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„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“  ja
tuulepidavaks TERMOVAHUGA.

Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.
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VALIK, MIS EI JÄTA KÜLMAKS!

Tallinna 68, Rakvere
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Avatud on kohaliku omaalga-
tuse programmi ning kogu-
kondliku turvalisuse maa-
kondlik toetusvoor.

Kohalik omaalgatus
Kohaliku omaalgatuse prog-
rammi eesmärk on tugevate 
ja omaalgatusel põhinevate 
kogukondade tekkimine ja 
püsimine.

Toetust saavad taotleda 
avalikes huvides tegutsevad 
mittetulundusühingud ja 
sihtasutused, milles liikmena 
ei osale kohaliku omavalitsu-
se üksus ega riik ja mille liik-
metest äriühingud ei moo-
dusta rohkem kui poole.  Ühe 
projekti toetuse piirsumma 
on 2000 eurot.

Programmi üldise koordi-
neerimise ja väljatöötamise 
eest vastutab Rahandusmi-

nisteerium. Lääne-Virumaal 
vastutab programmi raken-
damise eest Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liit.

Lisainfot jagab Moonika 
Aruvainu, Lääne-Viru Oma-
valitsuste Liidu arendus- ja 
väliskoostööspetsialist telefo-
nil 3250115 või 524 3927 ja 
e-posti aadressil moonika.
aruvainu@virol.ee.

Kogukondlik turvalisus
Kogukondliku turvalisuse 
maakondliku toetusvooru 
eesmärk on aidata kaasa ühis-
konna kujunemisele, kus ini-
mesed tunnevad end vabalt ja 
turvaliselt ning kogukonnad 
on turvalise elukeskkonna 
loomiseks võrgustunud, kus 
igaühe teadliku panuse ja ko-
gukondliku koos tegutsemise 
kaudu on tagatud laiemalt 

ohtude ennetamine ning nu-
tikas ja tulemuslik reageeri-
mine õnnetustele, korrarik-
kumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse 
maakondlikus toetusvoorus 
toetatakse taotlusi, mis eden-
davad kohalikku ja piirkond-
likku algatust turvalise elu-
keskkonna loomisel, suuren-
davad turvalisuse loomisse 
panustavate ühenduste vahe-
list koostööd (sh edendavad 
võrgustikupõhist koostööd), 
aitavad kaasa vabaühenduste 
võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla Eesti 
Vabariigis registreeritud mit-
tetulundusühing ja sihtasu-
tus, kelle liikmeks ei ole või 
kelle asutajaks ei ole riik või 
kohaliku omavalitsuse üksus 
ning vabatahtlikku päästeko-
mandot pidavad kohaliku 

omavalitsuse üksused. Ühe 
projekti toetuse piirsumma 
on 3500 eurot.

Lisainfot jagab Kaidy Alja-
ma, Lääne-Viru Omavalitsus-
te Liidu turvalisuse ja rahva-
tervise spetsialist telefonil 
3250115 ja e-post aadressil 
kaidy.aljama@virol.ee.

Mõlema taotlusvooru info-
päev toimub 11. septembril 
kell 14.00-15.30 Fr.R. 
Kreutzwaldi 5, teise korruse 
saal. Infopäev on tasuta, kuid 
vajalik on registreerumine 
selle nädala jooksul.

Infopäevale registreerimise 
lingi, toetuste taotlemise kor-
ra, tingimused ja muu lisatea-
be leiate Lääne-Viru Omava-
litsuste Liidu kodulehel 
www.virol.ee.

Kuulutaja

15. septembril toimuva Maa-
ilmakoristuspäeva meeskond 
otsib kõigi eestimaalaste seast 
keskkonnast hoolivaid aktiiv-
seid vabatahtlikke, kes soo-
viksid hakata koristuspaikade 
talgujuhtideks.

Talgujuht peaks olema val-
mis võtma ühe koristusala 
oma hoole alla ning olema 
seal Maailmakoristuspäeva 
Eesti meeskonna ning koris-
tajate peamiseks kontaktisi-
kuks.

„Ülesanne pole midagi kae-
lamurdvat, ent on äärmiselt 
oluline! Töö hõlmab endas 
mõned tunnid ettevalmista-
vaid tegevusi enne koristus-
päeva ning aktiivset tegevus-

te koordineerimist koristus-
päeval kohapeal,“ sõnas Eesti 
Maailmakoristuspäeva eest-
vedaja Raimo Matvere.

Kasu säärasest vabatahtli-
kust panusest on aga Matvere 
sõnul investeeritud ajast 
mõõtmatult suurem: „See on 
sobiv väljakutse kõigile kesk-
konnast hoolivatele aktiivse-
tele inimestele ning kindlasti 
kaasneb ettevõtmisega ka po-
sitiivne emotsioon kordaläi-
nud päevast.“

Talgujuhi tegevuses on neli 
olulist etappi. Esiteks võtab ta 
välja koristusalale määratud 
prügikotid kokkulepitud ko-
hast ning toob need talgu-
kohta. Teiseks vaatab ta ko-

ristusala eelnevalt üle, kol-
mandaks tutvub ta koristus- 
ja ohutusjuhenditega ning 
viimaks instrueerib koristus-
päeval talgulisi, korraldab 
tööd ning loeb tulemused 
kokku.

„Kui ma poleks ise 15. sep-
tembril Maailmakoristuspäe-
va staabis hõivatud, võtaksin 
talgujuhi rolli hea meelega 
enda kanda. Ma usun, et sel-
lega kaasneb ütlemata palju 
positiivset – nii hääd emot-
siooni, paraja mahuga toime-
tamist kui ka uusi tutvusi, mis 
saadab sellise ühise asja aja-
mist,“ ärgitas Matvere kõiki 
Maailmakorsistuspäevaga lii-
tuma just talgujuhina.

Kuna kõige rohkem on ar-
vuliselt koristusalasid Tallin-
nas ja Harjumaal, siis enim 
ongi vaja talgujuhte just pea-
linnas ja selle lähistel. See aga 
ei tähenda, et muudes piir-
kondades kõik talgujuhid ole-
mas oleks – kaugel sellest!

Talgujuhiks on võimalik 
hakata Maailmakoristuspäeva 
registreerimisplatvormil ise 
otse konkreetsele talgule re-
gistreerudes või saates kirja 
aadressile talgud@maailma-
koristus.ee. Vaata lähemalt 
www.maailmakoristus.ee/
hakka-talgujuhiks.

Kuulutaja

Maailmakoristuspäev otsib talgujuhte

Kohaliku elu parendamiseks 
saab toetust küsida

Põlula Kooli 1. klassi asus sellel sügisel õppima 7 õpilast. Õpetajaks on Mirget Karlson-Karv.
Foto: Meelis Kesküla 
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Rakvere külje all peetud 
Vanasõidukite päeval sai 
kaeda nii möödunud sa-
jandi esimesest poolest 
päris uunikume kui ka 
suurepärases korras 
nõukogudeajast tutta-
vaid masinaid.

Liisi Kanna

Silberauto korraldas möödu-
nud laupäeval oma Rakvere 
esinduse hoovis Vanasõidu-
kite päeva, mis osutus kohali-
ke inimeste hulgas äärmiselt 
populaarseks.

„Kuna me üritusele pileteid 
ei müünud, siis muul meeto-
dil külastajate lugemine on 
tunduvalt keerulisem. N-ö 
külastatavuse tipphetkedel oli 
territooriumil sadu inimesi ja 
päeva jooksul käis läbi roh-
kem kui tuhat külastajat,“ sõ-
nas ürituse üks korraldaja 
Margus Juhkam. „Meil on vä-
ga hea meel, et sedalaadi üri-
tus Rakvere inimestes nii pal-
ju positiivset huvi tekitas.“

Hulgaliselt 
Vene autosid
Kui päevakava põhjal pida-
nuks tegevused näituseplatsil 
algama kella kolmest, siis juba 
kell 12, mil vanad masinad 
ajagraafiku järgi alles kogu-
nema hakkasid, oli Silberauto 
esine rahvast täis ning koha-
lejõudnud autosid uudista-
mas.

Vanasõidukite näituse ni-
mekirjas oli 75 autot, mis 
hindamiseks jagatud nelja ka-
tegooriasse: esmane regist-
reerimine enne aastat 1945, 
vahemikus 1946-1959, vahe-
mikus 1960-1979 ja vahemi-
kus 1971-1983. Niisiis pidid 
kõik osalevad masinad olema 
vähemalt 35 aastat vanad.

Juhkami hinnangul esinda-
sid Vanasõidukite päeval esit-
letud eksponaadid selgelt Ees-
ti hobiautode kultuuri ja 
suundi. „Vene päritolu auto-
sid on hobisõidukite hulgas 
palju ja neid oli ka üritusel 
hulgaliselt näha, teisalt tulid 
kohale ka väga eksklusiivsed 
sõidukid. Loomulikult või-

Vanad autod äratasid suurt huvi

Vanasõidukite päeva külastas kokku enam kui tuhat inimest.

nuks eksponaatide rivi olla 
veelgi pikem ja mitmekesi-
sem, aga meie esinduse üm-
ber olev vaba ruum on selgelt 
piiratud ning oluliselt roh-
kem autosid me sinna mahu-
tada ei saaks, kui laupäeval 
kohale tuli,“ kommenteeris 
korraldaja.

Ka ürituse üheks koostöö-
partneriks olnud jaeketi 
Grossi Toidukaubad omanik 
Oleg Gross viis oma kollekt-
sioonist näitusele kolm sõi-
dukit: Žiguli 2103 aastast 
1978, Moskvitš 400 aastast 
1949 ja ZAZ 965a aastast 
1964. „Kaks meie poolt välja 
pandud autot, Žiguli 2103 ja 
ZAZ 965a, on originaalseisus, 
mitte taastatud. Moskvitš 400 
on kõrgel tasemel renoveeri-
tud,“ rääkis Gross, lisades, et 
tema väärtustabki eelkõige 
vanu originaalseisus autosid, 
kuid korralikena on neid väga 
raske leida.

