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TERVITUS MÕNE REAGA

N eil päevil 90 aastat 
tagasi tehti viima-
seid ettevalmistusi 

kogu Haljala kihelkonna 
suursündmuseks – Vaba-
dussõjas langenute mäles-
tussamba avamiseks Haljala 
kalmistul. Kohaliku kiriku-
õpetaja Martin Nurme ka-
vandatud sammas avati suu-
re pidulikkusega ja 2000 ini-
mese osavõtul 7. septembril 
1930.

Paraku ei jätnud ajaloo-
tormid meiegi mälestus-
märki puutumata – see kõr-
valdati Nõukogude võimu 
poolt 1945. Meie rahva ku-
nagist võitu jäi aastakümne-
teks meenutama kummaline 
trepiga küngas kalmistul – 
ja vaid vähesed teadsid, et 
kolmeks suureks tükiks pu-
rustatud sammas ise lebab 
sellest vaid mõned meetrid 
eemal sügaval liiva all.

Laulva revolutsiooni päe-
vil, 23.–24. augustil 1988, 
kaevasid Haljala muinsus-
kaitsjad – peamiselt toona-
sed koolipoisid, värsked vi-
listlased ja õpetajad – samba 
tükid välja. Need olid unus-
tamatud hetked. Õla pani 
alla „Viru“ kolhoosi Haljala 
ehitusosakond ning mus-
tast Karjala graniidist sam-
ba taasavamine toimus 24. 
veebruaril 1989.

Neist aegadest on möö-

Rahvakultuuri 
edendamiseks 
saab raha taotleda
Sihtasutus Eesti Rahvus-
kultuuri Fond võtab kuni 
15. oktoobrini vastu taot-
lusi stipendiumideks ja kul-
tuuriprojektide finantseeri-
miseks 2021. aastal. Stipen-
diume ja toetusi jagatakse 
137-st allfondist.

Sihtasutus toetab: 
üksikisikuid stipendium-
idega õppe- ja teadustööks 
ning loominguliseks ja 
sporditegevuseks; organi-
satsioone toetustega eesti 
rahvuskultuuri arendamise, 
säilitamise ja edasikandmise 
seisukohalt oluliste projek-
tide algatamiseks ja finant-
seerimiseks.

Esimest korda osaleb jag-
amisel kaks allfondi: Gun-
nar Toomemetsa fond al-
gatatud 2019. aastal Gunnar 
Toomemetsa poolt eesmär-
giga toetada eesti tantsus-
pordi arengut; Valter Lengi 
fond algatatud 2009. aastal 
Valter Lengi poolt eesmär-
giga toetada eesti üliõpilas-
spordi ajaloo uurijaid.

Jagamise info, osalevate 
allfondide nimekirja ning 
e-ankeedi leiate Sihtasu-
tuse Eesti Rahvuskultu-
uri Fond koduleheküljelt 
www.erkf.ee.

Kuulutaja

Uus õppeaasta, uued õppetunnid

S eekordne õppeaasta algab erilise rõõmu, aga ka suure 
ebakindlusega. Suure rõõmuga, et üle pika aja nähak-
se kõiki oma klassi- ja koolikaaslasi ning taas on või-

malik üheskoos õppida, arutleda, uurida, katsetada, analüü-
sida ning järeldada. Vahetada mõtteid ja jagada enda elusid. 
Sportida ja mängida koos ning veeta aega üksteisega.

See ei ole mitte ainult valmistumine eluks, vaid see ongi 
elu. Iga hetk, mille veedame üheskoos, ongi elu ja väärtus. 
Ettevalmistusena võis tunduda eriolukorra ajal isolatsioo-
nis olemine. Koolitükid said tehtud, kuid elu oli justkui 
ootel. Ootel, et saaks tagasi harjumuspärasesse, päris ini-
meste juurde, päris oma klassiruumi, klassikaaslaste juurde, 
pärismaailma.

See ei tähenda, et isolatsioonis oldud aeg oleks olnud ka-
sutu. Vastupidi, see pani meid mõistma, kui haavatav või 
muutuv võib olla maailm. Ja kui suur väärtus on see, et saa-
me üksteisega silmast silma suhelda ning üheskoos olla.

Paljude laste jaoks oli veebiõpe pigem individuaalõpe ning 
kõik need, kes olid harjunud suure klassiruumi ja aktiivse-
mate õpilaste käetõste ja vastamise taha varjuma, pidid võt-
ma vastutuse enda ülesannete igakordse täitmise eest. Enam 
ei olnud võimalik loota, et ehk ei küsita või äkki aitab keegi 
klassikaaslastest välja. Igaüks pidi ise oma ülesandeid täitma 
ning igaüks sai individuaalset tagasisidet. Veebiõppe puhul 
ei jäänud ükski laps ega tema töö märkamata, ka mitte kõige 
tagasihoidlikumad. Nii et eriolukord õpetas ja muutis päris 
palju.

Võtke need positiivsed muudatused endaga uude kooli-
aastasse kaasa, olge julged ja aktiivsed. Me ei tea, mis seisab 
ees, ent oleme selleks valmis. Nautige koosolemist ja koos-
käimist ning uusi teadmisi. Eluks ettevalmistus ei käi mitte 
ainult koolitundides, vaid see on järjepidev protsess. Eluks 
valmistume elades.

Ilusat alanud kooliaastat ja palju uusi teadmisi!

Einar Vallbaum,
Viru-Nigula vallavanem

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

Haljala Vabadussõja 
mälestussamba kolmas tulemine

Haljala Vabadussõja mälestussammas 
avamispäeval 1930. aastal. Foto: Eesti 
Rahva Muuseumi fotokogu

dunud üle 30 aasta. Eelmisel 
suvel kogunes rühm huvili-
si – suurelt jaolt needsamad, 
kes toona samba taastamisega 
seotud olid – ning otsustas, 
et samba väsinud ümbrus va-
jab uuendamist. Tänaseks on 
see töö tehtud: paigaldatud 
on kena kivikate ja lipumast, 
muudetud haljastust ning 
mõtteid on veelgi. Seekord 
on algatajad tundnud suurt 
tuge (mh rahalist) Haljala 
vallalt, kellele kuuluvad meie 

tänusõnad.
Tähtsaim aga on, et meil 

tuleb tasuda auvõlg nende 
21 Haljala kihelkonna mehe 
ees, kelle nimed ei 90 ega 31 
aasta tagasi mälestussam-
bale ei mahtunud. Igaüks, 
kes samba ümber käinud, 
teab, et sellele on raiutud 
78 Esimeses maailmasõjas 
ning 28 Vabadussõjas lan-
genud mehe nime; ent see 
oli toonane teadmine. Va-
badussõja ajaloo põhjalikum 
uurimine oli 1920. aastatel, 
mil samba püstitamist ette 
valmistati, alles ees. Vahe-
pealne uurimistöö on too-
nud uut selgust ja tänaseks 
teame, et ühtekokku langes 
lahingutes, suri haavadesse 
või haigustesse vähemalt 49 
meie kodukandi meest. Või-
malik, et neid oli veelgi, ent 
raudkindlat dokumentaal-
set tõestust meie käsutuses 
praegu rohkem pole.

Need 21 nime leiavad tee 
samba alusele eraldi tahv-
lil, mis avatakse ja pühit-
setakse 7. septembril kell 
13 – täpselt 90 aastat pärast 
mälestussamba avamist. Hea 
Haljala kihelkonna inimene, 
oled südamest oodatud sel-
lest pidulikust päevast osa 
võtma!

Korraldustoimkonna nimel
Egon Mets
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MUST KROONIKA 

S oojusettevõtja N.R. 
Energy alustas alates 
teisipäevast, 1. sep-

tembrist Tapa kaugkütte-
torustiku üleskütmist, mis 
lubab soojatarbijatel soovi 
korral oma küttesüsteemid 
juba sisse lülitada.

N.R. Energy juhataja Ahto 
Tisleri sõnul otsustas ette-
võte tänavu alustada kütte-
perioodi septembri algusest 
seoses rõskete ja jahedate il-
madega. „N.R. Energy täidab 
alanud küttehooajal kõigi 
klientide ees oma lepingulisi 
kohustusi, vaatamata vallas 
võrguettevõtte ümber suvel 
tekitatud õiguslikule sega-
dusele. Teeme omalt poolt 
kõik, et kellegi radiaator 
eeloleval talvel külmaks ei 
jääks. Samuti jätkame val-
laga läbirääkimisi, et saada 
luba liita linna kaugkütte-
võrku need 25 tarbijat, kes 
seda pikisilmi juba aasta või 
rohkemgi ootavad,“ rääkis 
Tisler.

SISUTURUNDUS

N.R. Energy alustas Tapal küttehooaega

Augusti lõpus kinni-
tas Konkurentsiamet, et 
on võtnud menetlusse ka 
N.R. Energy esitatud uue 
piirhinna taotluse soojus-
energia müügiks tarbijate-
le Tapa kaugküttepiirkon-
nas. Kuni menetluse lõpuni 
kehtib 2017. aastal kehtes-
tatud piirhind 59,08 eurot/
MWh (ilma käibemaksuta). 
Võrguettevõtjal on õigus 

müüa soojust ka piirhinnast 
madalama hinnaga.

N.R. Energy on inves-
teerinud viimastel aasta-
tel Tapa kaugküttevõrku 
kokku ligi 8 miljonit eu-
rot. Tapa kaugküttevõrk 
koos katlamajadega on het-
kel Baltimaade üks kaas-
aegsemaid ja keskkonna-
sõbralikumaid.

2018. aastal valminud 

Üleviste tänaval paiknev 
linna põhikatlamaja kü-
tab lisaks linna elanikele ka 
kohe Tapa kõrval asuvat 
kaitseväe linnakut. Leina tä-
naval paiknev Tapa moodne 
reservkatlamaja võeti kasu-
tusse eelmisel küttehooajal. 
Hetkel on kaetud kogu Tapa 
soojavajadus, arvestades ka 
eelolevaid lähema ja kauge-
ma tuleviku liitumisi.

Lisainfo:
Ahto Tisler
N.R. Energy OÜ juhatuse liige
Tel +372 5199 1916
ahto@nrenergy.ee

Üleviste tänaval paiknev linna põhikatlamaja kütab lisaks linna elanikele ka kohe Tapa kõrval asuvat kaitseväe linnakut. Foto: N.R. Energy OÜ

R iigikogu kultuuriko-
misjon ootas 31. augus-
tini ettepanekuid ob-

jektide kohta, mille ehitamist 
või renoveerimist võiks Kul-
tuurkapital järgnevatel aastatel 
toetada. Kokku laekus 29 ehi-
tise ideekavand, teiste hulgas 
esitas Rakvere linn riikliku 
tähtsusega kultuuriobjektiks 
Arvo Pärdi muusikamaja.

