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Rakvere Kütteladu müüb:
* PUITBRIKETT

* SAEPURUGRAANUL

* KIVISÜSI

* PAKITUD KAMINAPUUD

(ümmargune, kandiline)

(6 ja 8 mm)

(kask, lepp)

TEL 32 51 101
www.algaveod.ee

Narva tn 17, Rakvere E-R 8.30-17.30, L 9-14

1090 €

Jõulukampaania!

LT-SEERIA ÕHKSOOJUSPUMP

1430 €

Helista ja küsi lisa

56 789 000
Soojuspumpade paigaldus üle Eesti

Soojuspumbapood

Rakveres, Kreutzwaldi 22a

Küte kuni 130 m2

Kampaania kehtib kuni 31.12.17
või kuni kaupa jätkub!
Seadmeid piiratud kogus!

NAHADIAGNOSTIKA
SÜDAMEAPTEEGIS
16. DETSEMBRIL KELL 10-15
KROONIKESKUSE SÜDAMEAPTEEGIS

Tasuta
Eelregistreerimiseta
Professionaalne nõustamine

EUCERIN TUNDLIKU NAHA 3IN1 MITSELAARVESI 200ML
EUCERIN DEODORANT-ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 50ML
EUCERIN KUIVA NAHA KÄTEKREEM 5% UREA 75ML

KINGID MIDAGI 
SÄRAVAT?

Poeta kingikotti ka ilutooteid

Testiga määratakse naha niiskuse- ja rasusisaldus ning 
pigmentatsiooni ehk melaniini sisaldus.

F. G. Adoffi 11, Rakvere
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 2. jaanuarini

Eesti võttis Euroopa Liidu 
eesistumise üle kavandatust 
pool aastat varem. Järelemõt-
lemisaega, kas asuda Ühend-
kuningriigi asemel Euroopat 
vedama või mitte, oli meil 
vaid nädalajagu päevi. Eesti 
kui aasta-aastalt üha euroo-
pameelsem liikmesriik, otsus-
tas olla oma nime ja Euroopa 
vääriline.

Kuna e-riik on muutunud 
Eesti kaubamärgiks, siis oli 
ootuspärane, et just digivald-
konnast sai üks meie eesistu-
mise prioriteete. Tänavu sep-
tembris Tallinnas toimunud 
digitippkohtumine õigustas 
igati nii Euroopa kui ka meie 
endi lootusi. Ja enamgi veel, 
kui arvestada, et Euroopa Lii-
dus toimuvad asjad pikalda-
selt.

Meile nii oluline andmete 
vaba liikumine kui viies Eu-
roopa Liidu vabadus seostub 
edaspidi veendumusega: „Jah, 
see sündis Tallinnas!” Me ole-
me osalised Euroopa kaas-
ajastamises. See on väärikas 
kingitus Eesti riigi 100. aasta-
päevaks. On vägagi 
Noor-Eesti vaimus, et „olgem 
eestlased, saagem eurooplas-
teks” ja sealt veel samm edasi, 

et „olgem eestlased, juhtigem 
Euroopat.”

Tänu eesistumisele saime 
esmaallikast teada, kuidas 
sünnivad otsused. Aeg-ajalt 
sedavõrd raskelt, et kompro-
misside kompromissotsus 
langes alles varahommikul. 
Olgu siin näiteks lähetatud 
töötajate direktiiv, mille vas-
tuvõtmist peeti soovunel-
maks. Aga Eesti suutis end 
näidata hea läbirääkijana, kes 
kõiki osapooli nõtkelt kuula-
tes ja vastaspoolelt pingeid 
maha võttes suutis viia prot-
sessi direktiivi kinnitamiseni. 
Kui eestlased töötavad Soo-
mes ja Rootsis ning teevad 
soomlaste ja rootslastega sa-
ma tööd, siis on ju õiglane, et 
neile on tagatud ka võrdväär-
ne palk ja sotsiaalsed hüved. 
Kahtlemata on Eesti inimes-
tele oluline julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika. Ka siin saab 
rääkida edusammudest. Just 
Eesti eesistumise ajal võtab 
kindla vormi Euroopa Liidu 
kaitseorganisatsioon PESCO, 
mis pole alternatiiv NATOle, 
vaid teetähis, millega Euroo-
pa kinnitab iseendale ja maa-
ilmale, et ta tahab end oma 
jõududega kaitsta.

Esiplaanil on olnud ka rän-
deteema ja seda mitte kvooti-
de võtmes, vaid üldpõhimõt-
teid ellu viies. Meie sise- ja 
välisministri hääl oli mitmel 
puhul kaalukeeleks, kui Eu-
roopa Liidus või ka Aafrikas 
tuli kohtumisi juhtida. Eu-
roopa Liidu piiride kaitse 
suurendamine on paljuski 
Eesti teene. Ühest vastust 
polnud ei luureandmete va-
hetamise, Schengeni kokku-
leppe puutumatuse ja Dublini 
kokkuleppe asjus, kuid Eesti 
ei eiranud neid raskeid küsi-
musi. Need teemad jäävad 
saatma ka 2018. aastat ja järg-
misi eesistujaid Bulgaariat 
ning Austriat.

Kas midagi jäi tegemata? Ei, 
ei jäänud. Tõesti, idapartner-
luse tippkohtumine ei lõppe-
nud liitumisperspektiivi luba-
dusega Ukrainale, Moldovale 
ja Gruusiale. Aga siin tuli olla 
kahe jalaga maas ja saada aru, 
mis on antud ajahetkel või-
malik. Eesistumine on enne-
kõike Euroopa koos hoidmi-
ne.

Eesti hoidis ja hoiab jätku-
valt Euroopa Liitu koos. Ees-
istujana on Eesti olnud sirge 
seljaga ja selge ütlemisega, 

mis on aidanud Euroopa Lii-
tu ühtsemaks muuta. Kõik-
võimalikud kuuldused Eu-
roopa Liidu pudenemisest, 
harali ja üksteisest eemale 
kasvamisest, ei vasta tõele. 
Just seda sõnumit on Eesti 
mõjusalt maailmale teada 
andnud ja seda hoolimata li-
bauudiste levikust.

Euroopat pole Eestis kuna-
gi nii palju olnud kui peatselt 
lõppeval aastal. Me suutsime 
eesistumisega näidata, et pole 
tõesti ida- ja lääne- ega ka 
uut- ja vana-Euroopat. Eesti 
tõestas, et on vaid üks elujõu-
line 21. sajandi Euroopa.

Marianne Mikko
Riigikogu liige, SDE

Uuest aastast ellu viidav tu-
lumaksureform jätab enami-
kule töötajatest raha rohkem 
kätte, suurendades perede ra-
halist kindlust ja andes lisatu-
lu töötaja kohta kuni 768 eu-
rot aastas.

Aastaid rääkisid liberaalsed 
valitsused majanduse õitsen-
gust ja jõukate riikide sekka 
jõudmisest, kuid kahjuks oli 
see suunatud pooleldi kurti-
dele kõrvadele, sest kasvavast 
jõukusest ei saanud osa mitte 
kõik inimesed, kes selleks 
oma panuse andsid. Rohkem 
kui aasta võimul olnud Kesk-
erakonna poolt juhitud valit-
sus on võtnud endale eesmär-
giks riigi tulusid elanikega se-
nisest rohkem jagada ja tänu 
tuleval aastal 500 euroni 
tõusvale tulumaksuvaba mii-
nimumile ootab enamikku 
Eesti inimestest ees otsene 
sissetulekute kasv.

Maksumuudatused on kan-
tud ideest tõsta tööinimeste ja 
nende perede elujärge ning 
tahan siinkohal rõhutada, et 
seda mõtet toetab paralleel-
selt üleriigiline omavalitsuste 
tulubaasi suurendamine, mis 
annab kohalikele omavalit-
sustele enam võimalusi pa-
randada elanike elukeskkon-
da nende kodukohas.

Järgmise aasta 1. jaanuarist 
jõustuva maksureformi käi-
gus tõuseb tulumaksuvaba 
miinimum praeguselt 180 eu-
rolt 500 euroni, mis on võr-

reldes varasemate valitsuste 
10euroste sammukestega üs-
na julge samm, tuues posi-
tiivse efektina kaasa ennekõi-
ke keskmist ja väiksemat sis-
setulekut teenivate inimeste 
sissetulekute kasvu.

Maksimaalset tulumaksu-
vabastust saavad need, kelle 
palk on kuni 1200 eurot kuus, 
sellest enam teenivatel ini-
mestel tulumaksumiinimum 
väheneb. Alates 2100 euro 
suuruselt kuupalgalt enam 
maksuvaba tulu ei arvestata ja 
see on teiste suhtes aus, kuna 
suurema palganumbriga on 
oma igapäevase eluga niigi 
kergem hakkama saada. Kõr-
gema maksukoormuse korral 
panustavad jõukamad võrd-
semalt ühiskonna arengusse 
ja ei naudi enam vähekindlus-
tatutega võrreldes tunduvalt 
rohkem hüvesid.

Tähele tuleb panna, et 
2018. aastast maksuvaba tulu 
suurus sõltub aastasest bruto-
sissetulekust. See tähendab, et 
eelnevalt tuleb läbi mõelda, 
kas aasta peale kokku teenitav 
tulu jääb alla soodsama mak-
sumäära või mitte. Tulude 
arvestamisel peab teadma, et 
maksustatava brutotulu hulka 
arvestatakse lisaks palgale 
preemiad ja muud boonused, 
samuti pension või üüritulu, 
aga ka varast saadud tulu ja 
dividendid. Maksuvabaks tu-
luks loetakse endiselt nii toi-
metuleku- kui ka peretoetus.

Aastatulu arvutamiseks tu-
leb liita kokku kõik sissetule-
kud ning keskmise kuutasu 
saamiseks tuleb saadud num-
ber jagada 12ga. Kui teie 
keskmine sissetulek on alla 
1200 euro kuus, siis on 
mõistlik kasutada ära maksi-
maalne soodustus. Kui tulud 
jäävad vahemikku 1200-2100 
eurot, on teie tulumaksuvaba 
miinimum vastava maksu- 
ameti lehelt leitava arvutus-
käigu võrra väiksem ja iga-
kuiselt 500eurost maksuvaba 
miinimumi deklareerides tu-
leb teil olla valmis aasta kok-
kuvõttes tulumaksu juurde 
maksma. Võimalik on teha 
avaldus, mis teid tulumaksu 
juurdemaksmise eest kaitseb. 
Kui teie aastatulud kalendri-
kuudega jagatuna on üle 2100 
euro, tuleks tööandjale teha 
avaldus maksuvaba tulu ar-
vestamisest loobumiseks.

Kui 2018. aasta tulusid dek-
lareerides selgub, et olete saa-
nud tulu oodatust vähem ja 
samas olete loobunud maksu-
vaba tulu arvestusest, siis teie 
raha kuhugi kaduma ei lähe 
ning te saate enammakstud 
tulumaksu pärast tuludekla-
ratsiooni esitamist tagasi. Kui 
teil arvestatakse maksuvaba 
tulu täielikult ning mõne aja 
möödudes selgub, et teenite 
arvatust rohkem, on hea, kui 
maksuametil on teie kontak-
tid, et teid teavitada, kui mak-
suvaba tulu soodustuse piir 

hakkab kätte jõudma.
Mõnede arvamuste järgi on 

maksureform keeruline, kuid 
maksusüsteemi lihtsus ei saa 
olla eesmärk omaette. Seda 
eriti ajal, mil me räägime põ-
himõttelistest poliitilistest 
muutustest, mis on pidanud 
esmatähtsaks, et madalama 
palgaga inimesed tuleksid pa-
remini toime. Tänane valit-
sus toetab võrdsemat ühis-
konda, kus keegi ei tohi tun-
da ennest teistest kehvemini 
sellepärast, et ta teeb ausalt 
oma tööd, kuid ei tule igapäe-
vase eluga alati toime.

Õiglasem maksusüsteem 
tagab selle, et vähemkindlus-
tatud inimesed saavad seni-
sest enam iseseisvalt hakka-
ma, elanikkonna keskmine 
jõukus kasvab ning tänu sel-
lele võidab kogu ühiskond, 
kaasa arvatud jõukamad.

Siret Kotka-Repinski,
Riigikogu liige, 

Eesti Keskerakond

Eesti laiendas maailmas oma haaret

Maksureform toob 
paljudele 13. palga
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Tarbijakaitseamet 
paigaldas kolme Eesti 
kaubanduskeskusesse 
interaktiivsed sten-
did, kust leiab teavet 
tarbija õiguste ja või-
maluste kohta. Esi-
mesena avati Põhja-
keskuse infokiosk.

Liisi kanna

Esimesed kolm kaubandus-
keskuste infokioskit paigalda-
ti pilootprojekti raames Rak-
veresse, Viljandisse ja Kures-
saarde. Kaupade ja teenustega 
seotud tarbija õiguste kohta 
leiab seadmest vastuseid ka-
sutades kontrollküsimusi, 
millele tuleb vastata kas jah 
või ei.

„Kahe-kolme küsimusega 
on inimesel enamasti teave 
käes, mida ta edasi tegema 
või kuhu pöörduma peaks,“ 
sõnas Tarbijakaitseameti pea-
direktor Andres Sooniste.

Uudne idee
Sooniste nentis, et sedalaa-

di tehnoloogia ei ole maail-
mas midagi täiesti uut, küll 
aga on üsna ainulaadne idee 
ise – kaubanduskeskustes tar-
bija õigusi ja võimalusi käsit-
lev interaktiivne abimees.

Tarbijakaitseameti tarbija-
poliitika ja avalike suhete osa-
konna juhtaja Hanna Turets-
ki tõi seejuures välja, et Eu-
roopa Liidus on taoline info-
kiosk ainulaadne, teistes liik-
mesriikides sellist asja ei lei-
du.

LIIKLUSÕNNETUSED
13. detsembril kella 10.30 
ajal toimus liiklusõnnetus 
Haljala vallas Varangu-Es-
su maantee 2. kilomeetril. 
64aastane mees kaotas 
kontrolli sõiduauto Opel 
Combo-C üle ning kaldus 
kurvis vastassuuna vöön-
disse, kus sõitis otsa vastu 
tulnud ratastraktorile John 
Deere, mida juhtis 33aasta-
ne mees. Kokkupõrke ta-
gajärjel paiskus sõiduauto 
küljele. Opeli juht toimeta-
ti Rakvere Haiglasse.

13. detsembril kella 19.30 
paiku toimus liiklusõnne-
tus Väike-Maarja vallas 
Eipri külas kõrvalteel, kus 
48aastane mees kaotas sir-
gel libedal teelõigul kont-
rolli mopeedi Keevay Mat-
rix üle ning mopeed kuk-
kus külili. Mopeedil viibi-
nud kaasreisija, 47aastane 
naine, toimetati Rakvere 
Haiglasse.

TOIDU KÕRBEMINE
10. detsembril kell 12.54 
said päästjad väljakutse Ta-
pa valda Tamsalu linna Ää-
si tänavale, kus kortermaja 
korteris toimus toidukõr-
bemine. Päästjad tuulutasid 
ruume ja tegid selgitus-
tööd. Korteris puudus suit-
suandur.

PÕLES PRÜGIHUNNIK
10. detsembril kell 16.44 
teatati häirekeskusele, et 
Väike-Maarja vallas Vao 
külas lammutatud maja 
juures põles suur prü-
gihunnik. Põleng kustutati 
kell 17.38.

Põhjakeskuses paikneb 
Euroopa Liidus uudne infokiosk

Ostukeskustele eelnes sar-
nase infokioski pilootprojekt 
Tallinna Lennujaamas, kus 
on teenus juba kaks aastat 
edukalt töötanud – ka seal on 
tegu Euroopa Liidus esma-
kordselt kasutusele võetud la-
hendusega. „Teiste liikmesrii-
kide huvi selle vastu on olnud 
suur, aga sõltub juba neist en-
dist, kui suutelised nad on 
lennujaamadega kokkulep-
peid sõlmima,“ märkis Tu-
retski.

Ameti peadirektor rääkis, 
et just lennujaama katsetust 
saatnud edu ajendas edasi lii-
kuma. „Tarbijakaitseametisse 
on üksjagu pöördumisi, ar-

vult kõige suuremahulisem 
on infotelefon, kuhu pöördu-
takse aastas 23-25 tuhat kor-
da. Teisalt on meil ka letitee-
nindus, mille maht aasta-aas-
talt väheneb,“ rääkis Soonis-
te. „Meil oli pikka aega küsi-
mus, kuidas tulla tarbijale 
võimalikult lähedale, tuik-
soonele, tarbija igapäevasele 
trajektoorile. Leidsime, et 
võiks kasutada elektroonilist 
keskkonda, kust saaks vastuse 
enamikule küsimustele, mida 
infotelefonis igapäevaselt kü-
sitakse,“ jätkas ta.