Hariv funktsioon
Oleg Grossi hinnangul on 
seesugune üritus väga tänu-
väärt, kuna tutvustab ajalugu. 
„Ühest küljest toob see mäles-
tused inimestele taas silme et-
te, teisalt aga näitab, kui palju 
on tehnoloogia muutunud ja 
arenenud,“ märkis ettevõtja.

Lisaks rõhutas ta, et selline 

ettevõtmine aitab tekitada 
inimestes arusaama vanade 
asjade väärtustamise ja taasta-
mise olulisusest ning innus-
tab osalejaid, kes tajuvad, et 
ka teised nende tehtut märka-
vad.

Just Vanasõidukite päeva 
harivat funktsiooni kiitis po-
jaga näitust kaemas käinud 
Kaidi. „Endal oli muidugi ka 
väga huvitav, aga tulin siia 
ennekõike lapse pärast. Üks 
asi on kooliõpikust ajaloo ja 
tehnoloogiasaavutuste kohta 
lugeda ning pilti vaadata, 
hoopis teine aga pista ise pea 
vanasse autosse ja vaadata, 
kuivõrd teistsugune see on 
kodus hoovis seisvast autost,“ 
rääkis külastaja.

Kaidi lisas, et tegelikult 
korraldati platsil teisi hari-
vaid ettevõtmisi nagu ava-
riiolukorda matkiv pöörlev 
auto ja kriminalisti töövahen-
dite tutvustamine. „Meie jäi-
me rahule – oli tõeline pere-
päev!“

Ettevõtmise tulevik
Silberauto korraldas Vana-
sõidukite päeva esimest kor-
da, Margus Juhkam avaldas 
aga lootust, et see ei jää vii-
maseks. „Järgmise aasta suh-
tes me ei ole konkreetseid 
plaane veel teinud, aga meie 

nägemuses võiks Rakvere 
Vanasõidukite päev saada 
traditsiooniks ja toimuda 
edaspidi igal aastal,“ oli Juh-
kam optimistlik.

Ka Oleg Gross leidis, et üri-

tuse korraldamist võiks jätka-
ta ning seda edasi arendada. 
„See peaks tulevikus olema 
veel massiivsem ja näituse 
võiks viia turuplatsile. Oma-
nikud võiksid seal oma auto-

sid iseloomustada, siis saaksid 
inimesed ka rohkem aru, mil-
lega tegu,“ kirjeldas ettevõtja 
oma mõtteid.

Üritusel sai oma 
lemmiku valida ka 
publik – võitjaks 
osutus Volga GAZ 22E, 
mille tagaosas paiknev kiirabiruum palju 
põnevust tekitas. Auto sai oma kategoorias 
enim punkte ka žüriilt.

Lisaks näitusele toimus vanasõidukite paraad läbi Rakvere linna.
Fotod: Liisi Kanna
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„Minu meelest teeb tele-
visioon inimese teeni-
matult tuntuks. Ma ei 
ole sellest fenomenist tä-
nini päris aru saanud, 
sest harva teeb inimene 
teles ju midagi sellist, 
mis lööb üle tema tege-
vuse päriselus,“ nentis 
Gaute Kivistik, telesaa-
dete „Eesti mäng“ ja 
„Rohke kalatuur“ juht, 
kes Rohke Debelaki ni-
me all Kuku raadios „Li-
bauudiseid“ teeb.

Kaire Kenk

Viimaseid on Gaute Kivistik 
teinud juba ligi 25 aastat, aga 
terves Eestis teatakse teda ik-
ka kui „Eesti mängu“ saate-
juhti. Aga Kivistik oli ka me-
nuka „Muinasteevee“ saate-
juht, Einar Süggu lavanime 
all on ta kitarristi ja lauljana 
üles astunud ansamblis Minu 
Isa Oli Ausus Ise.

Gaute Kivistik on nii kõi-
gutamatult ladusa ja muheda 
jutuga, et kuulajatel läheb ala-
ti suu muigvele. Tema replii-
gid mõjuvad ikka värskelt ja 
kaasahaaravalt, ning mis pea-
mine – ta ei solva ega halvus-
ta kedagi. Ehk sellepärast 
tunnustaski Eesti Naistoime-
tajate Ühendus teda 2014. 
aastal Hea Sõna auhinnaga. 
Juba toona kiideti tema sisult 
ja vormilt head rolli „Eesti 
mängu“ saatejuhina.

Suuresti tänu Gaute sundi-
matule ja humoorikale saate-
juhtimisele oli „Eesti Mäng“ 
tänavu suvel ETV eetris juba 
kaheksandat aastat. 2017. aas-
tal oli see Eesti vaadatuim te-
lesaade: keskeltläbi vaatas se-
da suveõhtutel ligi 100 000 
inimest, Gaute arvates küll 
mulluse kehva suve pärast.

Seikasid saatejuhi tööst
„Asi on arvatavasti lihtsalt 
meie rahva suures mälumän-
guarmastuses. Kõik tele- ja 
raadioformaadid, kus osalistel 
tuleb mõistatada, on Eestis 
hästi menukad. „Eesti män-
gul“ on ka päris õnnestunud 
vorm. Seal tegelikult, nagu 
mälumängus või selle suge-
metega saates, ei toimu ju eri-
ti midagi, vaatajad ise teispool 
ekraani saavad mõistatada ja 
nii luua kujutluse aktiivsest 
tegevusest,“ arutles Gaute.

„Seda saadet on seni olnud 
lihtne juhtida. Mõnikord tun-
dub mulle, nagu oleksin seda 
teinud juba 50 aastat – see 
oleks nagu mu olemise üks 
osi,“ jätkas saatejuht.

Gaute rääkis, et üldiselt lä-
hevad kõik saated otsesaa-
te-režiimis, kolm korda ka-
heksa aasta jooksul on saate 
lindistus tulnud siiski ka kat-
kestada. „Kord olid saates 
põllumehed, kes veeretasid 
täringuga kogu aeg ühtesid ja 
vastasid kogu aeg valesti. Aga 

saade peab ju 28–30 minuti 
sisse ära mahtuma! Me olime 
juba tund aega mänginud, 
kuid ikka koos selle seltskon-
naga number kahel. Higi 
jooksis, 36 kraadi palavust, 
mõtlesime, et mis me siis tee-
me? Midagi teha ei ole, sam-
mugi edasi ei saa!“ meenutas 
ta üht neist kordadest.

„Oli ka olukord, kui ühe 
saatekülalise näolt jooksis ko-
sena vett, teda üritati kuivata-
da pabertaskurätikutega, 
need kleepusid talle näonaha-
le kinni... kole juhus. Ta oli 
nagu jõuluvana,“ jutustas 
Gaute.

Kaheksa aasta jooksul on 
„Eesti Mängu“ küsimusi välja 
mõelnud mitu erinevat ini-
mest ning saatejuht tõdes, et 
ka vigu on sisse tulnud ja selle 
eest on inimestelt karmi taga-
sisidet saadud. „Kord helises 
mul pühapäeva hommikul 
kell kaheksa telefon ja kuri 
hääl küsis: „Eelmine kord te 
ütlesite, et brigantiin on ka-
hemastiline purjekas, tegeli-
kult kahemastiline on bar-
gantiin, mis te nüüd selle pea-
le ütlete?“ Mina siis nohisesin 
ja vabandasin,“ muigas Gaute 
Kivistik.

„Mina ise mõtlen „Eesti 
Mängu“ juhtides ainult selle 
peale, kuidas mitte ära mines-
tada. Täiesti tõsiselt, sest sel-
les kohas stuudios, kus mina 
istun, oli temperatuur sel su-
vel 38-39 kraadi. Villakuub 
oli mul seljas ja villamüts 
peas, õnneks mütsipael on 
nagu Kare Kauksi peapael, 
kogub higi endasse,“ kirjeldas 
Gaute.

„Nii et stuudios on halb ol-
la, ei saa keskenduda. And-
kem andeks 
kõikidele osa-
listele, kes ka 
siis, kui õige 
vastus mul 
kogemata 
suust lipsas, 
ikka valesti 
vastasid. Mina 
ise ei mäleta 
saate lõppedes 
mitte ühtegi 
küsimust ja 
vahel isegi se-
da, kes saates üldse külalisteks 
käisid,“ jätkas ta.

Gaute Kivistik rääkis, et 
korraga võetakse linti neli 
saadet ning saatekülalisi väga 
valida ei saa. „Peab vaatama, 
kelle kätte saad,“ sõnas saate-
juht. Näiteks juhtuvat sageli, 
et saatekülaline jätab viimasel 
hetkel salvestusele minemata 
ning talle tuleb ruttu asendaja 
leida. „Kui televaatajad mär-
kavad, et näe, üks või teine 
teleinimene on saatesse tul-
nud, siis on selle taga alati as-
jaolu, et ta on telemaja kori-
dorist kätte saadud ning ta 
pole piisavalt kiiresti eest ära 
jooksnud – võetakse kinni ja 
pannakse saatesse,“ muigas ta.

