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Eesti Ornitoloogiaühing on 
aasta lindu valinud alates 
aastast 1995. Ainult kahel 
korral on selle tiitli pälvinud 
merelind, luik 2007. aastal ja 
tuttpütt 2020. aastal.

Ülle Kask

Aasta linnu koordinaator Leho 
Luigujõe rääkis Vikerraadio saates 
„Ökoskoop“ (9.01.2023), miks sukel-
part aul, keda rahvasuus kutsutakse 
kõvakaelaks, tänavuse aasta linnuks 
valiti. Ornitoloogi sõnul on üks 
põhjus inimese üha suurenev press 
merele.

„Tavaliselt on nii, et kui vaada-
takse merele, nähakse tühja vete-
välja ja arvatakse, et seal on kõik 
asjad korras. Suhteliselt raske on 
näha aga muutusi merel ja mis seal 
tegelikult toimub. Palju lihtsam on 
muutusi näha maismaal, näiteks kui 
mets on maha võetud või uus istuta-
tud, kas on soid kuivendatud, tehtud 
turbaväli jne. Aga merel peale vete-
välja peaaegu kedagi näha pole, 
võibolla hakkab silma mõni üksik 
kajakas. Aul ongi niisugune lind, 
me nimetame neid liike indikaator-
liikideks, kelle kaudu saame vaadata 
merekeskkonna seisundit,“ rääkis ta.

Luigujõe nentis, et tänapäeval 
on auli arvukus väga drastiliselt 
langenud. Kui 20 aastat tagasi oli 
Läänemerel aule 4,6 miljonit, siis 
praegune arv on hinnanguliselt 1,6 
miljonit. Eestis võib talvituda um-
bes pool miljonit auli. 20 aastaga on 
auli arvukus langenud 60 protsenti. 
See on tõsine signaal, et midagi peab 
lahti olema. Eriti kui arvestada seda, 
et aul elab aastaringist kaheksa kuud 
Läänemerel. Kogu süüd ei saa ajada 
ka pesitsusaladel toimuva kaela, kui-
gi oma osa on ka sellel, sest näiteks 
Taimõri tundras on väga suured 
gaasimaardlad.

Põhjuseid, miks auli arvukus Lää-
nemerel väheneb, on Luigujõe sõnul 
mitmeid. Aul on avamere linnuliik, 

kes Lääne-Siberi ja Põhja-Euroopa 
populatsioonist talvitub ainult Lää-
nemerel. Teised veelinnud lähevad 
ka Põhjamerre, aga aul mitte. Kõik, 
mis Läänemere katlas toimub, mõ-
jutab ka seda liiki. Eesti asub sellises 
tähtsas kohas nagu Ida-Atlandi rän-
detee, mis algab Euraasia tundra-
aladelt ja lõppeb isegi ühe otsaga 
Lõuna-Aafrikas. Väga paljud lin-
nud lendavad Eestist läbi ja seetõttu 
on Eesti osa linnustiku kaitsel väga 
oluline.

Kui linnud läbivad pikki rände-
teid, peavad nad vahepeal tegema 
toitumispeatusi. Põhjatoiduline aul 
peab tegema neid peatusi avamerel. 
Aulide sukeldumissügavus on kesk-
miselt 20 meetrit ja meremadalikud 
on neile väga olulised toitumis-
kohad.

„Linde väga ei morjenda, kui 
väljas on külm, vaid neile on täh-
tis toidu kättesaamine,“ kõneles 
ornitoloog. „Kui rannikumeri on 
jääs, ei saa aulid toitu kätte, vaid 
liiguvad avamerele, mis on jäävaba. 
Nii on Eestis ka teiste lindudega. 
Näiteks putuktoidulised pääsukesed 
rändavad talveks lõunamaale, aga 

2023. aasta lind on aul

seemnetoidulised leevikesed ja rohe-
vindid suudavad meie juures talve 
vastu pidada.“

Luigujõe jätkas, et needsamad 
meremadalikud on inimeste jaoks 
väga atraktiivsed, sest sinna tahetak-
se ehitada avamere tuuleparke. Siis 
tekibki suur konflikt, justkui aren-
dajad ei saa neid sellepärast ehitada, 
et linnumehed on vastu. Ornitoloo-
gid pole tuuleparkide vastu, aga neid 
ehitades tuleb arukalt tegutseda. Ei 
tohi ühe halva asja heastamiseks 
rikkuda ära teist asja ega lõhkuda 
liigirikkus, mis on Euroopa Liidus ja 
mujal maailmas n-ö kilbile tõstetud.

Teine probleem on Luigujõe 

sõnul barjääri tekitamine. Lindude 
lendamine on väga energiakulukas 
tegevus ja iga väikene põige kõrvale 
teeb linnule halba. Kõigepealt tuleks 
vaadata, kust lähevad lindude rände-
teed ja kus on nende toitumisalad. 
Kui need arendused lähevad kalli-
maks seetõttu, et tuulikuid on vaja 
sügavamale ehitada, tuleks sellega 
arvestada ja kompromisse leida.

„Ornitoloogide ülesanne ongi 
kodanikele selgitada, et avameri 
pole mingi tühi veteväli, vaid seal 
elab väga palju elusorganisme ja üks 
nendest on aul, kes on selle avamere 
linnustiku lipuliik siin Läänemerel,“ 
sõnas Luigujõe.

Talverüüs isane auli vanalind. Foto: Uku Paal / eoy.ee

Aul (clangula hyemalis) on 40–47 sentimeetri pikkune, 
valge-musta-pruunikirju sukelpart, kelle värvus muutub 
vastavalt aastaajale. Isased on kergesti äratuntavad oma 
pika saba järgi. Emaseid on raskem määrata, nende pea on 
valkjas, põsel tume laik.

Aul pesitseb tundravööndis, enamasti polaarjoonest põhja 
pool. Talvitub tuhandeisendiliste parvedena Läänemerel.

Aul on partide hulgas sukeldumise sügavusrekordi valdaja. 
Ametlikult on selleks mõõdetud 55 meetrit. Kaugel avame-
rel viibimine annab aulidele eelise teiste pardiliikide ees, kes 
söövad talvel sama toitu – merepõhja limuseid ja vähilaad-
seid.

Jaanuari keskel algab Läänemerel talvituvate aulide pulma-
mäng. Siis võib näha häälekaid isaste salku ühte emaslindu 
taga ajamas ning silmapiiril näib veepind justkui keevat. 
Rannale kostev isaste kutse meenutab joodeldamist: „Au, 
au, auul, aulii. Ah-aa-aulik.“

Kasutatud allikas: Lars Jonsson. Euroopa linnud. Eesti Ent-
süklopeediakirjastus. 1992.
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Rakvere linna-
tänavatel saab näha 
kaitseväelasi ja 
liikursuurtükki

S uurtükiväepataljoni 105. 
aastapäeva tähistami-
ne toob esmaspäeval, 

16. jaanuaril Rakvere linna pea 
250 kaitseväelast. Üritus algab 
kell 10.30 rivistusega Rakvere 
raudteejaamas.

Kõik linnaelanikud on ooda-
tud Rakvere raudteejaama ees 
toimuvat rivistust vaatama ning 
rännakul osalevaid suurtükiväe-
lasi tervitama. Kolonni lõpus 
sõidab liikursuurtükk K9 Kõu.

Raudteejaamast liiguvad 
suurtükiväelased Vabadussõja 
ausamba juurde, kuhu asetavad 
pärja Vabadussõjas võidelnute 
ning langenute auks. Rännak 
lõpeb Rakvere spordikeskuse 
parklas, kus kella 12.30ni saa-
vad kõik huvilised lähemalt 
tutvuda liikursuurtükiga K9, 
sõdurite varustusega ning patal-
jonis kasutusel oleva tehnikaga. 
Rännakul osalejad on lahingu-
varustuses ja kannavad teenis-
tusrelvi, imitatsioonivahendeid 
ei kasutata.

Suurtükiväepataljoni asuta-
miskuupäevaks loetakse 16. jaa-
nuari 1918, kui Eesti sõjaväelaste 
ülemkomitee ettekirjutisega anti 
korraldus alustada Eesti 1. suur-
tükiväebrigaadi formeerimist.

Kuulutaja 

Kunderi vaimsuse kandjaks kuulutati Raivo Riim
Juhan Kunderi 170. sünni-
aastapäeval, 26. detsembril 
võttis Vaimsuse auhinna vas-
tu Raivo Riim, kes on väsima-
tult Rakveres õpetanud, gale-
riid pidanud, artikleid kirjuta-
nud, saksa- ja soomekeelseid 
giidituure korraldanud ning 
veel hulgaliselt asju ette võt-
nud aiandusest ooperiklubini.

Katrin Uuspõld

Küsimusele, millised on värskelt 
Juhan Kunderi nimelise Vaimsuse 
auhinna saanud Raivo Riimi suhted 
Juhan Kunderiga, vastas mees, et 
sõidab iga päev Rakveres Kunderi 
tänavat mööda! Lisaks elas ta noore 
õpetajana esialgu aadressil Kunde-
ri tänav 1, tema ema, isa ja õde on 
maetud Rakvere surnuaial Kunde-
rile suhteliselt lähedale.

„Ja muidugi ma mäletan Kunderi 
muinasjutte. Kui Kunderil oli mitu 
raamatut, siis minul ei ühtegi. Pean 
ehk kokku korjama kõik aastate 
jooksul kirjutatud artiklid!“ viskas 
ta mõtte õhku. Mitmekülgne mees 
on viimasel ajal päris palju ka luu-
letanud. Juhuluulet, nagu ta ütleb. 
Seda tuleb ette tähtpäevade puhul: 
Maie Orav 80, Rein Sikk 60, Too-
mas Vareku juubeliks, lastelaste 
sünnipäevadeks.

„Kunderiga oleme mõlemad 
koolipapad,“ nentis Riim. Praegu 
annab ta vene keele tunde, ukrain-
lastele eesti keele tunde ning õpib 
ka ise – itaalia keelt. „Tuleb õppida 
uusi asju, aju läheb muidu rooste!“ 
on mehe seisukoht. Itaalia keele 

pisiku sai ta aga üle-eelmisel aastal 
Sitsiilias käies ning õpib nüüd seda 
keelt Tartu rahvaülikoolis. Viimati 
luges isegi jõuluvanale salmi itaalia 
keeles – numbrid ühest kuni sajani.

Mõtted uuest auhinnast
Vaimsuse auhinna idee ellukutsuja 
ja mõtte ärgitaja on Ilme Post. „Vil-
jandimaal sündinud Juhan Kunder 
tuli Rakverre, et asja päästa. Kui 
lugeda Mart Laari raamatut, et mis 
see „asja päästmine“ oli, siis see oli 
eesti rahvusluse toomine Virumaa-
le ja Põhja-Eestisse,“ rääkis Ilme 
Post ja rõõmustas, et leidub ikka 
neid, kellele Virumaal toimuv kor-
da läheb ning kes aitavad seal, kus 
vaja.