Asukoha valik
Nii katsetatigi Tallinna 

Lennujaamas, kus leiab info-
kioskist vastused lennureisi-
dega seotud küsimustele. 
„Eelmise aasta kokkuvõttes 
selgus, et seal tehti 18 tuhat 
pöördumist, mis on võrreldes 
füüsilise teenindamise kesk-
konnaga suur aktiivsus,“ mär-
kis Sooniste, lisades, et ostu-
komplekside kioskid olid len-
nujaama projektile loomulik 
jätk.

Aga kuidas valiti neile asu-
kohad? Tunduks ju loogili-
sem seada stendid üles sinna, 
kus on kõige rohke kaupa ja 
ostlejaid – pealinna. „Väikse-
mates tõmbekeskustes on ko-
gukond ühtsem ja kiosk asub 
tõenäoliselt kesksema koha 
peal. Tallinnas on müügikes-
kuseid palju ja ilmselt ei suu-
daks me märkimisväärset 
hõlmavust saavutada,“ selgi-
tas Tarbijakaitseameti peadi-
rektor. „Siin tekitab see ilm-
selt kõlapinda, inimesed saa-
vad teada ja meie näeme, kui 
palju seda tegelikult kasutama 
hakatakse.“ Sooniste hinnan-
gul võiks pöördumiste arv 
aastas olla tuhandetes, ja see 
on tema sõnul tagasihoidlik 
ootus.

Turetski märkis ka ära, et 
Põhjakeskus oli esimene, kes 
ameti soovile kiosk üles sea-
da, jaatava vastuse andis. 
„Rakveres oli Põhjakeskus 
meie ainuke väljavalitu. Kui 
Eestist tervikuna rääkida, siis 
mõned kaubanduskeskused ei 
pidanud seda ettevõtmist olu-
liseks,“ sõnas ta.

Põhjakeskuse omanikfirma 
Balti Teenused OÜ juhatuse 
liige Tiiu Onga ütles, et alga-
tus tuli Tarbijakaitseametilt ja 

olles avatud uuenduslike teh-
noloogiliste lahenduste kaa-
samisele keskuses, mindi 
ideega kaasa. „Soovime jätku-
valt olla piirkonna mainelii-
der ning lisaks suurepärasele 
ostukeskkonnale pakkuda 
oma külastajatele lisaväär-
tust,“ toonitas Onga.

Ta nentis, et klientide hea-
olu on Põhjakeskusele oluline 
ning loodetavasti aitab info-
kiosk kiiresti ja mugavalt lei-
da vastuseid lihtsamatele 
probleemidele, pakkudes nei-
le seeläbi südamerahu. Kui 
külastajate tagasiside on hea, 
näeb Onga Tarbijakaitseame-
ti interaktiivset stendi pika-
aegse lahendusena.

Infokioski tulevik
Pikema plaani osas avaldas 

Tarbijakaitseameti peadirek-
tor oma salajase lootuse. „Sel-
line stend võiks olla iga suu-
rema kaubanduskompleksi 
n-ö hügieeni küsimus, ele-
mentaarne kvaliteet – anda 
oma klientidele ostuvõima-
luste kõrval informatsiooni 
ka selle kohta, kust saab abi 
siis, kui kõik ei lähe osteldes 
hästi,“ sõnas Sooniste.

„Meie ise ei suuda ilmselt 
seda kõikjal kinni maksta, aga 
meie poolt on programm ole-
mas ja kui kauplusepidaja 
soovib olla külastajate suhtes 
avatud, võiks ta kioski üles 
panna. Elektroonika muutub 
ju ka järk-järgult odavamaks,“ 
lausus ta, lisades, et praegu 
jääb ühe kioski hind kol-
me-nelja tuhande juurde. 
Kolm esimest abimeest seati 
üles riigi kulul.

Tarbijakaitseameti peadirektor Andres 
Sooniste (keskel) ja Tarbijakaitseameti 
tarbija- poliitika ja avalike suhete 
osakonna juhtaja Hanna Turetski 
Põhjakeskuses elektroonilist abimeest 
tutvustamas. 
Foto: Liisi Kanna
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Jõulud on õnneks üks kord 
aastas. Kujutage ette, et peak-
site samasugust kingirallit te-
gema ka jaanipäeval või veel 
lihavõtte ajalgi. Oo õudust! 
Nii et olge rahulik ja roosa – 
üks kord aastas on just paras 
jõule pidada.

Vanematele inimestele teeb 
peavalu iga-aastane jõulu-
kaartide saatmine. Juba vara-
kult hakatakse otsima kaar-
te-marke-ümbrikke, ja kõik 
see maksab ju. Kui juhtub, et 
keegi uutest sugulastest teid 
oma jõulukaardiga üllatab, 
peate temagi oma nimekirja 
lisama. Nii see aina kasvab. 
Kümnete kaartide saatmine 
on kulukas, kohati tüütu ko-
hustus, vahel isegi silmakirja-
lik.

Ei oska muud head nõu an-
da, kui see, mida ise mõned 
aastad tagasi tegin. Otsustasin 
sellelt karussellilt lihtsalt ma-
ha astuda: ei saatnud enam 
ühtegi jõulukaarti! Paaril 

järgmisel jõulul leidsin oma 
postkastist üksikud kaardid, 
kuid suutsin südame (veidi 
ebaviisakalt) kõvaks teha. 
Nüüd ei ole jõulukaarte ja ei 
ole probleemi. Kui ma kel-
lestki hoolin, siis võin seda ka 
muul viisil ja ajal väljendada: 
helistan, kirjutan, kutsun kül-
la jne. Nii lihtne see ongi.

Mõnel meist on (ameerik-
lastelt üle võetud) komme li-
sada jõulukaardile aastat kok-
ku võttev kiri, kus on 12 kuu 
„aruanne“. Kui teil on kom-
beks seda teha, siis hoiduge 
teid puudutava „meditsiiniga“ 
üle pakkumast: jätke aas-
ta-aruandest välja oma kuk-
kumised, seljahädad, vererõ-
hud, suhkrutõved jm valud, 
sest ega´s ilmale oma häda 
kurtes sellest tuju paremaks 
lähe, vaid tervis võib pika 
peale sandimaks minna…

Keskenduge pigem sellel, 
mis oli aastas head, toredat, 
positiivset. Kindlasti oli rõõ-

Etnoloog Heiki Pärdi 
pidas Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus 
ajaloohuvilistele loen-
gu teemal „Sitalepi-
kust vannituppa”. Au-
tor tutvustas oma po-
pulaarset raamatut 
„Eesti argielu. Tee-
kond moodsasse 
maailma”, millest on 
ilmumas juba neljas 
trükk.

Ülle Kask

„Argielu põhimõiste on 
eraelu – kodune elu, millest 
me väga palju avalikult rääki-
da ei taha,” sõnas Heiki Pärdi. 
„Tänapäeval on see muutu-
nud tõsiseks asjaks, kui avali-
ku elu tegelane nõuab pri-
vaatsust. Aga vanasti meie 
esivanematel privaatsust olla 
ei saanud, kuna tingimused, 
milles elati, ei võimaldanud 
seda.”

100-150 aastat tagasi toi-
musid eestlaste argielus suu-
red muutused. Kui enne ela-
sid ja töötasid poepidajad, kä-
sitöölised ja sulased ühes ning 
samas hoones, siis eelmisel 
sajandil lahutati üksteisest 
kodu- ja töökoht. Paljud eest-
lased läksid linnadesse elama.

„Aga mitte lõbu pärast, vaid 
häda ajas, nii nagu praegu lä-
hevad paljud Soome ja mujale 
kalevipojaks,” nentis Pärdi. 
„Tollal pidid inimesed linna 
valguma, sest maal ei olnud 
võimalik ära elada, lapsi sün-
dis palju, aga talu päris esime-
ne poeg. Ülejäänud olid lind-
priid selles mõttes, et nad pi-
did endale ise elus koha leid-
ma, sest maad ju kõigile ei jät-

Kingitused ja mis nendega kaasas käib

mu lastelastest, heast 
seeneaastast, toredast kont-

serdist, taas leitud kooliaeg-
sest sõbrannast (kes üle viie-

kümne aasta teile helistas) või 
mõnest muust erilisest sünd-
musest. Kui vaid head mee-
nutada, on hea veelgi parem! 
Nii säästate oma närve ja ei 
tee kirja saajalegi selle luge-
mist tüütuks. Te ei kuulu ju 
vinguviiuldajate hulka…

Mida siis ikkagi jõuludeks 
kinkida? Need, kellel aastad 
enam pulma poole ei veere, 
võiksid noortele (oma lastele 
ja lastelastele) otsekoheselt 
märku anda, mis teile tegeli-
kult rõõmu teeb või mida vaja 
on: ristsõnade raamat, teatri-
pilet, ajalehe aastatellimus, 
paras meepurk, kilo kohvi- 
ube…miks mitte Bittneri pal-
sam või Doppelherz.

Sellega teete jõuluajal laste 
elu kergemaks, kes murravad 
pead, mida teile sel aastal pü-
hadeks kinkida. Eks niigi ole 
kogu elamine täis igasugu 
(mõttetuid) asju, milleks neid 
siis veel juurde koguda. Ja us-
kuge, ega need asjad teist 

kauem ei kesta… enamik lä-
heb koos teie kadumisega 
konteinerisse. See lihtsalt on 
kord nii, sest noortel on tei-
sed huvid ja teine maitse. Ne-
mad ei viitsi tolmu võtta ENE 
köidetelt, vene-aegselt kris-
tallilt, Tarbeklaasi pitsidelt, 
Uku kappadelt jne.

Parimat jõulukinki olen 
näinud eaka vanaproua sei-
nal, see oli suur lastelaste fo-
todega kalender, kus märgi-
tud ka sünnipäevad. Heldinud 
mamma tunnistas, et ta rää-
gib iga päev oma pisikeste „ti-
budega“ ja see teeb kogu päe-
va rõõmsaks. Mis saaks veel 
ilusam olla, kui tuttavad nae-
rusuud sulle igal hommikul 
seinalt vastu vaatavad ja nii 
läbi terve aasta.

Raivo Riim,
nelja tüdruku vanaisa

Raivo Riim

Puhtuse juurutamine eestlaste hulgas läks visalt

Eesti sanitaartopograafide märkmeis korduvad 
1920. aastail aina ühed ja samad asjad:

„Saunade puudusel on ihupesemine väga harv ja 
vannitamine tülikas. Nägu pestakse 60% üks kord 
nädalas, 5% üks kord kuus, viimaste protsent tõu-
seb talvel. Igahommikune näo- ja kätepesemine ei 
ole kuigi suurelt läbi viidud; seda teeb ikkagi ainult 
vähemus; tihtipealegi tarvitatakse pesunõusid kar-

tulite pesemiseks ja muuks otstarbeks.”
Hoopis huvitav on teade selle kohta, kes õpetas 
Mulgimaal taluinimesi enne söömist käsi pesema: 
„Enne söömist pestakse käed, see komme või 
pruuk on pärit hilja ajast, kui venelasi siin tööjõu-
na (talusulastena) tarvitama hakatud. See komme 
olnud omane venelastele, kust siis ka „peremehed” 

seda pruuki omandanud.”
Kehadega toimiti samamoodi nagu majadega, nii 
maju kui ka ihu puhastati põhjalikult pühadeks: 
„Naabrinaine pesi ennast üleni ainult kaks korda 
aastas, jaanipäevaks ja jõuludeks. Vanaks elas, isegi 
väga vanaks, kaugelt üle 90 aasta. Muidugi siis, kui 
ta 88-selt vanadekodusse viidi, hakkas ta normaal-
selt „vett ja vilet” saama, aga enne – sa taevas, kui 
mustad olid ta käed! Aga muidu oli ta tore vanaini-

mene, toredam kui mitu puhast kokku.”

Heiki Pärdi kirjutab 
pühendust raamatukogu 
eksemplari „Eesti ar-
gielu. Teekond moodsas-
se maailma”. 
Foto: Ülle Kask

kunud,” 
rääkis et-
noloog.

„Tollal 
muutuski 
kodu 
kindlu-
seks nagu 
inglise 
kõne-
käänd üt-
leb,” jät-
kas ta. 
„Talu- 
pojamaailmas oli küla keskne 
koht, kus kõik inimesed 
tundsid kõiki, hoidsid ükstei-
sel silma peal ja mitte kellelgi 
ei lastud „põhja” vajuda. Selle 
eest hoolitses ühiskondlik 
sotsiaalhoolekanne. Iga vald 
pidi oma sandid ise toitma.”

Pärdi kirjeldas, et linnades 
elades muutus inimeste elu 

tohutult. 
Tekkis töö-
aeg ja vaba 
aeg, mida 
maal elades 
polnud. 
Maal tegid 
kõik tööd, 
ka väga väi-
kesed lap-
sed pandi 
algul hane-
karja, siis 
seakarja. 

Niisama lulli ei saanud keegi 
lüüa, sest see oli eluliselt või-
matu.

Linna-agulites elati ühtse 
perena, kus kõik olid omaini-
mesed. Kui mindi kellelegi 
külla või postiljon viis kirja, 
siis ei koputatud, vaid astuti 
lihtsalt sisse, aga igale poole 
ei ronitud, vaid teati oma 

kohta, milleks oli enamasti 
köök.

Etnoloogi sõnutsi, elati 
agulikorterites väga vaeselt ja 
kitsastes tingimustes. Puhtu-
sest ja tänapäevamõistes ko-
dukultuurist polnud seal jut-
tugi, rääkimata veevärgist või 
käimlatest. 1915. aastal oli 
enamasti petroolilamp ainuke 
valgusallikas.

Pärdi näitas võrdluseks pilti 
ühest Mulgimaa rikka talu 
häärberist, kus oli enneole-
matult palju ruume, alates pe-
remehe kabinetist ja lõpeta-
des vannitoa ning verandaga, 
kus kõik nägi väga saksik väl-
ja.

„Vabandust väga, tuppa 
ehitati ka sitamaja, mille koh-
ta nii ropult öeldigi,” märkis 
mees otsekoheselt. „Hea mee-
lega seda majja ei ehitatud, 

Heiki Pärdi on suurema osa 
oma elust elanud Tartus ja 
töötanud Eesti Rahva 
Muuseumis. „25 pluss viis 
aastat, mis nõukogude ini-
mestele ütleb palju,” heitis 
mees nalja oma pika töös-
taaži üle. „Tollal pandi nii 
pikaks ajaks vangi. Nüüd 
olen ma 13. aastat Tallin-
nas, Rocca al Mare Vaba-

õhumuuseumis tööl.”

sest talumehe mõtteviis oli 
ikka veel selline, et asjal käidi 
talvel laudas ja suvel karja-
maal või lepikus. 1920. aasta-
tel polnud pooltel Eesti talu-
del väljakäigukohti olemaski. 
Häärberi vets oli hoopis teine 
tera, see ehitati mõisa eesku-
jul kapikujuline, et sobiks 
tuppa.”

Ajaloolase sõnul läks eest-
lastel puhtuse juurutamine 
tavaellu väga visalt. Nad ei 
hoolinudki sellest, isegi nägu 
pesid ainult üks kord nädalas. 
Kuigi kirikute juures, sõja-
väes ja koolis prooviti puh-
tust propageerida, et nakkus-
haigusi vältida, tuli selleks nä-
ha palju vaeva ning teha suuri 

jõupingutusi.
„Meie mõistes elati ikkagi 

räpa ja mustuse sees. Aga tul-
di toime,” rõhutas ta.

„Töökus, kasinus, karskus, 
kord ja puhtus kuulutati esi-
mese Eesti Vabariigi ajal ini-
mese tähtsamateks väärtus-
teks. Seda sisendati nii söögi 
alla kui söögi peale, nii koolis 
kui ka valitsusasutustes, aja-
kirjanduses ja mujal. Elu pidi 
olema hästi lihtne, praktiline 
ja korralik.”

Kasutatud allikas: 
Heiki Pärdi. „Eesti argielu. 

Teekond moodsasse maailma.” 
Tänapäev. 2017.
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Tänavu eraldati vähe-
kindlustatud laste-
rikastele peredele 
KredExi kodutoetust 
3,2 miljonit eurot, 
sellest Lääne-Viru-
maa peredele ligi 
213 000 eurot.