„Minu suureks rõõmuks on 
meil ka mõned stammkun-
ded, nagu Anne Veski, kes on 
vist igal aastal käinud ja kes 

Gaute Kivistik rahast:
„Minu jaoks on müstika need inimesed, kes oskavad 
säästa ja kelle kontod kosuvad. Mina ei ole veel Eesti 
Televisioonis nii rikkaks saanud. Mõned inimesed ko-
he oskavad raha hoida. Kui minul õnnestub pangaar-
vele saada 2000 eurot, siis ma ei julge toast ninagi välja 
pista. Mul on paar korda elus nii juhtunud, et raha tu-
lebki arvele ja siis kohe juhtub midagi, kas laguneb ära 
või läheb põlema, ja kohe tuleb selle rahaga midagi te-
ha. Aktsiate ostmiseks ei jätku mõistust ja pealegi pead 
siis pidevalt end kursis hoidma, kuidas aktsiatel läheb 
ja muretsema, mis mu 1000 eurost on saanud. Kas 
1004 või 992 eurot? Kas sellel kõigel on ikka mõtet? 
Minu meelest on kõige parem minna ehituspoodi, osta 
mingi füüsiline asi ja panna oma maja külge. Tunnen 
suurt aukartust inimeste ees, kellel raha kogumine on 
õnnestunud.“

Gaute Kivistik alkoholist:
„Kunagi oli alkohol mu elu loomulik osa. Kui käisin 
õhtuid juhtimas või üritusi tegemas, siis oli kõik alko-
holist läbi imbunud. Tarbisin seda tavainimese mõistes 
ikka päris suurtes kogustes. Võisin isegi kolm pudelit 
viina järjest ära juua. Siis sai õnneks isu täis. Ei tahtnud 
enam, mõistsin, et sellel pole mõtet. Kõik joomaõhtud 
kulgesid ju samamoodi – situatsioonid, kohad ja isegi 
jutud kordusid ning jõudsid samasse kohta välja. Lõ-
puks tead stsenaariumi juba peast.

Mul seisis üks Vana Tallinna pudel pikalt katlaruu-
mis. Seisis, poolikult. Jäigi joomata. Praegu ehitan ko-
dus sauna, aga pole kordagi mõelnud sellele, et pärast 
sauna hakkan õlut jooma. Olen oma sõpruskonnaga nii 
hakkama saanud, et viinavõtmisele enam ei mõtlegi. 
Alkoholi ei tekigi enam peolaua peale. Me ei näe viina-
võtmises enam midagi uut, pole enam kuhugi areneda. 
Me oleme sõpradega õnnelikud, et oleme sellest võit-
lusest eluga läbi tulnud, kaotades sel teel küll suure 
hulga oma sõpru. Meil on nüüd õigus elada ilma viina-
võtmise kohustuseta ja see on tohutult hea tunne.

Ma ei ole alkoholitarvitamise vastane. Mõtlen oma-
enda viinavõtmise aegadele heldimusega tagasi. Kui 
korralik töömees tahab nädala lõpus käe maha panna, 
mis siis teha, see on tema meelelahutus. Kõik ei mahu 
ju teatrisse ega kinosaali! Keegi peab viina ka võtma. 
Minul sai lihtsalt isu täis.

Minul läks hästi, kuid tean, kui raske see paljudele 
on. Nii raske, et ei saagi välja. Seepärast on eriti hea 
meel, et minul lihtsalt õnnestus aeg ära oodata, kus 
kõht lõplikult täis sai. Ilma igasuguste ampullide või 
lausujate ja süstide abita. Vist lihtsalt sain täiskasva-
nuks.“

Gaute Kivistik koos saate „Eesti Mäng“ kauaaegse assistendi Jaana Heeringsoniga.
Foto: ERR

Gaute Kivistik: mälumängusaated on Eestis menukad

õnneks ise tahabki osaleda,“ 
lisas Gaute.

Nime mõtles sõber välja
Gaute rääkis, et Rohke De-
belaki sünnis on süüdi üks te-
ma noorpõlvesõber – Rakkes 
elanud Tenno Sepa.

„Ta lõi hulga võimalikult 
õudseid nimesid ja olendeid, 
nende hulgas Rohke Debelaki 
nimekuju. Nii allkirjastas ta 
kord ühe mulle saadetud kir-
ja. Hetk enne esimeste „Liba-
uudiste“ eetrisseminekut ot-
sustasin, et ma neid uudiseid 

ikka omaen-
da nime all 
ette ei loe. Oli 
10. oktoober 
1994, kui esi-
mesed „Liba-
uudised“ too-
nases Tartu 
Q Raadios et-
te lugesin,“ 
meenutas hu-
morist.

1997. aas-
tast alates 

kuuleb „Libauudiseid“ peami-
selt Kuku Raadios ning Eesti 
Televisiooni aastalõpuprog-
rammides. 2010. aastal ilmus 
Debelakilt koguni libauudiste 
valimik raamatuna „Õigus ja 
tõde“.

„Libauudiste tegemine on 
olnud lihtsalt õnnestumine. 
Väike soon juttu puhuda sai 
lõpuks väljundi,“ nentis Gau-
te, lisades samas, et küllap 
hakkab nende tegemine siiski 
varsti lõpule jõudma.

„Pea 25 aastat on seda teh-
tud. Vanuse lisandudes näen, 
kuidas samad teemad käivad 
kogu aeg ringi, uut on vähe. 
Loen 1994. aasta libauudiseid 
ja vaatan, et jälle sama. Ainult 
poliitikute nimed vahetuvad, 
aga mured on kogu aeg ühed 
ja samad – õpetajate palgad, 
põllumeeste ikaldus,“ tõdes 

humorist.
Gaute märkis, et vahel ei 

jõua ise poliitikutega nalja te-
gemisel sammu pidada. „Aeg-
ajalt tunnetan, et nood võta-
vad oma absurdsete avaldus-
tega leiva käest ära. No, aga 
eks neid on muidugi palju ka, 
ega mina üksi jõua nende vas-
tu saada!“

Eluga rahul
Gaute Kivistik rääkis, et va-
hel on tekkinud soov praegu-
sele tööle käega lüüa. „Olen 
mitu korda mõelnud, et jätan 
kõik, hakkan hoopis laevaga 
sõitma (tal on väikelaevajuhi 
paberid – toim), las see suur 
mäsu käib mujal. Aga siis jälle 
mõtlen, et see oleks nagu la-
hinguväljalt põgenemine,“ 
lausus ta.

Tegelikult on Gaute oma 
eluga rahul – lapsed on terved 
ja ise ka. Tegemist kodus Rii-
sipere majas on palju, ja sel-
list, mis meeldib. Nädalas võ-
tab ta ette mõned üksikud 
tretid linna: tele- ja raadiotöö 
ning ürituste juhtimine. Suu-
rema osa ajast on Gaute aga 
kodus, teeb tööd ja hoolitseb 
oma kolme väikese poja – Ats 
Joosepi, Iko Juliuse ja Ekke 
Joonase eest. Tema vanim 
poeg Taavet on juba täiseali-
ne. Elukaaslane Eneken Ma-
ripuu peab skulptori ametit.

Ühes on Gaute kindel – po-
liitikasse ta ei lähe. „Riigiko-
gus istumise plaane mul pole. 
Ükskord ühes telesaates ütle-
sin küll, et tahan poliitikasse 
minna ja jätsin oma numbri 
kah. Ainus, kust helistati, oli 
Reformierakond. Ütlesid, et 
niikuinii keegi teine ei helis-
ta. Tunnistan ausalt, et ma ei 
oska poliitiku tööd teha – mi-
nus lihtsalt pole seda sisu, 
ehkki paljud tele- ja raadio- 
staarid on seda teed läinud,“ 
kinnitas ta.

Gaute märkis, et vahel ei 
jõua ise poliitikutega najla 
tegemisel sammu pidada. 
„Aeg-ajalt tunnetan, et 
nood võtavad oma absurd-
sete avaldustega leiva käest 
ära. No, aga eks neid on 
muidugi palju ka, ega mina 
üksi jõua nende vastu saa-
da!“

TASUB TEADA
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Tarkusepäeval avati Väi-
ke-Maarja aleviku uue-
nenud keskosa, mille 
ehitusega alustati sügi-
sel. Idee Georg Lurichi 
ausambaga väljakust 
tekkis aga juba umbes 20 
aastat tagasi.

Liisi Kanna

Lisaks Väike-Maarja keskväl-
jakule, millel ilutseb juba ke-
vadest saadik suurmehe 
Georg Lurichi kuju, anti 
uuendustööde käigus värske 
ilme sealsete tiikide ümbruse-
le. Rekonstrueeriti tiikide la-
gunevad betoonääred, rajati 
jalakäijatele mõeldud alasid, 
muutusid liikluskorraldus ja 
parkimisalad, uuendati kõrg-
haljastust. Keskväljak ja puh-
keala said ka uued valgustus-
lahendused.

Kasvatab 
kogukonnatunnet
Väike-Maarja vallavanem 
Indrek Kesküla märkis üritu-
sel peetud sõnavõtus, et just 
esimene september on paiga 
avamiseks igati sobilik. „Oli 
ka Lurich inimene, kelle ees-
märk oli haritud ja terve rah-
vas. Nii et tarkusepäeval on 
täpselt see õige aeg avada Lu-
richi väljakul Väike-Maarja 
keskosa,“ sõnas Kesküla.

Vallavanema sõnul täheldas 
ta sümboolsele avamisele eel-
nenud nädalate jooksul alevis 
ringi sõites ja jalutades, et te-
gelikult on avamine juba toi-
munud. „See väljak on omaks 

võetud – spontaanselt. Meie 
inimeste, nii noorte kui eaka-
te poolt, kes siinsetel pinkidel 
istuvad ja väljaku teises otsas 
lauatennist mängivad. On nä-
ha, et seda nauditakse,“ rõõ-
mustas Kesküla.

Ta leidis, et väljaku teostu-
mine on oluline ennekõike 
seepärast, et kasvatab kogu-
konnatunnet ja soovi kogu-
konda panustada. „Loodan, et 
nii nagu Tallinna linn, ei saa 
ka Väike-Maarja kunagi val-
mis. Siin on kohti, mida pare-
maks muuta, kohti, mis vaja-
vad veel nii meie kui meie jä-
reltulijate tegusid. See väljak 
on üks killuke selles suunas,“ 
lausus vallavanem.

