 
Inglismaale tagasi pöörduma. 
Järgmisel kolmel aastal püüd-
sid kaks ajutist kuberneri 
kordamööda kolooniat valit-
seda, kasutades selleks Inglis-
maal moodustatud Uus-Lõu-
na-Walesi sõjaväekorpust 
(New South Wales Corps), 
mille koosseisu kuulus umbes 
400 meest.

Seejärel tõusis Austraalia 
üheks tähtsamaks poliitikuks 
mereväeohvitser William 
Bligh (1754-1817), kes sai 
kuulsaks 1789. aastal toimu-
nud mässuga purjelaeval 
Bounty. Ta oli nimelt selle 
laeva kapten. Osa meeskon-
nast hakkas tüürimees 
Fletcher Christiani juhtimisel 
mässama ja Bligh tagandati 
ametist. Ekskapten koos talle 
lojaalsete ohvitseride ja mad-
rustega pandi paati, millega 
jõuti poolteist kuud hiljem 
Timori saarele. Seejuures tu-
leb imestada Bligh’ oskuse üle 
ilma kompassita, üksnes mälu 
järgi jõuda maismaani, kuigi 
selleks tuli läbida 6500 kilo-
meetrit.

William Bligh, keda kutsuti 
„Bounty värdjaks”, oli raudse 
iseloomu ja kindlate põhimõ-
tetega inimene, kes ei teinud 
järeleandmisi ei endale ega 
oma alluvatele. Meredoku-
mentidest on selgunud, et 
Bligh’ juhitud laevadel oli 
võrreldes teiste komandöride 
laevadega kõige vähem inim-
kaotusi nii haiguste ja õnne-
tusjuhtumite tõttu kui lahin-
gutes. Samas võis mees raud-
kindlat distsipliini taga ajades 
olla väga vastik pisiasjades ja 
madrustel-ohvitseridel kopsu 
üle maksa ajada, kuid tema 
nõudmistel ja pisiasjades no-
rimisel oli oluline tähtsus 
meeskonna ellujäämises.

Seitseteist aastat pärast 
Bounty mässu ehk 1806. aas-
tal määrati Bligh Uus-Lõu-
na-Walesi kuberneriks ja te-
ma peamiseks ülesandeks sai 
korruptsiooni ja seadusrikku-
miste lõpetamine Austraalia 
koloonias. Inglise valitsusele 
käis närvidele, et kaugel asu-
maal olevad sõjaväelased tun-
nevad end liiga turvaliselt ja 
tegelevad karistust kartmata 
ebaseaduslike asjadega. See-
tõttu loodeti, et uue kuberne-
ri karmus ja põhimõttekind-
lus suudab anarhiale Austraa-
lias piirid peale panna.

Samas kogus Bligh oma 
diktaatorliku valitsemisega 
Austraalias üsna kiiresti en-
dale hulgaliselt võimukaid 
vaenlasi. Ta tagandas tähtsaid 
mehi ilma põhjuseta nende 
ametikohtadelt, vangistas 
kaebuste kirjutajaid, lõpetas 
maakruntide andmise rikku-
ritele jne. Bligh püüdis koloo-
nias kehtestada mereväelikku 
distsipliini, mistõttu sattus 
konflikti nendega, kes soovi-
sid koloonias eksisteerivatest 
raskustest lõigata isiklikku 

kasu.
Kõige suuremaks kasu-

saajaks oli Uus-Lõuna-Wale-
si sõjaväekorpus, mida nime-
tati ka „rummikorpuseks” 
(Rum Corps), sest sõjaväelas-
te põhitegevuseks polnud 
mitte armeeteenistus, vaid al-
koholiga äritsemine ja nad 
kontrollisid rummi müüki 
kogu Austraalias. Sõjaväelas-
tes tekitas enim vastuseisu 
kuberneri keeld kasutada 
kangeid alkohoolseid jooke 
sulastele ja töölistele palga 
maksmiseks. Bligh nõudis, et 
töö eest makstaks normaalsel 
viisil ja lõpetataks rahva pur-
ju jootmine. Veel käskis ku-
berner kolooniast minema 
vedada kapten John 
Macarthuri (1767-1834) 
jaoks sinna toodud destillat-
sioonikatla.

Kapteniga tekkiski kuber-
neril kõige suurem konflikt. 
Endisest sõjaväelasest ärime-
heks hakanud Macarthur oli 
tuntud ja autoriteetne inime-
ne Austraalias. Muide, just 
Macarthur viis omal ajal 
Austraaliasse meriinolambad 
ja pani aluse villatööstusele. 
Samal ajal oli Macarthur kõva 
norija ning löömamees, ta tü-
litses kõigi Austraalia kuber-
neridega ja osales kolmel du-
ellil.

Ajapikku hakkasid korpuse 
sõdurid ja ohvitserid tundma, 
et neid ahistatakse ning neilt 
tahetakse vägisi kasumlik äri 
käest võtta. Nii otsustati ku-
berneri reformidele vastata 
mõnevõrra ebahariliku sam-
muga. Nad tunnetasid, et 
neid toetavad rikkad ja mõju-
kad kolonistid, sealhulgas 
Macarthur. Ohvitseride vii-
maseks tilgaks karikas ja väl-
jaastumise otseseks ajendiks 
oli kuberneri korraldus 

Macarthur vahistada.
Nõnda saabusid sõjaväela-

sed 26. jaanuari hommikul 
1808. aastal Sydney valitsus-
hoonesse, et hoopis kuberner 
Bligh arreteerida. Kuberner 
oli sõjaväemässust sedavõrd 
üllatunud ja hirmunud, et pu-
ges voodi alla peitu. Mässaja-
tel tuli näha mõningast vae-
va, et ohvitserimundris mees 
sealt kätte saada. Ise väitis 
Bligh hiljem, et oli peitnud 
voodi alla saladokumente, 
kuid üldiselt peeti teda arg-
püksiks. Seejärel tagandas 
Uus-Lõuna-Walesi sõjaväe-
korpuse komandör major 
George Johnston (1764-
1823) kuberneri ametist ja 
võttis ta ka vahi alla. Inglis-
maa valitsuselt nõuti aga ku-
berneri tagasikutsumist ja 
asendamist teise mehega.

Inglismaa valitsus ei võt-
nud „rummimässu” juhtide 
nõudmisi arvesse ja kuulutas 
ohvitseride tegevuse ebasea-
duslikuks. Siiski kutsus kesk-
võim Bligh’ tagasi kodumaale 
ja määras 1809. aastal Aust-
raaliale uue kuberneri. Selleks 
sai kindralmajor Lachlan 
Macquarie (1762-1824), kel-
lega koos saabus 1810. aasta 
jaanuaris Austraaliasse 73. 
Šoti rügement.

Aga peamine pahandusete-
kitaja, Uus-Lõuna-Walesi sõ-
javäekorpus saadeti Inglis-
maale tagasi, kus ohvitseride 
üle peeti kohut ja paljud neist 
saadeti erru. Ka korpuse üle-
ma, major George Johnstoni 
mõistis sõjaväetribunal mäs-
samise eest süüdi ja lõpetas 
tema sõjaväekarjääri.

Allan Espenberg

TASUB TEADA

TÄNA MAAILMAS

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud 
E-R 9-17

Peatoimetaja
Seidi Lamus-Tšistotin, 322 5090
seidi.lamus@kuulutaja.ee

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

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
silja.part@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

MÕNE REAGA

Kuu lõpus toimub laskeharjutus
31. jaanuaril toimub Rutja rannikul 1. jalaväebrigaadi las-

keharjutus lahingumasina CV9035 kahurist Bushmaster III, 
eesmärgiga hinnata laskeharjutusega kaasnevaid keskkonna 
mõjusid. 

Laskeharjutusega võib kaasneda müra, mistõttu palutakse 
omanikel hoolitseda koduloomade turvalisuse eest.

Harjutusala on kõrvalistele isikutele suletud kell 9-15 
(skeemil). Kaitsevägi loodab elanikkonna mõistlikule suh-
tumisele ning vabandab võimalike ebamugavuste pärast.

Kuulutaja

1808: Austraalias toimus „rummimäss”

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

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

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17
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MÕNE REAGA

Rakvere linnavoliko-
gu otsustas viimatisel 
istungil osaleda Ve-
ne-Eesti piiriülese 
koostöö projektis, 
mille raames reno-
veeritaks 125 000 eu-
ro eest ajaloolist pan-
gamaja.

Liisi Kanna

Kõnealune projekt viiakse 
läbi kolme aasta vältel alates 
tänavu septembrist Euroopa 
Liidu ja Vene Föderatsiooni 
piiriülese koostöö arengu-
programmi raames ning seda 
rahastab Euroopa Liit. Ees-
märgiks on uuenduslike teh-
noloogiate ja lahenduste tut-
vustamine Eesti ja Pihkva ob-
lasti omavalitsustele, mis või-
maldavad saavutada olulist 
energiasäästu avalike hoonete 
renoveerimisel.

Rakvere linna projektis 
osalemise eelarve on 137 500 
eurot, sellest suurema osa, 
125 000 eurot, moodustavad 
investeeringukulud. Ülejäänu 
eest korraldatakse projekti 
osaks olevaid üritusi, muu-
hulgas on lõpukonverents 
plaanitud pidada just Rakve-
res, ja tasutakse linnavalitsuse 
esindajate lähetuskulud.

Rakvere linnas loodetakse 
projekti raames uuendada 

Foto: Reelika Riimand/PPA

PPAga liitus kaks uut 
neljajalgset teenistujat

Möödunud nädalal saabusid Soomest Eestisse saksa lam-
bakoera kutsikad Ego ja Elek, kelle tööks saab riigipiiri val-
vamine.

Politsei- ja Piirivalveameti uued pehmed ning karvased 
teenistujad suunduvad õppima tublideks ja tragideks patrul-
likoerteks. Musta värvi Elek hakkab kõiki teenistuskoerale 
vajalikke tarkusi omandama Ida prefektuuri koerajuht Kris-
tina Suokase käe all (pildil).

Hallikarva Ego on Lõuna prefektuuri vanempiirivalvur 
Ain Mangelsoo ustav õpilane. Tubliks teenistuskoeraks sir-
gumisel näitab Egole head eeskuju niisamuti Aini käe all 
kasvav seitsmeaastane teenistuskoer Fado, kes vähehaaval 
aastatega kogutud teadmised ja oskused noorele kolleegile 
edasi annab.