Liisi Kanna

Kodutoetust sai sel aastal 
kokku 356 kolme-või enama-
lapselist vähekindlustatud pe-
ret, kogusummas 3,2 miljonit 
eurot. Toetuse suurim määr 
on 8 000 eurot, sealjuures 
korduval toetuse saamisel 5 
000 eurot. Sel aastal eraldati 
peredele toetust keskmises 
summas 7 352 eurot. Perede-
le, kelle elamistingimused va-
javad olulist parandamist, on 
hindamiskomisjoni ettepane-
kul võimalik eraldada ka suu-
remat toetust. Tänavu oli sel-
liseid toetusi üheksa, millest 
suuremad ulatusid maksi-
maalse 14 000 euroni.

Kõige rohkem toetuse saa-
jaid elab Ida-Virumaal (57), 
Harjumaal (51) ja Võrumaal 
(35). Enam antakse toetust 
eluaseme renoveerimiseks – 
226 korral. 120 peret saab 
toetust kodu soetamiseks 
ning 10 peret nii soetamiseks 
kui ka renoveerimiseks.

KredExi kommunikatsioo-
nispetsialist Joonas Kerge 
märkis, et Lääne-Virumaalt 
eraldati toetus 29 perele, kel-
lest seitse olid korduvtaotle-
jad. Kokku toetati meie maa-
konna peresid 212 700 euro-
ga. Enim toetusesaajaid on 
Väike-Maarja ja Rakvere val-
las, kummaski viis. Tapa val-
las saab toetust neli peret. 
Ühele Väike-Maarja peredest 
otsustati eraldada 14 000 suu-
rune toetus. Raha küsiti Lää-
ne-Virumaal enim kodu re-
noveerimiseks (21) ja kodu 
soetamiseks (8).

Tänavu esitati Lääne-Viru-
maalt taotlusi 59, mis on mul-
lusest tunduvalt vähem. 

Rakvere kooristuudio pälvis 
rahvusvahelisel festivalil 
medaleid

Slovakkia pealinnas Bratislavas toimunud 12. rahvusva-
helise advendi- ja jõulumuusika festivali koorikonkurss tõi 
Elo Üleojale parima dirigendi tiitli, ühe kategooriavõidu 
ning kolm kuldmedalit ja ühe hõbemedali Rakvere kooride-
le.

7.-10. detsembril toimunud festivali konkursiosas tuli 
kooristuudio So-La-Re neidudekoor võitjaks kuni 16aastas-
te lauljatega lastekooride arvestuses. Lisaks neile teenisid 
žüriilt kuldmedali jagu punkte (90 või rohkem) kooristuu-
dio So-La-Re lastekoor kuni 12aastaste lauljatega lastekoo-
ride kategoorias ja kammerkoor Solare täiskasvanute sega-
kooride kategoorias. Kooristuudio So-La-Re noortekoor 
Keio Soomelti juhatusel osales noortekooride kategoorias 
ning sai hõbemedali.

Lisaks neljale Rakvere koorile osales konkursil ka Tartu 
Poistekoor (dirigendid Undel Kokk ja Anneli Traks), kes oli 
ainus esineja poiste segakooride kategoorias ning teenis sa-
muti kuldmedali.

Festivali Grand Prix läks Tšehhi. Brno üliõpilaskoor Gau-
deamus (dirigendid  Daša Karasová ja Martina Kirová) osu-
tus parimaks täiskasvanute segakooride kategoorias, sai 
kuldmedali ka a cappella vaimulike laulude kategoorias ning 
lisaks vokaalkultuuri eripreemia.

Eesti oli oma viie kooriga festivalil kõige enam esindatud. 
Bratislava konkursil osales 13, festivalil ühtekokku 15 kol-
lektiivi Eestist, Lätist, Venemaalt, Tšehhist, Slovakkiast ja 
Lõuna-Aafrika Vabariigist.

Kuulutaja

So-La-Re neidudekoor esinemas.
Foto: Margus Lehtpuu

Maa-amet lisas geo-
portaali 2017. aasta 
ortofotod

Maa-ameti geoportaalis 
on nüüd kõigile kättesaa-
davad uued, 2017. aasta 
aeropildistamise tulemuse-
na valminud ortofotod. 
Tegu on lennukilt pildista-
tud ja töödeldud aerofoto-
dega, mis kajastavad loo-
duses esinenud olukorda 
ülelennu hetkel. Ortofoto-
delt on Eesti näha linnu-
lennult.

„Ortofotode lahutusvõi-
me on 10–25 sentimeetrit. 
Lisaks hoonetele ja teedele 
on näha ka sellised objektid 
nagu vabadussõja võidu-
sammas, lipumastid, ini-
mesed, trepiastmed ja ka 
väiksemad objektid,“ ütles 
Maa-ameti foto-
gramm-meetria osakonna 
nõunik Mait Metsur.

„Varasematel aastatel on 
tähelepanelikud vaatajad 
leidnud ortofotodelt huvi-
tavaid kujutisi, näiteks 
naerunägu viljapõllul, Taa-
veti täht metsas ja lõbusad 
hoonete katused. Kutsume 
üles oma põnevaid leide 
teistega jagama Maa-ameti 
Facebooki lehe või e-posti 
kaudu,“ lisas ta.

Igal aastal aeropildistab 
Maa-amet üle poole Eesti-
maast – kordamööda Eesti 
põhjapoolne ja lõunapool-
ne osa. Tänavu kevadel ja 
suvel aeropildistati Eesti 
lõunapoolne osa, suure-
mad asulad üle Eesti ja Rail 
Balticu trassi piirkond.

Ortofotosid saab näha 
Maa-ameti kaardirakendu-
ses xgis.maaamet.ee/maps/
XGis või WMS-teenuses.

Kuulutaja

Kodutoetust saab 29 
Lääne-Virumaa peret

„2016. aastal laekus Lää-
ne-Virumaalt 78 taotlust ja 
toetus eraldati tollal 25 pere-
konnale. Seega esitati tänavu 
märksa vähem taotlusi. Siiski 
tuleb siinkohal arvesse võtta, 
et eelmisel aastal laekus 
KredExile rekordarv taotlusi 
üle Eesti – kokku 1147. Ent 
selline hüppeline kasv taot-
luste arvus on pigem erand-
lik,“ kommenteeris Kerge.

„Võrdluseks, sel aastal lae-
kus taotlusi kokku 668 ja sel-
lesse suurusjärku on taotluste 
arv jäänud ka varasematel 
aastatel enne 2016. Seega ma 
arvan, et selle põhjal muutu-
vast trendist Lääne-Virumaal 
veel rääkida ei saa.“

Kodutoetust saavad taotle-
da perekonnad, kus kasvab 
vähemalt kolm kuni 19aastast 
last ning kelle viimase aasta 
keskmine maksustatav tulu 
ühe leibkonna liikme kohta ei 
ole suurem kui 355 eurot.

Sel korral toetust saavates 
peredes oli keskmine maksus-
tatav tulu leibkonna liikme 
kohta 2016. aastal 147,90 eu-
rot kuus. Esines ka 13 pere-
konda, kelle maksustatav sis-
setulek leibkonna liikme koh-

ta oli 2016. aastal 0 eurot. 
Kõige lasterikkamates pere-
des kasvab 7 last ja 13 toetust 
saanud peres kasvab 6 last. 
Toetuse saajate seas oli veel 
31 viielapselist, 80 neljalapse-
list ja 229 kolmelapselist pe-
rekonda.

KredExi eluaseme ja ener-
giatõhususe divisjoni juhi 
Triin Reinsalu sõnul on toe-
tuse abil võimalik oluliselt 
oma elamistingimusi kaas-
ajastada ning teatud juhtudel 
ka lausa elamiskõlbmatud 
pinnad taas korras kodudeks 
muuta. „Alates 2008. aastast 
on lasterikaste perede kodu-
toetuse abil paranenud roh-
kem kui 10 000 lapse elamis-
tingimused. Sel aastal eralda-
sime üheksale perele ka täien-
davat toetust, kuna nende ko-
dudes puudusid kõige ele-
mentaarsemad elamistingi-
mused. Toetuse abil tehtavad 
tööd võimaldavad tõsta pere-
de elukvaliteeti ja muuta laste 
kasvukeskkonna oluliselt pa-
remaks,“ ütles Reinsalu.

Alates 2008. aastast on vä-
hekindlustatud lasterikastele 
peredele kodutoetust eralda-
tud ligi 27 miljonit eurot.
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VAJAD TÖÖD? OTSID TÖÖTAJAT?
PARIM VÕIMALUS SELLEKS ON AVALDADA

 KUULUTUS KUULUTAJAS
TIRAAŽ ON 16 000 NING KÕIK KUULUTUSED ON 

NÄHTAVAD KA INTERNETIS.
VÕTA ÜHENDUST

322 5093
KUULUTUS@KUULUTAJA.EE

TÖÖ/KOOLITUS/TASUB TEADA

Pakkuda tööd kogemustega 
EHITAJALE/EHITUSPUUSEPALE

Samas pakkuda tööd ka koge-
mustega rühmale (2inimest) 

Tööks on peamiselt puidust era-
majade ja ridaelamute ehitus, 
majade püstitus ja kõik sellega 
kaasnevad üldehitustööd. Näi-

teks: elementmajade puhul 
seinte püstitus, katuse ehitus, 

välisvoodri paigaldus, sise vahe-
seinte ehitus. Töö Soomes. 
Pakun: tööle-koju reisimine 
ja majutus minu poolt, palk 

kokkuleppel. Töötajad võiks olla 
Lääne-Virumaalt või Tallinnast, 

veronumber tuleb kasuks. 
Ei ole tööjõuvahendaja. 

SAATA CV KOOS PALGA SOOVIGA. 
vilujoel@gmail.com 

www.worcly.ee 
Täpsem info 5278191

Tapa Hooldekodu 
võtab tööle 

HOOLDUSTÖÖTAJA
CV saata: 

tapa@hooldekodu.ee 
Täpsem info 

telefonil 5919 0251

PAKUN TÖÖD

• Farm Lääne- Virumaal pakub 
tööd karjakule. Info tel 5304 
1060

• Pakun tööd palgikoorijale. Tel 
509 0576

• USS Security Eesti pakub tööd 
Lääne-Virumaa piirkonna
turvatöötajale, kelle tööüles-
anneteks on turvalisuse ja hea 
teeninduse tagamine kauban-
dusobjektil. Pakume tööalast 
väljaõpet, stabiilset tööd. Töö-
aeg on paindlik, vahetustega. 
Kõigile meie töötajatele laieneb 
igakuine spordisoodustus. Li-
sainfo tel 5558 0057; 5306 0946 
või tule kohale Võidu 3, Rak-
vere E-R 9.00-16.00 e-post: tiit.
kivimagi@uss.ee

• Puidutöötluse ettevõte otsib oma 
meeskonda VALVURIT. Töö va-
hetustega, kindlasti vajalik ausus 
ja kohusetunne. Viinalembelistel 
palun mitte helistada. Lisainfo E-R 
10.00 - 17.00. Tel 514 1358

• Soovime endale koduhoidjat, 
Rakvere kesklinnas, kes hoo-
litseks kodu ning koerte eest. 
Sobivad: tahtejõuline, hakkaja 
pensionär või grupi peal olev 
inimene. Elamine puuküttega, 
elamine kohapeal. KIIRE! Tel 
528 5416

• Pakun tööd kojamehele, töö 
kahel objektil E-L. Tel 5884 2053

• Puidutöötluse ettevõte otsib oma 
meeskonda täiskohaga TISLE-
REID. Vajalik eelnev töökogemus, 
täpsus, ausus ja kohusetunne. 
Tööle asumine koheselt, töökoht 
Rakveres. Lisainfo E-R 10.00- 
17.00. Tel 514 1358

Täna, 1980 aastat tagasi 
sündis üks tuntumaid ja kuri-
kuulsamaid Vana-Rooma 
keisreid. 15. detsembril 37. 
aastal pärast Kristust nägi il-
mavalgust poisslaps Lucius 
Domitius, kes keisrina hakkas 
kandma Nero nime. Ta sai 
troonile 16aastasena, valitses 
riiki 14 aastat ja lõpetas oma 
elu 9. juunil 68. aastal enese-
tapuga. Ta elas kõigest 30aas-
taseks.

Vaatamata lühikesele eluea-
le jõudis ja suutis Nero palju 
korda saata. Tavaliselt jaga-
takse Nero valitsemisaeg ka-
heks. Kui esimesel poolel 
püüdis keiser kergendada 
lihtrahva elu, vähendada 
trahve ja makse, võidelda 
korruptsiooniga ja tugevdada 
oma võimu, siis teisel poolel 
kehtestas despootliku ja vägi-
valdse režiimi, kus halastusel 
ja armul kohta ei olnud.

Nerole valmistasid üle kõi-
ge rõõmu kaks asja: võõrad 
kannatused ja seks. Kui aga 
oli võimalik need kaks asja 
omavahel siduda ja keisril 
korraga neist osa saada, siis 
oli ta ülimalt õnnelik ja nautis 
olukorda täiel rinnal.

Nerole meeldis vaadata, kui 
kaitsetud inimesed jooksid 
verest tühjaks, karjusid valu-
des ja surid suurtes piinades. 
Kroonikud on märkinud, et 
Nero hukkas inimesi valima-
tult ja ilma igasuguse põhju-
seta. Kui tal tuli tahtmine ke-
dagi tappa, siis ta seda ka tegi 
ja mitte keegi ei suutnud ega 
julgenudki teda takistada. 
Nero tappis ilma süümepiina-
deta ka oma sugulasi ja lähe-
dasi. Nii laskis ta otsa peale 
teha oma emale, vennale, tä-
dile, samuti oma õpetajatele.

Seejuures eksperimenteeris 
Nero sageli, mõeldes välja uu-
si hukkamis- ja piinamisviise. 
Nii meeldis talle, kui inimesi 
löödi risti, õmmeldi looma-
nahkade sisse, aeti koertega 
taga, lasti metsloomadel tük-
kideks kiskuda. Üheks tema 
lemmikuks oli „loomulik val-
gustus”, mis seisnes selles, et 
risti löödud inimene valati 
õliga üle, misjärel õli süüdati 
ja inimene põles elusalt, val-
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gustades samal ajal eredalt 
ümbrust. Nero ise aga nautis 
sellal sureva inimese karjeid 
ja valgustatud lossi.

Nero oli liiderdaja, pervert 
ja sadist. Tema pidevateks 
seksipartneriteks olid nii nai-
sed kui noored mehed. Ta 
abiellus oma elu jooksul mit-
me naise, aga ka kahe mehe-
ga, kellest üheks oli tema 
kastreeritud ori Sporus. Abi-
elumehena polnud tal mingit 
probleemi avalikult külge 
lüüa orjatarile, kellega oli ta 
samuti valmis abielluma.

Kui Nerol tekkis tahtmine 
abikaasat vahetada, siis oli va-
ja eelmisest lahti saada. Sel 
põhjusel hukkas ta oma esi-
mese abikaasa Octavia, keda 
keiser süüdistas truuduse-
murdmises. Nero teiseks 
ametlikuks abikaasaks sai te-
ma parima sõbra naine, kuid 
temagi ei pidanud keisrinna-
na kaua vastu. Haige ja raseda 
Poppaea peksis Nero ise sur-
nuks.

Kui teiste inimeste piina-
misest aega üle jäi, siis piinas 
Nero aeg-ajalt ka iseennast. 
Üheks tema lemmiktegevu-
seks oli „elektrivannis” käimi-
ne, millega ta püüdis ravida 
reumat. Nero juurde veetün-
ni lasti ka hulk kalu, kes and-
sid talle elektrilaenguid. Mõ-
nikord olid need nii tugevad, 
et keisri nahal olid hiljem 
suured põletusjäljed. Sellele 

vaatamata tundis Nero end 
pärast selliseid vanniprotse-
duure erakordselt erksa ja 
jõulisena.

Väga levinud olid Nero ajal 
mitmepäevased joomingud, 
rikkalikud pidusöömingud ja 
orgiad, mille hulka kuulusid 
sageli ka nn rollimängud ehk 
loomaorgiad. Nendel tõmbas 
Nero endale loomanaha õlga-
dele, kargas metslooma kom-
bel puurist välja ja ründas 
postide külge seotud alasti 
naisi ja mehi, neid järgemöö-
da hammustades, küünistades 
ja vägistades.