Pikk saamislugu
Kui ehitustööd Väike-Maarja 
avaliku ruumi ümberkujun-
damiseks algasid eelmise aas-
ta septembris ja Georg Luric-
hi monument sai paika täna-
vu aprillis, siis vägilase kuju 
valmis tegelikult 2014. aastal 
ning mõte sellest hakkas küp-
sema juba umbes 20 aastat ta-
gasi.

Avamisel tunnustati eri 
etappides idee arendamisel ja 
teostamisel kaasa löönud ini-
mesi, esmajoones selle algata-
jaid Georg Lurichi fondi hal-
duskogust. Üks selle liik-
meist, Sven Kesler, märkis, et 
mõte Lurichi koju, Väi-
ke-Maarjasse jõudmisest sün-
dis üheksakümnendate teisel 
poolel.

„Esimeste konkreetsete vi-
sanditeni jõudsime sajandiva-
hetusel, kui tegime uue pla-
neeringu kogu sellele alale, 

mis ulatub praeguse õppekes-
kuse peahoone ette,“ meenu-
tas Kesler. „Lurich pidi oota-
ma oma aega natuke kauem, 
kui me arvasime, aga õnneks 
on täna see kõik täitunud ja 
võime südamest rõõmu tun-
da,“ lisas idee üks algatajaist.

Väike-Maarja keskosa lõp-
liku eskiislahenduse töötasid 
välja arhitektid OÜst Kamp 
Arhitektid, monumendi au-
toriteks on Kuno Raude ja 
Lembit Palm.

Arhitekt Kuno Raude mee-
nutas, et tema kokkupuude 
kavandatavaga algas 2011. 
aasta lõpus, mil Sven Kesler 
teda kaasa lööma kutsus. 
Raude omakorda tegi ettepa-
neku koostööks skulptor 
Lembit Palmile. „Mul on üli-
malt hea meel, et see idee, 
mille me projekti kätkesime, 
on täna teostatud,“ tundis ar-
hitekt heameelt.

Mitmed rahastajad
Väike-Maarja avaliku ruumi 
väljaarendamise tööd teostas 
YIT Eesti AS. Kogumaksu-
mus oli ligikaudu 1,6 miljonit 
eurot, EAS toetas projekti 
935 000 euroga, ülejäänu oli 
Väike-Maarja valla omaosa-
lus.

Georg Lurichi ausamba 
püstitamine läks kokku 
maksma ligi 135 000 eurot, 
50 000 eurot sellest oli Ha-
sartmängumaksu Nõukogu 
(Kultuuriministeeriumi) toe-
tus, 65 000 eurot füüsiliste ja 
juriidiliste isikute annetused 
ning 20 000 eurot valla oma-
osalus.

LIIKLUSÕNNETUSED
3. septembril kella 8.10 ajal toimus liiklusõnnetus 
Tamsalus Koidu ja Tööstuse tänavate ristmikul, kus 
31aastane mees sõitis sõiduautoga Volswagen Passat 
anna teed märki eirates ette mopeedile Aprilia SR 50, 
mida juhtis 56aastane mees. Mopeedijuht koos kaas-
sõitjaga, 25aastase mehega lahkusid sündmuskohalt. 
Mopeedi kaassõitja toimetati hiljem Rakvere haiglasse.

1. septembril kella 13.50 paiku toimus liiklusõnnetus 
Rakvere-Haljala mnt 2,2. kilomeetril, kus mootorra-
tast Kawasaki juhtinud 27aastane mees põrkas kokku 
teele jooksnud metskitsega. Kokkupõrke tagajärjel sai 
mootorrattur vigastada ja toimetati Rakvere haiglasse 
kontrolli.

OMAVOLILINE SISSETUNG
2. septembril teatati, et Kunda linnas tungiti sisse Mäe 
tänaval asuvasse korterisse, kus kasutati vägivalda 
33aastase mehe suhtes. Politsei pidas kahtlustatavana 
kinni 24aastase mehe.

VARGUS
30. augustil teatati, et Rakvere linnas Veski tänaval va-
rastati lukustamata jalgratas Tunturi. Kahju on 300 eu-
rot.

LEITI HULK LÕHKEKEHI
3. septembril sattus Ida-Eesti pommigrupp vihjet 
kontrollides Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas Än-
tu küla lähedal metsas suure lahingumoona leiu peale 
(fotol). Transporditavad lõhkekehad viidi PPA konvoi 
saatel KV Sirgala harjutusväljale. 4. septembril tehti 
kahjutuks 112 erinevat lõhkeha, ohutusse paika toime-
tati ligikaudu 80 erinevat lõhkeha. Leiud varieerusid 
20mm kuni 155mm mürskudeni. Samuti leiti mõned 
hüpikmiinid.

Kunda ja Väike-
Maarja noppisid 
ilmarekordeid
Kuigi lõppenud suvi oli 
mitmete näitajate poo-
lest erakordne – keskmi-
sest kuivem, soojem ja 
ka päikesepaistelisem – 
ei olnud Keskkonna- 
agentuuri Riigi Ilmatee-
nistuse spetsialistide sõ-
nul tegu siiski rekordili-
selt sooja, kuiva või päi-
keserikkaima suvega aja-
loos.

Suve keskmine õhu-
temperatuur oli 17,8 °C 
(norm 16,0 °C) – sama 
soe oli suvi ka näiteks 
1972. aastal. Normist sa-
das oluliselt vähem sade-
meid ning paistis roh-
kem päikest.

Küll aga oli suvi huvi-
pakkuv temperatuuride 
poolest: suve maksi-
maalseks õhutempera-
tuuriks mõõdeti 29. juu-
lil Tallinn-Harku aero-
loogiajaamas 34,2 °C. Su-
ve madalaim tempera-
tuur tuli aga Väi-
ke-Maarja meteoroloo-
giajaamast, kus 7. juunil 
fikseeriti -0,1 °C.

Rekordi noppis ka 
Kunda, mis oli suve kõi-
ge kuivem koht – sade-
meid vaid 85 mm, norm 
on 220 mm. Sajuseim 
koht oli Võru, kus tuli 
sademeid 222 mm, norm 
on 249 mm.

Roomassaare osutus 
kõige päikeselisemaks 
(kokku 1028,8 tundi) ja 
ka kiireima tuulega ko-
haks (27,4 m/s, mis 
mõõdeti Roomassaare 
rannikujaamas 19. juu-
nil). Päikesevaeseim paik 
oli Tartu (756,8 tundi).

Juuni oli Eesti kõige ja-
hedam suvekuu keskmi-
se õhutemperatuuriga 
15,0 °C, juuli kõige soo-
jem suvekuu Eesti kesk-
mise õhutemperatuuriga 
19,9 °C, august aga kõige 
sajusem suvekuu Eesti 
keskmise sajuhulgaga 81 
mm.

Kuulutaja

Väike-Maarja keskus sai korda

Avaüritusele oli kogunenud hulk rahvast – inimesi jätkus nii tribüünile kui kogu väljaku äärde. Tasub märki-
da, et tribüünide trepiastmetel hakkavad lähitulevikus asetsema Lurichi monumendi püstitamisele kaasa aida-
nud annetajate ja toetajate nimetahvlid.

Foto: Liisi Kanna

Foto: Päästeamet
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Lugeja küsib: Töötan hotel-
lis osalise tööajaga toateeni-
jana ja õpin rakenduskõrg-
koolis sotsiaaltöö erialal. 
Soovin kasutada õppepuh-
kust ja esitasin tööandjale 
avalduse. Ülemus aga keel-
dub õppepuhkuse andmi-
sest. Kas tööandja võib keel-
duda õppepuhkuse andmi-
sest põhjusel, et ma ei tööta 
õpitaval erialal ning töötan 
osalise tööajaga?

Vastab Ülle Kool, 
Tööinspektsiooni 
nõustamisjurist.

Täiskasvanute koolituse seadu-
se (edaspidi TäKS) kohaselt an-
takse töötajale tasemeõppes õp-
pepuhkust kuni 30 kalendripäe-
va kalendriaasta jooksul, millest 
20 kalendripäeva eest maksab 
tööandja töötajale keskmist ka-
lendripäevapõhist õppepuhku-
setasu.

TäKS ei erista erinevaid tase-
meõppeid. See tähendab, et 
ükskõik millisel töökohal tööta-
ja ettevõttes töötab, siis taseme-
õppes (keskharidus, keskeri, ba-
kalaureus vms) õppides peab 

tööandja töötajale õppepuhkust 
andma ja selle eest ka tasu 
maksma.

TäKS ei kehtesta, milliste õp-
petegevuste jaoks võib õppe-
puhkust kasutada. Õppepuhku-
se kasutamine on töötaja otsus-
tada ning õppepuhkust võib ka-
sutada näiteks loengutel osale-
miseks, eksamite/arvestuste 
sooritamiseks, iseseisvaks tööks 
raamatukogus, kodus jne. Õp-
pepuhkus ei pea olema võetud 
ainult sessioonide ajal. Teisisõ-
nu on õppepuhkuse eesmärk 
anda töötajale vaba aega õppi-
miseks.

TäKS ei näe samuti ette õp-
pepuhkuse andmisel erandeid 
täis- ja osalise tööaja alusel töö-
tavatele töötajatele.

Seadus ei kohusta töötajat õp-
pepuhkust võtma ühe osana. 
Õppepuhkuse kasutamise jätab 
täiskasvanute koolituse seadus 
töötaja otsustada. Seega võib ta 
võtta õppepuhkust vajadusel 
tööpäevades, näiteks esmaspäe-
vast kolmapäevani.