Ettepanekuid oodati ehi-
tiste kohta, mis on olulised 
kogu Eesti kultuurile, selle 
järjepidevuse tagamisele, kul-
tuurivaldkonna terviklikule 
arengule ning soodustavad 
kultuurivaldkondade vahelist 
koostööd.

Kultuurikomisjoni esimehe 
Aadu Musta sõnul on taot-
luste spekter avar, mis näitab 
kultuurielu muresid ja soove. 
„Ühest küljest on meil väga 
hea meel, et nii suurt aktiiv-
sust on näidatud, kuid teiselt 
poolt, kuna ettepanekuid on 
palju ja kõiki rahastada ei saa, 
tuleb valik raske. Me ei kavat-
se ühtegi ideed koheselt laualt 
maha lükata ja peame lahen-
duste leidmiseks nõu kultuuri-
ministeeriumi ja teiste partne-
ritega,“ rääkis Must.

Komisjoni aseesimees Heidy 
Purga tõi positiivsena esile, et 
ideekavandid ei puuduta ai-
nult pealinna uute kultuuriob-
jektide rajamist, vaid ettepa-
nekuid on laekunud üle Eesti. 
„See annab võimaluse toeta-
da kultuurielu ka väljaspool 
pealinna,“ ütles Purga. „Edasi 
peab käivituma laiem diskus-
sioon, et sõeluda välja ideed, 
mille rahastamisel oleks või-
malik ühendada kultuuri eri 
valdkondi.“

Teiste hulgas tegi väljast-

LOOMA JULM 
KOHTLEMINE
31. augustil teatati politsei-
le, et Väike-Maarja vallas 
on teadmata relvast lastud 
koera käppa. Juhtunu täp-
semad asjaolud on selgita-
misel.

KELMUS
31. augustil alustati Rakve-
re politseijaoskonnas kri-
minaalmenetlust selles, et 
kannatanu sõlmis sotsiaal-
meedias krediidipakkujaga 
lepingu 25 000 euro suu-
ruse laenu saamiseks. Eri-
nevatel ettekäänetel nõuti 
laenu kättesaamiseks üle-
kandeid. Kannatanule tehti 
kahju ligikaudu 653 euro 
ulatuses.

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
30. augustil sai politsei 
väljakutse Haljala valda, 
kus 54-aastane mees lõi 
enda abikaasat. Politsei pi-
das mehe kahtlustatavana 
kinni.

ASJA OMAVOLILINE 
KASUTAMINE
30. augustil sai politsei tea-
te, et Väike-Maarja vallas 
Vao külas omastas avalda-
ja tuttav sõiduauto Volks-
wagen. Auto leiti Vao kü-
last samal päeval. 

VARGUS
27. augustil laekus politsei-
le avaldus, et ajavahemikul 
10. märts – 5. august raiuti 
Vinni vallas erakinnistult 
ebaseaduslikult maha ning 
varastati metsamaterjali. 
Juhtunu täpsemad asjaolud 
ja tekitatud kahju selgi-
tatakse välja kriminaal-
menetluse käigus.

Kultuuriobjektid 
pürgivad tähtsate hulka

poolt Tallinna ettepaneku  
Rakvere linn, kes esitas  riik-
liku tähtsusega kultuuriobjek-
tiks Arvo Pärdi muusikamaja. 
Ettepanekule panid toetuskir-
jaga õla alla nii Arvo Pärdis 
keskus, Eesti rahvatantsukes-
kus, Lääne-Viru ja Ida-Viru 
omavalitsuste liidud, Narva 
linnavalitsus kui Eesti linnade 
ja valdade liit.

„Muusikamaja visioon on 
olla rahvusvahelise tähtsusega 
regionaalne kultuuritempel 
Eestis,“ märkis Rakvere linna-
pea Triin Varek.

„Muusikamaja tutvustab nii 
Arvo Pärdi kui ka teiste Eesti 
süvamuusika heliloojate ning 
muusika suurkujude loomin-
gut, võimaldab korraldada 
seminare, koolitusi, konve-
rentse ning pakub tervikuna 
võimaluse läbi viia väga eri-
palgelisi üritusi. Siiani puudub 
Rakveres ja Lääne-Virumaal 
professionaalne kontserdi-
paik, mis pärsib piirkonna 
konkurentsivõimet kultuuri, 
sealhulgas süvakultuuri tut-
vustamisel,“ rääkis linnapea.

Varek lisas, et Rakvere linn 
on alates 2008. aastast inves-
teerinud Arvo Pärdi muusi-
kamaja ehitusse juba ligi mil-
jon eurot – korraldatud on 
rahvusvaheline arhitektuuri-

konkurss, läbiviidud geodee-
tilised ja ehituslikud alusuu-
ringud, koostatud ehitusloaga 
põhiprojekt, sealhulgas ehitu-
se eelarvestus jms.

Arvo Pärdi muusikamaja 
projekti hinnanguline mak-
sumus on 16 miljonit eurot 
ning ettepanekus seisab, et li-
sainvesteeringu toetuse pälvi-
mise korral saab Rakvere linn 
ka 2021. ja 2022. aasta eel-
arvesse planeerida täiendavat 
panust. „Oleme valmis kohe 
kõik eeltegevused ära tegema 
ja esimesel võimalusel ehitama 
hakkama,“ seisab seletuskirjas.

Kultuuriehitiste rajamiseks 
ja renoveerimiseks eraldatak-
se iga-aastaselt 60,6 protsenti 
Kultuurkapitalile sihtotstarbe-
liselt laekuvast hasartmängu-
maksust. 2019. aastal oli lae-
kunud summa suuruseks 8,3 
miljonit eurot.

Üheaegselt toetatakse kuni 
kahte objekti ning nüüd esita-
tute hulgast valituks osutuvaid 
saab rahastama hakata siis, kui 
varem toetatud Eesti rahva 
muuseumi ja Eesti muusika- 
ja teatriakadeemia saali ehita-
mise tagasimaksed lõppevad. 
Prognoositavalt juhtub see 
2023. aastaks.

Liisi Kanna

Tulevase Arvo Pärdi 
muusikamaja eskiis. 

Autor: Stuudio KAH OÜ
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PAKUN TÖÖD
• Pakume tööd kogemustega lüpsja-
tele Soomes. Väljaõpe kohapeal eesti 
keeles. Samuti toetame, nõustame 
ning abistame sisse elamisel ja küsi-
muste ning probleemide tekkimisel. 
Täpsem info tel 56 29 8044 ja www.
aravu.ee

• Otsin krohvijat, maja fassaad. Tel 
502 9312

• Otsime poolhaagis kallurile juhti. 
Otsime Eesti-Rootsi-Eesti liinile 
juhti. Tel 501 0433

• Otsime kahele lapsele särasilmset 
hoidjatädi. Edaspidises infos palun 
võtta ühendust 5694 7478

• Pakkuda aastaringset tööd raietöö-
listele. Tel 523 6524

• Ettevõte otsib kogemustega maalrit. 
Tel 5665 8772

• Otsin kohusetundlikku ja positiiv-
set hoidjat 11- kuusele tüdrukule. 
Erinevad võimalused on kokkulepita-
vad, aga peamiselt sooviks 1-2 korda 
nädalas päevasel ajal (nt 10-15). Tel 
5554 5501

• Rumner Grupp pakub tööd üldehi-
tajatele. Tel 514 4940 

OTSIB KOPAJUHTI, 
VAJALIK C-KATEGOORIA

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

OTSIB KOPAJUHTI

Info ja kandideerimine

TEGUTSEME KA TAPAL.

OTSIN TÖÖD

• Otsin tööd lapsehoidjana alates 
septembrist lapsele vanuses 1-7 aas-
tat, Rakveres. Läbitud lapsehoidja- ja 
esmaabikoolitus, olemas töökoge-
mus. Tel 5199 8222, Liivi

• Ehitusmees (kogemustega) otsib 
tööd. Vahendid ja autoga. Tel 5390 
3810

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?
Sisesta nüüd kuulutus

kuulutused.kuulutaja.ee
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Rakvere Eragümnaasiumi

EELKOOL
Registreerimine avalduste alusel

www.reg.ee reg@reg.ee 32 23 940

KOOLITUS

30. augustil määris meie pea-
linn linlastele mett moka 
peale (tegelikult küll jäätist) 
ja korraldas juba mitmen-
dat aastat järjest jäätisepeo. 
Lisaks kõigele muule, mis 
peo juurde kuulub, pakkusid 
Lääne-Viru automudelistid 
omalt poolt välja RC autode 
paraadi. Sellele järgnesid nii 
raadio teel juhitavate maas-
turite seiklusvõistlus kui 
onroad-autode kiirusvõistlus.

Eesti avalikkusele vähem-
tuntud, ent laias ilmas üha 
enam populaarsust koguv 
raadio teel juhitavate maas-
turite (crawler) seiklus, mil-
le raja meistriks oli Rakvere 
mudelismientusiast Kaido 
Varik oma abilistega, osutus 
osalejatele kõvaks pähkliks. 
„Puhaste paberitega“ ehk ek-
simusteta läbisid raja vaid 
pealinna mudelist Karri Pee-
termann ja Rakvere entusiast 
Veljo Kravinski. Kordus-
duellis võimutses Karri, kel-
lele läks ka esikoht. Kolman-
daks jäi Alar Vaarmari.

Kiirusmudelitest olid 
lauluväljaku võistlusrajal 
TT-tüüpi mudelid, mis said 
eelmisel aastal populaarseks 
tänu sellele, et firma mude-
livalikus on ka Ott Tänaku 
Toyota mudel. Sama kerega 
mudelid olid ka sel võistlusel 
esindatud.

Kui maasturid sõitsid 

Läänevirukad korraldasid 
lauluväljakul RC autode paraadi 

Mudelautode paraad. Foto: Kaido Varik

eeskätt täpsusele, siis TT-
mudelid pidid lisaks olema 
ka kiired. Ovaalrajal (tõsi, 
kurvides üsna kandilisel 
ovaalil) võisteldi mees mehe 
ehk auto auto vastu. Siingi 
jäeti esikoht pealinlastele, 
selle sai Karri Peetermann, 
järgnes Vinni-Pajusti güm-
naasiumi noormees Caspar 
Kõrts, kolmas oli Alar Vaar-
mari. Esikuuikusse mahtusid 
veel Rakvere poiss Sebastian 
Kull ning Vinni koolinoored 
Robin Jukka ja Oliver Arder. 
TT kestvussõidu võitis üks 
võistluse noorimatest, 8-aas-
tane Sebastian Kull.