Kutsikad Eestisse toonud politseimajor Tõnu Tänava sõ-
nul algab teenistuskoeraks õppimine sotsialiseerumise ja 
kuulekuse põhitõdede omandamisega. „Kõik algab ju sellest, 
et koerajuht ja kutsikas õpivad teineteist tundma. Koer on 
oma koerajuhile ustavaks kaaslaseks kogu eluks ja tugev si-
de on eduka õppe aluseks,“ sõnas Tänav. „Koerajuhi töö 
nõuab suurt pühendumist ning soovime koerajuhtidele ja 
kutsikatele vahvat kooliaega, jõudu ja kannatlikkust.“

Kuulutaja

Rakvere pangahoones plaanitakse uuendustöid

Kõige vajalikumad tööd Rakvere ajaloolises pangahoones on 
seotud kanalisatsiooni, ventilatsiooni ja küttesüsteemidega. 

Foto: Liisi Kanna

tehnosüsteeme Turu plats 2 
asuval valgel hoonel, mille 
külge on ehitatud Tark Maja.

„Kuna ajaloolise pangahoo-
ne rekonstrueerimine on 
päevakorras olnud mitmeid 
aastaid, siis otsustasime pro-
jektis partneritena kaasa 
lüüa,“ kommenteeris Rakvere 
linnapea Marko Torm. „Ees-
märgiks on tõhustada hoone 
energiakasutust, pikendada 
maja eluiga ja luua eeldused, 

pakkumaks ka tulevikus rent-
nikele häid tingimusi pinna 
rendiks – ehk siis soovime 
suurendada linna võimekust 
seeläbi üüritulu teenida,“ sel-
gitas ta.

„Kõige vajalikumad tööd on 
kanalisatsiooni, ventilatsioo-
ni ja küttesüsteemidega seo-
tud. Plaanime välja vahetada 
aknad ja loodetavasti õnnes-
tub ka vana maja küte ühen-
dada uue hoone küttesüstee-

midega, milleks on maaküte. 
Korda tehakse ka esimese 
korruse kaks tööruumi, kus 
tööle asuvad perekonnasei-
suametnikud. Samuti lisatak-
se tänapäevased juurdepääsud 
liikumispuuetega inimestele,“ 
loetles Torm.

Ta märkis, et projekti ette-
valmistavas osas on koosta-
tud mitmeid tehnilisi eelpro-
jekte ja rahastustaotlus esita-
takse veebruari alguses. 
„Usun, et kevadeks on selge, 
kas pälvime rahastuse või 
mitte. Meie osalus antud pro-
jektis jääb alla 30 000 euro ja 
projektitoetust on saada või-
malik veidi üle 100 000 euro,“ 
ütles meer.

„Iga taolise projekti puhul 
peab tagama rahastaja huvi 
projekti osas ja antud juhul 
oli uue ning vana maja süs-
teemide koos toimima saami-
ne projektijuhi hinnangul vä-
ga huvitav. Loodame, et päl-
vime positiivse otsuse. Vastu-
pidisel juhul peame mõtlema, 
kas ja millisel kujul hoone re-
konstrueerimisega edasi min-
na,“ lisas ta.

Projekti juhtpartner on 
Tartu Regionaalne Energia- 
agentuur ning lisaks Rakvere 
linnale on partneriteks Võru 
Linnavalitsus, Rõuge Valla-
valitsus, Setomaa Vallavalit-
sus, Ostrovi rajooni admi-
nistratsioon, Porhovi rajooni 
administratsioon.

LASTETOA KOMPLEKT SEKTSIOON 

340*210*56

RAKVERE • NIINE 4A
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

LIHTNE JA MUGAV
JÄRELMAKS!

19€

649€
toolid ja lauad igale maitsele!

TABURETT

TOOL 85€

149€

LAUD

TOOL 49€ 289€
TOOL

43€

149€

LAUD 109€

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD

01.01 - 31.01
NURGADIIVANVOODI

315*265*85

LAO TÜHJENDUSMÜÜK!

379€ 259€ 294*210*110

KOMPLEKT LAUD + 4 TOOLI



Kuulutaja reede, 26. jaanuar 20184 UUDISED/TÖÖ

PAKUN TÖÖD
Otsime paari 

töölist, kes oleks 

valmis 

korrastama 

parkmetsa 

Tammikul Rakke 

vallas. 

Võsalõikus, okste 

ja prahi kogumine 

ning põletamine.  

Töö on jõukohane 

kõigile, tasu 

kokkuleppel 

vastavalt 

tööpanusele. 

Helistada 

tel 5878 9807

OÜ Trovador otsib oma 

meeskonda 
LÜPSJAT. 

Töö graafiku alusel, 
pakume omalt poolt 

meeldivat töökeskkonda 

ja sooja lõunat fi rma 

kulul. 

Kontakt: 

kadri@trovador.ee, 

5199 6845

• Pakun tööd võsalõikajale. Tel 5199 
6563

• Eesti Metsahoolduse OÜ pakub tööd 
kogemustega forwarderi operaato-
rile. Töökoht Lääne-Virumaa, kasuks 
tuleb C-kat olemasolu. Tel 5309 0698

Otsid tööd? Vajad töötajat?
Sisesta nüüd kuulutus

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutus ilmub nii portaalis kui paberlehes.

Mõned nädalad taga-
si avas Marge Le-
hesoo Rakveres 
LaSante (tõlkes Ter-
vis) salongi, kus li-
saks klassikalisele 
pakutakse ka 
LPG-massaaži. Lää-
ne-Virumaal on see 
ainus LPG-seade ning 
nüüd ei pea huvilised 
enam pealinna sõit-
ma.

Seidi Lamus-Tšistotin

Marge ise on pärit Rakve-
rest, terapeutilist massaaži 
õppinud USAs ja peale viit 
aastat Norras elamist ning 
töötamist naasis taas Eestisse. 
„Mul on sellesse seadmesse 
nii suur usk, sest kogemusi on 
tohutult palju ja olen näinud 
väga häid tulemusi,“ selgitas 
terapeut. „LPG-massaaži koo-
litused läbisin Prantsusmaal 
2008. ja 2015. aastal,“ rääkis 
Marge.

LPG-massaažisüsteem on 
leiutatud Prantsusmaal, arsti 
ja inseneri haridusega, Luiz 
Paul Guitay poolt. Tema ni-
me algustähtedest on tulnud 
ka massaažimeetodi nimetus 
– LPG. Meetod on kasutusel 

LPG-massaaži 
saab nautida ka Rakveres

LPG-seade. 

juba aastast 1986. Esialgu oli 
LPG-massaažisüsteem mõel-
dud kasutamiseks taastusra-
vis, kuid hiljem levis ka ilu-
salongidesse.

Tänaseks kasutatakse 
LPG-tehnoloogiat enam kui 
70 riigis. Endermoloogilist 
hooldust tehakse aparaadi 
abil, mis kujutab endast vaa-
kumvooliku külge kinnitatud 
kaherullilist masseerijat, mil-

lega efektiivselt töödeldakse 
nahka ja naha aluskudet, va-
bastades seal olevad lümfi-
teed, mis on kokku surutud 
rasvarakkude ja neid ümbrit-
sevate jääkainete poolt.

LPG-massaažiga soodusta-
takse rasvarakkude lõhusta-
mist, silutakse/trimmitakse 
nahka vähendades tselluliiti, 
parandatakse kollageeni ja 
elastiini sünteesi.

Väga häid tulemusi on saa-
dud ka armiravis – siledamaks 
muutuvad nii venitus- kui ka 
muud armid. LPG-näomas-
saažiga on võimalik siluda 
kortse, parandada jumet, pin-
guldada nahka ning vähenda-
da silmaaluseid turseid.

„Et saavutada silmnähtavaid 
tulemusi, peaks läbima vähe-
malt kümnekorrase kuuri 
kaks korda aastas. Ja et säilita-
da saadud tulemust, võiks 
käia massaažis regulaarselt,“ 
soovitas terapeut.

Vastunäidustused LPG- 
massaažile on pahaloomuli-
sed protsessid, diabeet, kui on 
häiritud perifeerne vereringe, 
ägedad põletikud, palavik, 
rasked südame- ja neeruhai-
gused ning rasedus.

Peale LPG-massaaži teeb 
Marge ka klassikalist massaa-
ži. Kogemust on tal juba 15 
aastat. „Muide, käisin eelmisel 
aastal massaaži maailma-
meistrivõistlustel (World 
Champinchip Massage 2017) 
Kopenhaagenis. Väga võimas 
ja inspireeriv kogemus oli. 
Kavatsen ka sel aastal osale-
da,“ muljetas naeratades Mar-
ge.

Kontakti saab Margega kas 
telefonitsi numbril 5539 447 
või Facebooki lehel LaSante. 

Kandideerimiseks saada meile oma 
CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile 
info@r-takso.ee või helista tel. 53417533

TAKSOJUHTI
Rakverre ja Tapale

Ootame oma meeskonda sõbralikke 
ja esinduslikke taksojuhte, 

kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui

- Sul on tahe töötada taksojuhina
- Sa omad kehtivat B-kat. juhiluba ja 

kutsetunnistust
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt (vähemalt B1 tase)

R-Takso OÜ otsib oma meeskonda
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• KOKAKS
Tööaeg: E-R 05.00-14.00

Tööaeg: E-R 08.00-17.00

Töö tükitöö alusel ja vaba graafikuga

Töötamine vahetustega E-P

TULE SÖÖKLASSE

VÕTAME TÖÖLE

ÄKKI SOBID KULINAARIATSEHHI

Kandideeri juba täna!
Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald.

Lisainfo: Toivo Murakas, personalijuht, 53 340 040,
personal@ogelektra.ee. www.ogelektra.ee

Võimalik töötada osalise tööajaga
1 nädal tööl 1 vaba

• KOTLETIVALMISTAJAKS
LIHALÕIKAJA

VAAKUMPAKENDAJA
SALATIVALMISTAJA

• KS
• KS

• KS

• TOOTMISSEADMETE MEHHATROONIKU
TOOTMISSEADMETE AUTOMAATIKU

PAPIPRESSIJA

•

•

Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

Töö toimub kahes vahetuses
(1. vahetus 06.00-14.30 ja 2. vahetus 14.30-23.00).

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

• Hea töö eest head tasu ning töötajatele mõeldud soodustusi
• Väljaõpet kogenud töötaja juhendamisel
• Kindlat ja pikaajalist töökohta
• Tasuta transporti tööle ja koju suundadel

> Kiviõli (Püssi, Rannu) - Kunda - Haljala
> Kiviõli - Erra - Sonda - Ulvi - Rakvere - Haljala
> Tamsalu - Kiltsi - Väike-Maarja - Veltsi - Haljala
> Tapa - Kadrina - Aaspere - Haljala
> Vergi - Kavastu - Haljala

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Rakvere mnt 23A, Haljala alevik,
Lääne-Virumaa

AS Farmi Piimatööstus on 100% kodumaisele kapitalile kuuluv värskest kvaliteetsest kodumaisest toorainest Farmi

piimatooteid valmistav ettevõte. Meie tooteportfellis on Eesti esimene hapukoorega kodujuust ja koorene jogurt,

esimene kodumaine kreeka-tüüpi jogurt – Eesti Parim Piimatoode 2014 ja Eesti Parim Toiduaine 2014 ning pudelijoogid,

Farmi Köögi toorjuust – Eesti Parim Piimatoode 2011, hapendatud täispiim- Eesti Parim Piimatoode 2016 ja Farmi skyr

Eesti Parim Toit Tervisele 2017. Farmi soovib ka edaspidi olla innovatiivne ja uudne - tule ja muuda koos meiega Eesti

piimatoodete turgu!