Tal on küpsenud isegi mõte 
uuest tervet Virumaad haaravast 
laiapõhjalisest ühisauhinnast, mil-
le alla võiksid käia ka põllumehed, 
ettevõtjad, saunamehed – kõikvõi-
malikud tublid inimesed.

Raivo Riim pakkus välja, et selle 
auhinna nimi võiks olla Viru Van-
ne. „Nüüd tuleb statuut välja töö-
tada. Kindlasti peaks saama kandi-
daate esitada just rahvas,“ märkis 
ta.

Kunderi vaimsus
Vaimsuse auhinna väljaandmist 
alustas Juhan Kunderi Selts kirja-

mehe 160. sünniaastapäeval, aastal 
2012. Esimeseks Vaimsuse auhinna 
nominendiks sai Odette Kirss, kes 
on põhjalikult jäädvustanud Rakve-
re linna ja Juhan Kunderi ajalugu. 
2016 omistati auhind Rakvere lin-
na muusikule ja pedagoogile, ühis-
konna asjades kaasa rääkijale Peep 
Pihlakule. 2020 oli plaan välja anda 
järgmine auhind, kuid koroonaaeg 
tõmbas plaanile kriipsu ning kon-
kurss lükkus kaks aastat edasi.

2022 täitus Kunderil 170. sün-
niaastapäev ning Juhan Kunde-
ri Selts tähistas oma 30. juubelit. 
„Kunder lahkus väga varakult, juba 
35aastaselt, mida kõike oleks ta 
jõudnud teha, kui oleks 70ni ela-
nud! Tema ideid kanname aga tä-
nini edasi,“ ütles Maia Simkin Kun-
deri rahvakoolist.

Statuudi järgi otsiti Vaimsu-
se auhinnale laureaati, kes kõige 
enam järgib Kunderi tegusid ehk 
valdkondadest, kus ta Rakveres 
aktiivselt tegutses: õpetaja, loodus-
loolane, ajakirjanik, linnavolikogu 
liige, kirjamees ja kirjandusloolane, 
seltsitegelane.

2022. aastal välja antud Vaimsu-
se auhinna nominendid lisaks lau-
reaat Raivo Riimile olid: Varangu 
külaseltsi aktiivne eestvedaja Urve 
Kingumets; ajakirjanik, kirjanik ja 
mälumängur Andres Pulver; Kadri-
na keskkooli õpetaja Evelin Tiiter; 
ornitoloogiahuviline, sportlike elu-
viiside edendaja, koolitaja, Rakvere 
linnavolikogu liige, kaitseliitlane, 
treener ja Lääne-Viru Omavalit-
suste liidu tegevjuht Sven Hõbemä-
gi; klaasikunstnik ja Rakvere galerii 
kuraator Riho Hütt.

Vasakult: Juhan Kunderi nimelise 
Vaimsuse auhinna laureaat 2022 Raivo 
Riim, auhinna idee autor Ilme Post ning 
üks nominentidest Riho Hütt. Foto: Katrin 
Uuspõld
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2022. aastal nõudsid tuli ja vesi 78 inimelu

M öödunud aastal hukkus tule-
kahjudes 48 inimest, märg 
haud võttis 30 elu. Võrreldes 

2021. aastaga vähenesid nii tulekah-
jude arv kui ka päästesündmuste arv 
üldiselt. Kahjutuks tehti 14 985 lõhke-
keha, mis on rekordiliselt suur arv.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõ-
nul on Päästeameti statistikat vaadates 
kõige kurvem asjaolu, et paljud surma-
juhtumitest – nii tules kui vees – oleks 
olnud kergesti välditavad. „Igal aastal 
hukkub pea 100 inimest õnnetustes, 
mida oleks saanud vältida. Näiteks veel 
sel pühadeperioodil kuulsime tule-
surmadest majades, kus kuu-kaks va-
rem ei lubanud elanik kontrollvisiiti 
teinud päästjatel omale suitsuandurit 
paigaldada,“ ütles Läänemets.

Tulekahjudes hukkus mullu 48 ini-
mest, seal hulgas 32 meest ja 16 naist. 
Tules hukkunute arv tegi üle-eelmise 
aastaga võrreldes suure hüppe – tule-
kahjudes hukkus 9 inimest rohkem. 
Iseäranis traagiliseks kujunes detsem-
ber, mil tulekahjudes kaotas oma elu 
12 inimest.

„Ehkki kodus juhtuvad tulekahjud 
on langustrendis, on murekohtadeks 
ohtlikud kodud ja suitsuanduri puu-
dumine. Möödunud aastal läbi viidud 
küsitluse järgi on suitsuandur olemas 
vaid 87 protsendis kodudest, kuigi on 
kohustuslik kõigis. Paraku oligi toimiv 
suitsuandur vaid 9 tulekahjus hukkunu 
kodus ja vaid 41 protsendis ohtlikest 
kodudest. See väike, ent väga vajalik 
seade on aina tihedamini puudu,“ sel-
gitas Päästeameti peadirektor Kuno 
Tammearu.

Valdavalt hukuvad tulekahjudes 
inimesed, kes on vanemad kui 60 elu-
aastat. Pooltel tules hukkunutest olid 
terviseprobleemid, enamasti liikumis-
puue. Üle poole tules hukkunutest olid 
joobes või joobekahtlusega.

Hooletu suitsetamise tõttu hukkus 
kokku 23 inimest, lahtise tule hooletul 
kasutamisel 9, kusjuures vähemalt 5 
juhtumit on seotud küünlaga. Elektri-
ga on seotud 9 surma, 5 inimese surm 
on seotud küttesüsteemiga. 1 inimene 
hukkus tehnilise seadme rikke tõt-
tu. Toimiv suitsuandur oli olemas 9 
kodus.

Veeõnnetustes hukkus 24 meest ja 4 
naist, lisaks kaks last. 19 uppunut olid 
joobes ja/või joobekahtlusega, keskmi-
ne joove oli üle 2 promilli.

Päästeameti demineerimiskeskusele 
oli 2022. aasta erakordselt edukas – 
aasta jooksul tehti kahjutuks 14 985 
lõhkekeha. Eesti maapõu peidab endas 
paraku veel rohkesti sõjaaegset laske-
moona ning seega on iga kahjutuks 
tehtud lõhkekeha oluline samm meie 
kõigi ohutuse suurenemisel. 2022. 
aasta oli erakordne ka selle poolest, et 
esimest korda alates 1992. aastast ei 
saanu lõhkematerjali plahvatuses keegi 
surma ega vigastada. 

2022. aastal oli Päästeametil kokku 
27 267 väljakutset, millest 13 077 olid 
päästesündmused. Päästeti 256 inim-
elu, kiirabile ja/või politseile osutati 
abi 4760 korral. Vabatahtlikud päästjad 
osalesid 2791 päästesündmusel, millest 
1168 sündmust lahendasid iseseisvalt.

Kuulutaja 

Kadrina rahvas rõõmustab: 
president Alar Karis on CADrina patroon
K adrina keskkoolile au ja 

kuulsust toonud joones-
tusvõistlus CADrina toi-

mub tänavu 17 märtsil. Võistluse 
patrooniks on sedakorda meie 
riigi kõige tähtsam mees – Eesti 
Vabariigi president Alar Karis. 

Kadrina keskkooli õpilased 
palusid presidenti CADrinale 
patrooniks juba mullu sügisel, kui 
ta oma Lääne-Virumaa visiidi ajal 
väisas ka kooli.

„Õppeaasta alguses pöördusid 
meie meediaklassi õpilased õpe-
taja Rein Siku eestvedamisel pre-
sidendi poole ja kutsusid külla,“ 
avas koolijuht Krõõt Nõmmela-
Mehide suursündmuse tausta. 
„Oktoobris antigi meile teada, et 
Alar Karis külastab maakonda ja 
võtab meie küllakutse vastu. Pre-
sident külastas meie kooli ja osales 
meediatunnis, mille õpilased ise 
läbi viisid.“

Mõistagi ei jätnud koolirahvas 
kasutamata juhust ja tegi presiden-
dile ettepaneku hakata CADrina 
2023 patrooniks. „Kutse luges ette 
ja andis üle meie 10. klassi õpilane 
Maris Piispea,“ rääkis Nõmmela-
Mehide, lisades, et riigipea ei va-
janud mõtlemiseks aega, vaid oli 
kohe nõus.

Presidendi osalemine CADrina 
2023 patroonina tekitab elevust 
ka teistest Kadrina inimestes. „See 
annab ühiskonnale selge signaali, 
et inseneriharidus on meie rii-

gi jaoks prioriteetne valdkond,“ 
kommenteeris ettevõtja ja Kadrina 
hariduskogu looja Juhan Viise.

„Me ise teame, et ajame Kadri-
nas Eesti jaoks õiget ja vajalikku 
asja. Tore, et oleme oma sõnu-
miga Eesti Vabariigi presidendini 
jõudnud! Loodetavasti jõuab see 
sõnum juba lähitulevikus ka riigi 
eelarve tegijateni,“ avaldas Vii-
se, kelle ideest sündis 2010. aastal 
CADrina, lootust.

Enne presidenti on patroonina 
CADrina võistlust riiklikul ta-
sandil austanud endine minister 
Marko Pomerants, kes on seda 
rolli täitnud koguni üheksal aas-
tal. „Mul on kauaaegse võistluste 
patroonina hea meel, et patrooni 

latti pole alla lastud ja nüüd on sel-
leks leitud lausa president Karis. 
Tundub, et ka seekord ei saa mi-
dagi valesti minna. Soovin korral-
dajatele ideid ja entusiasmi jätku,“ 
ütles ta.

Pomerantsi sõnul tähendab 
CADrina võistlus tõelist järjepide-
vust. „Ülesandeid võib põhimõtte-
liselt välja mõelda lõpmatult – sel-
le poole pealt ei ole muret. Korral-
dusmeeskonna poolelt tähendab 
see konkreetsete inimeste panust. 
Küsimus on kui kauaks neis jät-
kub eestluse elujõudu ja kui pikalt 
on võimalik toetajaid kaasa saada. 
Igatahes on Kardina koolil panus 
selles, et Eestis oleks inseneride 
järelkasvu.“

Marko Pomerantsi enda pojad-
ki on insenerid, ka on eksminis-
ter varem olnud aastaid Kardina 
elanik. Lisaks Pomerantsile on 
patroonina CADrina võistlust kü-
lastanud Tõnis Lukas, Ene Ergma 
ja Mart Noorma.

CADrina on aastatega kasva-
nud festivalimõõtu ettevõtmiseks, 
kus lisaks sellele, et võisteldakse 
joonestamises, toimub ka põhi-
kooliastmele suunatud robootikat 
propageeriv robotivõistlus, korv-
pallivõistlus CADcup ja Innovat-
sioonilabor, mis on kaasaegseid 
tehnoloogilisi võimalusi tutvustav 
töötubade programm õpilastele.