Nero orgiates ei osalenud 
ainult Rooma kõrgseltskond, 
vaid ka tavalised orjad, kuid 
nad pidid olema ilusad ja 
sümpaatsed. Lisaks võis iga 
orgias osaleja orja ära tappa, 
kui ta mingil põhjusel närvi-
dele hakkas käima.

Nero oli suur kultuurihuvi-
line. Ta korraldas suurejoo-
nelisi ja massilisi festivale, 
teatrilavastusi, gladiaatorite 
võitlusi. Festivalidel võis 
kuulda Nerot ennast esitamas 
oma luuletusi ja näidendeid 
ning mängimas erinevaid 
muusikapille ja laulmas, kuigi 
Vana-Roomas peeti näitleja 
ametit häbiväärseks. Nero 
osales nii luulevõistlustel kui 
olümpiamängudel, kust sai 
sadu esikohti – keegi ei julge-
nud jätta keisrit sellest ilma.

Nero pani oma palees tööle 

teatri, kuhu meelitas kallite 
kingitustega esinema vaesu-
nud aadlikke. Etenduste ajal 
sulges Nero teatriuksed, et 
inimesed kuulaksid tema era-
kordselt pikki esinemisi lõpu-
ni ja plaksutaksid. Mõnikord 
hüppasid teatrikülastajad 
müürilt alla või teesklesid 
surnuid, et ainult mitte eten-
dust vaadata ja kuulata.

Legendi järgi korraldas 
Nero ühe võikama põlengu 
Rooma linnas. Nimelt olevat 
ta andnud 64. aastal korraldu-
se pealinnale tuli otsa pista, et 
ta saaks vaadata tulemöllu ja 
selle üle rõõmu tunda ning 
koguda inspiratsiooni uute 
luuletuste kirjutamiseks. Kui-
gi mitmes kroonikas on pan-
dud süü tulekahju eest Nero-
le, arvavad kaasaegsed ajaloo-
lased, et Nerol polnud selle 
põlenguga mingit pistmist. 
Tulekahju kestis umbes näda-
la, misjärel asus Nero inimesi 
päästma ja linna taastama. 
Mõni aeg hiljem alustas ta tu-
lekahju meenutamiseks an-
tiikse Rooma keskele hiigla-
suure kuldpalee (Domus Au-
rea) ehitamist, mis aga ei saa-
nudki kunagi lõplikult valmis 
ja mida pärast Nero surma 
enam ka ei kasutatud. Palee 
põhiehteks oli 37 meetri kõr-
gune Nero kuju.

Rooma tulekahjujärgne 
taastamine, suured pidustu-
sed ja festivalid, katkuepidee-
mia tagajärgede likvideerimi-
ne, kuldpalee ehitamine ja 
muud ettevõtmised nõudsid 
palju raha ning mõjusid riigi 
majandusele hukutavalt. 
Maksudega koormatud pro-
vintsid olid nii kurnatud, et 
alustasid väljapääsmatus olu-
korras ülestõusu. Ülestõusnu-
tega liitus ka suurem osa keis-
ri kaardiväest, Senat aga kuu-
lutas Nero rahvavaenlaseks. 
Nii ei jäänudki Nerol muud 
üle, kui sooritada enesetapp. 
Ta lõikas endal kõri läbi ja te-
ma üheks viimaseks lauseks 
oli: „Milline kunstnik sureb 
koos minuga! (Qualis artifex 
pereo! – lad)“.

Allan Espenberg

Henryk Siemiradzki maal „Nero’s Torches“ („Nero 
tõrvikud“ – tõlk). Tacituse järgi süüdistas Nero 

Roomat tabanud suures tulekahjus kristlasi ja lasi 
neist paljud julmal viisil hukata. 

Allikas: wikipedia.org
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•KOTLETIVALMISTAJAKS
•LAOHOIDJAKS

•KOKAKS
Tööaeg: E-R 05.00-14.00

Tööaeg: E-R 07.00-17.00

Töötamine vahetustega E-P

Töötada saab päevases (08.00-18.00)
või öises vahetuses (16.00-04.00)

TULE SÖÖKLASSE

KANDIDEERI PAGARITSEHHI

ÄKKI SOBID SUITSUTUSTSEHHI

•VIILUTAJAKS

VÕI HOOPIS KULINAARIATSEHHI

•TRANSPORTTÖÖLISEKS

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

IT JUHTI
Eeldame

Pakume Sulle

Sinu töö eesmärk

, et Sul on  IT alane haridus ja/või eelnev
töökogemus IT valdkonnas, hea suhtlemis- ja
meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus,
korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

kaasaegset töökeskkonda, meeldivat
kollektiivi, erialast täienduskoolitust.

on  arendada ja hallata kooli info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia taristut ning nõustada
selle kasutamist; vajaliku taristu hankimine ning
arvutivõrgu häireteta töö tagamine.

Tööle asumise aeg: Tööaeg:
Asukoht: Kontaktisik:
Aadress:

15.01.2018 täistööaeg
Rakvere Kuno Rooba
Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  3295032
Avaldus ja CV saata e-posti aadressile

kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 01.01.2018

Rakvere Ametikool
ootab oma kollektiivi

KLIENDITEENINDAJAT
(tähtajaliselt lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja

asendamise ajaks)

Eeldame

Pakume Sulle

Sinu töö eesmärk

, et Sul on teenindusalane haridus ja klienditeenindaja
töökogemus, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus,
algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel,
pingetaluvus. Kasuks tuleb juhendamise oskus ja
laoprogrammiga OZZ töötamise kogemus.

kaasaegset töökeskkonda, erialast
täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi.

on  kvaliteetse toitlustus-teeninduse
osutamine õpperestoranis ja õpilaste teenindusalane
juhendamine.

Tööle asumise aeg: Tööaeg:
Asukoht: Kontaktisik:
Aadress:

12.02.2018 täistööaeg
Rakvere Anneli Tohvert
Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  668 2254
Avaldus ja CV saata e-posti aadressile

kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 01.01.2018

Rakvere Ametikool
ootab oma kollektiivi

Kadrina Hooldekodu (asukohaga Undla küla,

Kadrina vald) vajab kiiresti oma meeskonda

Ühendust meiega saad hoolekodu@hot.ee või

telefonidel 3293952, 5240548, 5089634

MED.TÖÖTAJAT HOOLDAJATjavajab jaKOKKA PITSAMEISTRIT
Info tel 5167777. CV e-maili

aadressile rohuaiakohvik@gmail.com
palume saata
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KUIDAS PÜHAD „ÜLE ELADA“?KUIDAS PÜHAD „ÜLE ELADA“?
--Sven HõbemägiSven Hõbemägi

Veel viimast nädalat saab 
osaleda Eesti Olümpiakomi-
tee (EOK) „Aasta sportlane 
2017” rahvahääletusel. Oma 
soosikute poolt saab hääleta-
da internetis EOK kodulehel 
www.eok.ee. Spordiaasta pa-
rimad tehakse teatavaks 27. 
detsembril toimuval „Spor-
diaasta Tähed 2017” auhinna-
galal.

Rahvahääletusel saavad 
kõik huvilised kaasa rääkida 
aasta meessportlase, aasta 
naissportlase, aasta võistkon-
na ja aasta treeneri valimisel. 
Igas kategoorias on võimalik 
punkte anda kolmele kandi-
daadile. Rahvahääletus lõp-
peb 21. detsembril kell 23.59, 
seni saab igast seadmest hää-
letada ööpäevas ühe korra. 
Kõikides kategooriates oma 
lemmikute poolt hääletanute 
vahel loositakse välja pääs-
meid „Spordiaasta Tähed 
2017“ auhinnagalale.

Eesti Olümpiakomitee pre-
sident Urmas Sõõrumaa hin-
nangul oli lõppev spordiaasta 
Eesti spordile viljakas ja 
emotsiooniderohke. „Meie 
sportlased on rahvusvahelis-

telt tiitlivõistlustelt tänavu 
võitnud 156 medalit 32 erine-
valt spordialalt. See on kinni-
tus Eesti spordi laiapõhjalisu-
sest ja konkurentsivõimest 
maailmas. Iga medalivõidu 
taga on sportlase, tema tree-
neri ja tugimeeskonna pikk 
ning pühendunud töö. Meil 
on põhjust olla tänulikud ja 
tunda uhkust, et Eesti on rah-
vusvahelistel spordiareenidel 
väärikalt esindatud,“ ütles 
Sõõrumaa.

Ta usub, et konkurents 
Aasta sportlase tiitlitele kuju-
neb seetõttu tihedaks. „Selgi-
tame parimad välja kolmes 
hääletusvoorus, kus võrdne 
häälte osakaal on nii spor-
diorganisatsioonidel, spordi-
ajakirjanikel kui ka spor-
difännidel. Palju põnevust li-
sab just rahvahääletus, sest 
tulemuste kõrval väärtustab 
sporti jälgiv inimene alati ka 
emotsioone, mida sportlased 
oma sooritustega on pakku-
nud. Kindel on, et iga toetus-
hääl on lõpliku paremusjär-
jestuse selgitamisel äärmiselt 
oluline. Kutsun kõiki spor-
diaasta parimate valimisel 

P eagi näeme taas kau-
banduskeskustes üle-
kuhjatud toiduga poe-

kärusid, mis annavad märku, 
et jõulud ja aastavahetus on 
kohe ukse ees. Nii mõnigi on 
ilmselt varasematel aastatel 
sel perioodil proovinud toi-
me tulla ülesöömisega ning 
mis siin salata, ka liigse alko-
holi tarvitamisega.

Harvad pole juhusedki, kus 
terve päeva vältel ei sööda vä-
ga midagi, et valmistada en-
nast ette õhtusteks pidusöö-
kideks, kus pühadelaud on 
täis head ja paremat. Pühad ei 
piirdu ainult ühe õhtuga ning 
sellised „söömisfestivalid“ ve-
nivad mitmetele päevadele, 

kuna külas on vaja käia vane-
matel ja sõpradel.

Tänases loos annan mõnin-
gad näpunäited, kuidas üle- 
söömist vältida, kuid siiski 
peomeeleolust osa saada ning 
toitu nautida. Sest oleme au-
sad, sageli pole mitte prob-
leem see, et süüakse liiga pal-
ju „rämpsu”, vaid just suured 
toidukogused.

Pidustused löövad päevaka-
va segamini ning enam ei toi-
tuta regulaarselt. Suuremad 
toidukogused süüakse ühel 
söögikorral ning ei arvestata 
kuldreegleid nagu „iga nel-
ja-viie tunni tagant peaks or-
ganismi energiaga varusta-
ma“ ja „korraga vähem, aga ti-

hedamini, et hoida energiata-
set ühtlasena“.

Kuidas ülesöömine 
kehale mõjub?

Väga sagedased ülesöömise 
tagajärjed on unisus ja väsi-
mus 
pärast 
kogu-
kamat 
söögi-
korda. 
Ka 
meie 
see-
deelundkond saab äärmiselt 
suure koormuse, mis väljen-
dub sageli kõrvetistes, kõhu-
valus jne. Kui ülekoormus 

seedeelundkonnale kestab ju-
ba pikemat aega, siis halve-
mal juhul võib see ka põletik-
ke tekitada. Kindlasti aga 
peaksid ennast tagasi hoidma 
inimesed, kellel on juba välja 
kujunenud südamehaigused 

või 
näiteks 
di-
abeet, 
kuid 
arvata-
vasti 
need 
inime-

sed on ülesöömise kõrvalmõ-
judest juba teadlikud.

Kestab „Aasta sportlane 2017” rahvahääletus

kaasa lööma!“
2017. aasta meessportlane, 

naissportlane, võistkond ja 
treener selguvad rahvahääle-
tuse, spordiajakirjanike ja 
spordialaliitude hääletustule-

muste liitmisel. Võrdsete lõp-
like punktide korral pälvib 
tiitli spordiajakirjanike hääle-
tusvoorus parema koha saa-
vutanu.

Lisaks valitakse aasta 

noorsportlane, kes selgitatak-
se välja spordiajakirjanike ja 
spordiorganisatsioonide hää-
letustulemuste põhjal.

Laureaadid kuulutatakse 
välja 27. detsembril Nordea 
Kontserdimajas toimuval ga-
laõhtul „Spordiaasta tähed 
2017”, millest otseülekannet 
saab jälgida Kanal 2 ja Posti-
mehe portaali vahendusel.

Eestis on aasta parimaid 
sportlasi valitud juba üle 80 
aasta. Esimest korda valiti 
Eestis aasta sportlasi 1931. 
aastal, kui Eesti Spordilehe 
avanumbris küsiti leheluge-
jailt eelistusi 1930. aasta osas. 
Toona nimetati aasta pari-
maks sportlaseks kergejõus-
tiklane Elmar Rähn. 1933. 
aastal võttis selle tava ametli-
kult üle Tallinna Spordipressi 
Klubi ning parima tiitli pälvis 
taas kergejõustiklane – Niko-
lai Küttis.

1955. aastast on parimate 
valimine olnud järjepidev tra-
ditsioon, mida on aja jooksul 
täiustatud: 1967. aastast vali-
takse eraldi aasta mees- ja 
naissportlast, 1969. aastal li-
sandus aasta võistkond ning 

1988. aastast alates antakse 
välja aasta treeneri tiitlit.

2016. aastal valiti aasta 
meessportlaseks kergejõus-
tiklane Rasmus Mägi, aasta 
naissportlaseks kergejõustik-
lane Ksenija Balta, aasta 
võistkonnaks sõudmise nelja-
paat koosseisus Allar Raja, 
Kaspar Taimsoo, Tõnu End-
rekson, Andrei Jämsä ning 
aasta treeneriks sõudmistree-
ner Matti Killing. Läbi aegade 
kõige rohkem Eesti aasta pa-
rima sportlase tiitleid on päl-
vinud Erika Salumäe, kes päl-
vis vahemikus 1983-1996 sel-
le tunnustuse koguni üheksal 
korral.

Eesti Olümpiakomitee töö-
tab spordi katusorganisat-
sioonina tippspordi arenda-
mise, noortespordi kandepin-
na laiendamise ja liikumis-
harrastuse edendamise nimel, 
järgides olümpiaväärtusi ja 
ausa mängu reegleid. EOK 
tööd toetavad suures osas 
Eesti ettevõtted.

Kuulutaja

Spordiaasta Tähed auhinnad. 
Foto: EOK

Siinkohal annan mõned nõuanded, kuidas tagada parem 
enesetunne ja sellegipoolest ka oma vanavanemaid rõõmus-
tada, süües nende tehtud verivorsti.
• Ära unusta süüa korralikku hommikusööki. Nagu oma va-

rasemates lugudes olen kirjutanud, lood sa oma päevale 
aluse just hommikusöögiga, mis hoiab sind mitmed tunnid 
energilisena. Parimad valikud on selleks täisteratooted 
nagu leib, kaerahelbed jms ning täiskõhutunnet aitavad 
pikendada näiteks juurde söödavad munad või maitses-
tamata piimatooted nagu jogurt või kohupiim.

• Ürita hoida regulaarsust. Proovi hoida kinni reeglitest, et 
sööd iga nelja-viie tunni tagant põhitoidukorra ning ar-
vestad nende vahele mõned tervislikud vahepalad. Ära 
loobu teistest söögikordadest selle nimel, et õhtul saak-
sid nautida peosööke täiel rinnal. Just teistest söögikor-
dadest loobumine tekitabki sulle õhtuks „hundiisu”, mille 
puhul sa ei suuda ennast enam tagasi hoida ning riskid 
ülalmainitud tagajärgedega. Pigem söö päeva esimesel 
poolel regulaarselt ning saad nautida pidusööke ka õh-

tul, kuid selliselt, et sinu keha ei kannata.
• Ära unusta liikuda. Leia pühade ajal kindlasti võimalus 

ka liikuda, näiteks kerge kõndimise või treeningu näol. 
Nii kulutad rohkem energiat ning kui oled üle söönud, 
aitab see parema enesetunde saavutada.

• Joo piisavalt. Ühe nipina võid enne suuremat toidukorda 
juua klaasi vett, mis vähesel määral hoiab sind ülesöö-
misest. Samas väldi vee joomist söömise ajal, sest see 
lahjendab maomahla. Samuti peaksid rohkem vedelikku 
tarbima, kui tarvitad rohkem alkoholi, kuna viimane on 
vedelikuväljutaja –  alkohol stimuleerib neere rohkem 
uriini tootma ja selle tulemusena viiakse vedelikku kiire-
mini kehast välja. Seega, peale kohvi või alkoholi tarvi-
tamist joo vähemalt sama kogus vett. Sagedased pea-
valud hommikul pärast alkoholi manustamist ongi tingitud 
vedelikuvaegusest organismis. Kindlasti väldi alkoholi 
tarvitamist koos gaseeritud jookidega, mille tulemusena 
imendub alkohol vereringesse kiiremini ja joove tekib kii-
remini. Parim on alkoholi üleüldse vältida, aga kui see ei 

tule kõne alla, siis eelista pigem pokaal punast veini kui 
viis pitsi viina, sest punane vein sisaldab vähemalt rauda.