AS Farmi Piimatööstus (Annikvere tootmine) pakub tööd

Peamine tööülesanne:

Nõudmised kandidaadile:

Omalt poolt pakume:

Lisainfo:

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 21.02.2018 aadressil mare.raja@farmi.ee
või võtta ühendust telefonil 53443980, Mare Raja.

tehnoloogiaseadmete hooldamine ja remonttööde teostamine

tehniline taip ja loogiline mõtlemine

julgus otsustada ja vastutada

iseseisvus ja algatusvõime

valmisolek meeskonnatööks

kehtiv tervisetõend

mitmekesist ja vastutusrikast tööd kaasaegses pidevalt arenevas piimatööstuses

tasustatud lisapuhkusepäevi ja teisi ettevõtte poolt pakutavaid omatöötaja soodustusi

tasuta transporti marsruudil: Väike-Maarja - Rakvere - Annikvere - Rakvere - Väike-Maarja

töö tegemise koht: Annikvere küla, Haljala vald

vajadusel pakume kohapeal majutust

LUKKSEPP-SEADISTAJALE

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
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KUHU MINNA

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
2. veebruar kell 9 maniküür (vajalik etteregistreerimine)
6.-7. veebruar kell 10-16.15 – isiksusearengu koolitus puue-
tega inimestele ,koolitajad Kerli Kaareste ja Kairit Kaaleste 
(1 vaba koht)
7. veebruar kell 9 – juristi tasuta nõustamine (eelregistree-
rimine tel 6015122)
9. veebruar kell 18 – allergia ja astmaühingu üritus „Eesti – 
100“ koja ruumis (liikmemaks 2 eurot kaasa)
12. veebruar kell 13 – südamehaigete ja sclerosis Multiplex-
si ühingute ühisüritus „Terviseseminar“, lektor tervisekoo-
litaja Riinu Rätsep, toimub Targa Maja konverentsiruumis 
nr 114
13.-14. veebruar kell 10-16.15 – isiksusearengukoolitus (ko-
ja ruumis)
19.-20. veebruar kell 10-16.15 – isiksusearengukoolitus
20. veebruar kell 14 afaasia ühing, füsioterapeudi infopäev 
Sotsiaalkeskuses
26. veebruar kell 13 vaegkuuljate ühingu teabepäev Targa  
Maja konverentsiruum nr 114
Info tel 53429043

Rakvere Teater
26.01. kl 19 Lendas üle käopesa s. maja (lav. Eili Neuhaus)
26.01. kl 19 Ükssarvikute farm v. maja (lav. Urmas Lennuk)
30.01. kl 19 Muusikaviktoriin Teatrikohvikus
01.02. kl 12 Päästame ema v. maja (lav. Karl Koppelmaa)
01.02. kl 18 Hullemast Hullem esitleb: Inglise õhtu Teatri-
kohvikus, tasuta

Gustavi Maja
26. jaanuar kell 18 Irje Karjuse (Metsamoor) loeng „Mida 
räägib minu keha minu hingest“
29. jaanuar kell 18 õhtu Lille Lindmäega
Vajalik eelnevalt registreeruda tel 553 5871, www.gustavi-
maja.eu

Biore Tervisestuudio
Rakveres Laada 5 
2. ja 9. veebruar kaaniravi, V. Kudrjavtsevi vastuvõtt
1., 8. ja 15. veebruar tervisliku seisundi testimine, Eve Hein-
metsa vastuvõtt
13. veebruar ortopeedi vastuvõtt, jalalaba uuring ja sisetal-
dade määramine, dr Lehte Pärn
22. veebruar sõltuvuste vastased nõelad, dr Mihkel Veski-
mägi, reg www.nikostopp.ee
27. veebruar Biore 10 aastat. Kell 12 lõikame lahti tordi ja 
kostitame sõpru! Olete oodatud!
17. märts suur tervisekonverents Aqva Spa konverentsikes-
kuses 11-16.30

Rakvere kultuurisündmused
23. detsember-10. veebruar näitus „Herman Talvik“ 
Rakvere Teatrigaleriis
Jaanuaris Erik Au fotonäitus vanadusest Art Cafés
5.-31. jaanuar rahvusarhiivi rändnäitus „Pärisrahvast prii-
rahvaks“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus, näituse koos-
tas Kadri Tooming
12. jaanuar-23. veebruar Anu Kotli kiriloomade näitus Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogu II korrusel
17. jaanuar-13. veebruar lasteraamatute illustratsioonide 
näitus Rakvere Teatri väikses majas
23. jaanuar-17. veebruar Urmas Uustali näitus „Aju vaba-
dus“ Rakvere Galeriis
26. jaanuar kell 21 Piret Krumm Show Buena Vista Sofa 
Clubis
26. jaanuar kell 22 Jaagup Kreemi ja Taavi Langi kontsert 
Berliini Trahteris
27. jaanuar kell 23.59 Rootsi bändi Beneath My Feet kont-
sert Kära Kantsis
28. jaanuar kell 16 ja 19 Komöödiateatri etendus „Kohe nä-
ha, et vanad sõbrad!“ Rakvere Teatris
30. jaanuar kell 19 Kuressaare Linnateatri etendus „Perso-
na“ Rakvere Teatris
30. jaanuar kell 19 muusikaviktoriin Rakvere Teatri väikse 
maja kohvikus
31. jaanuar kell 17.30 kohtumisõhtu: Jesper Parve, Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus
31. jaanuar kell 19 Jane Sepajõe soolokontsert Rakvere 
Teatrikohvikus
2. veebruar kell 21 Aapo Ilvese autorikontsert Buena Vista 
Sofa Clubis
6. veebruar kell 12 ja 18 Ugala Teatri külalisetendus „Lu-
mekuninganna“ Rakvere Teatris 

Näitleja ning tele- 
staar Peeter Oja teab, 
kuidas kirjutada raa-
matuid nii, et inime-
sed neid ka loeks 
ning on oma nõuan-
ded ja nipid koonda-
nud teosesse „Kuidas 
kirjutada raamatut“.

Kaire Kenk

Peeter Oja hakkas kõne-
alust raamatut kirjutama tä-
navu veebruarikuus. „Mõtle-
sin kirja panna kõik need 
vead, mida inimesed on seni 
raamatuid kirjutades teinud. 
Mul on soovitusi nii krimi-
naalromaanide, aia- ja esotee-
rikaraamatute autoritele, sa-
muti elulooraamatute koosta-
jaile,“ rääkis ta hiljutisel raa-
matuesitusel.

Miks loetakse 
krimkasid?

Kriminaalromaani kirjuta-
mine on Oja sõnul tegelikult 
väga lihtne. „Miks üldse loe-
vad inimesed krimkasid? Sel-
leks, et distantsilt kõdualgele 
kaasa elada. Silmakirjatsetagu 
palju tahes, kohtumine laipa-
dega, läbi turvalise literatuur-
se filtri, tekitab üheaegselt nii 
õudu kui ka meeldivat närvi-
kõdi,“ kirjeldas ta. „Argielus 
hoiame sellisest seltskonnast 
eemale. Saades aga raamatus 
nendega ninapidi kokku, mõ-
nuleme täiega.“

Ta arutles, et lugedes kram-
pides tõmblevast mürgitatud 
vanaprouast, tunneb lugeja 
magusat erutust. „Jätkab luge-
mist hingevärinal, vaid üks 
soov mõttes – vast tuleb veel! 

Rakvere Teatri suures saalis 
esietendus Henry Lewise, Jo-
nathan Sayeri ja Henry 
Shieldsi eksimuste komöödia 
„Hullemast hullem“, mille on 
lavastanud Elina Purde.

„Hullemast hullem“, origi-
naalpealkirjaga „The play that 
goes wrong“, esietendus 
2012. aastal Londoni äärelin-
na väikeses stuudioteatris ni-
mega The Old Red Lion 
Theatre. Lavastus sündis väi-
kese seltskonna näitlejate 
rühmatööna. Ootamatult me-
nukiks saanud lavastus jõudis 
2014. aastal West Endile, sa-
mal aastal käidi ka Suurbri-
tannias tuuril.

2015. aastal võitis näidend 
parima uue komöödia Oli-
vier´ auhinna. 2017. aastal 
jõudis materjal ka Broadway-
le. Näidendi tohutust rahvus-
vahelisest edust annab aimu 
seegi, et vaid mõne aasta 
jooksul on „Hullemast hulle-
mat“ tõlgitud enam kui 20 
keelde ning lavastatud näiteks 

Esietendus lavastus vussi läinud esietendusest

„Hullemast hullem“ räägib harrastajate uuslavastuse esi-
etendusest, kus ei lähe miski nii, nagu plaanitud. 

Foto: Siim Vahur

Hiinas, Ungaris, Argentiinas, 
Lõuna-Aafrika Vabariigis ja 
paljudes teistes riikides.

Lugu räägib harrastajate 
uuslavastuse „Mõrv Havers-
hami mõisas“ esietendusest. 
Lavastaja astub publiku ette ja 
juhatab pidulikult õhtu sisse. 
Kõik peaks justkui olema val-
mis suurejooneliseks esieten-
duseks. Kuid kuidas mängida 

etendust, kui traagiline ku-
kub välja naljakalt? Kui osa-
täitjad saavad vigastada ja de-
koratsioon kukub kokku, 
rekvisiidid kaovad ära, tekst 
läheb meelest. Iga kord, kui 
tundub, et enam hullemaks 
minna ei saa, tabab näiteselts-
konda uus ehmatus, mis pa-
neb nende anded proovile.

Lavastus toob vaatajani 

kõik peened nüansid, millest 
sõltub teatriime võimalikkus. 
Nii, nagu plaanitud, ei lähe 
tol õhtul miski. Aga lõpuni 
see lavastus jõuab, maksku 
mis maksab.

Lavastaja on Elina Purde, 
kunstnik Marion Undusk, la-
vavõitlus Rein Oja (Eesti 
Draamateater) ning panto-
miim Aleksander Eelmaa 
(Eesti Draamateater). Lavas-
tuses mängivad Indrek Api-
nis, Ülle Lichtfeldt, Silja 
Miks, Anneli Rahkema, Pee-
ter Rästas, Eduard Salmistu, 
Tarvo Sõmer ja Tarmo Taga-
mets.