Kuulutaja

Kadrina 
Keskkooli 10. 
klassi õpilane 
Maris Piispea 
annab üle kutse 
president Alar 
Karisele. Pre-
sidendi kõrval 
seisab 12. 
klassi noormees 
Markus Nõlvak, 
kes tutvustas 
külalisele kooli-
maja. 
Foto: Ain Liiva
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VÕTAME TÖÖLE:

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

TEENINDAJA TEENIB KUUS

813 €813 €

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).

alates

kuni1100 !€1100 !€
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Ootame oma Ojakülas asuva tehasega liituma:

OJAKÜLA
LÄÄNE-VIRUMAA

KANDIDEERIMINE
Kuni 04.02.2023

CV-Keskuse tööportaalis:

www.cvkeskus.ee

Palmako kodulehel:

www.palmako.com/est/toolesoovija-ankeet

AS Palmako on Lemeks Gruppi kuuluv

rahvusvaheline puidutööstus, mis toodab

aiamaju, mänguväljakuid, aiapiirdeid,

immutatud aiaposte, liimpuittooteid ning

küttegraanuleid. Meie tehastes ja

kontorites Tartumaal, Lääne-Virumaal

ning Põltsamaal töötab üle 330 inimese,

ettevõtte toodangust 97% eksporditakse.

www.palmako.com

LISAINFO
+372 520 9940

personal@palmako.ee

LUKKSEPP-MEHAANIKUT

TÖÖ:
• tootmisseadmete, puidutööpinkide, käsitööriistade hooldus ja remont

• lukksepatööd, rikete ennetamine ja operatiivne kõrvaldamine

• tehnilistes arendusprojektides osalemine

• Ojakülas, Viru-Nigula vallas, Lääne-Virumaal

• E-R kahes vahetuses 6.00-14.30 ja 14.30-23.00

• töökogemust lukksepana või mehaanikuna

OOTAME:

• tehnilist taipu ja julgust otsustada

• kohusetunnet, täpsust ja ausust

• soovi õppida ja töötada ühises meeskonnas

• stabiilset tööd ja väljaõpet

PAKUME

• tasuta transporti Rakverest,

Kundast, Viru-Nigulast

• Stebby sporditoetust ja meeskonnaüritusi

• sooja toitu
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• Pakun alalist tööd bussijuhile 
(liinitöö, enamasti 5 päeva näda-
las). Tel 503 2269

• Pakume tööd 24-tonnise ekska-
vaatori juhile (metsamajandus-
tegevusega seotud tööd, kettnii-
dukiga niitmine, võsa ja puude 
lõikus giljotiiniga). Vajalik eelnev 
töökogemus. Töö piirkonnaks on 
Läänemaa, Harjumaa, Lääne-Vi-
rumaa. CV saata aadressile silva.
service@hotmail.com. Lisainfo 
tel 5390 3080

• Pakume tööd kogemustega 
lüpsjatele  Soomes. Väljaõpe 
kohapeal eesti keeles. Samuti 
toetame, nõustame ning abista-
me sisseelamisel ja küsimuste 
ning probleemide tekkimisel. 
Täpsem info tel 5684 6529 ja 
http://www.aravu.ee

• OÜ Kaarli Farm võtab tööle lüps-
ja-karjaku. Vajadusel väljaõpe ko-
hapeal. Info  telefoni 526 6156, soo-
viavaldus saata: kaarli.farm@mail.ee

• Katela saekaater otsib ke-
tassae operaatorit. Tööaeg E-R. 
CV saata katelapuit@gmail.com 
või helistada tel 504 8960

•  Vajan Rakveresse laserravi 
tegijat. Soovitav üksik korralik 
naine, väljaõppe ja majutus 
võimalus. Tel 554 6490

• Tööd saab kogemustega sae-
mees/saemehed. Info tel 5610 
8965

• Juuksurisalong pakub tööd nais-
te juuksurile. Tel 5610 7550

OTSIN TÖÖD

• Vajad abikätt? Aitan mõistliku 
tasu eest erinevate töödega, lume 
rookimisest kuni liistu paigal-
damiseni välja Lääne-Virumaa 
piires. Tel 508 7218

Sisesta kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Otsid tööd? Vajad töötajat?

LUGEJA KÜSIB
Tööandja sunnib mind lahku-
misavaldust kirjutama. Kas ma 
pean seda tegema?

Vastab Vladimir Logatšev, 
Tööinspektsiooni 

juhtiv nõustamisjurist.

Töölt lahkumine omal soovil on töö-
taja vaba tahe. Tööandja ei saa sundi-
da lahkumisavaldust kirjutama. Kui 
töötaja ei soovi töösuhet üles öelda, 
ei pea ta seda ka tegema. Kuni kumb-
ki pool ei ole esitanud ülesütlemi-
seavaldust, jätkab töötaja tööl käimist 
ja tööülesannete täitmist.

Tööleping on võimalik lõpetada 
ka poolte kokkuleppel, kuid selleks 
peavad mõlemad töösuhte pooled 
oma nõusolekut väljendama. Ei ole 

oluline, kelle algatusel ja millisel 
põhjusel tööleping kokkuleppel lõ-
petatakse. Lisaks sellele, et mõlemad 
osapooled peavad olema töölepin-
gu lõpetamisega nõus, peab jõudma 
kokkuleppele ka lõpetamisega seotud 
tingimustes (nt töölepingu lõppe-
mise kuupäev, võimalike hüvitiste 
maksmine jms). Seaduses ei ole sätes-
tatud, millises vormis peab kokku-
leppe saavutama, seega võib lepingu 
lõpetamiseks saavutada kokkuleppe 
ka suuliselt, kuid soovitavalt siiski 
kirjalikult vormistada.

Tööandja saab ühepoolselt 
töösuhte üles öelda ainult erakorra-
liselt, st tal peab olema selleks mõjuv 
põhjus. Tööandja peab ülesütlemist 
alati põhjendama.

Tööandja peab töölepingu erakor-

ralisest ülesütlemisest töötajale ette 
teatama, kui töötaja töösuhe tööand-
ja juures on kestnud:
•alla ühe tööaasta – vähemalt 15 

kalendripäeva;
•üks kuni viis tööaastat – vähe-

malt 30 kalendripäeva;
•viis kuni kümme tööaastat – vä-

hemalt 60 kalendripäeva;
•kümme ja enam tööaastat – vä-

hemalt 90 kalendripäeva.
Töölepingu ülesütlemise tühisuse 

tuvastamiseks on võimalik pöörduda 
30 kalendripäeva jooksul ülesütlemi-
savalduse saamisest töövaidlusorga-
nisse (töövaidluskomisjoni või koh-
tusse).

 Vaidlustamise kohta leiab täienda-
vat informatsiooni Tööinspektsiooni 
koduleheküljelt.

S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, www.autosoit.eee-mail: info@autosoit.ee,

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

RAKVERES B-kat 18.01 ja 14.02

B-kat e-õpe 17.01 ja 19.01
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 19.01
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

PAKKUMISED 13.-19. jaanuar

NÄDALAPAKKUMISED 13.-19. jaanuarNÄDALAPAKKUMISED 13.-19. jaanuarNÄDALAPAKKUMISED 13.-19. jaanuar

3.28
9.11 €/kg

HEA HIND

2.88
8.00 €/kg

1.38
11.04 €/kg

1.78
8.90 €/kg

2.28

1.18
1.28HEA HIND

1.141.28
3.20 €/l

0.78
5.20 €/kg

0.64
6.40 €/kg

1.88
9.89 €/kg

2.28

0.84
4.19 €/kg

2.44
al 9.21 €/kg

3.48

1.68
4.80 €/kg

6.38 1.28
7.11 €/kg

1.38
7.67 €/kg

1.84

0.98
3.92 €/kg

1.28

1.44
5.76 €/kg

1.48
7.40 €/kg

1.34
4.47 €/kg

1.78
13.19 €/kg

2.18

3.28
15.26 €/kg

Heeringasalat peediga
360 g
Viru Rand

Heeringasalat murulauguga
360 g
Viru Rand

Topsijäätis Super Viva
al 245 g
3 sorti

Heeringafilee marinaadis
430 g / 215 g

2 sorti
Viru Rand

Sulatatud suitsujuust
200 g
E-piim

Köögikoor Farmi
(laktoosivaba)
15%, 400 ml

Kummikommid Tutti Frutti
Original 180 g
Fazer

Mozzarella kirsid Otto
245 g / 125 g
Estover

Singi-juustu batoon Mamma
190 g
Saarioinen

Taimne dessert Deary
150 g / 2 sorti
Tere

Miniviiner Ehe
200 g
Rannarootsi

HEA HIND

Kanafileesink kuubikud
Maks &  Moorits 250 g
Atria

1.68

Pere lihapallid
300 g
HKScan

1.68

Poolsuitsuvorst Täpi
(viilutatud) 135 g
Nõo

Piim Tere D-vitamiinidega
laktoosivaba
2,5% 1 l

4.28

HEA HIND

HEA HIND

Joogijogurt Alma
(banaani-maasika)
1 kg

1.28 0.98

Kreemjogurt Fantasia
(šokolaadipallidega)
100 g

HEA HIND

Majonees Provansaal Lemmik
(oliivi) 210 g

1.34

0.94
4.70 €/kg

1.18

1.34
6.70 €/kg

1.68

Kummikommid Trolli
200 g

Hiina maapähkel
250 g

1.78

Piimašokolaad rosinate ja
sarapuupähklitega
1 kg

8.68

Kuivatatud aprikoos
200 g
Germund

2.28
11.40 €/kg

2.88

0.78
0.98

Keedusink kanalihast
(viilutatud)
150 g

5.20 €/kg

Kodune hakklihasegu Pere
(pakendatud) 1 kg

2.98
3.48

* Tootel on müügipiirang 5 kg ühe ostu kohta

Krõbe müsli Sante
350 g
2 sorti

HEA HIND

Karamellkompvekid
Puuvilja-marja assortii
200 g

Piimašokolaadidražeed Casali
(alkoholitäidisega)
100 g
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED 13.-19.jaanuar