Õppepuhkusele jäämisest tea-
tab töötaja kirjalikult vähemalt 
14 kalendripäeva ette.

Lugeja küsib: Olen olnud 
mitmeid kordi töövõime-
tuslehel küünarliigese põ-
letiku tõttu, mida arsti sõ-
nul põhjustab käte üle-
koormamine tööl. Arst 
ütles ka, et pärast töölt ee-
malolekut ja ravi tuleb 
tööle naasmisel vähenda-
da töökoormust, sest mui-
du võib haigus korduda. 
Kas seaduse järgi on töö-
andja kohustatud töö-
koormust vähendama?

Vastab Indrek Avi, 
Tööinspektsiooni töökesk-

konna spetsialist.
Luu- ja lihaskonna ülekoor-
mushaigestumisele järgnev 
töövõime taastamine on tu-
lemuslik erialaarsti, tööter-
vishoiuarsti, füsioterapeudi 
kui ka tööandja ja töötaja 
koostöös. Töökoormust suu-
rendatakse järk-järgult ning 
liigne koormamine võib kaa-
sa tuua haiguse kordumise.

Tööandja on kohustatud 
viima töötaja ajutiselt või 
alaliselt teisele tööle või ker-

gendama ajutiselt töötingi-
musi töötaja nõudmisel ja 
arsti otsuse alusel. Ühtlasi on 
töötajal õigus eelnevat nõu-
da.

Kui muudatused ei põhjus-
ta tööandjale ebaproportsio-
naalselt suuri kulusid ning 
teise töö pakkumist võib 
mõistlikult eeldada, pakub 
tööandja töötajale teist 
tööd, korraldab vajadusel 
täiendusõppe, kohandab 
töökohta või muudab töötaja 
töötingimusi. Siin on abiks 
pädeva ja tegusa töökesk-
konnaspetsialisti olemasolu 
ettevõttes ning koostöö te-
gemine töötervishoiuteenuse 
osutajaga.

Seaduses sätestatud üldpõ-
himõtte järgi peab tööandja 
töötaja füüsilise ülekoormu-
se vältimiseks kohandama 
töö töötajale võimalikult so-
bivaks. Kui selleks on tahe, 
siis leitakse koostöös võima-
lused.

„Edu ja Tegu“ ettevõtlikkus-
konkursile on oodatud kõigi 
Eesti õpilaste ettevõtlikud 
teod. 14. septembrini saab 
Haridus- ja Teadusministee-
riumi konkursile esitada töid, 
et neid omavahel võrrelda, 
tagasisidet anda, eduelamust 
pakkuda ja auhinnata.

Ettevõtlusõppe koolitundi-
des ja vanemate eeskuju on 
innustanud aina rohkem õpi-
lasi nuputama, katsetama, 
tootma ja turundama, ees-
märgiga teenida tulu ja tun-

nustust. Seni laekunud tööde 
seas on näiteks Pala kooli 
poistelt kohalikust puidust 
disainkellad, Tallinna viielt 
koolitüdrukult vaimse tervise 
probleemide olemasolu tead-
vustav projekt, Tartu Ülikoo-
li tudengid pakuvad lahendu-
si sotsiaalse ettevõtluse vallas.

Konkursil osalemisele on 
mõelnud nii vanalinna-giidid 
kui ka pärandivaderid, tehno-
loogia töötubades osalenud ja 
õpilasmalevlased.

Vaimsele tervisele pühen-

dunud „Ma ei ole uhhuu“ pro-
jekti üks eestvedajaid Tallin-
na Kristiine Gümnaasiumi 
õpilane Katarina Raud peab 
oluliseks edu saavutamisel 
head tiimitööd. „Meil on toe-
tav, sõbralik ning motiveeri-
tud seltskond ning ülesanded 
on alati leidnud endale tegija. 
Kunagi ei jää mure lahendu-
seta ning eesmärk püstitama-
ta,“ rääkis ta. Konkursil osale-
mise idee said nad, kui nägid 
oma koolis konkursiplakatit.

Ettevõtlusõppe programm 

„Edu ja Tegu“ kutsub osalema 
kõiki 7-26aastaseid õppivaid 
noori. Oluline on uudsus ja 
töö väärtus – see, et töö on 
inimestele tegelikult vajalik. 
Omavahel ei võistle ideed, 
vaid teod, mis peavad olema 
esitamise ajaks vähemalt osa-
liselt ellu viidud. Žürii hindab 
töö vajalikkust, läbimõeldust 
ja teostust, uuenduslikkust, 
kasutust tulevikus ja mees-
konnatööd.

Kiviõli 1. Keskkooli direk-
tor Heidi Uustalu on ettevõt-

likkuse õpetamise kasuks öel-
nud: „Ettevõtlikkus pakub 
noorele võimaluse õppida 
õnnestuma ja ebaõnnestuma, 
loomingulisus tõstab uudishi-
mu ja õpetab toetuma oma si-
semise mina ressurssidele.“

Finalistid kuulutatakse väl-
ja oktoobris „Edu ja Tegu“ 
kodulehel, võitjad novembris 
auhinnagalal, auhinnad on 
ettevõtlikkust väärt.

Kuulutaja

Ettevõtlikkuskonkursile 
tööde esitamiseks on jäänud nädal

Seni laekunud tööde seas on 
näiteks Pala kooli poistelt 

kohalikust puidust disainkellad.
Foto: „Edu ja Tegu“
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Tapa Hooldekodu 
võtab tööle 

hooldustöötaja.

Täpsem info telefonil 
5919 0251

• Pakume tööd ehituse objektidel 
asjalikule inimesele - ehituse objek-
tijuhile Lääne-Virumaal, kes aitaks 
organiseerida objekti ehitustege-
vust. Lisaks objekti ehitusmaterjali-
dega varustamine fi rma kaubikuga. 
Lisainfo tel 507 1700

• Pakun ehitustööd 1-4 mehele, 
katuse- ja üldehitustööd. Kasuks 
tuleb B-kategooria juhiload. Töö-
tasu kokkuleppel, asjaga kiire! Tel 
5894 5734

• Võhu Juustuvabrik otsib oma 
meeskonda juustu suitsutajat. Töö 
on lihtne ja kergesti õpitav. Täpsem 
info tel 5349 9515

• Kadaka Amps otsib oma kollektiivi 
toredat klienditeenindajat. Sobib 
nii osalise kui ka täistööajaga! Info 
tel 510 0142

• Traus-RAK Rakveres pagaritööko-
da otsib pagarit. Tel 5309 0357

• Pansionaat „Kuldne Sügis“ otsib 
hooldajat Rakveres. Info tel 514 7837

• Helsinkist 150 km kaugusel Toi-
jalas asuv laut otsib oma mees-
konda pikaajalise töösuhte ees-
märgil kohusetundlikku, ausat, 
koostöövõimelist ning mis kõige 
olulisem, töövõimelist naisterah-
vast. Peamiseks tööülesandeks on 
loomade (lehmade) lüpsmine ning 
talitamine. Boonuseks on eelnev 
töökogemus lüpsjana. Soovitatav 
vanus 60+ eluaastat. Omalt poolt 
pakume: stabiilset ning motiveerivat 
töötasu, väljaõpet kohapeal, toetavat 
meeskonda. Lisainfo e-postil: too-
mesilane@online.ee. Tel 5893 4922

• OÜ Arkna Karjatalu otsib vasikata-
litajat Arknale. Tööaeg hommikul 4 
tundi ja õhtu 4 tundi. Elamispinda 
ei ole. Võib ka osalise tööajaga. Info 
tel 5661 4084

• Pakume tööd lüpsjale ja karjakule. 
Omalt poolt pakume motiveerivat 
töötasu, töö graafi ku alusel, vajadu-
sel pakume elukohta. Tel 520 4720

PAKUME TÖÖD 

HAKKEVEOKI 

JUHTIDELE!

Info telefonil 

506 7437

Rakvere Motopood 
pakub tööd müüja-

remondimehele, sobib 
ka pensionär.

Huvilistel helistada 
tel 5648 6638

• AS Rakvere Metsamajand otsib 
tootmistöölisi. Väljaõpe kohapeal. 
Rohkem infot tel 5687 0877

• Rumner Grupp OÜ vajab 
üldehitajaid. Tel 514 4940

• Otsime Rakverre ja Kundasse 
tublisid puhastusteenindajaid 
hommikul ja õhtul, osalise tööajaga. 
Helistada tel 5610 3887

• Seoses töömahu suurenemisega 
pakub Makrum OÜ pikaajalist tööd 
KOGEMUSTEGA  üldehitajatele 
Helsinkis, nõutav soome keel. 
Korralik palk korralikule mehele, 
palgamaksmine kaks korda kuus, 
tasu tunnitööna ca 12-15 € /h. 
Sooviavaldus/lisainfo palun saata: 
makrumoy@gmail.com. Tel 5622 
9106

• Bussifi rma pakub tööd bussijuhile 
Haljala ja Sõmerule (töötajate-õpi-
laste vedu). Osaline tööaeg, sobib ka 
pensionärile. Info tel 509 2583

• Rakvere Piimaühistu otsib RAA-
MATUPIDAJAT. Töökuulutuse leiab 
www.rpy.ee

• Duo Takso pakub tööd takso-
juhtidele. Tel 528 2659

• Otsin tööd B-kategooria autoju-
hina. Tel 5332 0800

• Alates septembrist alustame taas 
vene keele kursustega. Võimalik 
on valida erinevate keelerühmade 
kui ka -tasemete vahel. Kui sa oled 
huvitatud heast keeleoskusest, vaata 
veebilehte www.apkeelekursus.eu 
ja registreeru, sest julge suhtlemine 
viib eesmärkide täitumiseni!