Komöödiat „Huulemast 
hullem“ mängitakse sel keva-
del peale Rakvere veel Tartus 
Vanemuise väikses majas, 
Võru Kandles, Paide Muusi-
ka- ja Teatrimajas, Tallinnas 
Vene Teatris ja Haapsalu 
Kultuurikeskuses.

Kuulutaja

Peeter Oja krimikirjanikele: 
ärge koonerdage laipadega

Peeter Oja oma uut raamatut esitlemas. 
Foto: erakogu

Ehk jätkub sulerüütlil vunki 
ja lopsakat fantaasiat, et ser-
veerida pikantsete paladega 
külluslik mõrvalaud,“ jätkas 
Oja.

„Aga mida teevad meie ja 
kogu maailma krimikirjani-
kud – koonerdavad laipadega! 
Ka filmitegijad on liigagi sa-
geli laipade tootmisel koo-
nerdanud. Aga mina ei viitsi 
ühe mürgitatud vanaproua 
pärast terve õhtu telerit vaa-
data või ühe laiba pärast ko-
guni spetsiaalselt kinno min-
na,“ põrutas Peeter Oja.

„Kas teate, mis vahe on lo-
tol ja kriminaalromaanil? Eri-
nevus seisneb tõenäosuses. 
Lotovõidu võimalus on pea 
olematu, aga kriminaalro-
maani avaldamisega võidad 
midagi alati. Ikka leiduvad 
mõned „friigid“, kes isegi hä-
bematult ebaõnnestunud kri-
minulli endale soetada soovi-
vad. Mingi raha tuleb alati,“ 
on mees elutark. „Rahvale 
meeldib, kui inimese tume-

dam pool päevavalgele tuuak-
se. Mida metsikum sooritus 
romaanis, seda soojem vastu-
võtt publiku poolt.”

Samas ei tohi laipade toot-
misega ka liialdada. „Krimi-
naalromaani kirjutamist võib 
võrrelda söömisega. Ei tohi 
ahmida, õgida, vaid süüa nau-
tides, väikeste suutäite kau-
pa,“ võrdles Oja.

Elulooraamat kui 
aastaaruanne

Telestaaril on hulgaliselt 
häid näpunäiteid ka elu-
looraamatute kirjutajatele. 
„Lähenege oma elulooraama-
tule nagu aruandele – pange 
hoolikalt kirja kõik nimed, 
mida teate. Kes tegi, mida te-
gi, miks tegi, kellega tegi, kui-
das tegi,“ loetles ta. „Seejärel 
kellaajad, kuupäevad, aastaar-
vud. Kõik, mis seotud tööga, 
on väga tähtis. Nii moodus-
tub teist pilt kui tegusast ini-
mesest, kes jõuab kõikjale.“

Ka esoteerikaraamatuid on 

Peeter Oja lugenud nii oht-
ralt, et oskab oma sise-
kaemust kirja panna soovija-
tele nõu anda. „Esoteerika 
tähtsaimad komponendid on 
ingel, kivi ja vesi. Kõik muu 
tiirleb selle kolmainsuse sees 
ja ümber,” poetas ta napilt.

Kõiki oma näpunäiteid – tal 
leidub juhiseid isegi kokaraa-
matu kirjutamiseks – esitles 
Peeter surmtõsiselt. „Mis, kas 
see on teil mingi naljaraamat 
või?” päris üks ehmunud va-
naproua, kui Peetri fännid 
raamatuesitlusel naerda 
möirgasid. „Lähenege mu 
raamatule esmalt kerge huu-
moriga,“ vastas mees. „Aga 
kui raamat naljakas ei tundu, 
siis soovitan sellesse suhtuda 
täie tõsidusega.“

Raamatut kaunistavad Oja 
omakäelised joonistused. 
„Kõigepealt tuli tekst ja siis 
tundsin, et käsi sügeleb,“ 
avaldas autor piltide saamis-
loo.
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Milline võib olla elu 
siis, kui sul on ees 
vaid jäik mask, näeb 
juba järgmisel teisi-
päeval, mil Rakvere 
Teatris mängitakse 
lavastust „Persona“.

Tõnu Lilleorg

Kuressaare Linnateatri 
värskes lavastuses mängivad 
neli näitlejat, teiste seas mul-
lusuvises Rakvere Teatri 
suveetendused „Kellavärgiga 
apelsin“ peaosa teinud Tanel 
Ting ja Rakverest pärit näit-
leja Rauno Kaibiainen.

Etenduse pealkiri tähendab 
seda osa isiksusest, mille ini-
mene on otsustanud teistele 
nähtavaks teha. Laval näeb 
nelja kahekümnendates kor-
terikaaslast, kes on kokku ela-
ma sattunud üsna juhuslikult. 
Tegelased ei räägi omavahel 
sõnagi ega tee muid hääli, küll 
kostub saali rohkelt nutisead-
mete helisignaale ning kasu-
tatud on ka muusikalist ku-
jundust.

Teisipäeval kell 19 toimub 
Tallinna Loodusmuuseumis 
kogumiku „Letipea ja lood“ 
esitlus, millega tähistatakse 
Letipea maastikukaitseala 26 
aastaseks saamist.

Teose koostaja, toimetaja ja 
kaasautor Marek Vahula sel-
gitas, et idee tekkis tal kui 
hüüdnime Letipea Looja 
kandjal. „Nimelt olin see, kes 
päästis selle maanurga 27.-30. 
näärikuul 1992. aastal, Kunda 
sadama sinna ehitamisest. 
Sinna taheti rajada Kunda sa-
dama nn Letipea varianti. 
Kolme ööpäevaga loodud 

kaitseala on ühtlasi ka loo-
duskaitseline maailmarekord. 
Sellega blokeeriti sadama ehi-
tamine ära ja terve maanurk 
päästeti,“ rääkis Vahula, lisa-
des, et kogumiku koostamise 
üheks ajendiks oli ka turis-
mihuvi – et turistil oleks mi-
dagi kaasa osta.

„Letipea ja lood“ kätkeb 
üheksat artiklit, inglisekeelset 
kokkuvõtet ja pildigaleriid, 
mille autoriks Ants Tull. 
Teosest leiab artiklid teema-
del „Kolm ööd ja kaks tulejat 
ehk loomise lugu“, „Lahemaa 
ja Letipea nime asjus“, „Kait-

seala lugu“, „Intervjuu Letipea 
külavanema Mai Raivetiga“, 
„Külalugu“, „Massimõrva lu-
gu“, „Majaka lugu“, „Lae-
vaehituse lugu“ ja „Piirivalve 
lugu“.

Raamatu tiraaž on 450 ning 
selle koostamisega läks aega 
ligi neli aastat. „Muidu oleks 
kolmega päädinud, nagu 
plaanisin, aga piirivalve-tee-
maline artikkel ei leidnud au-
torit ja alles talvekuus tuli see 
viimane kaastöö,“ nentis Va-
hula.

Liisi Kanna

Valmis kogumik Letipea maastikukaitsealast

Teose esikaanel on Ehalkivi. 
Allikas: erakogu

Külla tuleb maskiteater Kuressaarest

Tanel Ting. 
Foto: Alan Proosa

Tanel Ting mängib mitte 
väga ammu gümnaasiumi lõ-
petanud noormeest, kes 
püüdleb oma unistuse poole. 
„Ei taha täpselt öelda, mille 
poole,“ ei kiirusta Ting maski 
tegelase sisemaailmalt kergi-
tama. Tingi sõnul esitavad 
näitlejad laval sündmusi kor-
terikaaslaste elust, kuid see, 
millised motiivid neid sünd-
musi ellu kutsuvad, jääb pal-
juski vaataja otsustada.

„Kui mul poleks maski ees, 
siis oleks palju võimalik luge-
da minu näost ja silmadest 

ning vaataja saaks sarnase pil-
di tegelasest, nagu minul on, 
kuid mask muudab seda natu-
ke,“ selgitas ta erinevust „Per-
sona“ ja tavalise teatrietendu-
se vahel, kus näitlejatel näo-
katet pole.

Kuressaare gümnasist Em-
ma Siigur nägi lavaloos palju 
tegelaste eneseotsinguid ning 
kahtlusi oma identiteedi suh-
tes. Ta kirjutab Kuressaare 
Linnateatri kodulehel, et kui-
gi maskid olid reaalselt muu-
tumatud, hakkasid need aja-
pikku justkui erinevaid nägu-

sid ja emotsioone kujutama.
Ting on selle tähelepaneku-

ga nõus, tema sõnul peidab 
mask tegelase silmad ja ini-
mese näo ning maskist hak-
kab peegelduma hoopis vaa-
taja nägu. Siiguri sõnul andis 
„Persona“ talle uutmoodi ela-
muse, mis arendas kujutlus-
võimet ja pakkus mõtteainet 
elu, eneseotsingute ja tulevi-

ku teemadel.
Kasutatavad maskid valmi-

sid itaallasest lavastaja Matteo 
Spiazzi näpunäidete järgi Nu-
kuteatri nukumeistrite Evelin 
Vassari ja Annika Aedma käe 
all. Vassari kirjelduse järgi on 
maskid jäiga pealispinnaga, 
tugevalt eenduvate näojoon-
tega, võiks öelda, et lausa 
kortsudega. Lisaks on need 
ebasümmeetrilised – näokatte 
vasak ja parem pool erinevad 
pisut. Kui näitlejad laval ringi 
liiguvad, langeb valgus mas-
kidele erinevate nurkade alt. 
Ebatasasusest ja ebasümmeet-
rilisusest tulenevalt muutub 
maski pinnal valguse ja varju 
tasakaal, mis annab neile 
omamoodi ilmekuse.

Tingi sõnul on etendusele 
eriti oodatud noored, eeskätt 
gümnasistid või ka noore-
mad, kuigi neile võivad mõ-
ned tegelaste probleemid 
kaugeks jääda. „Meie soov on 
puudutada noori ja nendega 
seotud teemasid – armastus, 
pere, sõbrad, tulevik, töö, mi-
nu tegelik mina, kuidas me 
suhestume üksteisega, ar-
gielu...,“ lausus Tanel Ting.

Korterikaaslasi mängivad vasakult Tanel Ting, Rauno Kai-
biainen, Kristian Põldma ja Merilin Kirbits. 

Foto: Mari-Liis Nellis
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

VAHETUS

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23

51,7 m2, 33,8 m2 
I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2,  I korrus

RAKVERE KESKLINN, 
LAADA 16

87 m2, II korrus

VÄIKEMAARJA 

48 m2, II korrus

PAASIKU 2A, 
TALLINN
28,9 m2, 33,7 m2

JÄRVAKANDI, 
TURU tn 1

14,9 m2 ja 80,9 m2
I korrus
NB! Pindade suurus 
on muudetav!