2.94
5.88 €/kg

1.54
1.94

3.08 €/kg

3.48
4.78

6.96 €/l

4.98
6.88

16.60 €/l

3.88
4.58

3.32 €/kg

5.48
6.98

3.34
4.38

3.09 €/l

4.88
5.98

8.98
17.88

8.98
14.88

9.98 €/l

5.68
8.88

Riidepuhastusrull Vileda
1 tk

1.98
2.48

0.99 €/tk

12.88
19.88

0.74
0.98

2.78
3.98

Mikrofiiberlapp McLean
klaasidele ja peeglitele
1 tk

Kuiv kassitoit Friskies
1 kg
3 sorti

0.68
0.88

Küpsetatud oad tomatikastmes
Sunfood 400 g / 240 g

Dušigeel Old Spice Captain
250 ml

2.28
3.08

9.12 €/l

3.48
4.98

2.18
2.68

1.68
2.28

22.40 €/l

4.18
5.48

8.36 €/l

3.18
4.28

Pesuloputusvahend Lenor
1080 ml
3 sorti

Dušigeel Palmolive
al 500 ml
4 sorti

Majapidamislapp Wettex
(203 mm 265 mm)x

1 tk

Hambapasta
Blend-a-Med
75 ml
3 sorti

Suuvesi Listerine
500 ml
2 sorti

Deodorant ja pulkdeodorant
Old Spice
Captain
al 50 ml / 2 sorti

Hambapasta ja hambahari
Colgate

0.44
0.58

23.16 €/kg

Päevalilleseemned Y.E.S
(röstitud, tšillimaitselised)
50 g

0.28
5.60 €/kg

0.38

Apelsinimahl
viljalihaga Don Simon
1 l

5.28
6.98

7.04 €/l

Šampoon Head & Shoulders
Deep Cleanse
300 ml / 2 sorti

Pesupulber Rex
(18 pesukorda)
1,17 kg / 2 sorti

Pesugeel Gallus
Universal
(95 pesukorda) 4L

1.37 €/l

Pesugeel Mayeri
Organic Color
Rhubarb & Apple 1 L

Plekieemaldusvahend Vanish
1 l / 2 sorti

0.26 €/tk

Nõudepesumasina kapslid Fairy
al 20 tk
2 sorti

al 0.21 €/tk

Nõudepesusvamm
McLean XL
10 tk

1.24
1.84

0.12 €/tk

Keraamilise pliidi puhastussvamm
Vileda 2 tk

Põrandapuhastuslapid Swiffer
al 10 tk pakis
2 sorti

Põrandapuhastuskomplekt Swiffer
(vars + puhastuslapid)
8 tk + 3 tk

2.88
4.48

4.28
5.68

Foot Care Med+ kooriv mask
2 sorti

0.48
6.40 €/kg

0.64

3.54

1.98
2.64

4.30 €/kg

1.64 2.38
4.76 €/kg6.56 €/kg

Tomatipüreesupp Knorr Cup
19 g

Pähklite ja rosina segu
200 g
Germund

1.98

Riis Panzani Basmati
500 g

Lasanjeplaadid Barilla
500 g

Pasta Barilla Fusilli
500 g

0.78 0.88
9.18 €/kg 0.29 €/l

1.14

Maitseaine Vegeta
75 g

Päevalilleõli Olivia
1 l

Ketšup Heinz
Original 460 g

Kiirnuudlid Thai Choice
85 g / 2 sorti

Tomatid omas mahlas
Mõisaproua
1000 g / 500 g

Mais ja hernes Bonduelle
340 g / 285 g

Rohelised herned Bonduelle
200 g / 130 g

Kiirnuudlid Knorr
61 g / 3 sorti

0.64
al 9.85 €/kg

0.78

2.08
2.88

4.16 €/kg

1.24
1.58

4.35 €/kg

1.98
2.68

7.07 €/kg

Tšillikaste Lingham`s
280 ml /  2 sorti

0.88
0.98

7.07 €/kg

3.48
4.48

2.58
3.98

5.16 €/l

Köögipuhastusvahend Cif
Ultrafast 500 ml

WC-värskendaja Domestos
Power 5
2 x 55 g
2 sorti

2.48
3.68

0.1.24 €/tk

Majapidamispaber Regina
Super Clean
220 lehte
2-kihiline

3.48
4.88

Majapidamispaber Zewa
Wisch & Weg Design
2 rulli

2.98
1.49 €/rull

4.68

Nõudepesumasina kapslid
Quantum 35 tk / 364 g All in 1 Geel 900mlja geel
Finish

Prügikott McLean LD
(nööritav) 35 l
15 tk rullis

1.14
1.48

0.08 €/tk

Puitbrikett Briketipoisid
10 kg

4.98
5.98

0.50 €/kg

02.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

02.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

02.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

02.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

02.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

02.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

02.02

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

HEA HIND HEA HIND

HEA HIND

14.48
20.98

Kohvioad Best Beans
Supreme
1 kg

HEA HIND

100 ml
34.80 €/l 1.98 2.28

2.68

1.14 €/tk

HEA HIND

al 21.20 €/l
3.48

4.98

3.98
4.98

Käte- ja kehakreem Neutrogena

75 ml

300 ml

46.40 €/l 13.27 €/l

2.68
3.44

26.40 €/l

75 ml / 2 sorti

2 tk
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VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

LAI VALIK VÄHE KASUTATUD 
JA UUSI TALVEREHVE!
Rakvere, Vabriku 12/1

324 3421

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

Rakveres Võidu 112
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

www.grossitoidukaubad.ee
e-post: kinnisvara@ogelektra.ee

KUNDA, KASEMÄE 12

66 m2 - 1. korrusel

KOHTLAJÄRVE, 
MALEVA 23

69,8 m2, 2. korrus

NARVA, TALLINNA 52, 
220m2 - 1. korrusel

NARVA, RAKVERE 71, 
MEGAMARKET

85,6m2; 10,3m2; 316,6m2; 
25m2 - 1. korrusel

LOKSA, ROHUAIA 6

71,2m2 - 1. korrusel

RAKVERE, 
TURU KAUBAMAJA, 
LAADA 16

49,4m2; 49,1m2; 52m2

0. korrus

Tel: 5554 5501

KINNISVARA

• Müüa või üürile anda 1toaline
korter Tamsalus (tuba, köök, 
esik, vannituba, pakettaknad, 
turvauks). Tel 5680 1956

• Müüa Väike-Maarja vallas, 
Väike-Maarja alevikus, Lõuna 
tänaval elamu nr. 19, 3- korru-
selisest 18-korteriga hoonest 
II korrusel 2-toaga korter, 
eluruumi  pinnaga 50,9 m2( 
ehitisregistri kood 108025535). 
Rõdu, päikeseküllane korter, 
korteri omandisse kuulub suur 
kelder, reaalselt toimiv kor-
teriühistu, renoveeritud 2007 
(uus katus, koridorid, rõdud), 
tsentraalküte, madalad püsiku-
lud. Hind 30 000 €. Helistada tel 
5839 2442 või  511 6424, email : 
aademart@gmail.com

• Kiirmüük! Müüa 3toaline korter
Laada tn 6, 5/1, 60,3 m2, läbi maja 
asetus, kõik toad eraldi, samuti 
eraldi vannituba ja WC. Seisukord 
vajab remonti. Olemas keldriboks. 
Tel 5669 1060

• Müüa mõnus merelähedane 
maakodu, suvila. Olemas elekter, 
vesi puurkaevust. Rakverest 38 km. 
Info mar.4@hot.ee, tel 5342 5932

OST

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

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

• 5-liikmeline pere ostab 3- või 
enam toalise korteri, väiksema 
maja või maja osa Rakvere või 
lähiümbrusesse, otse omanikult. 
Tel 5592 2258

• Soovime osta maja Rakveres 
max ostuhind 130 000 €. Kinnisva-
raportaalide kuulutustega oleme 
väga hästi kursis. Tel 523 3846, 
asterof81@gmail.com

• Ostan maja Tartu, vastu pak-
kuda 3toaline kõigi mugavustega 
soe korter Jõgeval, I korrus, pood 
kõrval + kompensatsioon. Tel 
5817 2199

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

• Ostan garaaži Mulla või Vilde 
tänaval. Tel 5648 6638

• Soovin osta elektriga garaaži
Rakveres! Pakkumised numbrile 
5596 6959

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
1-või 2toaline korter. Tel 5358 
6829

• Anda üürile 1toaline renovee-
ritud korter Veltsis. Tel 529 8053

• Üürile anda 2toaline keskkütte-
ga korter Haljalas. Info telefonil 
5667 0958

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. 
Tel 501 0497

• Annan üürile 2toalise korteri
Lääne-Virumaal, Rakkes. Tel 504 
5560

ÄRIPINNAD

• Anda rendile äripind, 55 m2 

(heas korras, konditsioneer jm), 
bussijaama vastas Vilde 14, Rak-
vere. Sobib ka hambaraviks, oda-
vad kommunaalkulud. Tel 5648 
6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Volkswagen Tiguan
1,4. 110kW, 2009. a, bensiin, ne-
likvedu. Autoga antakse kaasa 
suverehvid, talverehvid (naast-
rehvid). Hind 7800 €. Tel 5348 
3767

OST
• Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. Pak-
kuda võib kõike, ka nende varuosi. 
Maksan parimat hinda. Tel 5616 
5761

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

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

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

• Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasu-
tult seisvaid. Koha peal kiire vor-
mistamine ja tehing. Pakkumisi 
ootan seisevauto@gmail.com või 
5618 8671. Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan 
ja arvelt maha võtan ise. Vaata 
lisaks www.seisevauto.ee

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

• Ostan mootorrattaid, võrri
nende osi ja muud tehnikat. Tel 
503 1849  

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 
5558 5956

• Ostame Jaapani 4x4 maas-
tureid. Toyota Hilux /Land 
Cruiser /RAV4; Mitsubishi l200 
/Pajero Sport; Nissan Pick Up/
King Cab /Navara /Qashqai 
/X-trail; Suzuki Grand Vitara; 
Kia Sportage/Hyundai Tuck-
son/Galloper. Tee pakkumine 
tel 5896 1576 või meili teel 
rscarexport@gmail.com

• Ostan igasuguses seisukorras 
sõidukeid. Võivad vajada remon-
ti, olla seisnud, avariilised, heas 
korras, romud jne. Huvi pakuvad 
ka vene autod. Sobiva pakkumise 
puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda! Tel 
5357 7108

• Ostan teie üleliigse auto! Hind 
vastavalt tehnilisele seisukorrale 
ja margile! Hind kuni 3000 €! Tel 
5682 2544