Sügis on tulekul ja vaa-
tamata COVIDi-kollile on 
meie automudelistid opti-
mistlikud. Rakvere RC hobi-
keskus plaanib jätkata keva-

del pooleli jäänud Tamiya 
sarjaga ning Väike-Maarja 
mudelihall bagisarjaga. Ühe-
koos korraldatakse noortele 
mõeldud Juunior liigat.

Lisaks avati Mõedaku puh-
kekeskuse juures augustis 
Kaido Variku juhtimisel uus 
RC maasturite rada, kus soo-
vijatel pea igapäevaselt või-
malik karmi loodusega rinda 
pista. Ka Vinni-Pajusti güm-
naasiumi noored on saanud 
RC maasturitest innustust. 
Ning kuna üks sealne noor-
mees, Caspar Kõrts, kavatseb 
teha sellealast loovtööd, võib 
ehk varsti kohata nii koolis 
sees kui selle ümber kihuta-
mas karjakaupa päris maas-
turite vähendatud koopiaid.

Mart Pitsner
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F ilm „Saladus: julge unis-
tada“ on lugu neile, kes 
soovivad argimuredele 

vahelduseks midagi üdini po-
sitiivset, südantsoojendavat ja 
hingeliigutavat.

Küünikuid ja tõremeelseid 
see film tõenäoliselt ei kõ-
neta. Kui oled aga juhtumisi 
pisutki romantilise meele-
laadiga, tasub vaadata. See 
on niisugune linateos, mille 
kohta võib julgelt öelda: üdini 
soe, pehme, nunnu ja lohu-
tav. Paar kohta ehk on, kus 
nunnudus veidike juba liig-
se imaluse poole libiseb, aga 
seda ei esine õnneks nii palju, 
et terve filmi ära rikuks.

Paraku ei saa öelda, et film 
põhineks tõestisündinud loo. 
Selle autor, Austraalia tele-
produtsent ja stsenarist 
Rhonda Byrne on küll kirja-
pandu tõsimeelne uskuja, 
kuid armastuslugu, mida ek-
raanil näeme, on siiski ilu-
kirjanduslik, kuigi mitte pu-
has väljamõeldis.

Mida ma sellega öelda ta-
han? Nimelt seda, et kül-
getõmbeteooria ei ole Byr-
ne’i leiutis, vaid esoteerilis-
spirituaalne õpetus sellest, et 
mõttel on jõud ja me tõmba-
me endale ligi seda, millest 
unistame või mida kardame, 
millest kõige pingsamalt (kas-
või alateadlikult) mõtleme.

Külgetõmbeteooria kerkis 
esile 19. sajandi lõpus, kas-
vades välja Uue Mõtte lii-
kumisest ja Phineas Quimby 
õpetustest. 1877. aastal ilmus 
esmakordselt raamat, mis 
kandiski pealkirja „Külge-

tõmbeseadus“. Selle pani kir-
ja okultist Helena Blavatsky. 
Sama mõtet on edasi arenda-
nud teisedki, konkreetse fil-
miloo autor luges 1910. aastal 
ilmunud Wallace D. Wattlesi 
versiooni pealkirjaga „Rik-
kaks saamise teadus“.

Film püüab edasi anda sõ-
numit, et tuleb püüda mõelda 
positiivset ja leida hea üles ka 
halbades juhtumites. Ehk on 
mingi ebaõnn hea sinu eda-
sisele arengule? Või äkki ise-
gi konkreetsemalt? Me kõik 
oleme ju kogenud selliseid 
lugusid, kus tagantjärele saab 
öelda, et oligi hea, et nii läks.

Byrne püüab meile seletada, 
et kui hakkame teadlikumalt 
oma mõttemustrit muutma 
ja positiivsemalt mõtlema, 
siis muutub ka meie elu pare-
maks. Filmis on see muidugi 
kõik esitatud väga muinas-
jutuline. Linateoses ongi 
nii, et kui pitsast mõtled, siis 
kohe see saabubki. Aga sellest 
ei tasu end häirida lasta. Olu-
line on, et viitsiksid sõnumit 
kuulda võtta ja veidike kaasa 
mõelda.

Filmiloos on peategelaseks 
kolme lapsega üksikema Mi-
randa Wells (Katie Holmes), 
kelle abikaasa sai ootamatult 
surma. Nüüd on ta üksi hal-
damas lagunevat maja, tal on 
võlad kaelas ja olmemured 
painavad. Aga üldiselt saab ta 
hästi hakkama, nagu kõik ta-
valised inimesed – käib tööl, 
tekkinud on kerge flirt.

Ühel päeval saabub tema 
juurde mees, kes soovib üle 
anda mingi ümbriku. See on 

Bray Johnson (Josh Lucas) ja 
nagu hiljem selgub, siis tundis 
Bray Miranda varalahkunud 
abikaasat. Juhuse tõttu aga ei 
saagi Bray kohe oma kirja üle 
anda, selleks tuleb teele rida-
misi takistusi ja ei tekki õiget 
momenti.

Film kulgeb rahulikult, ar-
giste tegemiste ja juttudega. 
Väga hullu konflikti ja üli-
suurt traagikat loos ei näe. 
Muidugi tekib seal ka armas-
tuse säde ja muinasjutule ko-
haselt on loo lõpp õnnelik. 
Kui sul on vaja ellu positiivset 
laengut, siis see sobib nagu 
valatult.

Mängufilmile eelnes 2006. 
aastal dokumentaalfilm „Sa-
ladus“, mille autoriks seesama 
Rhonda Byrne ja mis räägib 
sellestsamast külgetõmbe-
seadusest (nähtav Netflixix). 
Inglise keeles ilmus samani-
meline raamat 2006. aastal, 
eesti keelde on see samuti 
tõlgitud (Kirjastus Pilgrim, 
2018). Raamatu eestikeelne 
versioon on eneseabiõpik, 
mitte mängufilmi aluseks 
olev ilukirjanduslik romaan.

Igal juhul on tegemist põ-
neva teemaga ja mõnes mõt-
tes kaasaegse spirituaalsuse 
ühe väljendusviisiga. Ma ar-
van, et positiivsesse mõtle-
misse uskumine ei tohiks küll 
kellelegi liiga teha, mängu-
film kedagi kindlasti mingis-
se usku ei pööra, eks see ole 
igaühe enda teha. Kui mitte 
muud, siis ilusa muinasjutu 
osaliseks saate ikka.

Margit Adorf

Südantsoojendav 
ja üdini romantiline
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KUHU MINNA

Rakvere Teater
5.09 kell 16 Esietendus! „Alibi“ v/s, lav. 
Andres Noormets
5.09 kell 19 Esietendus! „Charlotte Löwens-
köld“ s/s, lav. Urmas Lennuk
9.09 kell 19 „Nagu peeglis“ v/s, lav. Madis 
Kalmet
10.09 kell 19 „Charlotte Löwensköld“ s/s, lav. 
Urmas Lennuk
10.09 kell 19 „Alibi“ v/s, lav. Andres 
Noormets

Lääne-Viru Pensionäride Liit
18. september kell 9 väljasõit Paidesse (Wit-
tenstein, Järva muuseum) ja Türi ring-
häälingu muuseumisse, 10 eurot
2. oktoober kell 17 Jõhvis Joala juubeli-
kontsert „Naerata“, 20 eurot

1. oktoober algab tervisevõimlemine spordi-
keskuses teisi- ja neljapäeviti kell 10.
Maksame tagasi Norra ja Peterburi reiside 
raha 60 eurot ja ERM-i raha 10 eurot.
Oleme avatud sotsiaalkeskuses kolmapäeviti 
kell 10–13.
Ootame registreerima ja tasuma ka liikme-
maksu.
Kontaktid 58 551 886 Sirje, 53 438 408 
Maret

Gustavi Maja
16. september alustab laste kokaring uut 
hooaega
28. september kell 18.30 Lille Lindmäe loeng 
„Tervendavad koodid“
Info ja registreerumine tel 553 5871, 
www.gustavimaja.eu

H omme esietenduv 
põhjamaine armas-
tuslugu „Charlotte 

Löwensköld“ viib meid rända-
ma mõisamaailma. Sel puhul 
on teatrimajas välja pandud 
kaks mõisanäitust – kohvikus 
Palmse mõisnike Pahlenite 
suguvõsa kuulsamate mees-
te portreed ning teatrigaleriis 
Sagadi mõisa väljapanek, mis 
keskendub vanadele interjöö-
ridetailidele ja inimestega seo-
tud esemetele.

Palmse mõisa ja teatri 
koostööna on teatrikohvi-
kus väljas ajalooline näitus, 
mis tutvustab Palmse mõisas 
sündinud ja elanud kuulsus-
rikkaid sõjaväetegelasi, eel-
kõige Peter Ludwig von der 
Pahlenit, kes osales vene tsaar 
Paul I troonilt tõukamises ja 
tapmises. Lisaks tutvustatak-
se Palmse mõisa 19. sajandil 
valitsenud mõisahärrasid Carl 
Magnus ja Alexander von der 
Pahlenit. Näitust ilmestavad 
erinevad Pahlenite suguvõsa 
vapid ja mõisavaated.

Mõisa ajaloolist mööbli-
ekspositsiooni tutvustab ori-
ginaaltool 19. sajandist, mis 
leiti Palmse mõisa supelma-
ja varemetest 1970-ndatel 
aastatel.

Sagadi mõis on Haljala ki-
helkonna suurim ning ka va-
nim mõis, esmased kirjalikud 
teated pärinevad juba aastast 

1469. Enam kui 250 aastat 
kuulus Sagadi von Fockide 
aadliperekonnale, nende ajal 
on mõisasüda saanud ka oma 
tänaseni säilinud ilme. Alates 
1987. aastast tegutsevad Sa-
gadi mõisas metsamuuseum 
ning mõisamuuseum. Neist 
viimase kogudel põhinebki 
antud näitus.

Sagadi mõisa härrastemaja 
on täidetud ajaloolise ajastu-
truu mööbliga, neist valitud 
esemed ilmestavad ka teatris 
üles seatud näitust. Lisaks on 
eksponeeritud hulk 19. sajandi 
teise poole ja 20. sajandi alguse 
mõisarahva igapäeva eluoluga 
seotud esemeid. Väljapanekut 
ilmestavad erinevate aegade 
jooksul Sagadi härrastemaja 
tubade seinu katnud tapeeti-
de näidised, ajaloolised fotod 
ning trükised. Esindatud on 
ka Sagadi mõisa kodukirikust 
ehk Esku kabelist pärinevad 
esemed.