• Söögikorra ja magamamineku vahel piisav paus. Viima-
ne suurem toidukord peaks olema umbes kolm tundi enne 
magamaminekut, kuna siis jõuab enamus toidust ära see-
duda. Une ajal seedimine aeglustub märgatavalt ja see 
võib põhjustada kõhuvaevusi.

• Söö aeglaselt. Kuna täiskõhutunne saabub umbes 20 
minutit pärast söömist, siis söö aeglaselt. Nii väldid üle- 
söömist. Samuti aitab aeglane söömine kaasa paremale 
seedimisele ning mineraalainete ning vitamiinide imen-
dumisele toidust.

• Väldi traditsioonilist menüü ülesehitust – eelroog, praad 
ja magustoit. Kuna kogused on korraga liiga suured, siis 
jaga need päeva peale mõistlike vahedega ära, nii et 
magustoit (eriti just kook ja magusad saiakesed, kui ikka 
ilma nendeta ei saa) oleks päeva esimeses pooles.

• Ülesöömisel ära hakka ennast näljutama, sest see viib 
sind järgmise suure toidukoguseni.

Kui sul on niigi nõrk seede-
süsteem, siis väldi võimalusel 

hapukapsast (asenda see 
kuumtöötlemata kapsaga) ning 

ära söö koos liha ja kartulit.

NÄDALAHARJUTUS

KEREPÖÖRDED TROSSIL
Mõju: kõhupõikilihased.
Sooritamine: võta kahe käega käepidemest kinni ning aseta 
jalad puusadest laiemalt. Fikseeri käed ja pööra ülakeha koos 
kätega nii, et puusad ei liiguks. Tunneta harjutuse sooritamisel 
just külgi (kõhupõikilihaseid) ning väldi peapööramist eraldi, 
vaid et külakeha liiguks koos. Soorita vastav arv kordi ning 
pööra ennast ümber ja alusta pöördeid teisele poole.

KUIDAS ÜLESÖÖMIST VÄLTIDES IKKAGI PEOLAUAST OSA SAADA?

Algasend Lõppasend



Kuulutaja reede, 15. detsember 2017 9LOOMAD

Amuuri tiigreid, kes on 
suurimad tänapäeval elavad 
kaslased, on Tallinna 
Loomaias kaks – Piiga ja 
Pootsman. Ühel vihmasel pä-
rastlõunal nende puuri ees 
seistes ja Pootsmani majes-
teetlikkust imetledes tekib 
silme ette tahtmatult võrdlus-
pilt kiskjate loodusliku eluko-
ha ja nende praeguse asukoha 
vahel. Võrreldamatu. Aga...

Enne, kui hakata tuliseks ja 
emotsionaalseks väitluseks 
kinnast viskama, tasuks ehk 
korraks peeglisse vaadata. 
Amuuri tiigreid ohustab va-
bas looduses kõige enam ini-
mene –  salaküttimine, elu-
paikade hävimine ja killustu-
mine, konkurents jahimees-
tega saakloomade pärast ning 
toidubaasi vaesumine. Ja 
praegusel ajal ongi tulemu-
seks see, et tehistingimustes 
elab amuuri tiigreid viis kuni 
kuus korda rohkem kui loo-
duses. Ehk just need tehistin-
gimustes elavad isendid anna-
vad meile kõigile lootust, et 
see suursugune loom liigina 
üldse ellu jääb? Kas mitte just 
need loomad ei saa tähtsa-
maiks siis, kui inimesed peak-
sid ühel hetkel püüdma heas-

tada tehtud kahju ning hak-
kama tiigrite elupaiku taasta-
ma ja taasasustama?

Seega, igal mündil on kaks 
poolt ning nõnda lihtne on 
Pootsmani ja Piiga puuri juu-
res seistes neid mündi läikiva 
poole ilusaid, kõlavaid hüüd-
lauseid vabadusest mõelda. 
Hoopis raskem on aga tegele-
da selle tumedama küljega, 
sest seal enam sõnadest ei pii-
sa.

Tule ja aita sinagi
Jah – loomaaias seistes tun-

dub, et sa ei saagi üksinda mi-
dagi ette võtta selleks, et ku-
sagil Kaug-Idas hakataks ko-
he tegema pingutusi amuuri 
tiigrite heaks. Samas saaksid 
sa teha head ning olla toeks 
Piigale ja Pootsmanile, meie 
päris oma amuuri tiigritele.

„Amuuri tiiger pole kau-
geltki mitte ainus liik, mille 
ellujäämine sõltub tehistingi-
mustest,“ rääkis Valdeko Al-
lik, Tallinna Loomaaia Sõp-
rade Seltsi juhatuse liige. 
„Näiteks prževalski hobune, 
keda meie loomaaias elab ka-
heksa, oli 1960-1996 Maail-
ma Looduskaitseliidu (IUCN) 
poolt kantud punasesse ni-

Eestimaa Loomakaitse Liit 
(ELL) kutsub jõulude eel üles 
üksikuid eakaid kaasinimesi 
märkama ja tuletab meelde, et 
liidu ettevõtmisega „Lemmik-
loom memmele ja taadile selt-
siks“ võib endiselt liituda.

„See polegi meil mitte nii-
võrd kampaania või mingi 
projekt, pigem pikaajaline et-
tevõtmine, mille käivitasime 
juba novembri alguses,“ ütles 
algatuse eestvedaja Heiki Val-
ner.

„Terves Eestis elab ju väga 
palju üksikuid inimesi, kes 
kas vanuse tõttu või muudel 
põhjustel pelgavad lemmik-
looma võtta, kuigi väga ta-
haksid. Selle ettevõtmise ees-
märk ongi taolised inimesed 
ja loomad kokku viia,“ selgi-
tas ta.

„Olen seda läbi aastate oma 
lähimate tuttavate peal katse-
tanud. Tulemused on olnud 
hämmastavad — lemmikloo-
ma saanud vanainimesed är-
kaksid justkui taas ellu, sest 
neil on olemas seltsiline ja 
kohustus tema eest hoolt 
kanda,“ lisas Valner.

Milles seisneb ELLi ette-
võtmise omapära? „Meie var-
jupaigad ei taha vanuritele 
loomi loovutada ja see on ka 
mõistetav – iga varjupaiga 
töötaja soovib ju, et looma tu-
levik oleks võimalikult roosi-
line. Meie sõlmime aga looma 
võtjaga lepingu, mille koha-
selt jääb looma omanikuks 
meie ühing. See peaks nii 
meie liidu kui ka vastse loo-
maomaniku hirmud maha 
võtma,“ selgitas algatuse eest-
vedaja.

„Lemmikloom hakkab küll 
elama konkreetse inimese 
juures, kuid samas on tege-
mist kaasvastutusega, mis 
peaks looma peremehele te-
ma tervisliku seisundi halve-
nemise korral leevendust 
pakkuma,“ lausus Valner.

Ta lisas, et looma omaniku 
surma korral on liit valmis 
looma tagasi võtma, kui lah-
kunu lähedased tema lemmi-
kut endale ei soovi. „Kuid 
loomulikult võivad lähedased 
memme või taadi lemmiku 
hiljem eelisõigusega endale 
saada, kui loom on neile kal-

Memmele-taadile seltsiks lemmikloom

liks saanud,“ kinnitas Valner.
„Eestimaa Loomakaitse Lii-

du hoiukodudes on praeguse 
seisuga üle kolmekümne eri 
vanuses ja suuruses koera 
ning teist sama palju kasse. 
Mõistagi on kõik liidu loo-
mad läbinud põhjaliku arstli-

ku kontrolli, nad on vaktsi-
neeritud ja neile on paigalda-
tud ka mikrokiip. Liit tasub 
tulevikus võimalike kallimate 
raviprotseduuride eest ja ta-
gab erandkorras vajadusel ka 
toiduabi,“ selgitab Valner. Sa-
mas pani ta lemmiklooma 

soovijatele südamele, et ini-
mene peaks siiski oma sisse-
tulekust nii enda kui lemmiku 
ära toitma.

Heiki Valner rõhutas, et 
loomad pole telliskivid, mida 
ühest perest teise tassida, vaid 
alati arvestatakse pikema 
perspektiiviga, et kõikidele 
osapooltele võimalikult vähe 
vaimseid üleelamisi tekitada.

„Iga juhtum vajab indivi-
duaalset lähenemist ning ini-
mene ja lemmikloom peavad 
omavahel sobima. Näiteks 
ühe vitaalse ja energilise 
71aastase vanaproua, proua 
Kai ning Tibi-nimelise koe-
rakese „kokkuharjutamine“ 
kestis meil üle kolme nädala. 
Naisele läks selle koera lugu 
väga hinge, aga alguses ta ei 
julgenud koera endale võtta,“ 
jutustas Valner.

„Esimest korda käisin 
proual koeraga lihtsalt külas, 
teist korda jätsin nad juba pi-
kemaks ajaks kahekesi. Lõ-
puks jäi koer ööseks proua 
juurde ning kui neid uuesti 
vaatama läksin, rõõmustas 
Tibi algul mind nähes küll, 

kuid kui lahku läksime, ei 
vaadanud ta enam minu poo-
legi. Tibi sai aru, et tal on uus 
omanik,“ muigas Valner.

Loomakaitsja on veendu-
nud, et igale inimesele on 
võimalik leida just tema ise-
loomuga sobiv loom. „Oleks 
mul ainult rohkem aega uut 
omanikku ja lemmikut tasa-
pisi kokku harjutada,“ ohkas 
ta.

Detsembri alguse seisuga 
oli ettevõtmise „Memmele ja 
taadile seltsiks“ raames uue 
omaniku saanud juba kuus 
kodutut lemmikut. „Kõik on 
klappinud hästi ja lemmikud 
läinud uude koju praktiliselt 
stressi tundmata, mis ongi 
eesmärk. Ma olen läbi ja lõhki 
veendunud, et nende liitude 
üle on õnnelikud kõik osa-
pooled,“ rõõmustas Valner.

Oma elu mõne lemmikloo-
maga jagada soovivate mem-
mede ja taatide kirju ootab 
ELL meiliaadressile info@
loomakaitse.eu.

Kaire Kenk

Proua Kai ja koer Tibi. 
Foto: Heiki Valner

Loomaaiaasukad ootavad ristivanemaid

mistusse kui looduses välja-
surnud liik. 1996. aastal haka-
ti aga loomaaedades ja kas-
vandustes elanud prževalski 
hobuste järglaseid uuesti loo-
dusesse taasasustama ja prae-
guseks on nende hobuste 
staatus IUCNi silmis juba 
„väljasuremisohus liik“, mis 
on aga kindlasti parem kui 
täiesti väljasurnud.“

„Euroopa naaritsa kaitse ja 
populatsiooni taastamisega 
on Tallinna Loomaaia juures 
asuv SA Lutreola tegelenud 
alates 1999. aastast. Tänaseks 
on loodud Hiiumaal euroopa 
naaritsa arvestatav asurkond, 
ilma loomaaias peetavate loo-
madeta poleks see mingil ju-
hul võimalik olnud,“ lisas Al-
lik.

Õnneks on meil olemas ini-

mesi, kes on valmis lausa iga-
päevaselt kokku puutuma sel-
le mündi varjatud poolega, 
sest just tänu sellistele ini-
mestele sai viimase suure näi-
tena valmis polaarium jääka-
rudele. Ehk just polaariumi 
tekkeloo juures oligi pari-
maks näiteks see, et paljast 
kaastundest ja mõtlemisest ei 
piisa – kui soovid aidata, siis 
tee selleks midagi.

Mittetulundusühing Tal-
linna Loomaaia Sõprade Selts 
(TLSS) on tegutsenud juba 
kakskümmend üks aastat. 
Praegusel hetkel kuulub sinna 
pea pooltuhat liiget. Seltsi te-
gevuseks ei ole ainult looma-
aia toredate elanike toetami-
ne, sellel on ka üldharidusli-
kud eesmärgid: pöörata tähe-
lepanu lindude-loomade elu-

tegevusele ja kaitsele ning 
suurendada inimeste teadlik-
kust nii loodushoiu kui öko-
loogia alal.

TLSS aitab Tallinna Loo-
maaial korraldada nii heate-
gevuslikke kui hariduslikke 
üritusi: kontserte, loomade 
sünnipäevi, liigipõhiseid tee-
mapäevi jne. Vajadusel tehak-
se sihtotstarbelisi korjandusi, 
aga tihtilugu minnakse loo-
maaiaellu küünarnukkideni 
sisse –  aidatakse koristada ja 
sisustada loomade aedikuid 
ning meisterdatakse looma-
dele uusi ja põnevaid mängu-
asju.

Vaderiks võib 
saada igaüks

Üks suurimaid ja pikaajali-
semaid projekte koostöös 
Tallinna Loomaaiaga on siis-
ki vaderiprogramm, mille läbi 
võivad loomaaiaasukatele ris-
tivanemateks hakata nii ette-
võtted kui ka eraisikud. Mit-
mete loomade vaderiteks on 
näiteks ka lasteaiarühmad või 
koolid. Samuti on lapsevane-
maid, kes oma lapsele või las-
tele kinkinud vaderluse – 
nõnda on lastel loomaaeda 
külastades seal justkui oma 
loomake, kellele siis erilist tä-
helepanu pöörata.

Iga looma toidulaua katmi-
se tarbeks kulub aastas teatav 
summa. Toetades loomaaeda 
selle summaga, saadki konk-
reetse looma vaderiks. Va-
derlusprogammis osalevad nii 
väga väikesed loomad, nagu 
hiired, kellele minev kulu 
jääb paarikümne euro juurde, 
kui ka suured ja eksklusiivsed 
asukad, nagu elevandid ja ni-
nasarvikus, kelle söögipoolise 
soetamiseks kuluv summa 

ulatub tuhandetesse.
Praegusel hetkel aitab Tal-

linna Loomaaia Sõprade Selts 
loomaaial leida uusi vadereid 
loomadele, kellel neid siiani 
ei ole. Nimelt ilmub „jõuluka-
lendrina“ loomaaia Facebooki 
lehel iga päev tutvustus ühest 
konkreetsest loomast, kes va-
derit vajab, ning seekord 
püütakse teaduslikuma jutu 
juurde või asemele kirjeldada 
päevakangelaste huvitavaid 
harjumusi ja lõbusaid juhtu-
misi.

„Ehk panevad sellised väi-
kesed lood, mis räägivad näi-
teks naaritsapoisi harjumu-
sest minna ujuma, töökinnas 
peas, loomaaia külastajaid 
rohkem tähelepanu pöörama 
ka „tavalistele“ loomadele, 
kellest võibolla muidu kiire-
ma sammuga mööda astutak-
se,“ arvas Kristi Vahtra-Allik, 
TLSSi liige, keda võikski 
kuulama jääda, sest põnevaid 
seiku on tal loomadest rääki-
da rohkem kui ühe kohtumi-
se jagu.

„Meie oma pai-laadimisel 
(kui sisemised patareid tüh-
jaks saavad, tuleb laadimiseks 
palju pai teha – MM) töötav 
„Duracelli-küülik“ Printsess 
või talitajatel jalatseid jalast 
kekslev kihnu maalammas 
Kilti – iga loom osutub üllata-
valt huvitavaks, kui on aega 
talle piisavalt tähelepanu 
pöörata,“ näitlikustas ta.

Vaderiks saamise kohta 
leiab infot Tallinna Loomaaia 
Sõprade Seltsi kodulehekül-
jelt www.tlss.ee või saatke 
e-kiri aadressile tlss@tlss.ee. 
Kui on aga huvi loomaaia to-
redaid elanikke muud moodi 
toetada, siis helista numbrile 
50 51757 või 655 1102.

Tallinna Loomaaias jalutades ja sealseid asu-
kaid uudistades võib teinekord pähe tikkuda 
küsimus, kas loomaaed on nende uhkete ja 
omanäoliste loomade jaoks ikka see parim 
koht. Loomaaed on võrreldes loomade loo-
duslike elukeskkondadega ikka väga tagasi-
hoidlik ja kas selline „vangistus“ on üldse 
aktsepteeritav? Ja see on õigustatud, kuigi va-
lus küsimus.