• Ostan Volvo, universaal, veo-
konksuga. Tel 508 0364

Suurem valik autosid:
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Peugeot 208 Allure, 12/2017 a. 1.2 (60 
kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 120 
515 km. 
Hind: 7490.-
Peugeot 208 Active, 07/2016 a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
55 000 km. 
Hind: 7990.-
Nissan Pulsar Acenta, 06/2015 a. 1.2 
(85 kw), bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 
96 000 km. 
Hind: 8390.-
Peugeot 2008 Active, 08/2018 a. 1.2 
(61 kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
55 500 km. 
Hind: 11 390.-
Renault Trafi c PackClim, 11/2015 a. 1.6 
(85 kw), diisel, manuaal, valge, Sn: 174 
570 km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai Tekna, 10/2017 a. 1.2 
(85 kw), bensiin, manuaal, lilla met. Sn: 
172 135 km. 
Hind: 13 490.-
Nissan Qashqai N-Tec, 08/2015 a. 1.2 
(85 kw), bensiin, automaat, pruun met. Sn: 
94 150 km. 
Hind: 13 990.-
Dacia Sandero Stepway Comfort
11/2022a. 1.0 (67 kw), bensiin+LPG, ma-
nuaal, oranš me t. Sn: 5 km. 
Hind: 16 890.- 
Nissan X-Trail Acenta 02/2016 a. 1.6 
(120 kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
96 165 km. 
Hind: 16 990.-
Dacia Duster Le Extreme 11/2022 a. 1.0 
(67 kw), bensiin+LPG, manuaal, oranž 
met. Sn: 7 km. 
Hind: 18 540.-
Dacia Duster Prestige 06/2022 a. 1.0 
(67 kw), bensiin, manuaal, oranž met. 
Sn: 480 km. 
Hind: 19 280.-
Nissan Qashqai N-Connecta 12/2019a. 
1.3 (103 kw), bensiin, manuaal, pruun met. 
Sn: 56 015 km. 
Hind: 19 990.-
Nissan X-Trail Tekna Moonroof, 11/2017 
a. 1.6 (96 kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 114 835 km. 
Hind: 18 990.-
Dacia Jogger LE Extreme 06/2022 a. 
1.0 (67 kw), bensiin+LPG, manuaal, pruun 
met. Sn: 5 km. 
Hind: 20 280.-
Opel Grandland X, 08/2020 a. 1.2 (96 kW), 
bensiin, automaat, valge met. 15 615 km. 
Hind: 22 990.-
Peugeot 508 Allure, 04/2019 a. 2.0 
(120kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
44 275 km. 
Hind: 25 490.-
Nissan Qashqai N-Connecta Xtronic 
ProPilot pack Synthetic, 03/2022 a. 1.3 
(116 kw), bensiin, automaat, valge met. 
Sn: 5500 km. 
Hind: 31 490.-
Renault Arkana R.S. LINE 05/2022 a. 1.3 
(103kw), bensiin, automaat, oranž met. 
Sn: 45 km. 
Hind: 32 740.-
Renault Master L3H2 Pack Clim, 
08/2021a. 2.3 (100 kw), diisel, manuaal, 
hall, Sn: 13 500 km. 
Hind: 32 990.-
Nissan LEAF Tekna 90kW, 03/2021 a. 
elekter, valge met. Sn: 18 800 km. 
Hind: 33 490.-
Lexus UX 250h, 09/2021a. 2.0 (112kw), 
hübriid (bensiin/elekter), automaat, hall met. 
Sn: 24 500km. 
Hind: 34 990.-
Peugeot 5008 GT-Line, 03/2020 a. 1.5 
(96 kw), diisel, automaat, punane met. Sn: 
22 940 km. 
Hind: 34 490.-
Peugeot 3008 Allure Pack, 08/2022 a. 
1.5 (96 kw), diisel, automaat, sinine met. 
Sn: 5 km. 
Hind: 34 900.-
Peugeot 5008 Allure Pack, 04/2022 a. 
1.5 (96 kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 5 km. 
Hind: 36 800.-
Nissan Qashqai Tekna 4WD, 10/2022 
a. 1.3 (116 kw), bensiin, automaat, valge 
met. Sn: 5 km. 
Hind: 39 290.-
Renault Trafic Grand SpaceClass, 
04/2021 a. 2.0 (125 kw), diisel, automaat, 
must met. Sn: 12 600 km. 
Hind: 44 990.-

OSTAME SINU 
KASUTATUD 

AUTO
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Info tel 504 0118

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

RASKETEHNIKA, 
FRONTAALLAADURITE, 
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika
VEOAUTODE ning 
SÕIDUAUTODE
- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde
KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures
RASKETEHNIKA 
ning VEOAUTODE
- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde 
või tee äärde
ALUSVANKRI 
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE 
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ 
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Maakütte kontuuride 

paigaldus
● Septikute, mahutite, bio-

puhastite müük ja paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük 

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Kaeve- ja 
planeerimistööd.

Tel 550 3525

* 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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

VEO- JA TÕSTE-
TEENUSED

BIOPUHASTITE, 
SEPTIKUTE PAIGALDUS

VEE- JA 
KANALISATSIOONI-
TÖÖD

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD

ÜLDEHITUS

☎5333 0146
info@jartex.ee
www.jartex.ee

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Kümblustünni rent. Hind ala-
tes 45 €/ööpäev. Rakvere piires 
transport tasuta. http://www.
saunatünn.ee. Tel 514 7518

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
mudel (2,45 x 9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2 
x 2.35 KJ 7200). Tel 513 2021

• Veoteenus, kolimine, ja kolu
vedu prügimäele. Tel 506 1547

KAEVETEENUSED

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

EHITUSTEENUS

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

• Rakkekaevude puhastamine ja
remont. Tel 5840 0240

• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame kõiki ehitus- ja remondi-
töid. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

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

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

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

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus ja 
remont. Tel 5890 2983 või 5656 
4876

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

• Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5308 1705  

• Maalritööd Teie korteris, majas 
või äriruumis on tarvis teha. Kutsu 
meid kohale http://www.estmaa-
ler.ee. Tel 503 0406

• Teen ehitus- ja remonttöid. Tel 
5637 9871

• Ehitus, soojustus, siseviimist-
lus, remonttööd (plaatimised, 
tapeetimine). Tel 504 5560

• Teeme maalritöid http://www.
estmaaler.ee. Tel 503 0406

• Teostame kvaliteetset ehi-
tus- ja viimistlustööd. Ül-
dehitus, remonttööd (korte-
rid, majad, kõrvalhooned), 
maja ehitus vundamendist 
võtmeteni. Kui hindad täp-
sust ja head kvaliteeti, siis he-
lista tel 527 4546 või kirju-
ta meile ardo_lint@hotmail.
com 

• Teostame katuse parandustöid
SBS bituumenrullmaterjaliga. Tel 
5858 9350

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga immutatud pui-
dust piirded. Tehtud töödele arve 
ja garantii. www.kodupuit.ee Tel 
5888 9999

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

• Pottsepp ehitab ja remondib
küttekoldeid. Tel 506 9683

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

• Teostame korstnapühkimist ja 
pottsepatöid. Samuti aitame lam-
mutustööde, kaubaveo ja väikse-
mate remonttöödega. Järjekorrad 
lühikesed ja hinnad soodsad. Tel 
5349 8046

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

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

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717
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Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•UUS, madal 3-rattaline elektrijalgratas - 875 €
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220
Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

www.kuulutaja.ee

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5816 2122
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

Küsi lisa! Tel 5695 4670
insaider.raimo@gmail.com

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

MUUD TEENUSED
• Langentan metsa. Tel 5397 3270

• Teostame lumekoristust katus-
telt. Tel 5395 7536

• Lumelükkamise teenus ATV-ga
Lääne-Virumaal. Tel 5190 8779

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• Koristan ära teie vana-
raua keldritest ja õuedelt, 
kaasa arvatud auto akud, 
vana auto dokumentidega
ja  kodutehnika. Tel 5672 
7600

• Kogemustega kõrghariduse-
ga raamatupidaja osutab fir-
madele raamatupidamistee-
nust. Tel 55686 385, 5688 7448; 
e-mail:  benedicion2@gmail.
com

• Arvutite hooldus ja remont. 
Printerite müük, hooldus ja rent. 
Kohapeal suur valik kvaliteet-
seid, soodsa hinnaga analoog-
toonereid. Alates 31.01.2022 uus 
aadress E. Vilde 3, telefon 553 
5475, meiliaadress info@itsalong.
ee

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

Mikro- ja väike 
e  evõtete raamatu-

pidamisteenus
✷Majandusaastaaru-
annete koostamine✷
✷Raamatupidamisalane 

nõustamine✷
Tel 5912 7007

arved.armitec@gmail.com

KODU

• Kas kellelgi on pakkuda vanu 
propaani ja hapniku balloone? 
Pakkuda võib ka autorehve, ka 
veoauto omasid - kompleksselt. 
Palun helistada. Tel 5678 0335

• Kandlemeister müüb 5, 6, 7- 
keelseid väikekandleid, suure-
mad tellimisel, lastekandled. 
Mitu varianti ja hinda, alates 50 
€. Saadan ka postiga. Tulen kand-
lemehena rahvaliku muusika ja 
lauluga Teie peole, mida vajadusel 
juhin. Olen FIE. Tel 5345 5970, 
Heino

• See on isetoitega hädaabi-
raadio, millest saate teie ja teie 
pere kasutada igal ajal ja iga 
ilmaga. Hädaabi seade, millel 
saad akut täita päikesepanee-
li, dünamo vända abil ning 
USB-juhtmega. Dünamo vänt 
võimaldab seadet manuaalselt 
laadida. See seade on disai-
nitud hädaolukordadeks, kus 
kontakteerumine on eluliselt 
tähtis. Kolm ühes - raadio, 
akupank ja taskulamp. Hind 
37 €.  topdeal@online.ee. Täp-
sem info ja müük: http://www.
topdeal.ee

• Müüa väga korralikke õmb-
lusmasinaid. Parim saksa väi-
ke VERITAS, tööstuslik tšehhi 
siksak „MINERVA“ ja kingse-
pa masinaid „SINGER“. Tel 517 
4186

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja vääris-
metalle. Tühjendusostud maja-
pidamiste likvideerimisel. Raha 
kohe, koju kutsed tasuta, üle Eesti. 
Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 
0542, 528 2330, info@hansaantiik.
ee

• Ostan mopeedi RIGA, MINI, 
STELLA, DELTA, JAWA jne. Pak-
kuda võib kõike, ka nende varuosi. 
Maksan parimat hinda. Tel 5616 
5761

•  Ostan kruustangid, alasi, sau-
naahju, puurpingi, töölaua ja 
akulaadija. Tel 503 1849

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

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

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaa-
se, maksan kuni 170 € vaasist. Paku 
julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan vanaaegseid ja uuemaid
esemeid, klaasist rauani, hõ-
bedast tööriistadeni, nõudest 
raamatuteni. Head jõuluhinnad. 
Tel 503 1849

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. 
Tel 5672 7175

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel igasugust vanakraami, 
ka tänapäeva esemeid, teile 
mittevajalike esemeid ja antiiki, 
hinnad head, koju kutsed. Tel 
503 1849

• Ostan itaalia keele sõnaraa-
matu ja itaalia keele õpiku. Tel 
5695 9304

• Ostan nõukaaegse lilledega või 
merepildiga maali. Tel 5677 0569

• Soovin osta vähekasutatud õmb-
lusmasina „Tikka“ ja pealtastuva 
tööstusliku õmblusmasina. Tel 
557 0179

• Ostan NSVLi fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid
Tallinnas. Tel 5607 6805