Teatrigaleriis saab kaeda ka 
Eve Ermanni näitust „Roos-
tevärviline“. Väljapaneku kir-
jelduses seisab, et valminud 
maalide üheks algimpulsiks on 
olnud töö ajaloolistel objekti-
del, tehes interjööride värvi-
uuringuid ning teostades 
seinamaalingute konservee-
rimis- ja restaureerimistöid. 
Puutudes kokku huvitava ja 
väärtusliku materjaliga, mis 
hilisemas tööprotsessis pa-

ratamatult kinni kaetud saab 
ja osaliselt lihtsalt kaob: eri 
ajastute kihistused, erinevad 
värvigammad, kulumisaste. 
Parandades muutub see tihti 
uueks, kaotades oma väärtus-
liku paatina.

Teatri väikeses majas on 
aga üleval „Alibi“ lavastuse 
trupi fotonäitus „Asitõendid“. 
Lavastuse „Alibi“ pool ette-
valmistusest toimus kodustes 
tingimustes – iga näitleja oma-
enda turvalises ruumis, koh-
tudes teistega vaid virtuaalselt. 
Nii märgati igapäevaselt enam 
seda, mis enda ümber, kuid 
seostumas lavastuse teema-
dega. Lavastuse juurde võisid 
mõtted viia nii pannil valmis 
saanud omlett kui ka juhus-
lik kritseldus tänavapostil. 
Viis näitlejat ning lavastaja 
jäädvustasid näituse tarbeks 
prooviprotsessi ja omi mõt-
teid. Üheskoos ja üksi kogetut. 
Ideid, stseene ja pilte, millest 
kõik on alguse saanud.

Väikese maja kohvikus saab 
näha Athena Maja Huvikoo-
li keraamikastuudio näitust 
„Tänu savile“. Väljapanekul 
on näha reljeefid ja vormid, 
põletatud 900–1240-kraadi-
ses kuumuses maapõletuses, 
rakupõletuses ja kõrgkuumu-
sahjus. Noorte savihuvliste ju-
hendajaks on Eliko Kajak.

Kuulutaja 

Rakvere Teatrigaleriis
seati üles viis uut näitust
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com
REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KINNISVARA

• Müüa 2toaline rõduga korter Aseris, 
hind 4500 €. Tel 5632 7008

• Müüa Korter Tamsalus, Paide mnt 7. I 
korrusel, 2toaline ahjuküttega korter. 
Korteri juurde kuulub kelder, aiamaa 
ja kuur. Vajab remonti. Hind 4900 €. 
Tel 5400 5331

• Müüa varsti valmiv, avar, valgus-
küllane, täielikult renoveeritud 
3toaline korter Tapal, (73 m2 ), III 
korrus, 2 rõdu, õhk-vesi keskküte, 
täispuitparkett, uus köögimööbel. 
Hind 45 000 €. Tel 5595 1893, helista 
ja tule vaatama! 

• Müüa maja Jõgeva lähedal. Tel 5817 
2199

VAHETUS

• Soovin vahetada 4toalise korteri 
kesklinnas maja vastu Rakveres. 
Täpsemat infot saab tel 5558 8488

OST

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

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

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

• Soovin osta garaaži Haljalas. Tel  
5855 8987

• Ostan garaaži Rakveres (tööstusvool, 
kanal). Tel 5358 4840

VÕTAN ÜÜRILE

• Üürin soodsa hinnaga 1toalise ahju-
küttega korteri. Tel 5903 5018

• Soovin üürida 1toalist korterit 
vanemale inimesele. Hea kui osa-
liselt möbleeritud. Tel 5615 9556

• Noor pere soovib üürida 3toalist 
möbleeritud korterit, koduloomi 
ei ole, rahulik pere. Piirkond Vinni, 
Pajusti või Viru-Jaagupi. Tel 5395 4655

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20 töömeest saavad öömaja Rak-
vere kesklinnas. Korralik elamine. Tel 
516 4685

• Üürile anda 1toaline mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 
6829

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
mugavustega 1toaline korter (32 m2). 
Tel 5886 3055

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. Tel 
513 7633

• Anda üürile 2toaline korter reno-
veeritud majas Rakveres. Osaliselt 
möbleeritud. Tel 5333 2483

• Üürile anda 3toaline korter Tapal, 
hind 150 €. Tel 5563 3947

• Anda üürile 3toaline ahjuküttega 
korter Laekveres. Üüri hind 120 € + 
maksud. Info tel 527 0058

• Anda üürile Rakvere kesklinnas eri-
neva suurusega korterid. Üür alates 
300 €. Tel 502 9052

• Rakveres Mulla tn anda rendile 
garaaž, hea asukoht. Info 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi, 2009. a, 3.0 (171kW), 
diisel, nelikvedu. Auto on väga heas 
seisus. Korralikult hooldatud. Mingit 
remonti ega hooldust auto ei vaja. 
Autol 2 omanikku olnud. Õige läbisõit. 
Topelt võtmed. Kaasa uued naastreh-
vid eraldi velg. Tel 5330 3022

• Müüa Mazda 6, sedaan, 2004. 
a, mootor 2.3 (122 kW), bensiin, 
manuaal, kere rahuldav, kärukonks, 
läbisõit 260 000 km, talve- ja suve-
rehvid, ÜV ja kindlustus kehtivad 
kuni märts 2021. Hind 1000 €. Asu-
koht Rakvere, lisainfo tel 5695 1512

• Müüa Opel Astra Caravan, 1.7, diisel, 
50kW, manuaal, 5 käiku, uuena Eestist 
ostetud ja ainult esinduse hooldus, 343 
000 km, roostevaba ja igati korras, hind 
1490 €. Tel 502 5069

• Müüa Suzuki Liana 2002. a, helehall, 
mootor 1,6 - 76kW, bensiin, manuaal, 
kere rahuldav, veokonks. Kaasa velge-
del lamellrehvid. Ülevaatus 06.2021. 
Hind 800 €. Asukoht Rakvere. Tel 
5804 4509

• Müüa Toyota Avensis Verso (2002) 
varuosi. Info tel 5822 2300

• Müüa Toyota Corolla Ver-
so, 2008. a väljalase, diisel, 2.2, 
(100kW), hõbedane metallikvärv, 
kärukonks, garantiiga aku ja rehvid, 
suitsu- ja avariivaba. Kõik toimib, 
istu sisse ja sõida! Järgmine ülevaa-
tus 04.2021. a. Hind 3500 €. Tel 5198 
4922, tom03@hot.ee

• Müüa Volvo XC90 R-Design, 2.4, 
136kW, 2007. a, diisel, automaat. 
Auto korrapäraselt hooldatud. 
Hind 7199 €. Asub Pärnus. Tel 
518 3539

• Müüa traktor Belarus Jumps suure 
kabiiniga, dokumentideta. Kontakt 
554 4240

VARUOSAD

• Müüa 4 valuvelge koos suve-
rehvidega. 5x95, siseava 57. Rehvi 
mustrisügavus 55 mm. Hind 75 €. 
Tel 5326 7156

• Müüa 4 valuvelge koos talvereh-
videga. Siseava 57. 4x100. Hind 70 
€. Tel 5326 7156

OST
• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan kõikide Javade osi ja GAZ 51 
tuletoru. Tel 5558 5956

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

• Ostan Toyota/Mitsubishi/Mazda 
marki sõiduki. Seisukord ei oma täht-
sust. Võib pakkuda nii sõiduautosid, 
maastureid kui ka kaubikuid. Saan 
vajadusel järgi tulla puksiiriga. Tel 
5309 2650

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja 
maastureid igas seisukorras. Võib 
pakkuda ka väga vanu masinaid. 
Paku julgelt oma vana autot! Tel 
5309 2650

• Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 
peal kiire vormistamine ja tehing. Pak-
kumisi 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 kasutusena jäänud seisva sõi-
duki (sõiduauto, maastur, kaubik) ei 
pea olema sõidukorras. Võib olla arvelt 
maas. Kiire tehing ja vormistamine. Tel 
5365 4085 skampus@online.ee

• Ostan maasturi. Võib olla ka remonti 
vajav. Hind kuni 2000 €. Tel 5552 7229

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Vajadusel 
puksiir! Paku julgesti! Tel 5565 9595

• Ostan igas seisukorras sõidukeid. 
Võivad olla seisnud, remontivajavad, 
avariilised, heas korras jne. Huvi paku-
vad ka vene masinad. Romud kustutan 
registrist. Tel 5357 7108

kuulutused.kuulutaja.ee

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Sõiduautode remont, diagnos-
tika, summuti remont/keevitus, 
20 €/h. Haljala vald, Aasu küla. Tel 
5620 2164  

• Eramute, korterite, väiksemate 
kontoriruumide, olmeruumide 
koristus Rakvere piires (Lääne-Viru-
maal). Tel 5391 0536

VEOTEENUS JA RENT

 

• Kallurauto teenus (kamaz 55111). 
Tel 503 2269

• Metsaveoauto teenus. Tel 503 2269

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

 

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

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

• Veoteenus kastiautoga. Vajadusel 
kaasas kaks tublit abilist. Hinnad 
kokkuleppel! Tel 5604 0360
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* 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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

KAEVE- JA 
PINNASETÖÖD, 
TREILERVEOD, 

TÕSTEVEOTEENUS. 
Tel 524 6521

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja planeeri-
misteenuseid ekskavaatoriga. Tel 
520 7616

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
pinnase aukude puurimine. Tel 
5558 3686

•  Teen miniekskavaatoriga kõiki 
erinevaid kaeve- ja puurimistöid, 
võimalik ka maakaablite paigaldus 
koos elektritöödega nii eraisikule 
kui fi rmadele. Tel 529 9356

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

EHITUSTEENUS
• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Lammutustööd koos sodi äraveoga. 
Tel 5380 0863

• Lammutustööd koos prahi ära-
veoga. Tel 5553 0770

• Teeme kõiki lammutustöid. 
Hinnad mõistlikud. Tel 5638 8351

• Terrasside-, varjualuste- ja kuu-
ride ehitus. Tel 5553 0770

• Üldehitustööd. Tel 5380 0863

• Tänavakivi paigaldus, pandu-
sed, murukivide rajamine, ääre-
kivi paigaldus. Hinnad soodsad. 
Tel 5673 4632

• Korterite ja vannitubade remont. 
Info 5897 1123

• Teostame kõiki ehitus-ja remonttöid 
nii eramutes kui korterites, soojus-
tamine, voodrid, vannitoad jne. San-
tehnilised tööd. Hinnad mõistlikud. 
Tel 5808 5965

• Kõrvalhoonete ehitus, garaažid, 
saunad, grillimajad, puukuurid. Tel 
5380 0863

• Maalritööd, trepikodade remont, 
krohvitööd, üldehitus, renoveerimis-
tööd. Tel 5897 9293 Ehmes OÜ. Lai 3 a

• Septikute ja mahutite paigaldus, 
sise- ,välis, vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus. Hinnad sõbralikud. 
Tel 5808 5965