Marko Maasik

Amuuri tiiger 
Pootsman. 
Foto: Merike Valdlo
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MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
LASTEAIA, LEPNA

• Klaasitud rõdu, toad eraldi

• Õhksoojuspump

• Madalad kulud

73 000 €

527 101177,7 m²

17 900 €

  51 m², II k

35 000 €

• Renoveeritud maja

• Hea asukoht 

• Parkimine maja ees

MÜÜA ÄRIPIND 
RAKVERE KESKLINNAS

527 1011

527 1011

45 m², II k

49 000 €

527 1011 40 m², I k

MÜÜA 4-TOALINE KORTER 
VÕIDU 88, RAKVERE

• Hea seisukord ja planeering

• Renoveeritud maja

• Kaks parkimiskohta

29 000 €

527 1011  149 m²

• 2 tuba, köök, saun, kelder

• Puukuur, kaev, elekter

• Kinnistu 1,4 ha

MÜÜA MAAMAJA 
LILLEMÄE, NIGULA VALLAS

24 900 €

527 1011 78,6 m², III k

MÜÜA 4-TOALINE KORTER 
ÜLESÕIDU TN, TAPA

• Hea asukoht ja planeering

• Toad eraldi

• 2 rõdu

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
HEINA 12, RAKVERE

• Kivimaja, toad eraldi

• WC ja dušš, köögimööbel

• Õhksoojuspump, ahiküte

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

KINNISVARA

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 2065KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23
51,7 m2 
I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, 
SÕPRUSE TN 5

36,3 m2  I korrus

KADRINA, VIRU 9
8,1 m2, 13,5 m2, 

29,7 m2 ja 36,1 m2 

II korrus

RAKVERE 
KESKLINN, 
LAADA 16
87 m2, II korrus

VÄIKEMAARJA 
48 m2, II korrus

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

• Müüa Rakveres Näituse tänaval, 
II korrusel olev korter pinnaga 60 
m2, võimalik ehitada kahekord-
seks. Remonti vajav ja kaasomand, 
korteri juurde kuuluv maatükk on 
900 m2. Vesi ja kanalisatsioon sees. 
Tel 5347 7001

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Rakveres, Laada tn 4. Tel 
510 0960

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

• Müüa Tapa linnas 2toaline 
korter, II korrus, möbleeritud, 
sobib hästi pensionärile või 
ka üürile andmiseks (üüritulu 
130 €/kuu). Hind 11 500 €, saab 
tingida. Tel 511 0478

• Müüa renoveeritud korter 
(70m2) Haljalas, 3 tuba + avatud 
köögiga tuba. Tel 5568 6385

• Müüa suurem vanem elamu 
(kaks korrust, täiskelder) Rakvere 
piiril. Tel 507 4958 

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

• Müüa Rakveres ½ elamust. Tel 
5358 6829

• Müüa krunt Rakveres 1240 m2. 
Tel 557 0990

• Ostan san.remonti vajava korteri 
Rakveres või lähiümbruses. Tel 
5550 0588

• Ostan 1toalise k.m. korteri Rak-
veres otse omanikult. Tel 5081 311

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

• Ostan 3toalise korteri Lai 14 
majas, võib vajada remonti. Tel 
5886 9698

• Noor pere soovib osta maakodu 
Lääne-Virumaal. Tel 5552 7229

• Ostan maamaja, remonti vajav 
või elamiskõlbmatu või tüki maad. 
Tel 517 1920

• Ostan korteri või maja Lääne-Vi-
rumaal hinnaga kuni 6000 €. Tel 
5636 1802

• Ostan garaaži Ussimäele. Tel 
5823 3780

• Ostan garaaži Rakveres. Hind 
vähem kui 1000 €. Tel 5550 0588

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

• Vahetada või müüa 2toali-
ne kõigi mugavustega korter 
Kundas muu kinnisvara vastu. 
www.kv.ee/2890337. Tel 5550 0588

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. 
I korrus, 40 + 20 m2. Värskelt 
renoveeritud, konditsioneer. Tel 
5648 6638

Rendile
anda

töökoja
ruumid

50m2 ja 100m2

külmladu 300m2

Tel: 5130 383Tel: 5130 383

• Soovin üürida 1- või 2toalise 
korteri pikemaks ajaks. Tel 522 
5337

• Pere soovib üürida maja Rak-
veres, hilisema ostusooviga. Tel 
5308 1705

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

•Üürile anda 1toaline  puu-
küttega korter (38 m2) Rak-
v e r e s ,  I  k o r r u s  P i k k  3 7 .
Üür 190 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Anda üürile 1toaline mugavuste-
ga korter Rakveres, Nortsu tee 4A 
majas. Tel 501 0385

• Üürile anda 1toaline korter 
Rakveres, pliidi ja soojamüüriga, 
vesi korteris sees, kanalisatsioon 
puudub, 18 m2, wc koridoris, hind 
50 €. Tel 5678 2859

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

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

• Üürile anda 1toaline korter Tapa 
kesklinnas, II korrus. Üür 200 € 
kuus. Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Rakvere kesklinnas anda 
ainult kommunaalkulude eest 
2toaline puuküttega korter 
inimesele, kes hooldab suurt 
koera. Tel 528 5416

• Anda üürile 2toaline väga heas 
korras korter Haljalas. Hea asu-
koht ja mõistlikud kulud, ahjuküte. 
Helista kindlasti! Tel 5667 0958

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

• Anda üürile Ubjas 3toaline 
elektriküttega korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Loksal 3toaline 
korter kombineeritud küttega, 
möbleeritud. Tel 5624 4605

• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, rolleri-
le, mootorratastele, ATV-le ja 
igale poole mujale. Rägavere 
tee 38, Agroparts OÜ. Tel 3258 
970, 5260 545

• 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 Audi A6, 1999. a, nahksisu, 
palju lisasid, 1600 €. Tel 520 4322

• Müüa Audi 80, 1988. a, 1.9, 83kW. 
Tel 5342 5932

• Müüa Ford Focus, 2000. a, 209 
000 km, 1.6, 74kW, automaat, 
punane, TÜ 05/2018, kindlustus, 
800 €. Tel 5196 1234

• Müüa Ford Galaxy, 1998. a, 2.0, 
85kW. Tel 5342 5932 

• Müüa Honda Accord 2.0, 2000. 
a, manuaal, bensiin, üv 06/18, auto 
korras, hind 600 €. Tel 5196 1234

• Müüa Mini One, 2003. a, 1.6, 
66kW. Tel 5342 5932

• Müüa Opel Astra 2000. a, 1.7, dii-
sel, 50kW, manuaal, 220 000 õige 
läbisõit, TÜ 07/18, naastrehvid. 
Autol kokku kaks omanikku, ava-
riivaba, 4 ust, 5 käiku, kärukonks, 
kliima jne. Pommikindel igiliikur. 
Hind 1000 €. Tel 502 5069

• 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 valuveljed ja 
palju muid lisasid, sõiduk on heas 
korras, kehtiv ülevaatus 2018, öko-
noomne, soodsalt! Tel 5903 7780

• Müüa Opel Vectra  CD 1.8i 
05/2000. a, 85kW, punane, laug-
pära, konditsioneer, kesklukk 
puldist, 2x el.aknad, veokonks, 
korralik, läbinud tehnilise ülevaa-
tuse 05/2018, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa heas korras Toyota Aven-
sis, diisel, 2001. a, kehtiv aastane 
ülevaatus ja kindlustus, hind 1150 
€. Tel 501 2306

• 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, talvereh-
videl, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa Volkswagen Golf 1.9 D, 
1998. a, vähest remonti vajav, sõi-
tev. Tel 5558 5956

• Müüa Volkswagen Golf 4 Va-
riant Atlantic 1.9TDI 07/2006. a, 
74kW, turbodiisel, sinakashall 
metallik, universaal, kliima, püsi-
kiirusehoidja, kesklukk puldist, 4 x 
el.aknad, veokonks, valuvelgedel 
ja talverehvidel, roosteta, mõlki-
deta, läbinud tehnilise ülevaatuse 
07/2018, superökonoomne, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Transporter 
1993. a, 1.9TD, 55kW, 8 kohta. Tel 
5661 5869

• Müüa Volvo V40 1.9 TDI, 85kW, 
toodud Hollandist, heas korras. 
Tel 5871 4061

• Müüa Volvo V70 2.4D, 2005. a, 
toodud Hollandist, heas korras. 
Tel 5871 4061

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 
1.4TDI 01/2005. a, 55kW, turbo-
diisel, hõbedane, universaalkere, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, tume salong, pl.soo-
jendus, kehtiv ülevaatus 01/2018, 
korralik nii seest, kui väljast, su-
perökonoomne, kõigest 4l/100km 
kohta! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Fabia 1.4, 74kW, 
2003. a, bensiin, heas korras, ÜV 
06/2018, rooste puudub. Tel 517 
4193

• Müüa Škoda Octavia, 1999. a, 1,6, 
55kW. Tel 5342 5932

• Müüa odavalt uusi ja kasu-
tatud rehve 13, 14, 15 tolli. Tel 
529 1004

• Müüa väga korralikke 13, 14, 
15-tolliseid nael –ja lamellrehve 
(muster 8-10 mm). Tel 501 2306

• Müüa talverehvid 205/55/16, 
kasutatud mustri sügavus 6-7 mm. 
Tel 513 6690

• Müüa naelrehvid 4 tk plekkvel-
gedega, korralikud, 175/70 R13 
4x100. Tel 5667 8638

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. Kiire 
tarne. Tel 526 0545

• 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 vana Jawa ja selle osasid. 
Tel 5558 5956

• Ostan autoromusid. Tel 5558 
5956

• Ostan auto, margi eelistust pole, 
võib pakkuda kõiki marke. Ei pea 
olema ülevaatust. Hind 100 -1300 
€. Tel 5809 6086

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

• Ostan mootorratta K750, võib 
pakkuda kompleksset mootorra-
tast kui ka seisma jäänud varuosi. 
Tel 511 2551

• Ostan teie seisma jäänud või 
sõitva auto! Võib pakkuda igas 
seisukorras autosid. Tel 5463 2953
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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 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

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima kvaliteedi 
ja hinnasuhtega. Tel 508 6455

• Settekaevude tühjendamine 
7-kuupmeetrise mahutiga Vinni 
vallas ja lähiümbruses. Võimalik 
sõlmida perioodilisi teenuse osu-
tamise lepinguid. Hind kokkulep-
pel. Tel 513 7633

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

• Puksiir-ja veoteenus. Tel 5558 
5956

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

• Veo- ja tõsteteenus. Rak-
so Transport OÜ. 5667 5947. 
www.rakso.ee

• Veo-ja kolimisteenus. Tel 506 
1547

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

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

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

• 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 iga ilmaga, igale poole. 
Tel 502 3789

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

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).

Platside ehitus
Mulla müük

Haljastustööd
Info 5549 113

Veo- ja tõsteteenused
Multilift kastid 10-20 m3

Kallurveod

Tõstetööd (haarats, konks, 

haaratskopad, kraana 7m)

Kaevetööd 8-tonnise kopaga

CONTARO OÜ 
www.contaro.ee
info@contaro.ee

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

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

• Lammutustöö. Transporttee-
nus. Tel 56856320

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Pisiremont ja muud tööd, tulen 
appi nii nõu kui jõuga. Tel 5656 
3069

• Ettevõte teostab ehitustöid 
ideest võtmed kätte meetodil. 
Tel 5662 6483

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

• Plaatimised, pahteldus, tapee-
timine, soojustus ja parketi pai-
galdus. Korterid, saunad, majad. 
Tel 504 5560

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

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

• Ehitus- ja remonditööd, toru- ja 
san.tehnilised tööd, siseviimist-
lustööd, plaatimine, tapeetimine, 
värvimine, parketipaigaldus. Tel 
518 7979

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

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja re-
mont. Tel 5890 2983

• Pehme mööbli remont, rii-
de valik, veovõimalus. Tel 32 
27822, 506 1547

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

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

• Toru-ja san.tehnilised tööd. Tel 
5332 4749

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

• Teostan liivapritsitöid: veljed, 
palk, metall. Tel 5636 1802

• 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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd www.tulekolle.ee. 
Tel 5551 9113

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

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

 

 Katusetööd (plekk, eterniit ja kivi) 
 Lamekatuste ehitus ja remont SBS ja PVC 
materjalidega 
 Vihmaveesüsteemid 
 Turvatooted katustele (käigu sillad, 
lumetõkked, redelid jne) 
 Terviklahendused 

Omame kogemust antud valdkonnas üle 10 aasta. 

Kontaktid: 513 4182 ja 5354 4606 

                    Tekoflex1@gmail.com 

Leia meid ka Facebookist: 
www.facebook.com/tekoflex 
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 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

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

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

sül

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

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

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

Betoonpõrandate 
planetaarne 

lihvimine. 
Betoonpõrandate 
hooldus ja remont 

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

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E,K,R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

• 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

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

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

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
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

• Felix Bänd, parim ja soodne. Tel 
5559 3419

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

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

• Linna parim 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

• Viljapuude –ja hekkide hool-
duslõikus. Tel 514 3787

• Jõuluvana unustas vitsakimbu 
maha, kingikoti aga peitis tulles 
selja taha. Kui sinagi tahad, 
et jõuludel tuleks jõulutaat 
sinu koju ja muudaks teie pere 
jõulud meeldivaks, siis see on 
just sinule. Pakume jõuluvana 
teenust. Broneeri juba varakult. 
Tel 5627 0848

• Kutsu Jõuluvana külla. Tel 
553 5885

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

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. 
Aastaaruanded soodsalt. Tel 5568 
6385

• Anderi Äris Rakveres Pikk tänav 
6 müüme vana mööblit, valgus-
teid, kupleid vanadele lampidele, 
portselani, maale, vinüülplaate ja 
palju muud. www.facebook.com/
anderipood. Tel 5664 4436
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KODU

OST

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%

TALVINE 
TÜHJENDUSMÜÜK

*Laste ATV, krossikad, 
kiiver (55 €) 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

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

• Müüa “32” 80cm diagonaaliga 
LCD televiisor Samsung Pre-
mium mudel, lumivalget värvi, 
alusega, Full HD, paberid ja pult 
kaasa. Hind 129 €. Tel 5196 1234

• Müüa kaks mugavat tugitooli. 
Beežist riidest kate ja puitdekoori-
ga käetoe otsad, hind 40 €, helista. 
Tel 5667 0958

• Odavalt müüa diivanid 2 + 3 
ja kolme poolega lükandustega 
riidekapp Rakveres. Tel 5604 6229

• Müüa kokkupandav/lahtikäiv 
söögilaud. Hind 39 €. Tel 5196 
1234

• Müüa heas korras klaver Riga. 
Tel 511 0478

• Müüa uus vann Kaldewei Eu-
rowa 150x70x41. Vann metallist, 
valge ja ilma jalgadeta. Vanni üle-
mises servas emailil täpid, mida 
saab üle värvida. Hind 45 €. Tel 
5622 8964

• Jõulukuu erihinnaga tuge-
vad kaarkasvuhooned 3x4 
m, 3x6 m, 3x8 m. Transpordi 
võimalus, kiire tarne. Info ja 
tellimine tel 5673 0411

• Müüa: lasteraamatuid, tehnilist 
kirjandust ja videokassette. Tel 
516 4845

• Müüa: konservikarbi sulgur, 
autoklaav ja 500 konservikarpi. 
Tel 5646 0712

• Müüa soomepappi 30 lehte, 
110x214. Tel 5559 8720

• Müüa jõulukuuski Rakveres. Tel 
5349 9628

• Müüa kaseluud ja luuavarred, 
kohale toomisega 0,75 €/tk. Tel 
5357 6378

• Pisikese raha eest müüa: 3 suurt 
toalille, naiste riideid, ehteid ja 
seda kõike Rakveres, küsi lisa. Tel 
5604 6229

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

• 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 majapidamise likvideeri-
misel raamatust mööblini. Paku 
julgesti! Tel 5825 7222

• 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 väga hea hinnaga üm-
marguste või ovaalsete kividega 
merevaigust kaelakee. Eriti hea 
hind kollase- pruunikirju kee 
eest. Enne müümist küsige minu 
hinnapakkumist! Tel 5871 0351

• Ostan: juustu, keeksi, kurgi, to-
mati, kala jne piltidega vaagnaid, 
maksan kuni 100 €. Vanu must- 
valgeid postkaarte, fotosid, mün-
te, paberraha, märke, medaleid, 
nahkköites raamatuid ja Saksa 
sõjaväe kiivri. Lisaks võib pakku-
da nõukaaegseid õhumullidega 
lillevaase. Tel 5590 6683

LISAINFO KODULEHEL:
www.technoland.ee

tel 5345 7458

€

 

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

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

• Müüa kuivi pakitud kütte- klotse 
ja kaminapuid, pelleteid ning 
puidu- ja turbabriketti alusel. 
Vedu tasuta. Tel 433 3130, 523 8503

• 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

• 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

KÜTTEPUUD

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

• 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

• Ostan 3m sangleppa. Tel 5192 
4320 METS

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

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

• 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

• Müüa fassaadi-ja sokliplaadid, 
kivipuruga kaetud EPS sok-
liplaadid. Lääne–Virumaa, Rak-
vere. Tel 511 0286

EHITUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

• Raietööd, metsa väljavedu trak-
toriga. Tel 520 9687

• Firma pakub võsalõikusteenust: 
liinide alused, valgustusraie, noo-
rendike hooldus, kraavi ääred. 
Teostame töid Lääne-Virumaal ja 
kokkuleppel ka mujal. Kontakt: est 
5384 8632; est, rus 5639 9227

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
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• Mesi otse omanikult! Toidu-
plast ämber 1 kg/7 €, klaaspurk 
900 gr/6,5 €. Jõulupakki klamb-
riga klaaspurk (pildil) 1 kg/9 €, 
õietolm 200 gr/7 €. Koduleht 
www.meemeistrimesi.ee. Rak-
vere piires kohale toomine 
tasuta. Tel 5396 7664

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

• Müüa toidukartulit „Laura“, 
asume 3 km Rakverest. Tel 5334 
5348

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Kuuluta 
online’s!
Kuulutuse tekst on 
võimalik sisestada 

ka veebi-
keskkonnas.