• Ostan meeste suuremaid XL-
XXL fi rma riideid ja jalanõusid
(kingi, botaseid) alates 43 suurus. 
Tel 5366 1646

• Ostan tõukekelgu. Tel 5687 5845

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere Kliima OÜ müüb, 
paigaldab ja hooldab! Õhk-
soojuspumpade müük-paigal-
dus-hooldus kõik ühest kohast! 
Kui otsid õhksoojuspumpa või 
konditsioneeri küsi meilt pak-
kumist! Tasuta konsultatsiooni 
ja kohale tulemine helista meile 
tel 5662 2050 või http://www.
rakverekliima.ee

• Müüme Haljalas saetud ja 
lõhutud küttepuid, kuivad ja 
toored, lehtpuu, koju vedu 5-10 
rm. Tel 505 1528

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 5 €/kott ja kasel 6 €/kott. 
Tel 505 1528

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

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

•  Müüa kuivi lepa-ja kasepuid
(40 L võrgus). Halu pikkus 
30 cm, pakkuda ka lahtiselt 
toorest ja kuiva halupuud. Tel 
5554 6093

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

• Müüa küttepuid aastaringselt 
koos kohale toomisega, veokile 
laotult 5-15 m3. Kuivad 38, 50 cm ja 
toored 30-50cm, hinnad soodsad. 
Tel 503 0311

• Müüa metsakuiva küttepuud, 
30-45 cm halud. Transport tasuta, 
kuni 4 ruumi korraga. Tel 5660 3585

• Kuivad puud 40 l võrgus. Tel 
5380 5508

• Müüa kuivad küttepuud võrk-
kotis. Kuusk 40 cm, hind 6 €/kott. 
Tel 5593 2226

• Müüa saetud/lõhutud kütte-
puud: haab, sanglepp, kask. Tel 
5192 4320

• Müüa puitbrikett alates 390 €, 
pellet alates 460 €, kivisüsi 520 € 
.www.algaveod.ee. Tel 5566 9440

• Müüa kohe kütmiseks loodusli-
kult kuivatatud sangleppa, erine-
vaid sorte puitbriketti ja kvaliteet-
set premium pelletit , transport. 
Info tel 5614 0016

INSAIDER OÜ

KINNISVARA 
KORRASHOID

KÕIK 
EHITUSTÖÖD

HALJASALADE 
KORRASHOID

ERITÖÖD

SANITAAR-
TEHNILISED TÖÖD
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Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

OÜ 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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

 

Info tel 5593 3899, 
kaido@reinpaul.ee
www.reinpaul.ee

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 9113

• Müüa killustikku, erinevad 
fraktsioonid. Tel 554 9113

METS

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 
9113

OST
• Ostan RS-09 kõiki osasid. Tel 
5558 5956

• Ostan MTZ haakekolmnurga. 
Tel 5648 6882

• Soovin osta talu tarbeks JUMZ
kopa ja MTZ-82 soovitavalt fron-
taallaaduriga. Tel 5836 4842

LOOMAD

• Kass Miki otsib kiiresti uut 
kodu või hoiukodu! Miki on 
isane 15aasta vanune toakass 
aga kahjuks peremees enam 
kodus elada ei saa. Asub Rak-
veres, kuid transpordiga saame 
aidata . Paku talle palun kodu 
või jaga postitust, palun. Tel 
525 9635

• Müüa Briti lühikarvaline punane 
3-kuune kassipoeg. Tel 5685 8009

• Müüa segavereline hundikut-
sikas, musta värvi, 2-kuune. 
Eelistan müüa looma armas-
tajale, kellel on oma aed. Koer 
kasvab üle põlve. Hind 50 €. Tel 
508 0364

VANAVARA

• Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnika ajakirju, 
mööblit, rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, vimpleid, he-
liplaate, kellasid, fototehnikat, 
fotosid, albumeid, raadio, lau-
anõusid, ehteid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 
5458

• Ostan vanu eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 507 
9984 

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

•  Ostan majapidamise likvideeri-
misel igasugust vanakraami, ka 
tänapäeva esemeid, teile mitte-
vajalike esemeid ja antiiki, hin-
nad head, koju kutsed. Tel 503 
1849

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

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

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

• Tühjendus ostud majapi-
damiste likvideerimisel. Os-
tan vanavara ja nõukaaja ese-
meid. Raha kohe kätte. Tel 5892 
2871

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase, nõukogude-
aegseid ja vanemaid ehteid, 
sõlgi, käevõrusid, merevaiku, 
karpides lusikaid, EW aegseid 
kohvikanne ja piimakanne. 
Samuti ostan nõukogudeaeg-
seid ja ka vanemaid raami-
tud seinapilte, graafi lisi lehti, 
õlimaale, akvarelle, kujusid, 
keraamilisi seinaplaate, fotoa-
paraate, fotosid, fotoalbumeid, 
postkaarte jne. Igasuguse hu-
vitava vanavara, raamatute ja 
kunsti ost! Tulen ise kohale 
- raha kohe kätte! Tel 5649 5292

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmu-
seid, käevõrusid, merevaiku, 
münte, hõberublasid, paber-
rahasid, kellasid, hõbedat
(pitsid, lusikad, portsigarid 
jne). Huvitavad ka vanad rin-
namärgid, medalid, ordenid, 
koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. 
Ostan raamatu „Oikumeeni ää-
rel“ 30 €/tk ja enne 1940. aastat 
trükitud nahkköites raamatuid 
(raamatu selg või kaaned on 
nahaga kaetud) ja muid vanu 
raamatuid. Pakkuda võib iga-
suguseid esivanematest jäänud 
asju! Tulen ise kohale - raha 
kohe kätte! Tel 5649 5292

• Ostan nõukogudeaegseid ja 
ka vanemaid raamitud seina-
pilte, graafi lisi lehti, õlimaale, 
akvarelle, kujusid ja skulptuu-
re. Samuti ostan igasuguseid 
nõukogudeaegseid keraamilisi 
kujusid, kujukesi, skulptuure ja 
keraamilisi seinaplaate. Võib 
pakkuda ka pilte mis vajavad 
raamimist ja korrastamist. 
Muuda kasutuna seisev kunst 
rahaks! Said päranduseks kor-
teri või plaanid kolida? Ostan 
üleliigse vanakraami ja raa-
matud! Tulen ise kohale - raha 
kohe kätte! Tel 5649 5292

TEATED

• Kena blond naisterahvas 1. jaa-
nuari hommikul, Esra taksojuht 
vabandab!

• Omanik annab üürile Rakvere 
vanalinnas 2toalise (60 m2) ah-
juküttega värskelt renoveeritud 
avatud planeeringuga korteri. 
Hind kuus: 325+ kommunaalku-
lud ja elekter vastavalt tarbimisele. 
Lepingu sõlmimisel vajalik 1 kuu 
ettemaks + tagatisraha. Tel 5664 
9966, Pille

MUU

• www.toonklaas.ee

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

• Tel 900 5020 NÕUANDELIIN. 
Eraelu- ja suhteprobleemide 
nõustamine. Anname teile 
parimaid soovitusi. Kõne hind 
1,48 €/min

• Sensitiiv nõustab, tervendab, 
teeb REIKI seansse, aitab maa-
giaga, loeb käejooni ja kaarte, ka 
pildi järgi. Tel 524 7836

KALLID KLIENDID!

KASUTATUD RIIETE 
JA SEGAKAUBA 

KAUPLUS 
RAKVERES, LAI TN 14.

Avatud E-R 11-18
 L 11-15
 P suletud

16.01.2023 
inglise originaal 

kaup kohal!
Külastage meid 

Kasutatud riiete äri Vilde 6A
UUS KAUP!

Avatud: E-R 9.00-15.00

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: E-R 9.00-15.00 

Tel 551 5680
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0.80 1.00

Maitseroheline (r. sibul, petersell, 
till)

kg 10.00 15.00

Küüslauk kg 12.00

Sibul kg 2.50 3.00

Kaalikas, peet kg 1.50 2.00

Porgand kg 2.00 2.50

Jõhvikad liiter 6.00

Õunad, Läti kg 2.50

Hapukapsas kg 3.00

Mesi kg 7.00

Sarapuupähklid kg 6.00

Puhastatud Kreeka pähklid kg 12.00 16.00

Seemned lindudele 5 kg kott 7.00

Värske räim ja kilu kg 1.60

HINNAD RAKVERE TURUL 
12. JAANUAR.

RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Köögivilja kiosk avatud T – L kella 10.00 – 14.30

 Laupäeval, 14.jaanuaril turul Saaremaa lõnga müük!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Avaldame kaastunnet
Marge Seppagole 

ISA
kaotuse puhul.

OG Elektra AS Logistikakeskus

Avaneb valguse värav, 
viib taevasse sätendav sild. 
Vikerkaar, helge ja särav, 
su hingest saab tähekild… 

Rakvere postkontor kolib ajutisele pinnale

R akvere postkontor kolib re-
mondi ajaks ajutisele pinnale 
Kroonikeskuse 0-korrusele, 

autopesula kõrvale. Omniva avab 
uue kontseptsiooniga postkontori 
veebruari keskpaigas endises kon-
tori asukohas, keskuse esimesel kor-
rusel.

Postkontor on suletud seoses ko-
limisega ajutisele pinnale 18.–19. 
jaanuaril ja tagasi kolimise ajaks 
15.–16. veebruaril. Uues kuues 
postkontorisse oodatakse alates 17. 
veebruarist.

Kuulutaja Uus postkontor. Foto: Omniva

TÄNA MAAILMAS

1953: nõukogude tipparste 
süüdistati sadades pattudes
Täna 70 aastat tagasi, 13. 
jaanuaril 1953. aastal il-
mus Nõukogude Liidu täht-
saimas ajalehes, kommu-
nistliku partei häälekand-
jas Pravda anonüümne ar-
tikkel „Alatud spioonid ja 
mõrvarid arstide ja profes-
sorite maski all“. Selles an-
ti teada, et arreteeritud on 
hulgaliselt tipparste, kes 
kavandasid vandenõud rii-
gijuhtide vastu. Mis tegeli-
kult toimus?

Allan Espenberg

Niinimetatud „arstide juhtum“ või 
„arstide vandenõu“ või „mõrvar-ars-
tide kohtuasi“ oli nähtavasti  Stalini 
meeste poolt väljamõeldud krimi-
naalasi, mille eesmärgiks oli kõrval-
dada režiimile vastumeelsed inime-
sed, kujundada ühiskonnas teatud 
negatiivne hoiak lääne suhtes, aga 
samuti kasutati seda vahendina 
võitluses võimu pärast parteieliidi 
hulgas.