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

• Tänava- äärekivide paigaldus; 
piirdeaedade, terrasside ehitus; 
väravate valmistamine, paigaldus 
ja automaatika, haljastustööd. 
Tehtud töödele garantii. kiviaed.
ee. Tel 5394 6666

• Treppide ja varikatuste ehitus. Tel 
5380 0863

• Parkett- ja laudpõrandate lihvimi-
ne, lakkimine ja õlitamine. Terrassi-
de ehitamine. Tel 5829 2584

• Paigaldame erinevaid mahuteid 
ja septikuid. Kanalisatsiooni tras-
side ehitus. Veetrasside ehitus. 
Hinnapakkumised tasuta tel 5619 
9994, ehitusabi24@online.ee

• Talumajade renoveerimine ja 
remont. Info 5633 1530

• Korterite, vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

• Salvkaevude kaevamine, puhas-
tamine, remont ja rõngaste vahe-
tamine. Kaevupealsete ehitus. Tel 
5840 0240

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Maalritööd, siseviimistlus, akna-
palede ja uksepõskede viimistlus, 
tapeetimine, värvimine. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 5343 2458

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

• Vannitubade, korterite remont. 
Torutööd ja elektritööd. Info 
5633 1530

• Küsi hinda ehitustöödele. Teostame 
kõiki ehitus- ja remonditöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

• Teeme korteritele ja vannitubadele 
remonti. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoo-
ne vundamentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.com

• Teostan maalri ja siseviimist-
lustöid ,  vannitubade remont ja 
plaatimine. Tel 5684 3839, https://
www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

• Teostame ehitus- ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, maal-
ritöid, santehnilisitöid, elektritöid. 
Samuti vannitubade remonti. Tel 
518 7979

• Teostame kõiki ehitus- ja lammu-
tustöid ning prahi utiliseerimist. Pikk 
töö kogemus. Töö kiire ja korralik. Tel 
5604 0360

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

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. 
info@estpur.ee, tel 5347 6567

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, korstnapühkija teenus. 
Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru 
Küttesüsteemid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkimis- ja pottsepatee-
nus. Tel 522 1165

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 
2465

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

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

• 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• maja fasaadide renoveerimi-
ne/soojustamine

• üldehitus, ehitustööd, ehitus-
remonttööd

• terrasside ehitus
• piirdeaedade ehitus, piir-

deaiad
• kuuride ehitus, kõrvalhoone-

te ehitus
• eramaja ehitus
• prügimajade ehitus, prügi-

majad
• tänavakivi paigaldus, kõnni-

teed, tänavakivide puhastus
• katuste ehitus, katusetööd
• vundamentide ja soklite soo-

justamine, soojustustööd
• lammutustööd
• soodapritsitööd
• survepesutööd
• niitmistööd

Tel 5566 6811
tranemgrupp@gmail.com
www.tranemgrupp.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717
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SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

Müüa liiva, kruusa, 
killustiku, mulda kuni 15 t 
koorem, multilift-autoga: 

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

OSUTAME 
MURUNIITMIS  JA 
TRIMMERDAMIS 

TEENUST. 
TEL 505 2239

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

• küttetorustiku paigaldus, küt-
tesüsteemid

• tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd

• lekete likvideerimine 24 h

• ummistuste likvideerimine 
24 h

• mahutite ja septikute müük 
ja paigaldus

• boilerite paigaldus/hooldus

• radiaatorite paigaldus/hool-
dus

• keevitustööd, keevitamine

• õhk-vesi soojuspumba paigal-
dus/hooldus/müük

• õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük

Tel 5566 6811
tranemgrupp@gmail.com
www.tranemgrupp.ee

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

MUUD TEENUSED

 

• Akude- ja vanametalli tasuta ära 
vedu. Tel 502 5069

• Tänavakivide paigaldus, piir-
deaedade ehitus, hekkide lõikus, 
hauaplatside hooldus/korrashoid, 
peenarde ehitus, õunte kokku korja-
mine ja ära vedu. Tel 5802 9561

• Tutvu meie kvaliteetsete puhastus-
seadmetega enda kodus tasuta. Meie 
esindajad väga toredad ja abivalmis. 
www.spmarketing.ee. Tel 56467038, Siim 

• Elektrigeneraatori teenus (20kW). 
Tel 503 2269

• Suurem traktor tõstukiga- haagis 
pinnasevedu ja ka turba, saepuru 
vedu. Ise laadib, kallab ja ajab laiali. 
On võimalus ka võsa ja metsa saagimi-
ne ning vedu. Tel 503 2269

• Teen KÜ keldrite puhastustöid, 
samas puhastan puukuurid, ga-
raažid. Hinnad mõistlikud. Tel 
5638 8351

• Viin ära teie vanaraua. Tel 5675 
6622

• Osutame muruniitmis- ja trimmer-
damis teenust. Tel 505 2239

• Võsa lõikamine ja muru trimmer-
damine. Tel 5670 9080

•  Pööningute ja keldrite puhas-
tus, samas ka prahi ära vedu. Tel 
5553 0770

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

• Soojuspumpade müük, paigal-
dus, hooldus, remont. Õhksoojus-
pumba siseosa keemiline puhastus. 
Uued õhksoojuspumbad al 395 €. 
Õhk-vesi soojuspumpade müük, 
paigaldus (Daikin, Th ermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. Tel 
5656 4857

• KALEVBAND, tantsumuusika igale 
eale! Tel 518 5318

• Felix Duo koronaeri. Tel 5559 3419

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 
1269

• Pakkuda raamatupidamisteenust 
ettevõtetele. Huvi korral ühendust 
võtta numbril +3725824 1050 või 
e-maili teel karlleopart@gmail.com

• Jooksev raamatupidamine ette-
võtetele, maksudeklaratsioonid, 
palgaarvestus. Majandusaasta aru-
anded. Kontakt: raamatupidamine@
avitex.ee või tel 5301 6084

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 
OÜ Mart Tali Kaubandus

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

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

Otsime tööle 
naistejuuksurit 
Info tel 5897 9293

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
Avatud E-R 9-19

    L 9-15

Müün, paigaldan ja 
remondin õhksoojus-

pumpasid ja 
konditsioneere. 
Tel 502 4944

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5616 5761

• Müüa jalutamiseks mõeldud 4-ratta-
line tugiraam „Behrend“. Tel 5590 3361

• Müüa liiva (kild kuni 10 t), vedu! 
Tel 520 7616

• Müüa klaver. Tel 5567 7926

• Müüa kirjutuslaud. Tel 551 7090

• Müüa puutööpink, saag, höövel, 
paksus. Tel 5398 2904

• Müüa mullafrees, kalastustarbed, 
puit aiamööbel 4 tooli+laud. Mad-
rats mäluvahuga, mahlaaurutaja, 
lõunaserviis 12- inimesele, kapsariiv, 
kaalud 150 kg ja 5 kg, fotoaparaat Z3, 
köögivalamu, veinipudelid 25-30 l. 
Tel 553 4244

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 
7361

• Müüa saunakeriseid. Tel 5380 0863

• Müüa täispuidust söögilaud - 150 
€ (värv tume lakk), küsi infot või tule 
vaatama. Tel 5688 8797

• Müüa Tula Free To Grow beebi 
kandekott. 3 erinevat reguleeritavat 
suurust: vastsündinud lapsele, imikule 
ja väikelapsele. Paar korda kasutatud. 
Hind 100 €. Tel 5687 6068

• Müüa Spectra S2 rinnapump (160 
€) koos erinevate lisatarvikutega 
(piimahoiustamiskotid, pudelid, ta-
gavara voolikud, kahes erimõõdus 
leheter pumbaotsad jm). Üksik- või 
kaksikpumpamise funktsioon, pumpa-
miskiiruse ja -tugevuse reguleerimine, 
juhtmevaba akuga. Tel 5687 6068

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

• Ostan tarbeklaasi tooteid: vaasid, 
klaasid, pitsid jne. Pakkuda võib kõi-
ke. Tel 507 9984

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristall nõu-
si- tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5616 5761

• Ostan Norma/Salvo ja teisi NSVL 
aegseid mänguautosid ning vanu 
1970–1990. a valmistatud Vene 
1/43 mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan nõukaaegseid raadiotehnika 
ja Estonia Stereo komplekte, võib pak-
kuda ka eraldi kõlareid. Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan garaaži töölaua kruustangid, 
võib pakkuda ka koos töölauaga. Tel 
507 9984

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan ENSV aegseid märke/märgi-
kogu ja autasusid. Tel 510 7541

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ostan nõukaaegse aiakäru (alu-
miinium), paja ja kruustangid. Tel 
503 1849

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku- ja 
käekelli ja muud kila-kola. Esemed 
võivad vajada parandamist. Paku jul-
gesti! Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 
5555 5527

• Ostan võrri, ka mittetöötava, nende 
osi (rattad, mootorid jne) ja õlleankru. 
Tel 503 1849

• Ostan raadiotehnika kõlarid. Tel 
502 5069

• Ostan naiste- ja meeste maastiku-
jalgratta. Tel 502 5069

• Ostan plekist garaaži. Tel 5648 6882

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATVD suure 8-tollise 
rattaga 125 CC, 150 CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva raami 
kõrgusega; 140CC  õliradiaator
•Uus KROSSIKA MOOTOR 125 CC- 295 €
•Uus MOPEED 72 CC- 975  €
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT

JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas
3-käiguline ratas

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

KUULUTA
kuulutused.kuulutaja.ee

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp 
- hind alates 40 €/rm, kuiv lepp - 
hind alates 55 €/rm, saadaval ka 
sangleppa ja kaske. Puulõhkumis-
teenus halumasinal - hind alates 8 
€/rm. Puud on laotud 5 m3 alustele, 
võimalusel saab ka väiksemale alu-
sele. Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport hinnas. 
Tel 5347 7664, Erko, Kohala küla, 
Lääne-Virumaa

• OÜ Puider müüb sanglepa kütte-
pindasid. Samas müügil ka kütteklot-
sid 40 l võrkkottides. Info 10.00-12.00 
esmasp, kolmap, reedeti tel 322 4929

• Müüa kütte-ja kaminapuid, erine-
vad pikkused ja puuliigid, kohaletoo-
misega. Tel 5385 4412

• Müüa poolkuiva ja kuiva halli leppa 
koos transpordiga. Tel 513 7659

• Müüa 30 ja 40 cm küttepuid. Tel 
514 1338

• Müüa soodsalt küttepuid. Tel 
506 0177

• Müüa lõhutud kuivi küttepuid koos 
kohaletoomisega. Tel 507 7961

• Müüme igas mõõdus kvaliteetseid 
küttepuid. Helista ja küsi pakkumist. 
Broneerime ka tellimusi järgmiseks 
kevadeks/suveks. Hall lepp, sanglepp, 
haab, kask. Tel 5559 0853, Lääne-Viru-
maa Väike-Maarja vald, HaluProff  OÜ