HUBANE AHIKÜTTEGA KORTER!   
RAKVERE, KUNDERI 2 

1 tuba, 18,2 m², 1/2, boiler, renoveeritud.   

6 990 € UUS!

Margus Punane, 504 9998

AVAR ELAMINE KESKLINNAS!   
RAKVERE, TULEVIKU 13 

4 tuba, 77,1 m², 4/5, uued aknad ja radiaatorid.   

57 500 € UUS!

Margus Punane,  504 9998

MADALAD KULUD JA SOE TUBA!
TÖÖSTUSE 3, RAKVERE

2 tuba, korrus 2/2, 40,1 m2, ahiküte.

37 000 € 

Nele Aart, 5697 5217

SUURE KRUNDIGA MAJA
RAKVERES, TUISU TN

Kinnistu 1201 m², elamu 62,4 m².

31 000 € UUS HIND!

Lili Kolberg, 5554 6025

ILUS, SOE JA ENERGIATÕHUS KORTER-
VINNI, KIIGE 2

3 tuba, korrus 2/5, 61,7 m2, 1 rõdu.

26 000 €

Irene Pung, 554 0671

31 650 € UUS!

MÕNUS VÄIKE KODU!   
RAKVERE, TULEVIKU 13 

1 tuba, 31,7 m², 2/5, uued aknad ja radiaatorid.   
Margus Punane,  504 9998

17 000 € UUS!

KODU ROELA SÜDAMES!
MÄEKALDA 1, VINNI VALD

Kinnistu 2875 m2, 5 tuba, 87,4 m2.
Nele Aart, 5697 5217

38 900€ UUS!

PARIM VAADE RAKVERES!
FR, R. KREUTZWALDI 3

2 tuba, korrus 1/3, 52,5 m2.
Nele Aart, 5697 5217

34 990 € 

MAAMAJA/SUVILA 
SÕMERU VALLAS SÄMI KÜLAS

Kinnistu 19 300 m², elamu 78,5 m², saun.
Lili Kolberg, 5554 6025

11 990 €

RENOVEERITUD, KÖÖGIMÖÖBEL TEHNIKAGA
KUNDA, KOIDU 81

2 tuba, korrus 3/5, 48,8 m2.
Irene Pung, 554 0671

Sinu sõber kinnisvaras
• tasuta konsultatsioon
• hea nõu ja asjaajamine
• aitame müüa parima hinnaga

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

• Müüa 2toaline ahjuküttega kor-
ter (42,7m2) Rakvere kesklinnas 
Spordi tn. 13-5, II korrus. Korteris 
wc ja dušinurk, hind 30 000 €. Tel 
5551 8091

• Müügiks on anda kõigi muga-
vustega täielikult remonditud uue 
mööbli ja tehnikaga korter (33m2) 
Kunda linnas. Asub 5korruselise 
maja I korrusel. Bussipeatus, 
lasteaed, pood ja mets kõrval. Tel 
5025069

• Müüa Essu külas, Pargi tänaval 
2toaline remonti vajav korter. 
Korteris on vahetatud välisuks ja 
osaliselt aknad. Majas on toimiv 
korteriühistu, hind 4000 €. Tel 
5557 2056

• Müüa 3toaline kõigi mugavus-
tega korter Rakveres III korrus, 
või vahetada väiksema korteriga. 
Tel 53328728

• Müüa (kokkuleppel ka osalise jä-
relmaksuga) või üürile anda Tapal 
85% renoveeritud korter 3 tuba 
+ köök, dušš-wc koos, ühes toas 
veel teisaldatav dušinurk – köök + 
eraldi wc, pikk koridor mis võimal-
dab kasutada kahe 1toalise eraldi 
korterina, 2/3, oma ahikeskküte + 
õhksoojuspump + konditsioneer, 
möbleeritud, 5 minuti tee rongi-
peatuseni ja poeni. 1. sissemaks 
kokkuleppel 5000 - 10 000 €. Üür + 
maksud 100-150 €/korter. e-mail: 
aautod@gmail.ee Tel 5648 8989

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

• Müüa 3toaline korter Tamsalus, 
vajab remonti, hind 3000 €. Tel 
5618 9400

• Müüa 3toaline korter Rakke ale-
vikus. Korter paikneb 24 korteriga 
maja keskel I korrusel, korter on 
väga soe, keskmises seisukorras, 
vahetatud on aknad, siseuksed, 
põrandakatted. Korterisse jääb 
osa köögimööblist ja elektripliit. 
Rakke alevikus on põhikool (Rak-
ke Kool), lasteaed, kaks kauplust, 
perearstikeskus, rongijaam, hea 
bussiühendus Rakverega. Hind 
6000 €. Tel 5193 3935

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

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

• Müüa vanem maja Haljala alevi-
kus, vajab remonti, krunt 3100 m2. 
Kiire! Tel 5664 3580

• Ostan 1toalise mugavustega 
korteri Rakveres (I-III korrus). Tel 
5800 3648

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

• Noor pere ostab maja Tamsalus. 
Tel 5364 6359

• Ostan garaaži Pagusoole või 
Ussimäele. Tel 5823 3780

• Ostan garaaži Ussimäele. Tel 
5823 3780

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

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

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

• Vahetada või müüa 2toaline 
kõigi mugavustega korter Kun-
das muu kinnisvara vastu. www.
kv.ee/2890337. Tel 5550 0588

• Pakun tasuta elamispinda Rak-
vere kesklinnas vastu soovi eest, 
üksik nais-/meespensionär saab 
korteri Rakvere kesklinnas, kui on 
nõus jalutama armsaid taksikoeri. 
Lisainfo saamiseks helistada. Tel 
528 5416

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

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

• Võtan üürile 1toalise korteri 
Tapal, Tamsalus või Kadrinas, 
soovitatavalt omanikult. Tel 5673 
8448 või 5690 2413

• Võtan üürile puuküttega korteri 
Rakveres. Tel 5192 9040

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

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
mugavustega 1toaline korter. Tel 
5358 6829

• Üürile on anda kõigi mugavus-
tega täielikult remonditud uue 
mööbli ja tehnikaga korter (33m2) 
Kunda linnas. Asub 5korruselise 
maja I korrusel. Bussipeatus, las-
teaed, pood ja mets kõrval. Hind 
kokkuleppel. Tel 502 5069

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
elektri küttega möbleeritud korter. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline kõigi mu-
gavustega möbleeritud korter 
Rakveres (pesumasin, külmik, 
elektripliit). Üür 220-250 € kuu + 
KÜ arve. Tel 501 1478

• Üürile anda 2toaline remondi-
tud, möbleeritud korter Sõmerul, 
ootab korralikke üürnike. Üür 
280 € + kommunaalkulud (suvel 
60 €, talvel 120 € + elekter). Tel 
5560 2030. Kui soovid pilte, kirjuta 
valentina.baturova77@gmail.com

• Kundas anda üürile möbleeritud 
2toaline korter. Tel 5850 5125

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

• Anda üürile 2toaline korter Tapa 
linnas. Tel 511 0478

Laada 14, Rakvere
Andrus Peiel, 527 1011

Müüa 1-toaline korter 
Kaevu tn, Rakvere
Renoveeritud, uus torustik, 
uus elektrijuhtmestik, 
köögimööbel.

32.3 m², II k 29 900 €

Müüa 3-toaline korter 
Mäe tn, Kunda
Hea planeering, magamistoad 
eraldi, avatud köök-elutuba. 
Hea asukoht. 

49.5 m², II k 11 000 €

Müüa 2-toaline korter 
Lennuki tn, Rakvere
Hea seisukord, toad eraldi, 
avar köök, rõdu.
 

45.6 m², IV k 38 000 €

Müüa maja
Nooruse tn 15, Uhtna alevik
4 tuba, abiruumid, veranda, 
garaaž. Õhksoojuspump, 
ahjuküte. Kinnistu 1600m².  

180 m²

Müüa 4-toaline korter 
Võidu 88, Rakvere
Hea seisukord, renoveeritud 
maja, hea planeering, 
kaks parkimiskohta.

77.7 m², III k 73 000 €

77 000 €

Anda üürile bürooruumid  
Laada tn 5, Rakvere
WC, dušš. Heas seisukorras, 
5 tuba. Parkimine tänaval 
ja hoovis. 

110 m², I ja II k 840 €
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Auto eelsoojendi müük, 
paigaldus, remont

Autoelektroonika remont , 
e lektr i tööd

Diagnost ika

Autovalveseadmed

Haakekonksude müük 
ja paigaldus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11, Rakvere

Tel 505 2065
OST

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              97
CITROEN XSARA 5ust 1,4             -02
CITROEN C2                     1,0i                             06
CITROEN C3                          03
CITROEN C5             2,0HDI         -04
UUS! CITROEN JUMPER        1,9TD                  98

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309       83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                99
PEUGEOT 206 3ust  1,1             99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                06
PEUGEOT PARTNER            1,9D              -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0         85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD  96-99
REANULT THALIA      1,4                   -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i   93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i         97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut    94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD     95-00
SEAT CORDOBA                         06
SEAT IBIZA                       -02
SEAT TOLEDO                    91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i    95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

SÕIDUKID

TEENUSED

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

• Anda üürile Ubjas 3toaline kor-
ter otse omanikult. Tel 5624 4605

• Üürile anda 4toaline (72m2) kor-
ter Haljalas. Korter soe, kommu-
naalkulud mõistlikud (detsembri 
küte 104 €). Osaliselt möbleeritud, 
hea asukoht alevis, kõik vajalik 
jalutuskäigu kaugusel. Hind 200 
€. Helista ja küsi lisa. Tel 55670709

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Variant 1,8T 
12/1998. a, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, kliimaau-
tomaatik, kesklukk, 4 x el.aknad, 
talverehvidel, korralik, äsja läbi-
nud tehnilise ülevaatuse 12/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Land Rover Frel. 1,8B, 
1998. a, bensiin, sõidukorras. Tel 
511 3414

• Müüa väga heas korras Nissan 
Primera 1,8 85kW, novem-
ber/2004, palju lisasid, rooste-
ta, soodsalt. Tel 5683 1477

• Müüa Opel Astra Elegance 1,8i 
04/2003. a, bensiin, kirsipunane 
metallik, sedaan, konditsioneer, 
4 x el.aknad, kesklukk, ilusatel 
valuvelgedel, Eestis arvel, läbinud 
tehn.ülevaatuse 10/2018, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Vectra Elegance 
Station Wagon 1,9CDTi 01/2005. 
a, turbodiisel, automaat, tumesi-
nine metallik, universaal, kliima, 
kesklukk puldist, 4 x el.aknad, 
veokonks, originaal valuvelgedel, 
ökonoomne, soodsalt! Tel 5903 
7780