Luubi alla võeti 
juudi intellektuaalid
Libavandenõu sai nime selle järgi, et 
sellega seoti erinevate erialade juhti-
vad meditsiinitöötajad (professorid, 
akadeemikud, dotsendid). Juhtum 
omandas antisemiitliku iseloomu, 
kuigi see hõlmas eri rahvustest ars-
te. Kuid arvestades asjaolu, et palju-
del juhtivatel kohtadel olid just juudi 
rahvusest inimesed ja paljusid juudi 
organisatsioone süüdistati tol hetkel 
kosmopoliitsuses, võttis see juhtum 
otseselt juudivastase iseloomu.

Sellise kõrgetasemelise ja laia-
ulatusliku pettuse loomist mõjutasid 
mitmed sündmused ja tegurid, mis 
kujunesid järk-järgult, ammu enne 
protsessi ennast. Nendeks olid võit-
lus kosmopolitismi vastu (aukohtute 
loomine, agitatsiooni ja propaganda 
hoogustamine) ja juudi natsionalist-
like tendentside esilekerkimine pä-
rast sõda. Ühtlasi oli üheks teguriks 
ka ebastabiilne olukord kommunist-
likus parteis: täielik usaldamatus, 
hirm tuleviku ees, võimuvõitlus, 
bürokraatlik tohuvabohu, erinevad 
rühmitused.

Segadus julge-
olekuorganites
Mitmete allikate kohaselt sai kõik 

alguse juba 1940. aastate lõpus konf-
liktist Kremli liidreid ravivate arsti-
de vahel. 28. augustil 1948 süvene-
sid NSV Liidu ühe tippfunktsionäri, 
Stalini usaldusaluse Andrei Ždanovi 
terviseprobleemid. Funktsionaal-
diagnostika osakonna juhataja Li-
dia Timašuk diagnoosis tal infarkti, 
kuid kõrgema ametikohaga arst 
Pjotr Jegorov välistas selle diagnoo-
si, määrates teise ravi. Teised arstid 
toetasid Jegorovit.

Arvates, et juhtivad arstid olid 
määranud vale ravi, kirjutas Ti-
mašuk kaebuse julgeolekuministee-
riumile, millele Kremli arstid allu-
sid, kuid meditsiinilisest tekstist aru 
saamata suunati kaebus sealt edasi 
Kremli medosakonda, mida juhtis 
Jegorov. Nii pisteti kiri kiiresti saht-
lisse ja Timašuk viidi madalamale 
töökohale. Timašuk kirjutas kirju 
ka partei keskkomitee sekretärile 
Aleksei Kuznetsovile, kuid just tema 
oli määranud ametisse Jegorovi. Nii 
jäid kõik kirjad vastuseta. Vaikus 
kestis kuni 1952. aastani, kui Ti-
mašuk kutsuti ootamatult julgeole-
kuministeeriumisse.

Timašuki kirja avastas arhiivist 
eriti tähtsate juhtumite vanemuuri-
ja Mihhail Rjumin, kes näitas seda 
riikliku julgeoleku ministeeriumi 
(MGB) juhile Viktor Abakumovile, 
vihjates, et tegemist võib olla tapja-
arstide vandenõurühmaga Kremlis. 
Esimesena arreteeriti Kremli me-
ditsiini- ja sanitaarameti konsultant 
Jakov Etinger, kelle kuulas isiklikult 
üle Abakumov, püüdes välja selgi-
tada, kas Stalini lemmik Aleksandr 
Štšerbakov suri 1945. aastal tõesti 
infarkti või aitasid arstid tal sur-
ra. Kuid pärast mitu kuud kestnud 
ülekuulamist loobus Abakumov 
sellest juhtumist, uskudes, et sellel 
pole väljavaateid, ja andis selle üle 
Rjuminile.

63aastane Etinger ei talunud pi-
devaid ülekuulamisi ja suri. See oli 
Rjumini tõsine läbikukkumine, sest 
suri mitte ainult tähtis vang, vaid ka 
vajalikku tunnistust temalt ei saa-
dud. Oma karjääri päästmiseks ot-
sustas Rjumin süüdistada oma üle-
must. Uurijal õnnestus edastada tea-
ve Abakumovi väidetava sabotaaži 
kohta Kremlisse. Rjumini sõnul oli 
MGB juht suhtunud leebelt mõrt-
sukarstidesse, kes ravisid Ždanovi 
ja Štšerbakovi surnuks ning lisaks 
oli keelanud tal terroristliku liini 
arendamise. Peagi sai vanemuurija 
Rjuminist riigi julgeolekuminist-

ri asetäitja. Abakumov arreteeriti, 
tema endisele alluvale usaldati aga 
„tapjaarstide juhtumi“ ja neid aida-
nud MGB ohvitseride uurimine.

„Vandenõu“ kadus 
pärast Stalini surma
Pärast Timašuki ülekuulamist ja esi-
mesi arreteerimisi ilmus 1953. aasta 
13. jaanuaril ajalehtedes teade suure 
rühma kaabakarstide kinnipidami-
sest. Arstide tegevust seostati lääne-
riikidest suunatud vandenõuga, 
millele lisandusid sionistlikud var-
jundid. Arste peeti välisluure agen-
tideks. Juhtumit oli alates 1951. aas-
tast uurinud alampolkovnik Mihhail 
Rjumin ning Timašuki pealekaebus 
kulus talle marjaks ära.

Vahistatutele avaldati füüsilist 
survet, käeraudu ei eemaldatud ei 
päeval ega öösel. Mõned osalejad 
tunnistasid pärast piinamist kõik 
üles, mida neilt kuulda taheti. Selle 
fabritseeritud juurdluse abil kavatse-
ti osast parteieliidist lahti saada.

Ühe versiooni järgi taheti „arstide 
vandenõuga“ saada ettekäänet nõu-
kogude juutide deporteerimiseks. 
Selle versiooni toetajad viitavad 
tõsiasjale, et NSV Liidus ja sotsia-
listlikes riikides toimus sõjajärgsetel 
aastatel mitmeid kõrgetasemelisi po-
liitilisi kohtuprotsesse, kus kohtu-
alusteks olid peamiselt juudid.

Arvatavasti oleks selle „arstide 
vandenõu“ abil hulgaliselt arste hu-
katud ja asumisele saadetud, kuid 
üks sündmus tõmbas kogu sellele 
afäärile kriipsu peale. 1953. aas-
ta 5. märtsil suri Stalin ja pärast 
seda kriminaalasi lõpetati. 3. ap-
rillil 1953 vabastati kõik arstidest 
vangid. Need, kes selleks ajaks ellu 
olid jäänud, rehabiliteeriti. Arstide 
pereliikmed, kes olid ajujahi käi-
gus kannatanud, ennistati töökoh-
tadele. Timašuk, kes enda arvates 
täitis kaebust kirjutades oma ko-
danikukohust, vallandati ja saadeti 
pensionile.

Sama kiire kui oli Rjumini tõus, 
oli ka tema kukkumine. Hoolimata 
asjaolust, et Kreml andis loa pea-
aegu kõigi Kremli meditsiinijuhtide, 
sealhulgas Stalini enda raviarstide 
vahistamiseks, ei saanud Rjumin 
asja käima. Stalin kaotas novembris 
1952 kannatuse ja Rjumin vallandati 
häbiga, aga pärast Stalini surma las-
ti hoopis maha. Aga sellest vande-
nõust tekkinud väljend „mõrtsukad 
valgetes kitlites“ on jäänud siiani 
venelaste kõnepruuki.
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VABA AEG

KUHU MINNA

Lääne-Virumaa Allergia 
ja Astma Ühing
Lääne-Virumaa Allergia ja Astma 
Ühingu üritus toimub 22.01 kell 15 
Gustavi Majas (Pikk tn 28). Vaba-
tahtlikutööst Keenias ja Ugandas 
räägib Eve Kislov. Valmistame aaf-
rika toitu, joome aafrika teed. Võ-
tame musta jänese aasta vastu. Oo-
datud on kõik huvilised. Üritusele 
registreerida 18. jaanuariks.

Omaosalus 5 eurot kaasa võtta 
või Lääne-Virumaa Allergia ja Ast-

ma Ühingu kontole üle kanda: sel-
gituseks 22.01 ürituse omaosalus. 
EE312200221061297770

Vahetusjalanõud kaasa.
Info tel +372 5342 9043

Rakvere Teater
13.01 kell 19 „Algus“ v/s, lav. Tiina 
Mälberg
13.01 kell 19 „Onu Vanja“ s/s, lav. 
Eili Neuhaus
17.01 kell 13 „Sirli, Siim ja saladused“ 
s/s, lav. Mari Anton 

Teadusvõistlus Rakett69 teeb algaval 
hooajal kummarduse õpetajatele

J uba järgmisel laupäeval, 21. 
jaanuaril kell 19.30 stardib 
ETV kanalil teadusvõistlus 

„Rakett69“. Algav 13. hooaeg on 
eriline mitmel moel: 12 noort asu-
vad püüdma võitu, millega kaasneb 
aegade suurim saates välja antud 
teadusstipendium - lausa 15 000 eu-
rot. Lisaks teeb saatesari kummar-
duse õpetajate olulisele rollile ning 
premeerib võitjat enim mõjutanud 
pedagoogi.

„Oleme juba enam kui kümme 
aastat pakkunud nutikatele noorte-
le võimalust oma teadmisi telesaate 
vahendusel näidata ning parimaid 

on selle eest ka mitmel moel tun-
nustatud,“ sõnas saatesarja juht Ai-
gar Vaigu. „Seekord tunnustame 
aga ka neid, kes noori nutikateks 
vormivad – õpetajaid. Kaasame neid 
saatesse kohtunikena ning võistlu-
se võitja saab finaalsaates esile tuua 
teda enim positiivselt mõjutanud 
õpetaja.“ Väljavalitud juhendajale 
annab LHV Pank välja 5000 euro 
suuruse stipendiumi.

„Rakett69“ 13. hooaja peavõitjat 
premeerib Eesti Teadusagentuur 15 
000 euro suuruse teadusstipendiu-
miga, lisaks antakse tüdrukute teh-
noloogiaringi HK Unicorn Squad 

poolt välja rahalised auhinnad pari-
male tüdrukule ja silmapaistvaimale 
raketlasele. Võistluse kolm parimat 
saavad õppima asuda Tartu Ülikoo-
li, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti 
Maaülikooli või Tallinna Ülikooli 
vabalt valitud erialale.

„Rakett69“ saatesari valmib Eesti 
originaalformaadi põhjal Eesti Tea-
dusagentuuri ja produktsioonifirma 
Vesilind koostöös. Teadusvõistlus 
alustas ETV ekraanil esmakordselt 
2011. aastal.
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Saatesarja juht Aigar Vaigu ja õ petajad. Foto: Vesilind

MÕNE REAGA

Rahvusraamatukogust saab valida 
ligi 1000 punktkirjas raamatu vahel
4. jaanuaril möödus 214 aastat rahvusvahelise pimedate kirja looja Louis 
Braille sünnist, kes 1825. aastal esitles punktkirja, mis pimedate eestlasteni 
jõudis 19. sajandi viimasel veerandil ja milles on võimalik Eesti rahvusraa-
matukogu pimedate raamatukogu üksuselt laenutada 970 raamatut.