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l võrkkotis, 
2,50 €. Müüa kuiv kask 30 cm, 40 l 
võrkkotis, 3.00 €. Müüa kase-puitbri-
kett 96 tk, alusel 960 kg, 145 €. Müüa 
turbabrikett 86 tk, alusel ca 900 kg, 
140 €. Müüa kivisüsi 1000 kg, alusel 
25 kg, kottides 250 €. Tasumine: üle-
kandega, kaardiga, sulas. Vedu tasuta!. 
Tel 5373 3626

• Müüa soodsalt lõhutuid küt-
tepuid koos transpordiga (kuivi, 
märgi ja võrgus). Tel 5554 6093

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind lepal 
2.60 €/kott ja kasel 3.00 €/kott. Tel 
505 1528



Kuulutaja reede, 4. september 2020 13KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Osta e-poest www.torujyri.ee
või tule poodi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres või Jõhvis

Tel 510  6247, info@torujyri.ee

Kõik veepumbad -20% • Nibe õhk-vesi  ja maasoojuspumbad -15% • -15% • 2190 € • Septik Strong koos imbväljakuga 2 m  - 999 €, 3 m  - 1199 €

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

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

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
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)

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  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

• Müüa turbabrikett alusel 900 kg, 140 
€. Kasepuitbrikett alusel 960 kg, 150 €. 
Vedu tasuta. Tel 5363 9678

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

• Müüme  3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid koos veoga. 
Asume Kadrina lähedal. Tel 5377 4627

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa saetud, lõhutud küttepuud. 
Kuivad ja toored. Tel 5192 4320

SOODUSHIND 2.50 €

EHITUS

• Ostan saematerjali, OSB plaati, 
kivivilla, eterniiti, võib ka väikestes 
kogustes olla. Tel 5380 0863

• Müüme katusematerjali otse 
tootjalt: plekk, eterniit, kivi, sindel. 
Samas ka paigaldus. Tel 5553 0770

• Müüa täite- ja ehitusliiva, mulda, 
kruusa ja killustiku. Tel 520 7616

• Müüa killustiku erinevad frakt-
sioonid, freesasfalti, graniit-
sõelmeid, ehitusliiva, täiteliiva, 
haljastusmulda. Suuremate ko-
guste tellimisel koostame hinna-
pakkumise. Asume Rakveres. Tel 
5463 8919

• Müüa soodsalt plokke AEROC Eco 
Term 375. Tel 525 2556

METS

• Saemeeste brigaad teostab raietee-
nust ja võsalõikust. Puhastame kraa-
vid ja teeservad võsast ja suurtest puu-
dest. Tel 506 0777, info@timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa musta pässikut, punet, 
punaseid sõstraid. Tel 5398 1891

• Turba allapanuga hobusesõnnik, 
asendamatu soojuse hoidja kasvu-
hoones, sobib hästi ka lillede-puu-
de-põõsaste istutamisel väetiseks 
ja aiamaale rammuks. 80 l = 5 €. 
Koju toomise võimalus Rakveres. 
Tel 5557 2217

• Müüa hobusesõnnikut. Peenesta-
tud ja pakendatud. Kohaletoomise-
ga. Tel 520 1570

• Kungla talu müüb varast kartulit 
Viviana. Tel 514 1338. Vedu

• Müüa mahesõnnikut. Tel 5395 
4194

LOOMAD

• Kelle kass Vinnis? Noor isane, 
kastreeritud, kuid kiipimata. Tel 
5362 4143

• Ära anda kassipojad. Tel 5398 1891

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. 
Pakkuda võib kõike. Tel 5616 5761

• Ostan vanemaid seisma jäänud ese-
meid. Vanast naelast kuni mööblini. 
Tel 507 9984

• Ostan NSVL fotoaparaate, objek-
tiive, vahvliküpsetajaid, vanaaegne 
samovare. Tel 5853 2215

• Ostan vanu nööpe. Tel 5396 0504

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, 
fotosid, albumeid, koos fotodega, 
markidega ümbrikke. Ka kollektsiooni-
dena. Teemad – linnavaated, pulmad, 
matused, inimesed, pühadekaardid, 
sõjaväelased jm. Täiskirjutused hinda 
maha ei võta. AITA TALLETADA AJA-
LUGU! Tel 5857 3749

• Ostan kokku nõukogude aegset 
elektroonikat. Ostsilloskoobid, 
sagedusmõõturid, generaatorid, 
voltmeetrid, raadiojaamad, raa-
diosaatjad, arvutid, trükkplaadid, 
raadioside komponendid, KM-kon-
densaatorid, isekirjutajad. Kõik 
nõukogude elektroonika. Helistage 
08-22.30. Tel 511 1203

TEATED

• Naiskingsepp Rakvere Krooni-
selveris. Avatud: E, T, N 9.00-15.00, 
K 11.00-18.00. Töö kiire ja korralik. 
Tel 5559 3019

• Ostan kaubaaluseid: EUR, FIN ja 
märgistamata. Tel 5552 2789

• Lp. Hr. Priidu! Palun anna en-
dast märku Õli tn. Tel 5685 8009. 
Mul ei ole enam numbrit

ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD 
Kui tahad juua, on see sinu asi, 
kui soovid elada kainelt, on see 

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

Tel 5840 7864

TUTVUS

• Mees vanuses 60+ tutvub üksiku, 
pikemat kasvu, saleda, autoga nai-
sega kellega koos vaba aega veeta. 
Tuleks Rakvere majja perenaiseks. 
Tel 554 6490

• Virumaa mees 60-aastane, elan maal, 
soov leida ellu saledama poolset nais-
terahvast, kellele meeldiks ka maal. 
Tel 5809 4634 

MUU

• www.toonklaas.ee

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

Kuuluta
kuulutused.kuulutaja.ee
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TÄNA MAAILMAS

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL 3. SEPTEMBRIL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI
Värske  kartul kg 0,80 1,50
Till kg 10,00 12,00
Roheline sibul kg 5,00 7,00
Petersell kg 8,00
Värske küüslauk  kg 8,00 12,00
Tomat kg 3,00 3,50
Väike kurk kg 1,50 2,50
Värske hapukurk kg 6,00
Värske kapsas kg 0,80 1,00
Porgand kg 1,50 2,00
Kaalikas kg 1,50 2,00
Punapeet kg 1,50 2,00
Aeduba kg 3,00 4,00
Põlduba kg 2,50
Aedherned kg 7,00
Mugulsibul kg 2,00 3,00
Suvikõrvits kg 1,00 1,50
Astelpaju (oksaga) kg 7,00
Õunad (Läti) kg 2,50
Pirnid (Eesti) kg 3,50
Maasikad ( Poola) kg 7,00
Vaarikad (Eesti) kg 12,00
Pohlad liiter 4,00 5,00
Mustikad liiter 4,00
Jõhvikad liiter 5,00
Kukeseened kg 6,00 7,00
Mesi 700g purk 6,00

Müügil kaunid sügislilled (astrid, kanarbikud, 
krüsanteemid) ja lillekimbud!

*

Laupäeval, 5.septembril turul müügil suitsutatud

 Peipsi kala (latikas, rääbis jt.)

  Info tel.3223877; turg@ogelektra.ee

Siiras kaastunne 
Marinale ja Dianale peredega 

kalli 
VALENTINA PASHKOVA

kaotuse puhul.

Niina ja Marina

Kauaaegset naabrit 
LENA PROTASSOVA

mälestavad 
Koidula 9, I trepikoda

Siiras kaastunne 
Aniita Vaherile 

kalli kaasa
VIKTOR ANOLA

kaotuse puhul. 

Tõusu 3 elanikud

Südamlik kaastunne 
Anule ja Aleksandrile 

kalli poja 
TANEL MULLA

kaotuse puhul. 

Seminari tn. naabrid

Ei kustu leinavalu hingest, 
ei kuiva silmist pisarad. 

Kuid mälestuste maailmas 
ta alati jääb teiega.  

Siiras kaastunne 
Henrile, Jürgenile 

kalli ema, vanaema, ämma
LENA PROTASSOVA 

kaotuse puhul. 

Irina, Evelin

RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

Rakvere linnapea Triin Vare-
ki sõnul plaanis linn kooliaas-
ta algust tähistada suurejoo-
nelise üritusega kõigi linna 
koolide osavõtul, aga kuna 
koroonaviirusega seonduvalt 
kehtivad ka vabas õhus veel 
kõigi tervise huvides piiran-
gud, ei olnud võimalik Valli-
mäel ühisüritust korraldada.

„Mul on hea meel, et saime 
selle asemel ühendada kaks 
ideed ja saame kõiki kooli-
jütse üllatada originaalse ter-
vitusega Vallimäe väiksel la-
val,“ märkis Varek.

Kuna Vallimägi ja 

uuenenud vabaõhukeskus on 
populaarne paik nii rakver-
laste kui linna külaliste seas, 
soovis linnavalitsus luua pai-
gale atraktiivsust ja lisand-
väärtust ka sügis-talviseks 
hooajaks. „Nii sündis mõte 
luua Vallimäele innovaatil-
ine ja originaalne 3D holo-
gramm, mis pakub silmailu 
ja kutsub külastajaid jalutama 
ka pimedamal ajal,“ selgitas 
linnapea.

Hologrammi looja, KNM 
Eesti OÜ tegevjuhi Jan 
Škurinski sõnul on holo-
gramm kolmes suunas ning 

elusuuruses inimese mõõtu 
igalt küljelt. „Poole aasta väl-
tel näeb nii hologrammeten-
dusi kui ka ennenägematuid 
kauneid visuaale, millega lis-
ame juba ülimalt ilusale Val-
limäe vabaõhukeskusele vaat-
amisväärust juurde. Holo-
gramm on eriti ilus õhtusel 
ajal ning kindlasti on see täna 
meie üks uhkemaid projekte,“ 
rääkis Jan Škurinski.

Järgmiseks tuuakse vaata-
jateni Rakvere linna jaoks 
välja töötatud erilahedus.

Kuulutaja

Kuue aasta eest, 4. septemb-
ril 2014. aastal suri Leedu 
üks tuntumaid teatri- ja fil-
minäitlejaid Donatas Banio-
nis, kes mängis enam kui 
poolesajas nõukaaegses män-
gufilmis. Huvitaval kombel 
ei jõudnud Banionis mängi-
ma ühessegi Eesti filmi, kui-
gi Tallinnfilmi linateostesse 
otsiti alatihti näitlejaid ka 
Lätist ja Leedust.