• Inglise keele vestluse kiirkursus 
20 tundi algajatele ja taasalustajatele 
Tsentrumis Koidula 1. Alates E 17.09, 
T 18.09 ja N 20.09 kella 18-19.30. 
Kursuse hind 60 €, sisaldab õppema-
terjale. Registreerimine tel 5566 1419

• Lapsesõbralikud klaveritunnid. 
Tel 527 3884

• Stuudio Alima annab teada: tant-
sutreeningud Rakvere Rahvamajas 
teisipäeviti alates 11.09 kell 19.30 
tehnika tund algajatele, kolmapäevi-
ti alates 12.09 kell 19.00 koreograafi a 
tund tantsijatele. Oodatud on kõiki-
de tasemete tantsijad, taasalustajad 
ja uued huvilised igas vanuses ja 
kehakaalus. Info ja registreerimine: 
Epp, tel 5563 8128, epp.kaljos@
mail.ee. Vaata lisaks: alimastuudio.
weebly.com
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13. septembril hakatakse La-
hemaa rahvuspargis Palmse 
mõisa ümbruse radadel män-
gima maastikumängu, kus 
õpilased koguvad teadmisi 
piirkonna loodusest ja kul-
tuuriväärtustest. Sarnane et-
tevõtmine toimus ka eile Vil-
jandis.

Lahemaal juba neljandat ja 
Viljandis teist korda toimuva 
maastikumängu eesmärk on 
tekitada õpilastes maastikul 
liikumise kaudu huvi ümbrit-
seva keskkonna ja selle hoid-
mise vastu. Keskkonnaameti 
ja erinevate keskkonnaühen-
duste ühiselt läbi viidav üritus 
tutvustab eelkõige piirkonda, 
kus õpilased liiguvad, aga pa-
neb märkama ka organismide 
vahelisi seoseid ning testib lä-
bi mänguliste tegevuste osa-
lejate teadmisi.

Kahes paigas kokku osaleb 
mängus ligi 450 õpilast 14 
koolist, kes muuhulgas tutvu-
vad ka erinevate kesk-
konnaasutuste tegevustega, et 
tulevikuski saaks vajadusel 
nende juurde teadmisi am-
mutama minna. 

„Nii Lahemaa rahvuspargi 
kui ka Viljandi linna mängu-
de kontrollpunktide ülesan-
ded on tänavu Eesti Vabariigi 
juubeliaasta hõngulised. Vaa-
tame ajas tagasi ning kesken-

Lääne-Virumaa õpilasi ootab 
ees isemoodi orienteerumine

Osavusülesanne 2016. aasta Lahemaa maastikumängul Pärispea poolsaarel.
Foto: Keskkonnaamet

dume piirkonna ajaloos kesk-
konnaga seotud olulistele 
sündmustele, kultuuriväär-
tustele, liikidele ja inimeste-
le,“ lausus Krista Kingumets, 
Keskkonnaameti keskkonna-
hariduse spetsialist Viljandi-
maal.

„Lahemaa looduse päeval 
saavad osalejad uusi teadmisi 
mere- ja metsalindudest, söö-
davatest ja mürgistest taime-
dest, Lahemaa rändkividest ja 
vee puhtusest. Lisaks on üles-
andeid rahvuspargi ranniku-
aladel räägitava rannakeele 

ning rahvuspargi ühe rajaja, 
looduskaitsja Veljo Ranniku 
kohta,“ lisas Lääne-Virumaal 
tegutsev Keskkonnaameti 
keskkonnahariduse spetsialist 
Enri Uusna.

Viljandis läbiti kümme eri-
teemalist punkti, kus saadi 
teadmisi Eesti rahvussümbo-
lite, veekogude, jäätmekäitlu-
se, söödavate ja mürgiste tai-
mede, tavalisemate ning erili-
semate puu- ja põõsaliikide 
ning 2018. aasta linnu ja loo-
ma kohta. Lisaks oli ülesan-
deid vanalinna arhitektuuri ja 

oluliste inimeste, näiteks sor-
diaretaja Johan Lutsu kohta. 
Põnevust pakkusid ka ülesan-
ded, mis eeldasid pisut füüsi-
kaseaduste tundmist ja nupu-
tamist.

Kingumetsa ja Uusna sõnul 
on eriti vahva see, et kõik üri-
tuse õnnestumisesse kaasa ai-
tavad koostööpartnerid tee-
vad seda vabatahtlikult ja ta-
suta, soovides pakkuda oma 
maakonna lastele meeleolu-
kat päeva.

„Noored on meie tulevik. 
Seetõttu peame oluliseks nei-
le loodushariduse andmist, et 
neist kujuneksid meie elu-
keskkonna head tundjad ja 
hoidjad,“ ütles Linda Metsa-
org Eru Lahe Rannarahva 
Seltsist, kes aitab korraldada 
maastikumängu Lahemaal.

Lääne-Virumaa mängu ai-
tavad ette valmistada Lahe-
maa Ökoturism, RMK Sagadi 
looduskool, RMK Oandu kü-
lastuskeskus, Eru Lahe Ran-
narahva Selts, Lahemaa Loo-
duskool, Lahemaa Keskkon-
nahariduse Selts, Rannakiele 
Pesakane, Puhta Vee Teema-
park ja Palmse mõis (SA Vi-
rumaa Muuseumid).

Kuulutaja
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Alljärgnev on lühike sis-
sejuhatus „puldikate“ 
ehk raadio teel juhitava-
te sõidukite (RC) vald-
konda, samuti püüab an-
da esimesi soovitusi au-
tomudelismiga alustaja-
le.

Mart Pitsner

Automudelism kui hobi on 
tegelikult palju mitmekesi-
sem, kui esmapilgul paistab. 
Tegeldakse juhtrajamudelite, 
kiirusmudelite, raadio teel ju-
hitavate ja veel paljude erine-
vate mudelitega.

Kui sa oled otsustanud raa-
dio teel juhitavate sõidukite 
maailmaga lähemalt tutvust 
teha, peaksid otsustama, kas 
tahad sõita maal, vees või 
õhus. Kui otsustasid maa peal 
sõitmise kasuks, peaksid tege-
ma otsuse, kas tahad sõita kii-
resti ehk võidu või hoopis 
aeglaselt, näiteks tanki, 
crawler’i või ehitusmasinate-
ga.

Kui sa soovid kiiresti sõita, 
pead ilmselt valima automu-
delismi ja otsustama, kas ta-
had seda teha on-road autoga 
(eeldab siledat pinda) või soo-
vid kihutada ja hüpata künk-
likel maastikel – sel juhul 
pead valima of-road auto.

Mudeli valik
Kui seegi valik tehtud, pead 
otsustama, millises mõõtka-
vas auto sulle sobib. Profes-
sionaalsete mudelistide seas 
on Eestis enimlevinud mõõt-
kavaks 1:10 (nii of-road kui 
on-road), alustajatele soovi-
taks 1:16 ja 1:18 mõõtkavas 
autosid. Need on reeglina 
hinnalt soodsamad, ehituselt 
lihtsamad ja alustajale kerge-
malt käsitsetavad.

Kes valib 1:10 mõõtkavas 
auto, peab veel tegema valiku, 
kas kahe- või neljarattaveoli-
ne. Viimane on reeglina kal-
lim, keerulisema ehitusega 
(ka ekspluatatsioon on kallim 
– sarnane päris autodega), aga 
mõneti paremini juhitav.

Arvestatavad 1:16 ja 1:18 
autod on reeglina neljaveoli-
sed. Välitingimustes sõide-

Raamatukogu 
keelekohvik 
alustab taas
Alates 19. septembrist oo-
tame taas Lääne-Virumaa 
Keskraamatukokku kõiki 
huvilisi, kelle emakeel ei 
ole eesti keel, kuid kes ta-
haksid seda paremini osata 
ja praktiseerida, samuti 
saada juurde sõnavara ja 
suhtlemisjulgust.

Eelmisel hooajal kohtu-
sid meie keelekohvikus 
inimesed, kes olid erineva-
tel põhjustel siia tulnud 
küll Prantsusmaalt, Saksa-
maalt, Iirimaalt, Vene-
maalt, Itaaliast aga ka In-
diast, Moldovast ja mujalt. 
Kuid oli ka kohalikke ve-
nekeelseid elanikke, kes 
soovivad ennast meie kul-
tuuriruumis ja eestlastega 
suhtlemisel mugavamalt 
tunda või tööl paremini 
hakkama saada.

Mingeid piiranguid kee-
lekohvik ei sea, väljaarva-
tud see, et eesti keelt võiks 
veidi ikka osata, päris alga-
jatel läheb raskeks. Tege-
mist ei ole keelekursusega 
ja klassikalise keeleõppega, 
küll aga saavad keelekohvi-
kust tuge need, kes keele-
kursusel parajasti õpivad. 
Selliseid keelekohvikuid 
plaanivad avada raamatu-
kogud ka Viru-Nigula val-
las.

Ootame kõiki huvilisi 
Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogusse kolmapäeviti 
ja saab valida, kas käia 
hommikuti kl 11 või õhtuti 
kl 17. Raha keelekohvikus 
maksma ei pea. Täpsemat 
infot võib küsida telefoni-
del 3225971 või 3225970 ja 
meiliaadressil lea@lvkrk.
ee.