• Müüa Opel Vectra CD  1,8i 
05/2000. a, 85kW, punane, laug-
pära, konditsioneer, kesklukk 
puldist, 2 x el.aknad, veokonks, 
korralik, läbinud tehnilise ülevaa-
tuse 05/2018, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Rover 200 1,4 55kW, 1998. 
a, ülevaatus 01/2019, mootori kap. 
2018+ vahetatud õlid ja fi ltrid, kere 
keevit. Vahet. 1 karp, igapäevases 
kasutuses. 5,5 l/100 km, talvel roh-
kem. M+S, Pioneer stereo, elektri 
aknad ees, el. katuseluuk, 500 €. 
Tingi! Tel 5617 8360

• Müüa Volkswagen Bora 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, hõ-
bedane, sedaan, konditsioneer,
4 x el.aknad, kesklukk puldist, 
tume salong, roosteta, mõlkideta, 
korralik, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

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

• Müüa Volkswagen Golf, 1995. 
a, ülevaatus 03/2018, universaal, 
bensiin, hind 380 €. Tel 5608 3388

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

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 
1,4TDI 01/2005. a, 55kW, turbo-
diisel, hõbedane, universaalkere, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, tume salong, pl.soojen-
dus, korralik, superökonoomne, 
kõigest 4l/100km kohta! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Autode keretööd. Tel 504 
0457

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

• Autode kokkuost igas tehnilises 
seisus, ARK-ist kustutamine, vaja-
dusel lammutustõendi väljastami-
ne. Tallinn ja lähiümbrus kuni 50 
km. Töötame nädalavahetuseta! 
Tel 5823 8310

• Ostan auto kuni 1500 €, võib 
vajada remonti. Tel 5354 4794

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

• Ostame igas seisukorras sõi-
dukeid, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 5612 3431 ja 
saate teada palju me teie auto eest 
pakume! Lääne-Virumaal tuleme 
kohale 1H jooksul!

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

• Ostan sõidukorras auto üle-
vaatus võiks olla, kui ei ole, võiks 
siis läbida. Pakkuge julgelt, hind 
100-1500 €. Tel 5809 6086

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

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

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

• Veoteenus: sõiduauto + haa-
gis 3m, koos kaanega, veame 
kõike, 35 €/km. Tel 5330 6550

• Teeme 9-kohalise väikebussiga 
veoteenust. Tel 5456 9662 või 503 
2390

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
506 1547

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

• Veoteenus Ford Transiti kau-
bikuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, 
tagaluuk, 750 kg). Tel 5557 8804

• Trantsporteenus, hoovikoris-
tus. Tel 5685 6320

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

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

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Kodumasinate remont ja 
paigaldus (külmkappide, pesu-
masinate, nõudepesumasinate, 
mikrolaineahjude jne.) Teenus 
võimalik ka kodukutsel. Tel 
5648 7258

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teos-
tame kõike, mis on kolimisega 
seotud, ja seejuures soodsate 
hindadega. Alates pakkimisest 
kuni klaverite jm. raskete eseme-
teni välja. Võta meiega ühendust 
ja leiame koos teie probleemile 
parima lahenduse. OÜ Kolimised. 
TEL. 5649 3289 või kaido@kolimi-
sed.ee, www.kolimised.ee

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

• Lammutustöö. Transporttee-
nus. Tel 56856320

• Teeme kõiki lammutustöid. 
Tel 5450 5198

• Õppinud mees heade riistade 
ja pikaaegse kogemusega teeb 
ehitus- ja remonditöid nii era-
mutes kui korterites. Kui vaja, 
vahetab ukselukke ja teeb ka 
santehnilisi töid. Helistage, 
tulen appi. Tel 5664 4827

• Plaatimine ja ehitus-remondi-
tööd. Tel 5606 9271

• Plaatimistööd, siseviimistlus. 
Tel 5670 9080

• Kogemustega ehitaja teostab 
kõiki üldehitus- ja remonditöid. 
Sealhulgas ka plaatimine ja toru-
tööd. Tel 5845 1111

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

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

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

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sü

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

KODU

OST

TALVINE 
TÜHJENDUSMÜÜK

*LASTE ATV, KROSSIKAD, 
kiiver (55 €) detsembris ostjale 
tasuta kaasa  
*MOPEED 795 € 
(järelmaksuga 26,30€/kuus)

MOPEEDI MOOTORID
50CC, 72CC, 110CC, 125CC. 
Hinnaga 245€.
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

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

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

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 • Vaata ka Kuldne 
Börs - mopeedid; rollerid; ATV-d

MOPEEDID, ROLLERID, ATVD,
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
ENDUURO  VARUOSAD

 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

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

TORUTÖÖD
Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

ENKI RL OÜ

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,   
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

• 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

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

• Teostame ehitus -ja remondi-
töid ja renoveerime vannituba-
sid. Tel 5656 4031

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

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

• Pehme mööbli remont, riide 
valik ja veovõimalus. Tel 322 7822 
või 506 1547

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

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

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

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

• Lumelükkamise teenus. Tel 
501 2306

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

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

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

• Pottsepatööd www.tulekolle.ee 
Tel 5551 9113

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤  Reoveepaak ide  ja 
septikute müük ning 
paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

M E T A L L I T Ö Ö D

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

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

Info 5373 4876

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

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5373 4876

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

• FELIX bänd, parim. Tel 5559 
3419

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

• Ansambel, õhtujuht alates 200 
€. Tel 5190 1697

• Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + te-
lepilt täiesti hullumeelse hin-
naga al. 5 eurost. Levib linnas 
ja maal. Sobib kokku Elioni 
digiboksidega. Ära muretse, 
kui Sul aparatuuri ei ole, me 
anname Sulle need tasuta!!! 
Uuri lähemalt: www.telestar.ee 
või helista tel 5552 5432

• TV- ja sat.seadmete müük, pai-
galdus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna 
tel 551 2053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

• Klassikaline massaaž, hind 
alates 7 €. Tel 5567 7800

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel.  

elgom@hot.ee

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

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

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

• Müüa uued pakendis olevad 
kohviautomaat ja juurvilja-puu-
vilja purustaja ning raamatud 
Eesti klassikute teosed aastast 
1952-1980. a. Tel 507 0316

• Müüa soodsalt valge magamis-
toa komplekt. Tel 5593 2595

• Müüa tume sektsioonkapp, 
4x2,1 (H), (4 x 1 m osad), hind 40 
€. Tel 5340 9927

• Soodsalt müüa lahtikäiv diivan-
voodi ja tugitool. Tel 558 8429

• Müüa heas korras klaver Riga. 
Tel 511 0478

• Müüa naiste ja meste must 
nahkmantel, suurus 50 ja 54, hind 
kokkuleppel. Tel 5381 4320

• Ostan kristall- ja portselan-
nõusid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5564 0325

• Ostan retro nõukaaegse tõu-
ke-soomekelgu. Tel 5616 5761

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

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

• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 503 1849

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

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

• Ostan kristall- ja portselan-
nõusid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5564 0325

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

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, val-
mistatud Vene 1/43 mudelautosid 
ja Norma mänguautosid. Tel 529 
1288

• Ostan vanu nõukaaegseid port-
selanist kujukesi, maksan kuni 
100 €. Tel 5590 6683

• Ostan soomekelgu. Rakvere 
Motopood. Tel 5648 6638

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%
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Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15, 
P  suletud 

Tel 506 9814

KÜTTEPUUD

METS

PÕLLUMAJANDUS

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

EHITUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OÜ 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

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

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

TUTVUS

MUU

Kuulutuse tekst on 
võimalik sisestada 

ka veebi-
keskkonnas.

Kuulutus ilmub nii 
interne  s kui ka 

paberlehes. 

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD 
Kui tahad juua, on see sinu asi, 

kui soovid elada kainelt, 
on see meie ühine asi. 

Pikk 19, Rakvere 
(sissepääs hoovi poolt) 

igal laupäeval 18.00

E  evõte müüb ehitus-
likku saematerjali ja 

puidust kaubaaluseid, 
asume Väike-Maarjas. 
Transport kokkuleppel. 

Tel 515 0268

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2 €/kott ja kasel 2.30 €/
kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m leppa. Tel 5012 
905

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

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 
2 rm. Tel 504 5632

• Aastaringselt halupuud 30 – 55 
cm. Halupuud autol laotult, koos 
kohale toomisega. Hind sisaldab 
transporti, helistage ja küsige, mil-
line kogus ja halupuu teid huvitab. 
Tel 503 0311

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid koos 
veoga. Asume Kadrina lähedal. 
Tel 5199 4895

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid. Vedu tasuta. 
Tel 5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Hind al. 30 €/rm. Koos kohale-
toomisega. Pikkused al 25–60 
cm. Tel 5045 632

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, pal-
gi saagimise ja nelikanthöö-
velduse teenus. Info telefonil 
5089 215 tööpäevadel 8.30-17, 
www.saeveski.toomonu.ee

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

• Müüa T-16 ja aiatraktor. Tel 
5558 5956

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

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

• MÜÜA MESI: 7 €/kg, 4 €/0,5 
kg, taruvaik 2 €/10 g, taruvaigu 
tinktuur 6 €/100 ml. Mesi-
nik on alustanud oma tööd 
1984. aastast ning lõpetanud 
Olustvere kooli mesinduse 
erialal. Mesi on läbinud labo-
ratoorsed testid. Meie mesi on 
pärit Jõgevamaalt, vanadest 
metsavahi kohtadest. Jõgeva-
le ja Tartusse toome kohale, 
mujale postiga! (Suurema-
te koguste korral kokkulep-
pel) Margareth, tel 5845 2963 
margareth.pilv@gmail.com

• Müüa vähe kasutatud jalutus-
vest koerale, 60 cm. Tel 5699 6594

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

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

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, val-
mistatud Vene 1/43 mudelautosid 
ja Norma mänguautosid. Tel 529 
1288

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

• A.P. Vene keele kursused alus-
tavad taas. Võimalus valida al-
gõpe, õpe taasalustajale või eda-
sijõudnule. Kursused toimuvad 
2x nädalas. Täpsem info www.
apkeelekursus.eu Kui sa oled hu-
vitatud heast keeleoskusest, siis 
mine veebilehele ja registreeru. 
Samuti õpilastele vene keele järe-
leaitamistunnid.