Kaunases 1924. aastal sün-
dinud Donatas Banionis ei 
mõelnud alguses üldsegi 
näitlejakarjäärile. Ta asus 
õppima hoopis keraamikat 
ja käsitööd. Kuid seejärel sai 

ta ka hariduse näitlemise alal 
ning oma esimese rolli tegi 
ta teatris juba 17-aastasena.

Töötanud üle poole sajan-
di Panevėžyse teatris, lahkus 
Banionis sealt omal soovil 
1. jaanuaril 2001. aastal. Ta 
talitas sedamoodi vastavalt 
Leedu uuele pensionirefor-
mile, mille kohaselt oleksid 
töötavad pensionärid jäänud 
ilma pensionist.

Banionis mängis väga pal-
ju teatris, aga selle kõrval 
ka kokku umbes 80 mängu-
filmis, sealhulgas enamasti 
vene filmides. Neist tuntu-
mad on „Solaris“, „Vaikne 

hooaeg“, „Ettevaatust, auto!“, 
„Goya“, „Enesetapjate klubi“, 
„Kentaurid“, „Goya“, „Ku-
ningas Lear“, „Nero Wolfe 
ja Archie Goodwin“ ja paljud 
teised. Leedu tuntumaks fil-
miks, kus Banionis mängis, 
oli „Keegi ei tahtnud surra“ 
(1965).

Näitleja suri 90-aastase-
na 4. septembril 2014. aastal 
pika haiguse järel südame-
rabandusse.

Donatas Banionise isik sai 
suurt tähelepanu ka surma-
järgselt, kui 2018. aasta al-
guses Leedu vastupanu ja ge-
notsiidi uurimiskeskus tea-

tas, et neli aastat varem sur-
nud näitleja oli nõukogude 
okupatsiooni aastatel kantud 
KGB agentide nimekirja.

Samas on rõhutatud, et 
infosse agentide kohta tuleb 
suhtuda kriitiliselt, sest ei saa 
välistada, et keegi on Banio-
nise või mõne teise kuulsuse 
lisanud agentide nimekirja 
pahatahtlikult. 2018. aasta 
maikuus jõudiski Leedu lust-
ratsioonikomisjon järelduse-
le, et näitleja ei teinud endi-
se nõukogude eriteenistuse 
KGB-ga koostööd.

Allan Espenberg

2014: suri Donatas Banionis

Vallimäe vabaõhukeskust 
kaunistab tarkusekuul hologramm

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee
Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee
Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093
Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

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
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Lääne-Viru Jäätmekeskus teostab Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
toetusel ohtlike jäätmete kogumisringi alljärgneva ajakava kohaselt:

3. oktoobril Haljala vallas
10.00-10.15 Aaspere (keskus, teeristis)
10.30-10.45 Haljala (keskus, Tallinna ja Rakvere mnt teeristis parklas)
11.00-11.15 Essu (keskus, bussipeatus)
11.35-11.50 Karepa (rahvamaja)
12.05-12.20 Eisma (sadama teerist)
12.35-12.50 Vainupea (bussipeatus)
13.05-13.20 Karula (parkla Karula-Vainupea ristmikul)
13.30-13.45 Vihula (kauplus)
13.50-14.05 Sikkani (bussipeatus)
14.10-14.25 Sagadi (kaupluse parkla)
14.40-14.55 Vergi (Vergi sadama teerist)
15.10-15.25 Võsu (bussipeatus)
15.40-15.55 Käsmu (bussipeatus)
16.15-16.30 Võsupere (kohvik Kohvikann parkla)

3. oktoobril Rakvere vallas
10.00-10.20 Ussimäe (Pagusoo tn ots)
10.30-10.50 Metskond (RMK parkla)
11.00-11.20 Sõmeru (Astri tn nurk pakendikonteineri juures ja poe parkla)
11.30-11.50 Ubja (külakeskuse ees)
12.00-12.20 Kohala (vana poe parkla)
12.25-12.45 Uhtna (Silla-Kitseküla rist, mõisa parkla)
13.00-13.20 Vaeküla (külakeskuse ees)
13.30-13.50 Näpi (bussipeatus)
14.00-14.20 Roodevälja (Vahtra alleel)
14.25-14.45 Arkna (teadetetahvli juures)

4. oktoobril Kadrina vallas
10.00-10.20 Rõmeda küla (teerist)
10.25-10.45 Viitna küla (Viitna bussijaama juures parklas)
10.55-11.15 Loobu küla (RMK parkla)
11.25-11.45 Vohnja küla (kaupluse parkla)
12.00-12.20 Kihlevere kortermajade juures (kaupluse parkla)
12.40-12.55 Pariisi küla (talli juures)
13.00-13.15 Kiku kortermaja juures
13.20-13.40 Salda küla (ridaelamute juures)
13.50-14.05 Udriku küla (teerist enne Rakvere-Pärnu mnt pööramist)
14.20-14.40 Ridaküla (ridaelamute juures)
14.45-14.55 Kolu küla (Vohnja-Ohepalu tee ja Tapa-Loobu teerist)

15.00-15.10 Kõrveküla teerist (Tapa-Loobu tee ääres)

10. oktoobril Vinni vallas
10.00-10.20 Rohu (bussipeatuse juures)
10.25-10.45 Rahkla (bussipeatuse vastas asuvas parklas)
10.55-11.15 Laekvere (Salutaguse tee 2, ohtlike jäätmete kogumispunkti 
juures)
11.30-11.50 Venevere (kaupluse juures)
12.00-12.20 Paasvere (külamaja juures)
12.30-12.50 Muuga (kaupluse juures)
13.15-13.35 Kantküla (külamaja)
13.45-14.05 Ulvi (kaupluse parkla)
14.10-14.30 Miila (külamaja)
14.40-15.00 Viru-Kabala (raamatukogu)
15.10-15.30 Uljaste (Liivakünka, pakendikonteinerite juures)

17. oktoobril Rakvere vallas
10.00-10.20 Tõrma (kalmistu nurga pakendikonteinerite juures)
10.30-10.50 Karitsa pakendikonteinerite juures
11.00-11.20 Levala (Kaasiku teel)
11.30-11.11.50 Lasila (lasteaia ja kooli vahel)
12.05-12.25 Mädapea (bussipeatuse juures)
12.35-12.55 Lepna (korrusmajade parkla)
13.05-13.25 Tõrremäe (Lehispuu teel ja Haljale tee 13 parkla)
13.35-13.55 Päide (Suvila ja Mesilase tee ristmikul)
14.05-14.25 Veltsi (Veltsi tee ja Paatna tee ristis)

17. oktoobril Vinni vallas
10.00-10.20 Tudu (kaupluse juures)
10.40-11.00 Roela (Aida tänava alguses)
11.05-11.25 Roela (kaupluse juures)
11.35-11.55 Küti (kaupluse juures)
12.05-12.25 Viru-Jaagupi (kiriku juures, Kesk tn)
12.40-13.00 Kadila (endise kaupluse juures)
13.15-13.35 Pajusti alevik (Aldari kauplus)
13.40-14.00 Kakumäe (küla alguses)
14.10-14.30 Vinni alevik(raamatukogu juures, Sõpruse 1a)
14.40-15.00 Piira (endise MRK/AS Viru Elektrik kaupluse juures, Mõisa 
22)

18. oktoobril Tapa vallas
10.00-10.20 Jäneda (A&O kaupluse parkla)
10.30-10.50 Lehtse (teeninduspunkti parkla, Rägevere tee 19)

11.00-11.20 Jootme (parkla, Jootme 3)
11.35-11.55 Imastu (parkla, Imastu 11)
12.00-12.20 Moe (teeninduspunkti parkla, Moe 1)
12.25-12.45 Saiakopli (mõisa parkla)
13.05-13.25 Vajangu (Kesk ja Kirde tn ristil, konteinerite kõrval)
13.45-14.05 Porkuni (parkla, Järve tn 1)
14.15-14.35 Assamalla (Kesk tn 4)

24. oktoobril Väike-Maarja vallas
10.00-10.20 Lammasküla (bussipeatus)
10.25-10.45 Tammiku Hooldekodu (Järveääre kinnistu)
10.55-11.15 Salla (kortermajade parkla)
11.40-12.00 Liigvalla (bussipeatus)
12.10-12.30 Rakke alevik (bussijaama juures, raudtee ääres)
12.45-13.05 Pikevere (korterelamu juures)
13.15-13.35 Kiltsi (bussipeatuse parkimisplatsil, Jaama tn)
13.40-14.00 Vao (Pargi 9 kõrval kortermajade vahel)
14.15-14.35 Pandivere (kortermajade vahel)
14.45-15.05 Triigi (spordihoone juures, Võimla tn)

31. oktoobril Viru-Nigula vallas
10.00-10.20 Selja (Külaseltsi maja juures)
10.35-10.55 Ojaküla (rekameeste peatumisplatsil)
11.10-11.30 Malla (kortermajade juures, Põdruse-Kunda-Pada mnt ristis 
olevate kortermajade juures)
11.45-12.05 Vasta (Viru-Nigula valla ohtlike jäätmete kogumiskoht, Maar-
ja tn 7)
12.25-12.45 Rannu (Vahtra tänava parklas)
12.55-13.55 Aseri (Kommunali juures, Kordoni tn 12)

Kogumisringi teostab Epler & Lorenz AS.
Kogumisringi peatuskohtades tuleb kohal olla graafikus märgitud ajal ning 
jäätmed tuleb ise üle anda.
Vastu võetakse kõiki kodumajapidamises tekkivaid ohtlike jäätmeid sh 
happed, pestitsiidid, luminestsentslampid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, 
õlid, värvid, liimid, vaigud, patareid, akud, lahustid, ravimid, ohtlike aineid 
sisaldavad pakendid, õlifiltrid, mootoriõlid, antifriisid, olmekemikaalid, 
nakkusohtlikud jäätmed, süstlad, põllumajanduskemikaalid, elektri ja elekt-
roonikaseadmeid.
Muid jäätmeid ohtlike jäätmete kogumisringil vastu ei võeta. 

„Iga inimese jaoks on vastus 
küsimusele „Miks investeeri-
da?“ erinev. Samas üks põh-
jus, miks kõik peaksid inves-
teerima, on raha kogumine 
pensionipõlveks. Teada on ju, 
et praegune pensionisüsteem 
ei taga tulevikus elamisväär-
set pensioni. Teiseks minu 
eesmärgiks on jõuda finants-
vabaduseni. See tähendab, et 
investeeringutelt saadud tulu 
katab ära minu igakuised ku-
lud,“ selgitas koolitaja ning et-
tevõtja, vastselt ilmunud käsi-
raamatu autor Taavi Pertman.