Lea Lehtmets,
Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogu 
peaspetsialist

Abiks alustavale automudelistile
2018/2019
ALGAJATELE SOBI-
VAD VÕISTLUSED:

Igamehevõidusõit 
Rakvere RC Hobikes-
kuses – alates 4. ok-
toobrist igal neljapäe-
val kell 18 (sobivad 
pea kõik autod, mis 
mõõtkavas1:10 kuni 
1:18, täpsed reeglid 
kohapeal)

 Juunioride liiga kari-
kasari – alates 13. 
oktoobrist Eesti erine-
vates paikades, (sobi-
vad 1:16 ja 1:18 of-
road autod, lisainfot
 www.vmrc.ee)

Poisid Rakvere RC Hobikeskuses autodega toimetamas.
Foto: Risto Vilu

takse Eestis võidu ka 1:5 ja 1:8 
mõõtkavas autodega, mida 
alustajale ei soovita. Samuti 
soovitaks alustajatele eelkõige 
elektrimootoriga autot – kui 
audiovisuaalne külg välja jät-
ta, on elektrimootor oma ve-
delkütusel töötavast vennast 
igati üle. Ja seda eriti Eesti kli-
maatilisi tingimusi arvesta-
des, kus suur osa võistlusi toi-
mub siseruumides, kus sõide-
takse ainult elektri toel.

Selleks, et veenduda, kas 
RC-automudelism on ikka si-
nu ala ja milline autotüüp sul-
le sobiks, tuleks tõdeda, et 
„oma silm on kuningas“ ja as-
tuda mõnda mudeliklubisse 
sisse. Lääne- Virumaal on sel-
leks hetkel kaks võimalust: 
of-road autode siserada Väi-
ke-Maarjas (www.vmrc.ee) ja 
äsjaavatud Rakvere RC Hobi-
keskus Linnuse tn 5 (nelja-
päeviti kl 14-20, lisainfo tel 
5397 1433, 5808 1829).

RC Rakvere Hobikeskus on 
mõeldud eelkõige selle alaga 
alustajatele ja sobib nii of-
road kui on-road autodele. Siin 
saad rendiautode peal proovi-
da, kas RC on fun, ja kui on, 
siis võib juba hakata oma mu-
deli soetamise peale mõtlema.

Autode tootjaid on väga 
palju, ja nagu ka pärisautode 
maailmas, on konkreetset 
tootjat raske, kui mitte või-
matu, soovitada. 

Auto soetamine
Kindlasti tasub enne lõplikku 
valikut konsulteerida ala 
tundvate inimestega, ehk ka 
doktor Guuglit kasutada. Tä-
hele tasub panna, et ülisuure 
tõenäosusega ei sobi võistlus-
sõiduki soetamiseks tavaline 
mänguasjapood.

Reeglina tasuta lõunaid ole-
mas ei ole ja ülisoodsate hin-
dadega autod on ka üliviletsa 
vastupidamisega. Mis ei tä-
henda seda, et väga kallis too-
de alati ülihea on.

Üks väike nipp – kui otsus-
tasid mingi kindla masina ka-

suks, küsi müüjalt varuosade 
saadavuse kohta ja palu kohe 
paar detaili autoga kaasa. 
Of-roadil näiteks õõtshoovad, 
on-roadil kerepostid – üsna 
suure tõenäosusega läheb 
neid varsti nagunii vaja. Kui 
müüjal on neid kohe pakku-
da, on tal ilmselt mingigi va-
ruosabaas kohal olemas. Kui 
aga järgneb lubadus, et need 
tükid tulevad millalgi, võiksid 
ehk ostuga oodata, kas detai-
lid on lubatud kuupäevaks 
olemas.

Kindlasti tuleb enne auto 
ostu mõelda, kus ja kuidas 
sellega sõita tahetakse – milli-
sed võimalused on olemas 
sõitmiseks kodu ümbruses, 
kas soovidki sõita ainult seal 
või tahad sellega ka võistlema 
hakata, millised soovid on au-

tot tuunida ja täiustada.
Kõik see tuleb enne auto 

ostu iseendale selgeks teha, 
sest autosid on võimalik osta 
komplektsena (RTR – ready 
to race), mis tähendab, et 
kõik on juba tehases kokku 
pandud, aga võib ka osta KI-
Tina, mis tähendab, et auto 
tuleb otsast lõpuni ise valmis 
ehitada. Ja seadistada, seadis-
tada, seadistada – tegelda sel-
lega, mis esialgu, sõiduoskus-
te omandamisel, ei mängi eri-
ti suurt rolli, aga professio-
naalsuse kasvades ülioluliseks 
muutub.

Nii et ühelt poolt kihutami-
ne, teisalt ehitamine – RC 
maailm on mitmekülgne. Ja 
automudelismiga alustaja ei 
pea olema 5aastane, vaid võib 
olla ka 50- või 75aastane.

MÕNE REAGA
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

VAHETUS

KINNISVARA

SÕIDUKID

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

tel: 5554 5501

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23

14,8 m2, 25,7m2 , 
33,8 m2

I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2,  I korrus

TURU KAUBAMAJA 
LAADA 16, RAKVERE

87 m2, II korrus

VÄIKEMAARJA 

48 m2, II korrus

PAASIKU 2A, 
TALLINN
20,9 m2 al novembrist
50 m2 al oktoobrist

tel 5554 5501

JÄRVAJAANI, LAI 23

24 m2,, I korrus

OST

• Müüa korter Rakvere kesk-
linnas, III korrus, 1toaline. Tel 
5894 2895

• Müüa 1toaline ahjuküttega 
korter Rakveres otse omani-
kult. Tel 5676 7833

• Müüa Rakveres Jaama pst 
1toaline kõigi mugavustega 
renoveeritud korter. Korter 
asub II korrusel. Madalad 
küttekulud. Hind 29 000 €. Tel 
508 7583

• Müüa ahjuküttega 1toaline 
korter Rakvere kesklinna piir-
konnas Vene tänaval. Korteris 
asuvad wc ja dušš. Lisaks on 
sisse ehitatud kamin, hiljuti 
uuendatud soojamüür ja köö-
gis puuküttega pliit. Vannitup-
pa on paigaldatud nii põran-
daküte, kui ka ventilatsioon. 
Maja ümber kinnine aed ja 
puukuur talvepuude hoid-
miseks. Korteriga tuleb kaasa 
arvestatav kogus küttepuid. 
Korteri lähedusse jäävad 10-
15 min jalutuskäigu kaugusele 
nii Selver, Turu Kaubamaja. 
Majal on registreeritud oma 
korteriühistu. Hind 22  500 €. 
Tel 5835 8299

• Müüa renoveerimist vajav 
1toaline korter Kundas. Kor-
ter on väga soe, kõik aknad 
päikese poole. Kortermajal 
toimiv ühistu. Kommunaal-
kulud suvel 25 €, talvel 90 €. 
Läheduses laste mänguväljak, 
kool ja kauplus. Hind 2850 €. 
Tel 529 7279

• Müüa või anda üürile 1toali-
ne rõduga korter Kadrinas (33 
m2). Tel 5347 3267

• Tamsalus Ääsi 15 müüa 1toa-
line korter, III korrus, aknad ja 
uks vahetatud, köögimööbel, 
uus dušikabiin. Tel 5650 2524

• Müüa 2toaline renoveeritud 
korter Rakvere kesklinnas, IV 
korrus. Hind 36 000 €. Tel 509 
8292

• Müüa Rakvere parima asu-
kohaga majas 2toaline korter. 
Maja asub Koidula tänaval 
ning on värskelt renoveeritud. 
Tel 5346 0655

• Müüa Rakveres 2toaline ah-
juküttega remonti vajav korter, 
II korrus, 47,8 m2 + veranda. Tel 
5550 0233, õhtuti

• Müüa 2toaline korter III 
korrusel Tapal Ülesõidu 5A-58. 
Tel 5646 5377

• Müüa Tapa kesklinnas Pikal 
tänaval 2toaline korter, 3/4, 
37,2 m2. Vaba ja otse omani-
kult, hind kokkuleppel. Tel 
5809 3285

• Müüa Rakveres Kungla täna-
val 3toaline korter. Tel 5625 
6916

• Müüa kõigi mugavustega 
3toaline renoveeritud korter 
Arknal mõisa läheduses. Tel 
5345 9869

• Müüa Roelas 4toaline kõigi 
mugavustega korter üldpind-
alaga 79 m2. Aknad vahetatud, 
laminaatparkett põrandad. 
Vajab sanitaarremonti (vii-
mistlustööd, seinad värvida 
või tapeetida). Kool ja lastead 
lähedal. Hind 18  500 €. Info 
telefonil 505 1902

• Müüa Rakveres elamust, 
tervik II korrus, abihoone, 
aiamaa. Tel 5358 6829

• Müüa (ka osalise järelmaksu-
ga) või üürile anda Tapal 85% 
renoveeritud eriplaneeringuga 
korter 3 tuba + köök, dušš-wc 
koos, ühes toas veel teisaldatav 
dušinurk – köök + eraldi wc, 
pikk koridor, mis võimaldab 
kasutada kahe 1toalise eraldi 
korterina, 2/3, oma ahikeskkü-
te + õhksoojuspump + kondit-
sioneer, möbleeritud, 5 minuti 
tee rongipeatuseni ja poodi. 
Võimalik välja ehitada veel 
pööningukorter ja keldris suur 
saun, mõlemad a 70 ruutu. Üür 
+ maksud umbes 100-150 € 
korter. e-mail: aautod@gmail.
com. Tel 5648 8989

• Müüa ridaelamuboks Rak-
veres Tedre tn. Sisetööd tege-
mata. Tel 5665 8773

• Müüa maja Rakverest 17 
km kaugusel. Vajab kapital-
remonti. Hind 20 000 €. Tel 
518 7119

• Müüa renoveerimist va-
jav kahekorruseline maja 
Väike-Maarja vallas. Hind 
15 500 €. Tel 5374 3571