• Ladu Näpil müüb: sea kaela-
karbonaad 3,60/kg, kanakints 
1,30/kg, sea lameribi 1,60/kg, 
hõbeheik 2,80/kg, skumbria 
2,60/kg, paneeritud tursafi lee 
3,40/kg. Tel 322 0722

• Anderi Äris Rakveres Pikk 
tn. 6  müüme vana mööblit, 
valgusteid, kupleid vanadele 
lampidele, portselani, maale, vi-
nüülplaate ja palju muud. www.
facebook.com/anderipood. Tel 
5664 4436

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

SELENA Tuleviku 6, Rakvere 
on uute ja kasutatud riiete kau-

plus naistele. On olemas suured 
numbrid. 

T-R 10.00-17.00 ja L 10.00-14.00

• 56 aastane sale mees soovib 
tutvuda saleda naisega, ei suitseta. 
Tel 5348 9906

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Družba, kreissaag, kee-
vitustrafo, trafo 380/220. Tel 
5322 6176

• N Õ U A N D E L I I N 
tel 900 5020. Kui elumure vae-
vab ja vajad hingeabi, anna-
me soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutavatele 
küsimustele. Kõne hind 0,97 
eurot/min. 
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KUULUTUSED 
VEEBIS

Loe kuulutusi ka 

kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

 Saab igaüks meist kingituseks aja, 
ta kestust keegi meist ei tea…  

LIIA LEPP 
mälestame ja avaldame 
kaastunnet lähedastele. 

Urve ja Kristel perega

Ära mine 
tuisuga välja!
Telli Kuulutaja 
endale hoopis 
KOJU!

Telli internetist 
tellimine.ee
või telefonil
617 7717

Eelmise aasta saagikoris-
tusperioodi erakorraliste 
ilmastikuolude tõttu pöör-
dusid Balti riigid ja Soome 
eelmise aasta sügisel Euroopa 
Komisjoni poole erakorralise 
toetuse saamiseks. 17. jaa-
nuaril toimus Brüsselis põllu-
majandusturgude ühise kor-
ralduse komitee istung, kus 
kiideti heaks Euroopa Komis-
joni ettepanek eraldada era-
korralist toetust ilmakahjude 
osaliseks hüvitamiseks Eesti-
le, Soomele, Lätile ja Leedule.

„Erakorralise toetuse eral-
damine on hea uudis meie 
taimekasvatussektorile. Lä-
hiajal konsulteerime sektori-
ga toetuse jaotuspõhimõtete 
üle,“ sõnas maaeluminister 
Tarmo Tamm.

Arvestades eelmise aasta 
liigsete sademete regionaal-
set omapära, võttis Euroopa 
Komisjon toetuse välja töö-
tamisel aluseks ühise turu-
korralduse määruse artikli, 
mis annab aluse konkreetsete 
probleemide lahendamiseks. 
Liigsete sademete tõttu ei 
olnud 2017. aasta augustist 
kuni oktoobrini võimalik läbi 
viia talivilja külve. Seega on 
toetus ette nähtud ilmastiku-
olude tõttu külvamata jäänud 

Keskkonnaministeerium 
soovib luua Alutaguse rah-
vuspargi, mille eesmärgiks on 
kaitsta ja väärtustada piirkon-
na loodust ja pärandkultuuri.

Alutaguse rahvuspark plaa-
nitakse moodustada ligi 44 
tuhande hektari suurusena 
Virumaa tüüpiliste ja harul-
daste soo-, metsa- ja ranniku-
maastike ning pärandkultuu-
ri kaitseks. Tegemist on idee-
tasandil kavatsusega, mida 
asutakse peagi tutvustama nii 
Alutaguse vallale kui ka teis-
tele seotud osapooltele.

Kui rahvuspargi loomise 
idee pälvib kohalike elanike 
heakskiidu ning osapoolte-
ga leitakse üksmeel, soovib 
Ke s k k o n n a m i n i s t e e r i u m 
moodustada Alutaguse rah-
vuspargi veel 2018. aastal, mil 
see oleks ühtlasi ka väärikas 
kingitus tervele Eestile riigi 
100. sünnipäeva puhul.

Alutaguse rahvuspargi 
osadena nähakse Puhatu, 
Agusalu, Muraka ja Selisoo 
looduskaitsealasid; Kurtna, 
Smolnitsa, Jõuga, Struuga ja 
Mäetaguse maastikukaitse-
alasid ning Narva jõe ülem-
jooksu hoiuala ja Iisaku park-
metsa.

„Ida-Virumaad teatakse sa-
geli eelkõige maavarade poo-
lest rikka piirkonnana, kuid 
tegelikkuses on sealne ala 
oma kauni looduse ja mitme-
külgse kultuuriga palju ena-
mat kui üksnes tööstuspiir-
kond. Näeme, et rahvuspargi 
loomine aitaks enam hinnata 

piirkonna väärtusi tervikuna, 
tuues esile ka Ida-Virumaa 
loodus- ja pärandkultuuri 
väärtused,“ selgitas keskkon-
naminister Siim Kiisler rah-
vuspargi loomise kasutegu-
reid.

Kogu loodava rahvuspar-
gi ala on juba täna kaitse all, 
mis tähendab, et piirangute 
ulatus ega maht ei kasva. Küll 
aga tekitatakse rahvuspar-
gi loomisega piirkonda juba 
praegu kaitstavast alast ter-
viklik ja süsteemne loodus- ja 
pärandkultuuri kompleks.

„Terve Eesti on atraktiivne 
turismipiirkond, kuid rah-
vuspark kui rahvusvaheliselt 
tunnustatud kvaliteedi märk 
aitaks kaasa just Alutaguse 
piirkonna suuremale külasta-
tavusele nii sisemaiselt kui ka 
rahvusvaheliselt,“ ütles Kiis-
ler.

„Loodame, et uue rahvus-
pargi loomisega saab suure-
ma tähelepanu ja uue hinga-
mise kogu meie rahvusparki-
de võrgustik, et suudaksime 
tasemel külastuskorralduse-
ga pakkuda looduselamusi, 
samal ajal aidates kaasa ka 
maaelu arengule,“ lausus 
Leelo Kukk, Keskkonnaameti 
peadirektori asetäitja.

„Alutaguse rahvuspargi 
loomine on igati toetamist 
väärt mõte. Õnnestunud 
teostuse korral võib see saada 
ilma täiendavaid piiranguid 
loomata arvestatavaks maa-
märgiks ja aidata kaasa piir-
konna positiivse kuvandi ku-

Plaanitakse moodustada Alutaguse rahvuspark

Alutaguse väärtused Alutaguse väärtused 
rahvuspargi loomiseks:rahvuspargi loomiseks:
• metsade ja soode poolest rikas piirkond, kus on 

madal asustustihedus ja vähe intensiivkasutuses 
maa-alasid;

• Eesti pikim liivarand ja luitestik Peipsi põhjaran-
nikul;

• Eesti suurima vooluhulgaga jõgi – Narva;
• Narva jõe vanajõed, luhad, niidud Vasknarva ja 

Karoli vahel;
• Eesti suurima järvede tihedusega maastik Kurt-

nas;
• Eesti ainsad mandriluited ehk kriivad Agusalus;
• Eesti suurim soostik – Puhatu;
• rikas ja haruldustega elustik: lendorav, suurkisk-

jad, kotkad, rabapüüd jt;
• kultuuriline piiriala, erinevate rahvaste kokku-

puute koht: muistised, kultuur, vastastikused 
mõjud ja suhted;

• kõrgelt hinnatud puhke- ja rekreatiivsed piirkon-
nad, eriti Peipsi põhjarannikul ja Kurtnas.

jundamisel,“ ütles Alutaguse 
volikogu keskkonnakomisjo-
ni esimees Paul Kesküla.

Esmakordselt mõeldi Alu-
taguse piirkonnas rahvuspar-
gi loomisele juba 1920ndate 
alguses, mil Eesti botaanikul 
ja looduskaitsjal Gustav Vil-
bastel oli idee luua piirkonda 
Eesti esimene rahvuspark, 
mis aga paraku toona ei õn-
nestunud.

Rahvusparkide loomise 

eesmärk on kaitseala loo-
duse, maastike, kultuuripä-
randi ning tasakaalustatud 
keskkonnakasutuse säilita-
mine, kaitsmine, taastamine, 
uurimine ja tutvustamine. 
Esimene rahvuspark Eestis 
loodi Lahemaale 1971. aastal 
ja seni viimasena Matsallu 
2004. aastal.

Kuulutaja

Taimekasvatussektorile eraldatakse 
ilmakahjude hüvitamiseks toetust

ja kahjustada saanud talivilja 
pindade eest. Koristamata 
jäänud saagi eest vastav artik-
kel toetust maksta ei võimal-
da, seetõttu ei ole erakorrali-
sest toetusest võimalik kar-
tuli- ja köögiviljakasvatajaid 
toetada.

6. veebruaril tutvustatakse 

erakorralise toetuse rakenda-
mise võimalusi põllumajan-
duse ja maaelu arengu nõu-
kogu liikmetele.

Erakorralisest toetusest 
9,1 miljonit eurot saab Lee-
du, 3,5 miljonit eurot Läti, 
1,3 miljonit eurot Eesti ja 1,1 
miljonit eurot Soome. Lisaks 

on liikmesriikidele antud õi-
gus omalt poolt toetusele 100 
protsenti riigieelarvest lisada.

Vahendite jagamisel on Eu-
roopa Komisjon arvesse võt-
nud, kui palju jäi erinevates 
riikides 2017. aastal sademete 
ja liigniiskuse tõttu talivilja 
külvamata. Eestis jäi hinnan-
guliselt külvamata üle 42 821, 
Leedus 291 722, Lätis 110 483, 
Soomes 34 654 hektarit talivil-
ja. Toetust on võimalik maks-
ta külvamata jäänud talivilja 
hektari kohta, tingimusel, et 
see moodustab vähemalt 30 
protsenti põllumajandustoot-
ja talivilja pinnast. Toetus tu-
leb kasusaajatele välja maksta 
2018. aasta septembri lõpuks.

Lisaks tegid Balti riigid Eu-
roopa Komisjonile seoses 
probleemidega talivilja kül-
vamisel ettepaneku paindlik-
kuseks rohestamise kultuuri-
de mitmekesistamise nõude 
täitmisel. Ka selles osas otsib 
Euroopa Komisjon hetkel 
riikidele sobivat lahendust. 
Eelnõu kujul esitleb Euroopa 
Komisjon ettepanekut esma-
kordselt sel nädalal toimuval 
otsetoetuste komitee istungil.

Kuulutaja
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Lugeja küsib: Olen klienditeenindaja mööblipoes. Kas 
võin tööd teha siseruumis, kus on ainult 10 kraadi sooja? 
Kas on mingi piir, alla mille ei ole töötaja kohustatud tööle 
minema, kui ei tagata soojem töökeskkond?

Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töökeskkonna kon-
sultant.