Miks kirjutas Taavi „Alus-
tava investori käsiraamatu“? 
„Minu sõnum on ikka see, et 
säästmist ja investeerimist 
võib alustada juba väikeste 
summade juurest ehk oma tu-
levikku saab igaüks ka siis pa-
remaks muuta, kui suurt mi-
dagi säästmiseks veel ei ole,“ 
rääkis autor.

„Isegi kui olukord on prae-
gu sant, saad midagi selle 
parandamise nimel ära teha 
ja hakata oma tulusid läbi in-
vesteerimise kasvatama. Kui 
juba teatud kogus sääste või 
investeeringuid olemas, on 
ka tunduvalt lihtsam saada 
palgatõusu või leida paremat 
töökohta, sest sa ei ole enam 
sunnitud kohe esimese kehva 
võimalusega leppima ja ei jää 
nälga, kui pead kuu-paar töö-
tu olema,“ jätkas ta.

Astuge tarbimis-
karussellilt maha
„Ostud ei tee õnnelikuks. Mei-
le üldjuhul piisab palju vähe-
mast, kui arvame. Miks me 
aga nii palju asju ostame, on 

osaliselt selgitatav sellise näh-
tusega nagu hedonic treadmill. 
See tähendab, et mida rohkem 
meil midagi on, seda vähem 
naudingut ja õnne ostlemisel 
kogeme ning seda rohkem 
asju on meil vaja, et saavuta-
da sama õnnetaset, mida šop-
pamine algselt andis,“ selgitas 
Taavi.

Säästmine muutub tema sõ-
nul lihtsaks siis, kui inimene 
saab aru, et tal pole nii pal-
ju asju tarvis. Olulisem oleks 
muuta mõtteviisi ja panna 
raha enda eest tööle. Aga kui-
das?

Säästmine ja investeerimine 
vajab eesmärki ja alustamiseks 
ainult tahtejõust ei piisa. „Kui 
säästad, aga ei tea põhjust, 
siis pole säästmine väga jät-
kusuutlik. Lihtsam on säästa 
mõne eesmärgi nimel,“ suunas 
Taavi.

Mees ise hoidis kunagi suu-
rema osa rahast teisel kontol, 
nn igapäevasel kontol oli 100 
eurot ja kui see kukkus alla 
mingi piiri, võttis ta teiselt 
kontolt jälle juurde. „Märka-
sin, et kui kontol on vähem 
raha, on ka kulud väiksemad,“ 
sõnas ta.

Raamatu autori sõnul on 
tark avada endale interneti-
pangas uus arvelduskonto. 
Sellele saab määrata nime (nt 
reisikonto) ehk siduda konto 
nimi omale püstitatud ees-
märgiga. Kontode vahel saab 
raha kanda tasuta ja igal aja-
hetkel. Palga laekudes mak-
sa alati kõigepealt iseendale. 
See tähendab, et säästmiseks 
mõeldud summa tasub kohe 
pärast sissetuleku laekumist 

kõrvale panna, kas siis kogu-
miseks mõeldud eraldi konto-
le või kogumishoiusele.

Kui ühtegi eesmärki kohe 
mõttesse ei tule, võib kasuta-
da pangakonto automatisee-
rimist. See tähendab, et väike 
osa palgast läheb automaat-
selt teisele kontole. Püsikor-
ralduse peaks tegema nii, et 
summa pidevalt, kuid väikeste 
sammudega kasvaks. Väik-
sed sammud ei tekita korra-
ga suurt rahalist auku. Abiks 
oleks ka isiklik eelarvetabel, 
kus on kirjas kulud ja tulud.

„Kui on soov olla edukam, 
siis peaks tabeli tegema,“ sel-
gitas Taavi, lisades et enne in-
vesteerimist võiks üle vaadata 
oma laenud ja intressid ning 
ära maksta kallimad tarbimis-
laenud.

Mitme laenu puhul peaks 
arvestama laenusumma suu-
rust. „Majanduslikus mõttes 
maksaksid kõik enne suurima 
intressiga laenu, kuid uurin-
gud näitavad, et kui maksad 
kallima laenu kõigepealt, on 
eduprotsent madalam kui 
summaliselt väiksema laenu 
puhul. Väiksema laenu maks-
mine pole majanduslikult rat-
sionaalne, kuid sa saad kätte 
edukogemuse ja see annab 
hoo sisse,“ rääkis ta. Suurema 
laenu tasumise puhul ei näe 
lihtsalt kiiret tulemust.

Ühe protsendi 
väljakutse
Taavi eesmärk on jõuda fi-
nantsvabaduseni ehk olukor-
rani, kus passiivne tulu katab 
ära kulud. See annaks võima-
luse veeta rohkem aega lähe-

dastega ja eesmärgi saavuta-
miseks pani Taavi palgatööl 
iga kuu kõrvale 50 protsenti 
sissetulekust.

„See on muidugi enamu-
se jaoks liiga suur väljakutse. 
Eriti kohe alustades. Sellepä-
rast tekitasin nn ühe protsendi 
väljakutse: pane iga kuu prot-
sendi võrra rohkem oma pal-
gast kõrvale, kui varem. Kui 
täna paned viis protsenti, siis 
tee juba sel kuul nii, et paned 
kuus protsenti. Kui täna oled 
nulli peal, siis alusta ühe prot-
sendi juurest. Järgmisel kuul 
lisa sellele veel protsent ja nii 
edasi, kuniks enam ei suuda 
ilma raskustesse sattumata 
seda teha,“ selgitas raamatu 
autor.

„Kui oled kolm kuud järjest 
sama protsendi peale takerdu-
nud ja ei suuda protsenti tõsta, 
siis võib öelda, et jõudsid oma 
piirini ja väljakutse on selleks 
korraks läbi. Igaks juhuks ka 
protsentarvutuse valem: sääs-
tetav summa võrdub säästu-
määr korrutada palganumbri-
ga,“ lisas ta.

Kui Taavi alustas teekonda 
oma eesmärgi poole, üritas ta 
kulusid võimalikult palju vä-
hendada ja hindu jälgida. „Mul 
oli siis pigem see probleem, et 
kippusin liiga palju investeeri-
ma ja tarbimiseks raha ei jää-
nud,“ naeris ta.

Praegu on rahaline seis pa-
rem ja kui investeerimisees-
märk on täidetud, siis polegi 
tähtis, mida ülejäänud rahaga 
teha. Hindu aga jälgib mees 
endiselt. „Kui on valida, kas 
osta soodus- või tavahinna-
ga juust, siis võtan odavama. 

Mõtteviis on mul ikka paigas, 
samas on vahel kvaliteet hin-
nast olulisem,“ sõnas ta.

Taavi sõnul võib ka divi-
dendiaktsiatesse raha paigu-
tada, kuid siis tuleb arvestada, 
et teenustasud ei moodustaks 
ostuhinnast liiga suurt osakaa-
lu. Klassikaline soovitus on, et 
need võiksid jääda maksimaal-
selt ühe protsendi lähedale. 
„Mida suurem summa, seda 
väiksema osa moodustavad 
teenustasud. Balti börsil saab 
täna nii LHV kui ka Swedban-
ki kaudu aktsiaid ilma tasudeta 
osta.“

Samuti võib kaaluda üüri-
tulu eesmärgil kinnisvara soe-
tamist. „Kinnisvara võimal-
dab head võimendust ja head 
tootlust, kuigi headel aegadel 
on hinnad kõrged ja tehingut, 
mis mõistlikku tootlust an-
naks, on raske leida,“ ütles ta.

Kindlasti soovitab Taavi 
eemale hoida võrkturundu-
sest. „Olen vaadanud mitmeid 
võrkturundusskeemide statis-
tikaid. Tõenäosus plussi jääda 
on seal peaaegu olematu. Kui 
jääd plussi, siis tõenäosus tee-
nida rohkem kui madalapalga-
lisel töökohal on samuti väike. 
Teenivad skeemi loojad,“ aval-
das ta arvamust.

Hoiustamine pole 
investeerimine
Hoiused pole tema sõnul in-
vesteerimine. „See, mis teile 
pangas nõustamisel räägi-
takse, on tõesti paras jama ja 
müügijutt. Aktiivselt hallata-
vaid fonde ega hoiuseid üldi-
selt ei maksa liiga julgelt in-
vesteerimiseks nimetada. Nii 

kehva tulemuse saavutami-
seks peab ikka vaeva nägema,“ 
muigas Taavi.

„Isiklikult olen viimased 
viis aastat kordades paremaid 
tootlusi teeninud ja pangad 
pole selle arvelt midagi tee-
ninud. Täna alustades küll nii 
head tootlust enam ei saa, aga 
juba üsna väheste teadmiste 
järel on võimalik pikas pers-
pektiivis aktiivselt juhitud 
fondidest paremat tootlust 
teenida küll. Soovitan alustada 
investeeringust iseendasse ja 
uurida natukene investeerimi-
se teemat,“ soovitas ta.

„Ma ei ole kuulnud ühestki 
inimesest, kes palgapäevast 
palgapäevani elades, nii et 
mitte midagi üle ei jää, oleks 
suutnud oma finantsolukorda 
kuidagi parandada. Küll aga 
tean päris palju selliseid ini-
mesi, kes on mõistlikult raha 
kõrvale pannud, investeeri-
nud ning jõudnud kas finant-
silise vabaduseni või vähemalt 
oma olukorda tunduvalt pa-
randanud,“ märkis Taavi.

„Kui sa oma raha kellegi tei-
se kätte annad, siis on tõesti 
üsna suur võimalus, et piki 
pead saad. Õnneks on täna-
päeval üsna palju võimalu-
si investeerimiseks, kus sina 
saad omajagu ise otsustada, 
mis sa oma rahaga teed ning 
seda isegi üpris väikeste sum-
madega alustades. Mis veel 
parem, selle kõige kohta on 
väga palju tasuta informat-
siooni olemas, sealhulgas ka 
eestikeelsena,“ lausus vastse 
raamatu autor lõpetuseks.

Kaire Kenk

Ühe protsendi väljakutse: alustage investeerimist juba täna
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €
40 €

Asume Rakvere vallas Sireli tee 3

Tel. 503 7729, 322 4174

(Tapa teeristis)

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage,
võsalõikureid, ja murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid,
saed, oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

Avatud: E-R 9-18, L 9-15 • Tel 5647 3004

Rakvere,

Turu plats 5

* RIEKER

* REMONTE

* JANA

* TAMARIS

* ALPINA

* CAPRICE

Eelmise hooaja saapad SOODUSHINDADEGA!

UUEKS SÜGISEKS
UUED KINGAD JA SAAPAD!

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

kiiresti valmivaid snitsleid ja kotlette,
maitsvad singid ja vorstid.

Kampaania sealiha
3,99 €/kg

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15
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