Eesti peamine punktkirjas raamatute valmistaja ja laenutaja on pimeda-
te raamatukogu, mis kuulub alates 1. jaanuarist Eesti rahvusraamatukogu 
koosseisu.

Laenutuses on 970 nimetust punktkirjas raamatuid. Viimastel aastatel 
on valmistatud põhiliselt punktkirjas lasteraamatuid. Mullu trükiti Braille 
kirja Anti Saare „10 vähem või rohkem uskumatut lugu sellest, kuidas mi-
nust ei saanud kirjanikku“, Reet Bobõlski „Mustikavõõpaja ja teised“, eesti 
rahvajuttude kogumik „Õnneliku inimese särk“, Triinu Laane „Luukere 
Juhani juhtumised“, Kadri Hinrikuse „Elevant“, Indrek Koffi „Kuhu lapsed 
said?“, Kate DiCamillo „Tiiger virgub“ ning „Edward Tulane’i imetabane 
teekond“ ja Mika Keräneni „Armando“ ning „Armando ja Ahjulinnud“. 
Ajaloohuvilisteni jõudis Arvi Tapveri „Toimik 5513“.

Punktkirjas raamatute paber on paks, lehed suured ja köited see-
tõttu kogukad. Näiteks on Kersti Kivirüüdi ilustamata lugu koolielust 
„Mina, Raimo 5. klass“ tavakirjas 120-leheküljeline, punktkirjas aga 215-
leheküljelisena kahes köites.

2022. aasta detsembris trükiti 60 punktkirjas 2023. aasta kalendrit, mis 
aitavad pimedaid igapäevaelus.

Kuigi tänapäeval saab infot ammutada heliraamatutest ja kõnesünteesi-
tarkvaraga arvutitest, on punktkirja oskus jätkuvalt oluline, mida on vaja 
märkmete tegemisel, nutitelefonis kirjutamisel ja punktkirjakuvari abil ar-
vuti kasutamisel.

Kõige enam kasutavad punktkirja ja loevad selles kirjas raamatuid pi-
medad lapsed. Lugemisoskus tekitab huvi maailmas toimuva vastu, kuid 
koolilõpetajate huvi punktkirjas raamatute lugemise vastu siiski väheneb, 
sest olemas on alternatiivid.

Punktkiri ehk teisisõnu ka Braille kiri koosneb reljeefsetest punktikom-
binatsioonidest, mida loetakse sõrmedega. Igat tähte ja kirjavahemärki 
tähistab kindel kuuspunkt punktikombinatsioon. Seda kirjutatakse pakse-
male paberile erilise tahvli ja tihvtiga, samuti punktkirjakirjutusmasinaga 
või trükitakse punktkirjaprinteriga. Täht on just nii suur, et mahub sõrme 
alla.

Maailma Pimedate Liit võttis 2000. aastal Melbourne’is toimunud 
täiskogul vastu Louis Braille sünnikuupäeva ülemaailmseks punktkirja-
päevaks kinnitanud resolutsiooni. Esimest korda märgiti ülemaailmset 
punktkirjapäeva 2001. aasta 4. jaanuaril. Eestis tehti seda Eesti Pimedate 
Raamatukogu eestvõttel esmakordselt kolm aastat hiljem, 2004. aastal.
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ARVUSTUS

Vanahärra ümberkasvatamine
S el nädalal jõudis kinodesse 

ka kodumaine film „Kuulsu-
se narrid“, mida ma kindlasti 

soovitan vaatama minna. Kuid kuna 
lehe trükkiminemise ajaks ei ole mul 
endal veel avanenud võimalust seda 
filmi näha, siis pikemaid muljeid sel-
le kohta hetkel pakkuda ei saa.

Sestap soovitan sel nädalal midagi 
meeldivalt rahulikku ja turvalist – 
„Mees nimega Otto“, Tom Hanksiga 
peaosas on kindla peale minek, kui 
soovite mõnusat meelelahutust, mis 
ei oleks liiga painav ega kurnav.

See ei ole tegelikult värske film, 
kuna tegemist on Hollywoodi uus-
lavastusega 2015. aastal välja tulnud 
rootsi linateosele „Mees nimega 
Ove“. Rootslased saatsid filmi ka 
Hollywoodi, Oscarit püüdma, seda 
nii parima võõrkeelse filmi osas kui 
ka grimmi ja soengute vallas. Kuld-
mehikest küll ei kukkunud, aga no-
minatsiooni märgati ja nüüd jõuab 
linalugu uues kuues ehk ka laiema 
publikuni kui rootsikeelsena. Kipu-
vad ju need va euroopa filmid roh-
kem linastuma väiksemates kinosaa-
lides ja kitsamale publikule.

Kindlasti väärib uusversioon vaa-
tamist ka nende jaoks, kes on varem 
rootslaste originaali näinud. Mulle 
meeldib filme omavahel võrrelda, 
nii näiteks on mu meelest USA ver-
sioon „Vanilla Sky“ parem tulemus 
kui hispaanlaste „Abre los ojos“, sa-
mas kui esineb ka selliseid näiteid, 
mil originaal jääb siiski paremaks 
kui hilisemad uuslavastused.

Konkreetselt selle filmi puhul on 
isegi raske hinnata, sest mõlemad 
on üsna tasavägised. Uues filmis on 
kindlasti magnetiks osatäitja Tom 
Hanks, kes annab rollile omapoolse 
veidi pehme oleku. Aga ega tea ka, 
see pehmus on võib-olla publiku 

enda peas kinni, sest oleme ju harju-
nud sellega, et Hanks enamasti teeb 
leebema loomuga karaktereid. Otto 
on aga pahur ja torssis vanamees, 
kes elab üksi ja tahabki elada üksi.

Film põhineb rootsi kirjaniku 
Fredrik Backmani romaanil „Mees 
nimega Ove“, mis on tõlgitud ka 
eesti keelde, kirjastus Varrak andis 
selle välja eelmise aasta suvel. Veel 
varem, 2016. aastal, on romaan il-
munud kirjastuselt Tänapäev. Tõl-
kija on raamatul sama (Ene Mäe), 
nii et eri kirjastuste versioone ei ole 
mõtet ostma hakata. Eesti keeles on 
Backmani teoseid veelgi ilmunud, 
kokku on autorilt ilmunud eesti 
keeles seitse erinevat romaani (kolm 
nendest triloogia osad). Nii et kui 
te juhuslikult nüüd Hollywoodi fil-
mi vaadates avastate, et teile selline 
muhe loojutustamine meeldib, siis 
võite julgelt oma lugudenautimise 

mõnu pikendada – otsige Backman 
kauplusest või raamatukogust välja!

Otto või Ove nimeline mees 
igatahes elab väikeses Rootsi lin-
nakeses, eramajade rajoonis, oma 
vaikset erakuelu. Ta on 59-aastane, 
hästi korralik, ja tahab, et kõik tema 
ümber oleks samamoodi korralik. 
Ta on see naabruskonna kuri vana-
inimene, kellel on alati kõigega asja 
ja kui teie väravaesine on lumest 
rookimata, siis ta tuleb teid korrale 
kutsuma. Niisuguseid inimesi jätkub 
igale poole üle maailma. Vana tori-
seja on filmis hiljuti matnud oma 
naise Sonja ja muidugi valitseb tema 
hinges lein, sest oma naist armastas 
ta üle kõige.

Nüüd kolib Otta naabriteks uus 
perekond, mille liikmed on tema 
jaoks lärmakad, tüütud ja jube ko-
bad, sest nad alustuseks lõhuvad 
kogemata tema postkasti ära. Selle 

sekeldusega seoses saab mees aga 
naabrite perega rohkem tuttavaks 
ning peab neile hakkama erinevaid 
teeneid osutama, näiteks nõustub ta 
valvama naabrite kassi. Vastumeel-
selt alguse saanud argised heateod 
saavad aga pikapeale harjumuseks ja 
toovad Otto leinatardumusest välja.

See linateos on niisugune, et sa 
võid ju teada kogu filmi sisu, aga 
ikka on mõnus seda lugu vaadata. 
Siin on pisiasjad need, mis loevad. 
Mingeid suuri saladusi ei lahendata, 
põrutavaid sündmusi ja enneolema-
tuid vapustusi ei tasu oodata. Aga 
siin näeb südamesoojust ja ligime-
searmastust, huvitav on jälgida pea-
tegelase arengut.

Muidugi ei pruugi päris elus sel-
lised torisejad nii muinasjutuliselt 
toredateks ja soojadeks inimesteks 
osutuda või ümber kasvada, aga eks 
tavaliselt ikka ole pahura oleku taga 
mingi mõistusega seletatav põhjus, 
mitte lihtsalt see, et inimene ongi 
siia ilma teiste elu mürgitamiseks 
sündinud.

Niisuguseid eraklikke pahuraid 
vanainimesi võiks tegelikult enda 
ümber tähele panna. Mõnda neist 
võibki elavdada see teadmine, et 
neid on kellegi jaoks vaja. Muidugi 
on niisuguste inimeste kõva koo-
re alla raske murda, kuid ka lihtsalt 
järjepidev tere ütlemine võib neile 
palju mõtteainet pakkuda.

Jah, eks neid naabrite suhteid on 
erinevaid, saab neist ka õudus- ja 
krimifilme vändata. „Mees nimega 
Otto“ on aga kena armas lookene, 
seekord veidi ameerikalikus soustis, 
kuid igal juhul vaatamist väärt film 
uue aasta alustuseks.

Margit Adorf

Peaosalise Otto rolli teeb Tom Hanks. Foto: pressimaterjalid 
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NORAX
KOOLITUSKESKUS

Veoautojuhi
„Täienduskoolitus”

35 ak/t
21.-29. jaanuar

kell 8.00 (L,P)
(12 ak/t e-õppes)

VÕÕRKEELE KOOLITUSED
Inglise keele algtase (0)

grupi täituvusel veebruaris
tööpäeviti kell 17.30-19.45

Inglise keele täiendkusus B1
veebruaris (K kell 17.30-19.45)

Info ja registreerimine
tel 32 25 060 Rohuaia 6, Rakvere

või info@noraxkoolitus.ee;
www.noraxkoolitus.ee

* Kursuste eest saab tasuda osadena.

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

PAIGALDUS

Tegeleme ainult Lääne-Virumaal

, Lai 21

Kehtib kuni 31.01.23

Jaanuaris 2 või enama

akna tellimisel

on paigaldus ja
siseviimistlus

Jaanuaris 2 või enama

akna tellimisel

on

25% soodsam!

Tel. +372 516 4647
info@1pur.ee /  www.1pur.ee

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.

Kvaliteetne materjal ja kiire töö.

Avatud ja suletud

pooriga pur vahuga

soojustamine.
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