Kuulutus ilmub nii 
interne  s kui ka 

paberlehes. 

kuulutused.ku
ulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

VANAVARA

LOOMAD

TEATED

TUTVUS

MUU

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa saksa lambakoera 
kutsikad. Tel 5692 15399, 5866 
3155

• Müüa noored kitsed, lambad ja 
talle liha. Tel 514 3787

• Võtan hoida Teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Vinnist leitud sõbralik ema-
ne kass otsib omanikku, kiip 
puudub. Tel 5362 4143 

• Müüa Kungla talu kartulit „Lau-
ra“ ja „Gala“ Sõmeru vallas. Suu-
rema kogusega kojuvedu. Tel 514 
1338

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

• Müüa traktor T-16, kabiinikasti 
ja roolivõimuga. Tel 5558 5956

• 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

• Soodsalt müüa nõukaaegseid 
toidunõusid. Tel 5566 9310

• TULGE KÕIK juuksurisse, tel 
5620 3174 ja 5681 6206, maniküü-
ri, tel 5633 9634, massööri juurde, 
tel 5567 3125. Rakveres, Laada 14

• Lao tühjendusmüük! II sor-
di materjal al. 140 €/tm + km 
(terrassilaud, voodrilaud, tuu-
lekasti laud jne.). Küttegraanul 
Premium 6 mm 144 € alus + km, 
960 kg. Kütteklotsid 30 L kott 1 
€ km-ga.  Saemat. 22x100 140 
€/tm + km. Saadaval teisi rist-
lõikeid erinevate hindadega. 
Ida-Virumaa, Sepa 18a, Sonda. 
Tel 5306 7722

• XXXL Great People – see on 
sobivad rõivad täidlastele naistele 
ja meestele, kelle rõivanumber 
on suurem kui tavapäraselt rõi-
vakauplustes pakutav. Esindatud 
lai valik moodsaid riideid igale 
maitsele ja igaks aastaajaks ja ots-
tarbeks. www.xxxl.ee - see tähen-
dab mugavaid rõivaid, mis loodud 
just täidlastele. Olete teretulnud! 
www.xxxl.ee TASUTA TARNE!!!

• A.P. Venekeele kursused alusta-
vad taas jaanuarist uute rühmade 
komplekteerimisega. Kui sa oled 
huvitatud oma keeleoskuse pa-
randamisest või soovid alustada 
õppimist nullist, siis vaata veebi-
lehte www.apkeelekursus.eu ja re-
gistreeru. Samuti pakun õpilastele 
venekeele abitunde. Tel 5344 4542

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus 20 tundi algajatele ja taas 
alustajatele Tsentrumis Koidula 
1 alates T 19.12 kell 18 - 19.30, 
hind sisaldab õppematerjale. Tel 
5566 1419

• Tööstuskaupade kaupluses Rak-
vere, Jakobsoni 11, LÕPUMÜÜK, 
kogu kaup poole hinnaga. Sood-
salt saadaval ka kaupluse sisustus. 
Tel 510 0269

• Huljal Männiäris jõulueelne 
suurmüük 15. ja 16. detsembril 
vanavarast mööblini, samas ost/
müük/vahetus, hinnad soodsad! 
Tel 553 0783

• Hea Rakvere Päts kohviku 
pere! Olete parimad valmistajad 
ja teenindajad, teid tänavad 10. 
detsembri sünnipäevalised. Häid 
jõule!

• Pensionär Rakverest otsib endale 
perenaist vanuses 50 a, kes oleks 
üksik, materiaalselt kindlustatud, 
mittesuitsetaja, pikemat kasvu 
172 cm, sale, soovitatavalt omab 
sõiduautot. Tel 554 6490

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Družba, kreissaag, keevi-
tustrafo, 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. 

• Vajatakse 8. klassi õpilasele kee-
mias kord nädalas abiõpetajat 
Rakveres. Tel 5556 9683

• Annan järeleaitamistunde ma-
temaatikas. Tel 5565 2707

Mis tulema peab - see tuleb, 
kellel saab otsa aeg - see läheb. 

Minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevase tähe. 

Avaldame sügavat kaastunnet 
perekond Kosele kalli  

MAARJO KOSE 

surma puhul.

Meriliis, Kristjan, Signe, Gunnar

Südamlik kaastunne Margele ja 
Madisele kalli venna, 

MAARJO KOSE 

surma puhul.

Töökaaslased kondiitritsehhist

Siiras kaastunne Mart ja 
Merike Nõmmetsale

laste ja lastelastega ema, ämma, 
vanaema ja vanavanaema

HELGI

kaotuse puhul.

Elvi ja Lehte

Miski valu ei leevenda, 
keegi ema ei asenda...

Avaldame kaastunnet omastele 
TARMO RANDROO

kaotuse puhul. 

Adoffi   tn 12 IV 
trepikoja naabrid

Teatame sügava kurbusega, 
et on lahkunud 

kallis elukaaslane, 
armas isa ja vanaisa

TARMO RANDROO 
25.03.1961-10.12.2017 

Hüvastijätt laupäeval 16.12.2017 kell 14.00 
Rakvere Tavandimajas (J.Kunderi 6A)

Maga vaikselt, puhka rahus – südamed on Sinuga … 
Mälestuste päiksekullas jääd sa ikka meiega... 
Valus on mõelda, et Sind enam ei ole...
Jääme sind alati igatsema...

Elektrilevi hangib 
45 miljoni euro eest 
võrgutöid ja -materjale

Elektrilevi avaldas mõni 
aeg tagasi rahvusvahelise 
riigihanke, mille eesmär-
giks on kuni 2022. aasta 
suveni elektritööde raam-
lepingu partnerite leidmi-
ne kuues Eesti piirkonnas. 
Koos kasutatavate ma-
terjalidega eeldatavalt 45 
miljoni euro suuruse mak-
sumusega hange on era-
kordne, sest kunagi varem 
pole Elektrilevi antud piir-
kondades nii palju erinevat 
liiki töid ühe raamlepingu 
alla koondanud.
Käimasoleva hankega soo-
vib Elektrilevi elektritööde 
teostamise partnerid leida 
Ida- ja Lääne-Virumaal, 
Järvamaal, Raplamaal, 
Hiiumaal ja Saaremaal 
ning Harjumaa idaosas. 
Partnerid hakkavad nime-
tatud piirkondades likvi-
deerima elektrivõrgu rik-
keid, läbi viima plaanilisi 
liinihoolduse ning elektri-
võrgu remondi- ja ehitus-
töid.
„Peamine põhjus, miks 
Elektrilevi erinevat liiki 
tööd ühte hankesse koon-
dab, on võrgurikete vähe-
nemine,“ ütles Elektrilevi 
ehitusosakonna juht Kristo 
Külljastinen. „See võimal-
dab meil tegutseda ku-
luefektiivsemalt ja hankida 
erinevad tööd ühelt elekt-
ritööde partnerilt, kellele 
me muuhulgas anname 
suurema vastutuse rikete 
kõrvaldamisel“.
Rikked Elektrilevi võrgus 
on tänavusel aastal üle 
Eesti võrreldes nelja aasta 
taguse ajaga vähenenud 
ligikaudu kaks korda. Kui 
2013. aastal registreeris 
Elektrilevi oma võrgus kok-
ku 23 300 riket, siis 2017. 
aastal on rikkeid registree-
ritud oktoobri lõpu seisuga 
10 600.
Külljastinen lisas, et tule-
nevalt vastutuse ja tööde 
ampluaa suurenemisest on 
seekordses lepingus keh-
testatud rangemad nõuded 
tööde kvaliteedile, rikete 
likvideerimise kiirusele ja 
tööde tähtaegsusele.
Hankele pakkumise esita-
mise tähtaeg on 2018. aas-
ta jaanuaris. Uute lepingu-
te alusel hakatakse Elekt-
rilevile võrgutöid tegema 
alates 2018. aasta aprillist. 
Lepingu kehtivus on 4 aas-
tat ja 3 kuud.

Kuulutaja

MÕNE REAGA

Foto: Elektrilevi
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ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 14. dets 2017
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕR-
GEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Petersell kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40

Hapukapsas kg 1,50

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Punapeet kg 0,80

Küüslauk kg 8,00 10,00

Kõrvits kg 1,00

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00 1,50

Kuivatatud õunad kg 8,00

Metspähklid kg 4,50

Kreeka pähklid kg 4,50 5,00

Maapähklid kg 4,50

Seemned lindudele 
5kg

kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, L kella 
10st

liiter 0,67

Turul veel müügil:
* käsitöö - soojad kududmid, kalmuseaded

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* igal laupäeval saunavihad

AVATUD KÖÖGIVILJA KIOSKID!

HINNAD RAKVERE TURUL

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

Kujundus/küljendus
Renee Koit
Marimai Kesküla

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Eesti noorte jaoks on in-
ternet ning sellega kaasne-
vad võimalused võrreldavad 
inimõigusega, ilma mille-
ta oma elu ette ei kujutaks. 
Oleme harjunud kasutama 
sotsiaalmeediat sõprade ja 
perega suhtlemiseks, igapäe-
vatoimetuste ning eelkõige 
oma saavutuste jagamiseks. 
See on hea võti ka ümberringi 
toimuvaga kursisolemiseks. 
Sotsiaalmeediast aru saami-
ne on aga midagi muud, sest 
piire ületavad postitused, 
kommentaarid või like’id või-
vad panna meid tundma, et 
varem tajutud inimõigus hak-
kab meid hoopis vastassuu-
naliselt mõjutama.

Minu lugu on lihtne, kuid 
tõsine. Põhikooli lõpuklassis 
sattusin internetikiusamise 
ohvriks. Minu toonased sõb-
rad otsustasid nalja tegemi-
seks luua mulle Facebooki li-
bakonto. Minule päriselt kuu-
luvalt kontolt oli võetud pilt ja 
seda inetumaks moonutatud. 
Mind kirjeldava teksti sõna-
kasutus oli vulgaarne ja häi-
riv. Mis kõige kurvem, loodud 
libaprofiili vaadates oli selgelt 
aru saada, mis inimesega on 
tegemist.

Nägin seda kontot vahe-
tult enne koolivaheaega. See 
tegi haiget ja ma ei mõistnud, 
miks peaks keegi midagi sel-
list üldse tegema. Samuti olid 
mõned minu klassikaaslased 
saanud antud kontoga sõb-
raks. Mõni isegi postitas sinna 
kommentaare nagu „Kas teie 
tegite seda?” või “Naljakas”. 
Kusjuures „teie” oli asenda-
tud konkreetsete klassikaas-
laste nimedega. Ma ei teinud 
tol hetkel sellest kontost palju 
välja. Ei tahtnud, et see minu 
silme ees virvendaks. Ma ei 
osanud ka kellegi poole pöör-
duda. Proovisin keskenduda 
muudele asjadele.

Pärast koolivaheaega kut-
susid klassijuhataja ja sot-

Lugeja küsib: Olen ettevõttes töötanud kolm aastat. Siia-
maani on töösuhe sujunud probleemideta. Paar kuud tagasi 
palusin tööandjal oma palka tõsta. Tööandja keeldus ning 
meil tekkis väike sõnavahetus. Peale läbirääkimiste luhtu-
mist sain tööandjalt kirjaliku hoiatuse, et ma ei ole töökohus-
tusi täitnud piisavalt hoolsalt. Suuliselt anti mulle teada, et 
minu töösuhet soovitakse üles öelda. Ma leian, et olen oma 
tööülesandeid täitnud sama suure hoolega nagu varasemalt 
ning ei ole töökohustusi rikkunud. Mida peaksin selles olu-
korras tegema? Kas ma saan vaidlustada tööandja hoiatust?

Vastab Kaire Saarep, Tööinspektsiooni nõustamisjurist.
Hoiatamine on tähelepanu juhtimine rikkumisele. Tihti 

näevad töötaja ja tööandja olukorda erinevalt. Olukorras, kus 
tööandja leiab, et tegemist on rikkumisega, võib töötaja lei-
da vastupidist. Tegemist võib olla nii erinevate arusaamade-
ga kui ka sellega, et pooled omavad erinevat informatsiooni. 
Näiteks võib tööandja seisukohalt olla tegemist rikkumisega, 
kuid töötajal jäi mõni tööülesanne täitmata täiesti inimlikel 
põhjustel (näiteks teine töökaaslane lahkus töölt varem ning 
tal tuli täita ülesandeid, mida ta üldjuhul täitma ei peaks).

Hoiatust vaidlustada ei saa. Kui tegemist on hoiatusega, 
millega töötaja ei saa nõustuda, näiteks rikkumist pole toi-
munud, rikkumine toimus teisel kujul, kui tööandja seda 
näeb või rikkumine küll toimus, kuid see oli vältimatu mõne 
hädaolukorra tõttu, siis igal juhul tasub töötajal kirjutada 

omapoolne seletuskiri. Seletuskiri on vastuskiri hoiatusele 
ning selles on võimalik põhjendada töötaja nägemust nime-
tatud olukorrale. Võimalusel võib lisada ka tõendeid. Lisaks 
tasub pöörduda tööandja poole kirjalikult ja paluda tõendeid 
või selgitusi (väidetava) rikkumise kohta. Igasugune kirjava-
hetus jääb hilisemate vaidluste korral tõendiks.

Kui tööandja leiab, et töötaja rikkumine/rikkumised ei 
võimalda töösuhet jätkata ning ta ütleb töösuhte erakorrali-
selt üles, siis võib töötaja ülesütlemise töövaidluskomisjonis 
või kohtus vaidlustada ja nõuda hüvitist tühise ülesütlemi-
se eest. Vaidluses peavad pooled oma seisukohti tõendama, 
mistõttu tulevad kõik eelnevad kirjalikud pöördumised tõen-
ditena kõne alla. Tööandja hoiatused ja töötaja vastuskirjad/
selgitused/pöördumised on samasuguse kaaluga. Töövaid-
luskomisjon või kohus võtab arvesse nii töötaja kui tööandja 
kirjalikud tõendid ja ütlused istungil ning saab anda hinnan-
gu, kas ülesütlemine on olnud seadusega kooskõlas.

Seega kokkuvõttes võib öelda, et kuigi Eestis kehtivad õi-
gusaktid ei reguleeri hoiatamiste korda (näiteks ei ole regu-
leeritud mitu korda tuleks töötajat enne töösuhte ülesütle-
mist hoiatada ning kas seda tuleks teha suuliselt või kirjali-
kult), siis tasuks töötajal ja tööandjal püüda erimeelsused 
lahendada omavahel. Selle ebaõnnestumisel võib vaidluse 
lahendada töövaidluskomisjon või kohus, kuid tõendite ole-
masolu ja töötaja ning tööandja püüdlused olukorda lahen-
dada peaksid olema kirjalikult dokumenteeritud.