Õigusaktides ei ole sätestatud õhutemperatuuri numbri-
list väärtust, mille tõttu võib siseruumides töötamisest keel-
duda. Sellele vaatamata peab tööandja rakendama abinõu-
sid, et vältida riski töötaja tervisele või selle riski võimalikult 
madalale tasemele viimiseks.

Siseruumide töökohtadel peab õhutemperatuur ja -niis-
kus ning õhu liikumise kiirus olema tööülesande täitmiseks 
sobiv ning tagada tuleb töökohtade varustatus värske õhu-
ga. Kuna inimese soojusliku mugavuse määravad muuhul-
gas töö füüsiline koormus ja kasutatav riietus, tuleb sobiva 
õhutemperatuuri määramisel nendega arvestada.

Meie kogemustest lähtuvalt on siseruumides talvisel aas-
taajal klienditeenindaja alalisel töökohal optimaalne õhu-
temperatuur 19-23 kraadi, minimaalselt 18 kraadi, lühiaja-
liselt 17 kraadi. Mida erinevam on töökeskkonna õhutem-
peratuur optimaalsest, seda suurem on töötaja terviserisk ja 
tõenäosus haigestumise tõttu töölt eemal viibida. Töökesk-
konna paremaks muutmise kavandamisel tuleb eelkõige 
konsulteerida töötajatega, sest sobilikku töökeskkonda ku-
jundatakse ju neile.

Töötajal on õigus nõuda tööandjalt töötervishoiu ja tööo-
hutuse nõuetele vastavaid töötingimusi. Tööandja peab ta-
gama nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras. Kui leia-
te, et tööülesannete täitmine seab ohtu teie tervise, on teil 
õigus tööst keelduda või töö peatada. Sellest tuleb viivita-
mata teavitada tööandjat või tema esindajat. Kui olete töö-
andja poole korduvalt pöördunud ja rakendatud abinõud ei 
taga ohutust, on teil õigus pöörduda tööinspektori poole. 
Meie kontaktid on leitavad koduleheküljelt www.ti.ee.

TASUB TEADA

JURIST ANNAB NÕU

Eelmisel nädalal toi-
mus Helsingis Messi-
keskuses neljal päeval 
järjestikku traditsioo-
niline turismimess. 
Matka – Nordic Travel 
Fair, mis väidetavalt 
ka Põhja-Euroopa suu-
rim taoline, meelitas 
kokku kümneid ja 
kümneid tuhandeid 
huvilisi.

Ülo Külm

Soomlased on juba hea 
mitu aastat pidevalt kurtnud 
kehvapoolse majandusliku 
olukorra üle, kuid reisipisik 
pole neil kuhugi kadunud. 
Põhimõtteliselt oli kõigil toi-
mumispäevadel Messikes-
kus rahvast täis, paljud olid 
uudistama tulnud tervete pe-
redega.

Eesti SPAd
Võrreldes veebruaris Tal-

linnas toimuva samalaadse 
TourEst messiga, on soom-
laste oma mõistagi kordades 
suurem ning väljapanekute 
arv aukartustavaldav, 900 rin-
gis.

Seekord olid messil esin-
datud koguni 83 riiki. Balti-
maadest oli tänavu kõige uh-
kemalt ja paljude stendidega 
esindatud Eesti. Põhjenda-
tult, kuna meie jaoks on te-
gemist olulise juubeliaastaga 
– Eesti ala oli ka dekoreeritud 
rohkete sini-must-valgete 
õhupallikobaratega.

Eelmisel aastal jõustunud 
rändlusregulatsioon on te-
kitanud mõnedes tarbijates 
ekslikke arusaamu, nagu kõik 
kõned Euroopa Liidu telefo-
ninumbritele oleksid alati pa-
ketipõhise tariifiga, sõltuma-
ta helistaja enda asukohast ja 
tema mobiililepingust.

Rändlusregulatsiooni ees-
märk oli kaotada alates 15. 
juunist 2017 Euroopa Liidus 
rändlustasud ja võimaldada 
sideteenuse tarbijatel oma 
koduriigi mobiilipaketti kasu-
tada samadel tingimustel ka 
Euroopa Liidu riikides reisil 
olles.

Tihti arvatakse, et rändlus 
ja välismaale helistamine on 
samaväärne mõiste. Tegeli-
kult ei ole Eestis asudes välis-
maale helistamisel tegemist 
rändlusega, vaid rahvusvahe-
lise kõnega, millele on sideet-
tevõtjad kehtestanud eraldi 
hinnakirja, mis võib olla olu-
liselt kõrgem rändluse hinna-
kirjast. Rändlusregulatsioo-
nist tulenev hinnakiri kehtib 
vaid siis, kui helistaja asub 
väljaspool Eestit mõnes Eu-
roopa Majanduspiirkonna rii-
gis ning helistab teise Euroo-

Turismimessil nägi Eestit kesksel kohal

Enne reisimist tasub 
üle vaadata mobiilipaketi tingimused

pa Majanduspiirkonna riiki. 
Eristada tuleks kolmandates 
riikides reisides kehtivat hin-
nakirja, mille tasud võivad 
olla tunduvalt kõrgemad.

Samuti on mõnedel tarbija-
tel väärarusaam, nagu ränd-
luses olles ei tohiks sideette-
võtjad üheski paketis raken-
dada lisatasusid rändluses 
kasutatud teenuste eest. Te-
gelikkuses on Tehnilise Järe-

levalve Amet andnud sideet-
tevõtjatele jätkusuutlikkuse 
mehhanismi põhimõttel või-
maluse rakendada rändluses 
olles lisatasusid.

Eestis rakendus lepingu-
listele mobiilsideteenuste 
pakettidele rändlusteenuste 
lisatasu operaatorite lõikes 
erinevalt. Telia ja Elisa raken-
dasid rändlusteenuste lisata-
su kõikidele olemasolevatele 

pakettidele ja lõid suurema 
rändlusteenuse vajadusega 
tarbijatele lisaks uued pa-
ketid, kus rändlusteenuste 
lisatasu ei küsita, kuid mille 
siseriiklik kuutasu on kõrgem 
kui rändlusteenuse lisatasuga 
pakettidel.

Tele2 ei rakendanud ränd-
lusteenuste lisatasu enamike-
le olemasolevatele pakettide-
le, kuid tõstis seetõttu mitmel 
paketil siseriiklikku kuutasu 
ühe või kahe euro võrra. Kui-
võrd samas anti rändlustee-
nuste (kõne, sms ja andmesi-
de) mahtu juurde, siis ränd-
lusteenuste ühikuhinnad 
langesid. Kõnekaartide puhul 
rakendasid kõik operaatorid 
rändlusteenuste lisatasusid.

Seega peaks iga reisihuvili-
ne enne reisimist endale sel-
geks tegema, mis tema pake-
tis sisaldub, et vältida hilise-
maid üllatuslikke arveid.

Karlis Kolk,
Tarbijakaitseameti 

turujärelevalve osakonna 
elektroonilise side ja energia 

valdkonna jurist

Rahvusvaheline turismimess Matka 2018. 
Allikas: Messukeskus / Matka 2018 Nordic Travel Fair

Võimalikule turistile rek-
laamisid ennast eelkõige 
paljud SPAd ja hotellid nii 
Saaremaalt, Hiiumaalt kui ka 
Rakverest. Näiteks viimase 
Aqva Hotel & SPA on Matkal 
varemgi osalenud.

Tallinna legendid
Üheks huvipakkuvamaks ja 

stiilsemalt kujundatuks võis 

pidada ka Tallinna Legende 
tutvustavat boksi. Tallinna 
Legendid pakub teatraalset 
meelelahutust – „hirmu ja 
lõbu“. Täpsemalt üheksat mi-
nisõud, mis põhinevad kesk-
aegse Tallinna legendidel. 
Kaasatud on näitlejad, meh-
haanilised nukud, põnevad 
lavakujundused ja eriefektid, 
lisaks „kukkumine“ ehtsalt 

keskaegselt liftilt jne.

Eksootilised 
Ghana ja Ruanda

Ekstravagantsema poole 
pealt pakkusid vahest teistest 
rohkem pinget Matkal esma-
kordselt osalenud Aafrika rii-
gid Ghana ja Ruanda. Ruanda 
boksis toimetasid kohvi ja 
küpsiseid pakkuvad sarmikad 

mustanahalised näitsikud, 
reisivõimalusi riiki tutvustas 
nooremapoolne härra, kes 
muide Eestiski käinud.

Küsimuse peale, kummal 
Aafrika mandri maal on rei-
sihimulisel ringi liikuda ohu-
tum, kas eriti populaarses 
Keenias või nimme Ruandas, 
hakkas ta valjusti naerma: 
„No mis te ise arvate? Sellele 

küsimusele ma ei vasta, aga 
olge mureta, Ruanda on turis-
tide jaoks piisavalt ohutu.“

Soome siseturism
Laevafirmadest hakkas sil-

ma just praegu küllaltki sood-
sat hinnataset hoidev Eckerö 
Line, mis Tallinki ja Viking 
Line’i kõrval samuti Tallinna 
ja Helsingi vahel regulaarselt 
mitu korda päevas kurseerib. 
Nende boksis käis külastus-
hetkel parajasti lõbus, rahva-
rohke VIP-pidu.

Võrreldes TourEstiga on 
ehk Matkal viimastel aasta-
tel n-ö sooduspakkumisi vä-
hem, kuid loteriisid, millega 
näiteks mõni põnev reis või 
temaatiline kinkekomplekt 
võita, omakorda tunduvalt 
rohkem. „Matka on tõepoo-
lest vägev ettevõtmine. Samas 
on Soome ka tunduvalt suu-
rem kui Eesti, mistõttu nende 
messidki on võimsamad, suu-
rema pindalaga. Ise tutvusin 
seekord nimelt naaberriigi si-
seturismi võimalustega. Väga 
huvitavaid ja taskukohaseid 
pakkumisi leidsin,“ kommen-
teeris neljakümnendates fir-
majuht Tiit Eestist.

Lisaks väga laias skaalas 
reisimisvõimaluste ja reisi-
firmade tutvustamisele oli 
Matkamessil oluline osa kul-
tuuriprogrammilgi ning mõ-
ningase üllatusena terve rida 
kehakinnitamise-joogitamise 
kohti. Seetõttu tekkis isegi 
korraks tunne, nagu viibinuks 
hoopis toidumessil!
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KATARIINA

KELDER

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Seahakkliha 2,50 €/kg

Oma Põrsa Vaala Keskuse lihapoest
leiad laias valikus kiiresti valmivaid

snitsleid, kotlete ja lihalõike.
Lisaks pakume maitsvaid Ühistu

Eesti Lihatööstuse sinke ja vorste.

Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused
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