JURIST ANNAB NÕU

Millest algab suurim julgus?

siaaltöötaja mind aga enda 
juurde jutule. Info juhtunust 
oli ka nendeni jõudnud. Lõ-
puks pärast emaga rääkimist 
otsustasime sel teemal polit-
seile avalduse teha. Alles siis 
mõistsin, kui tõsine asi on 
libakonto loomine. Kuna an-
tud kontol oli piisavalt minu 
isiklikke andmeid, võis seda 
käsitleda identiteedi vargu-
sena.

Kaks aastat pärast juhtunut 
saavutasime lepitaja vahen-
dusel endiste klassikaaslas-
tega kokkuleppe, mille tule-
musel tuli neil teha kiusamis-
vastane video ning osaleda 
Teeme Ära talgutel. Lõpuks 
sai selles mõttes küll õiglus 
võidule, kuid kogu see aeg oli 
minu jaoks kole ja emotsio-
naalselt kurnav. Terve klass 
sai juhtumist teada ning an-
tud konto loojad ähvardasid 
mind koguni sellega, et tee-
vad ka minu kohta politseisse 
avalduse. Tuli ette päevi, kui 

ma kooli minna ei tahtnudki. 
Aga kas need emotsionaalsed 
haavad kunagi ka paranevad, 
jääb juba igaühe enda mõel-
da.

Fakt on see, et juhtum, mis 
oli algatatud naljaga, ei lõp-
penud naeruga. Loost on 
õppida kõigil, ka minul, sest 
kõik, mis ma postitan sot-
siaalmeediasse, jääb igave-
seks alles. Mitmeid aastaid 
hiljem olen püüdnud ka ise 
sotsiaalmeedias tähelepane-
likumalt toimetada ja panna 
kiusajaid mõistma, et iga teo 
tagajärjel kannatab üks reaal-
ne inimene. Enda kurvastu-
seks pean tõdema, et küber-
kiusamine on võtnud väga 
erinevaid vorme ning terrori-
seerib jätkuvalt noorte elusid. 
Nagu kinnitavad ka uurin-
gud, on täna juba iga neljas 
Eesti õpilane kogenud küber-
kiusamist. Ja see ei ole kau-
geltki enam üksikute koolide 
või suurlinnade probleem. 

Kiusamine mõjutab kõiki – 
nii koolinoori, õpetajaid kui 
ka lapsevanemaid.

Nagu sügisel alanud sot-
siaalkampaania viitab, on 
tõesti suurim julgus kiusu-
ohvrite eest välja astumine. 
Kiusamine ei ole „okei“ ega 
hakka seda ka kunagi olema. 
Kui minu loo taustal juba ka 
üks inimene järgmist nega-
tiivse mõjuga postitust või 
kommentaari kirjutades en-
dalt küsib, kas ta ise tahaks, 
et keegi temale nii teeks, siis 
oleme juba väikese sammu 
edasi astunud.

Eleri Pilliroog
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KUHU MINNA
RAKVERE KULTUURISÜNDMUSED
13. november - 13. jaanuar näitus „Eesti Näitlejate Liit 100. Näitleja portree“ Teatrikinos
4. - 28. detsember näitus „Pühakiri – käsikirjast emakeelse Piiblini“ Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus
2. detsember - 14. jaanuar Kaarina Alsta näitus „Naabrid“/„Naapurit“ Rakvere Galeriis, 
näitus kuulub Soome 100 ametlikku programmi
7. detsember - 30. detsember Athena kunstikooli õpilastööde näitus Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus
14. detsember kell 19 jõulukontsert Pätsi Pitsakohvikus., esineb Rakvere Segakoor
16. detsember kell 17 Ott Leplandi ja Inese jõulukontsert Rakvere Kolmainu kirikus
16. detsember kell 19 Rahvamaja jõuluball „100 aastat tagasi“ Rakvere Rahvamajas
16. detsember kell 22 Jazzukohvik: Ingrid Hagel Kvartett, Teatrikohvikus
16. detsember kell 22 ansambel Vennaskond Berliini Trahteris
17. detsember kell 18 jõulukontsert „Jäälille mäng“ Rakvere Kolmainu kirikus. Esinevad 
Kammerkoori Solare ja kooristuudio So-La-Re. Dirigendid on Elo Üleoja, Ly Hiire ja Keio 
Soomelt.
21. detsember kell 18 Jaan Sööt Margeri Majas, Pikk tn 26
21. detsember kell 19 Elina Borni ja Stig Rästa jõulukontsert Rakvere Kolmainu kirikus
22. detsember kell 19 Lenna ja Juss Haasma jõulukontsert Rakvere Kolmainu kirikus
22. detsember kell 20 jõulukabaree Buena Vista Sofa Clubis. 
23. detsember kell 18 kontsert „Jõululugu“ Rakvere Kolmainu kirikus. Esinevad Virumaa 
Meeskoor, Virumaa Poistekoor, Virumaa Noorte Meeskoor ja solistid.
28. detsember kell 19 Ivo Linna ja Birgiti kontsertsari „Kingitus“ Rakvere Teatris
28. detsember kell 19 Rolf Roosalu kontserttuur „Taaskohtumine Jõuluootuses“ Rakvere 
Kolmainu kirikus. Erikülalisena esineb Saara Kadak.
29. detsember kell 18 Virumaa Kammerorkestri ja Solare aastalõpukontsert Rakvere Güm-
naasiumi saalis

RAKVERE TEATER
15.12, 16.12, 18.12, 19.12, 20.12, 21.12 kl 15 Timbu-Limbu ja lumemöldrid s.maja 
(lav. Urmas Lennuk)
15.12, 16.12, 18.12, 19.12, 20.12, 21.12 kl 11 Timbu-Limbu ja lumemöldrid s.maja 
(lav. Urmas Lennuk)
15.12, 16.12, 18.12, 19.12, 20.12, 21.12 kl 21  Tagassi inglite juure Rakvere Rahvapark 
(lav. Tiina Mälberg)
15.12, 16.12, 18.12, 19.12, 20.12, 21.12, 22.12 kl 18 Tagassi inglite juure Rakvere Rahvapark (lav. 
Tiina Mälberg)
 
O KÕRTS
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
16. detsember 90ndate popbänd Hovery Covery, DJ Ailan Kytt, pilet 5 eurot
23. detsember Retro Jämm VDJ Martineero, pilet 2 eurot

22. detsembrini kohtuvad 
loetud korrad Rakvere iidses 
mõisapargis virukeelne luule 
ja valgusinstallatsioonid. Tal-
velavastuse „Tagassi inglite 
juure“ esietendus toimus sel 
kolmapäeval.

Tiina Mälbergi lavastatud 
„Tagassi inglite juure“ põhi-
neb viru kunstniku Kristen 
Suokassi samanimelisel luule-
kogul, mis nägi ilmavalgust 
2014. aastal. Publik viiakse 
rännakule, mida saadavad 
kõrvaklappidest häältega Ül-
lar Saaremäe ja Tiina Mäl-
berg. Käiakse ringi tuttavates 
paikades, et näha värske pil-
guga seda, millele alati tähele-
panu ei oska pöörata.

„Tagassi inglite juure“ on 
Mälbergi kolmas luulelavas-
tus. Lavastusprotsess kestis 
pea kaks aastat, kuid põhi- 
ideed on alati jäänud samaks. 
Üks neist on viia inimesed 
loodusesse jalutama ning tei-
seks põhikomponendiks peab 
Mälberg inimeste soovi en-
nast eraldada ümbritsevast.

„Sõites maailmas ringi ja 
vaadates enda ümber ma 
näen, et inimestel on tihti 
kõrvaklapid peas – kas koera-
ga jalutades, joostes, metroo-
ga sõites. Kaasa arvatud mina 
ise, kui istun järjekordselt 
bussi, et sõita järgmisele väl-
jasõiduetendusele. Enamasti 
tehakse seda selleks, et ennast 
välja lülitada. Eraldada end 

Esietendus talvine vabaõhulavastus

sellest, mis meid ümbritseb, 
keskenduda iseendasse ja lei-
da see rahulik vaikne tsoon. 
Lasta viia ennast kuhugi kau-
nisse kohta. Ilmselt inimesed 
kuulavad kaunist muusikat, 
huvitavat intervjuud, mingit 
harivat loengut vms,“ rääkis 
lavastaja.

„Mind kurvastab see, et se-
da tehes nad tihtipeale lõika-
vadki ennast ümbritsevast 
välja. Minu plaan lavastajana 
on need kaks komponenti 
kokku viia: viies inimesed 

Rakvere teatriparki jalutama, 
andes neile kõrvaklapid, on 
minu mõte selle eraldatuse 
kaudu aidata inimestel lülitu-
da sisse. Võib-olla seetõttu, et 
nende tavapärane kuulamise 
olukord on häiritud, on nad 
sunnitud veidi aktiivsemalt 
enda ümber ringi vaatama 
ning kõrvaklappidest kostuv 
virukeelne tekst võiks aidata 
vaadata iseenda sisse ja sel tal-
visel õhtul ka iseendast välja. 
Lühidalt, mulle tundub, et 
Suokassi luuletustes on sõ-

num, mida just täna on ini-
mestel vajalik kuulda.“

Pärast rännakut järgneb 
õdus olemine Rakvere Teatri 
väikeses saalis, kus külastajaid 
ootab Andrus Albrechti 
kontsert ja soe söök.

Etendustega samal ajal on 
avatud kahe klaasikunstniku, 
Eeva Käsperi ja Tiina Sarapu 
näitus „Läbipaistvas keeles“. 
Kaunis tule- ja jäämäng, mis 
võimaldab vaadata läbi kihti-
de ja pindade, märgata ole-
matut ja uskuda nähtamatus-

se. Peened ja kannatlikkust 
nõudvad vormimängud, mil-
lele valguse murdumine lisab 
mahtusid.

Lavastus on sündinud 
koostöös Raadioteatriga ning 
valgusinstallatsioonide val-
mimisele aitasid kaasa Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuri- 
akadeemia etenduskunstide 
osakonna valguskujundaja 
eriala tudengid.

Kuulutaja

Vasakult: Andrus Albrecht, Tii-
na Mälberg ja Kristen Suokass. 

Foto: Gabriela Liivamägi

Tapal saab kaeda 
isikunäitust

Tapa linnaraamatukogus 
on 29. detsembrini Iraani 
kunstnik Mohammad Bar-
rangi Fashtami omanäolises 
värvilises kivitrükis teostatud 
tööde näitus.

Mohammad Barrangi Fash-
tami on sündinud Iraanis 
Rashtis 12. mail 1988. Ta on 
omandanud bakalaureuse- 
kraadi graafikas ja illustreeri-
nud lasteraamatuid ning las-
teajakirja Soroush. Barrangi 
on teinud koostööd Iraani 
kirjastustega Shabaviz ja Se-
mat. Ta on osalenud arvuka-
tel grupinäitustel ja festivali-
del Iraanis, Araabia Ühend- 
emiraatides, Serbias, Türgis ja 
Ukrainas.

Barrangi pälvis 2009. aastal 
Belgradi rahvusvahelisel il-
lustratsioonibiennaalil „Gol-
den Pen” audiplomi Kambiz 
Kakavandi raamatu „Kass, kes 
tahtis olla tiiger” illustratsioo-
nide eest. 2017. aastal valiti 
Tragalys IV rahvusvahelisel 
festivalil tema „Unenäo“ il-
lustratsioonid 900 teose hul-
gast, 30 osalejariigist esimese 
auhinna vääriliseks.

Rahvusvaheline žürii hin-
das 2017. aasta novembris 
avatud Tallinna 5. illustrat-
sioonitriennaalil kümne 
võrdse diplomi saajate hulka 
ka Mohammad Barrangi 
Fashtami.

Kuulutaja

MÕNE REAGA
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Paarinädalase vahega jõuab 
Rakvere Teatrikinno juba 
teine uus film Kate Winsleti-
ga peaosas, seekord „Ilmara-
tas“. Filmi tegevus toimub 
50ndate New Yorki suvitus-
piirkonnas.

Kui viimati nägime näitle-
jannat elu eest lumes sumpa-
mas („Mägi meie vahel“), siis 
nüüd mängib Winslet oma 
neljakümnendale sünnipäe-
vale lähenevat Ginnyt, kel on 
läinud elus nii ja naa.

Kunagine üsnagi lootustan-
dev näitleja on maandunud 
ettekandjaks rannapiirkonna 
mereannirestoranis, saatjaks 
migreen, mure varateismelise 
poja püromaania pärast ja nii-
võrd-kuivõrd toimiv suhe 
elukaaslane Humptyga (Jim 
Belushi). Elukaaslased tööta-
vad Coney Islandi lõbustus-
pargis ja elavad sealsamas 
tsirkuseartistidele mõeldud 

korteris, mille vaade on es-
maklassiline.

Ginny leiab lohutust suve-
suhtest nägusa vetelpäästja 
Mickeyga (Justin Timberla-
ke) ja kohati näib, et naise elu 
on võtmas uut pööret (pildil). 
Kuid sündmused arenevad 
omatahtsi.

Filmi suureks plussiks on 
erinevate vaatekohtade roh-
kus, igal tegelasel on oma tõ-
de ja neile on lihtne kaasa ela-
da. See on nii tahumatu endi-
se alkohooliku Humptyga, 
näitekirjaniku karjäärist unis-
tava Mickeyga kui ka äsja la-
hutanud Humpty tütar Caro-
linaga (Juno Temple). Eriti 
huvitav tegelane on just Mic-
key, kes omab rohkelt empaa-
tiat ja näeb ilu selles, kui ini-
mestel on tulnud eluraskuste 
ületamiseks vaeva näha.

Loo jutustamisjärg on pide-
valt värske, suurepäraselt ja 

usutavalt on välja joonistatud 
tegelaste suhted ümbritseva 
maailmaga ja omavahel. Selle 
värskuse ja usutavuse võib 
kanda julgelt filmi režissöör 
Woody Alleni arvele, kes on, 
nagu tavaliselt, kirjutanud ise 
ka filmi stsenaariumi.

Žanriliselt võib filmi liigita-
da draamaks, millel esineb 
melodraama sugemeid – te-
gelaste emotsioone näidatak-
se suurelt, kajastatakse nende 
muutlikku õnne ja sageli on 
nad süüta süüdlased ja kanna-
tajad. Filmis leidub ka viiteid 
kreeka antiiktragöödiatele, 
millest Mickey huvitub ja li-
nateost võib nimetada teatri-
päraseks, kuna lugu on jutus-
tatud ilma suurejooneliste 
mastaapideta.

Tõnu Lilleorg

Muutlik õnn rannarajoonis

Foto: woodyallenpages.com
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www.facebook.com/EhituseABC

15.-17. detsember

Kõik
kaubad
*Kampaania tingimused: www.ehituseabc.ee -20%

*vä
he

m
al
t Nüüd ka 

e-poes!

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

Oma Põrsast leiad kõik vajaliku
jõululauale: maitsva seaprae,

süldi- ja pasteedimaterjali,
hõrgud Ühistu Eesti Lihatööstuse

singid, tangu- ja verivorstid.

Juveeliäris Candra
VALI OMA KINGITUS

ja maksa alles järgmine aasta!
www.candra.ee

www.candra.ee, Koidula 1, Rakvere,
Tsentrumi l korrus, E-R 9-18, L 9-15.
Tel+faks 322 3975, info@candra.ee

DETSEMBRIS AVATUD

LAUPÄEVITI 10-15.00 NING 18.12,

19.12, 21.12, 22.12. 15-18.00

RIIDED

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
kvaliteetsed Nordic seeria välisuksed

Värvimine,
peitsimine,
lakkimine

Jõulueelne hinnasadu
14.-16. dets

Osta kodust lahkumata
www.tervisepood.biore.ee

KÕIK

-17%

Ootame SIND E-R 10-18, L 10-14

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €

• • •
• •

• •

RULOOD RIBAKARDINAD LIUGUKSED
LAMELLKARDINAD

VOLDIKKARDINAD
KARDINAPUUD

MÖÖBLIFURNITUUR

Teraskatus OÜ
Jaama pst 6, Rakvere
Tel 5559 6270
     5565 3842

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

Ruukki katus - lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada!

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus

E. Vilde 6a

Juuksurisalong

P, E suletud
Info ja broneerimine

554 7151 Kati EP,  E s

· Keratiinihooldus
· Afropatsid
· Silmade/Kulmude värvimine
· Nina ja kõrvaaugud
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