• Müüa elamumaa Kadrina 
vallas 5162 m2. Hind 6000 €. 
Tel 5698 2788

• Müüa Laekvere alevikus kin-
nistu koos elumaja ja abihoo-
netega. Poed, ühistransport, 
kool, lasteaed, apteek ja ars-
tikeskus käe-jala ulatuses. 4 
tuba, köök, vannituba. Majas 
on tsentraalne vesi, kanali-
satsioon, tööstusvool. Hind 
kokkuleppel. Tel 5598 2428

• Müüa maja Tamsalu keskel. 
Krunt suurusega 1193 m2, on 
kolmest küljest ümbritsetud 
naabritega. Krundil asub ka-
hekorruseline maja, kõrval-
hoone, garaaž ja kasvuhoone. 
Majas ahjuküte, esimesel kor-
rusel asub köök (9 m2), kolm 
tuba (13 m2, 13 m2, 9 m2), teisel 
korrusel üks suur tuba. Majas 
ka kelder 8 m2. Kõrvalhoones 
asub saun, kaks eraldi sisse-
pääsudega kuuri (kokku 45 m2) 
ning puukuur. Majas vahetatud 
juhtmestik ning aknad. Mööbli 
võimalus. Otse omanikult. 
Hind 39 900 €. Tel 5665 9722

• Müüa kanaliga garaaž Rakve-
res Mulla tänaval. Hind 2200 €. 
Tel 5664 4443

• Ostan 1toalise kõigi mu-
gavustega korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 508 1311

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

• Ostan 2toalise remonti vajava 
korteri. Info andrusboy@mail.
com või tel 5347 5198

• Soovin osta remonti vajava 
1-2toalise korteri Rakveres või 
Haljalas. Oodatud kõik pakku-
mised. Tel 518 8770

• Soovin osta san-remonti vaja-
va 2-või 3toalise korteri Rak-
veres. Tel 5900 0051 või e-mail 
eluasemeost@gmail.com

• Ostan garaaži Rakvere linnas. 
Tel 5687 6617

• Ostan garaaži Pajustis. Tel 
520 2026

• Soovin osta Kunda linnas 
asuvat garaaži. Tel 518 4480

• Maagia kv ostab või võtab 
müüki kinnisvara. Tel 5855 
0720, www.maagiakv.ee

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

• Vahetada puuküttega 2toa-
line korter Aasperes remon-
ditud 1- või 2toalise korteri 
vastu Kundas I korrusel. Tel 
5606 3934

• Müüa või rendile anda toot-
mishoone Moel (5000 m2). Tel 
5342 71210

• Anda üürile Rakveres 50 m2 
töökoja boks. Hind 4,8€/m2 + 
kommunaalmaksud. Tel 5346 
0653

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

• Anda üürile Rakvere kesklin-
nas 1toaline kõigi mugavuste-
ga korter. Tel 5358 6829

• Üürile anda 2toaline kõigi 
mugavustega möbleeritud 
korter Rakvere kesklinnas. 
Hind 250 € + kommunaalku-
lud. Tel 521 9328

• Anda üürile 2toaline puu-
küttega korter Rakveres. Tel 
5558 7544

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

• Anda üürile 2toaline möb-
leeritud ahjuküttega korter 
Rakveres. Üüri hind 210€ + 
elekter, vesi. Tel 527 0058

• Anda rendile garaaž Rakveres 
Mulla tänaval. Tel 5648 6638

• www.toonklaas.ee

• Müüa heas korras kehti-
va ülevaatusega Citroen 
Picasso 2007. a, manuaal, 
bensiin, tume. Hind 1300 €. 
Tel 505 7073

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 
08/2007. a, 74kW, universaal, 
bensiin, hõbedane metallik, 
konditsioneer, kesklukk, 2 x 
el.aknad, originaal valuveljed, 
korralik, äsja läbinud tehnilise 
ülevaatuse 08/2019, ökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa Honda Civiv Aerodeck 
2000. a, 1,4B (universaal), 
konditsioneer, el. aknad, ÜV 
06/2019, kindlustus. Hind 970 
€. Tel 501 2306

• Müüa Jaguar 2,0 bensiin, 
2004. a, hall nahksisu, tumesi-
nine, heas sõidukorras. Hind 
kokkuleppel. Tel 5558 5956

• Müüa Mitsubishi Lancer 1,6i 
03/2004. a, 72kW, tumesinine, 
metallik, uuem mudel bensiin, 
sedaan, konditsioneer, 4 x 
el.aknad, ökonoomne, kehtiv 
ülevaatus 04/2019, roosteta, 
korralik, soodsalt! Tel 5903 
7780

• Müüa Mitsubishi Lancer 
1995. a, bensiin, automaat, 
83 kW, katuseluuk, läbisõit 
148 657 km. Huvi korral helis-
tada. Tel 5566 1274

• Müüa mootorpaat Amuur. 
Tel 503 7128

• Müüa väga heas korras Nis-
san Primera 1,8, 85kW, se-
daan, bensiin, 2004. a, okt, 
roosteta, ÜV 2019. a VII. Tule 
vaata ja otsustame hinna. Tel 
5852 8509

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,6i 12/2001. a, bensiin, pu-
nane, luukpära, 5 ust, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 
4 x el.aknad, roosteta, mõlki-
deta, ökonoomne, kehtiv ÜV 
12/2018, soodsalt! Tel 5903 
7780

• Müüa Opel Astra Station 
Wagon 1,6i 01/2005. a, 77kW, 
tumehall metallik, universaal, 
konditsioneer, 2 x el.aknad, 
roosteta, väga heas tehnilises 
korras, kõik töötab, kehtiv ÜV 
01/2019, soodsalt! Tel 5903 
7780

• Müüa Renault Grand Scenic 
7 kohta, diisel, 2010. a, konks, 
talverõngad velgedel, heas kor-
ras. Hind 6000 €. Tel 5348 0625

• Müüa Škoda Fabia Ambi-
ente 1,4TDI 01/2005. a, 55kW, 
turbodiisel, hõbedane, uni-
versaalkere, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, tume 
salong, pl.soojendus, superö-
konoomne! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa Toyota Avensis 
2,4, bensiin, 2005. a. Auto-
maatkäigukast, nahksisu, 
kaasa talverehvid. Ülevaatus 
08.2019. Sõitmist segavaid 
vigu ei ole. Sillad vaiksed. 
Auto on igapäevases kasu-
tuses. Ostetud Eestist. Hind 
2700 €. Tel 5839 7191

• Müüa Volkswagen Golf 
1,9TDI, 2003. a, 74kW, väga 
heas korras, 5 ust, luukpära, 
diisel. Hind 2800 €. Tel 5302 
9943

• Müüa Volkswagen Golf 4 Va-
riant 1,9TDI 02/2006. a, 74kW, 
turbodiisel, hall metallik, uni-
versaal, kliima, 4 x el.aknad, 
kesklukk puldist, uuem salong, 
veokonks, roosteta, mõlkideta, 
läbinud tehnilise ülevaatuse 
02/2019, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 
Variant 1,6i 05/2004. a, 77kW, 
bensiin, tumesinine metallik, 
universaal, konditsioneer, 4 
x el.aknad, kesklukk puldist, 
veokonks, roosteta, mõlkideta, 
korralik, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Va-
riant 1,9TDI 04/2004. a, 74kW, 
turbodiisel, hõbedane, univer-
saal, konditsioneer, 4 x el.ak-
nad, kesklukk puldist, originaal 
valuveljed, veokonks, roosteta, 
mõlkideta, läbinud tehnilise 
ülevaatuse 04/2019, korralik, 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat 
Trend 1,9TDi 09/2003. a, 74kW, 
tumesinine, turbodiisel, seda-
an, konditsioneer, el.aknad, 
veokonks, kehtiv ülevaatus, 
mõlkideta, korralik tehnika, 
ökonoomne, soodsalt! Rakve-
re. Tel 5903 7780

• Ostan auto kuni 1500 €, 
võib vajada remonti. Tel 
504 0457

• Ostame igas seisukorras sõi-
dukeid, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 5309 2650 
ja saate teada palju me teie 
auto eest pakume! Lääne-Viru-
maal tuleme kohale 1h jooksul!

• Autode ost. Võib pakkuda 
kõiki marke ja igas seisukorras 
sõiduautosi ja kaubikuid. Tel 
512 7543, bar500@hot.ee

• Ostan autoromusid. Puksiir-
teenus. Tel 5558 5956

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga 
uusi plekke, tulesid, stan-
gesid jne, uusi veneaegseid 
rehve. Tel 515 7395
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* 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

VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

TEENUSED

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233
KAUBA, TREILERVEOD JA 

TÕSTETEENUS
Kandevõime 15 t, kraana,

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

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

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

Info tel 504 0118

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Remondime autode ja 
traktorite startereid ning 
generaatoreid. Saadaval 
uued ja vahetusfondist. Tel 
526 0545

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Elektritööd, vabal ajal moo-
tori mõõtmine, muud mõõt-
mised, kerge automaatika. Tel 
5848 4555

• Kolimisteenus kiire ja mu-
gav. Tel 5646 7038

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso 
Transport OÜ. Tel 5667 5947 
www.rakso.ee

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

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 
või 517 5480

• Veo- ja kolimisteenus kau-
babussiga. Tel 506 1547

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 
1552

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga. Tel 521 5849

• Reovee-ja fekaalivedu 
Haljala ja Tapa vallas. Tee-
nindame teid iga päev, ka 
õhtuti ja nädalavahetustel. 
Tel 5656 1515

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Eksp-
ress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

FEKAALIVEDU

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

ära vedu Vinni vallas ära vedu Vinni vallas 
Tel 5137633Tel 5137633

EHITUSTEENUSED

• A-Toru, santehnilised tööd. 
Tel 5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Sooda-, klaasi- ja liiva-  
pritsi teenus. Tel 5373 3408

• Kivipurustaja rent. Hind 50 
€/ööpäev. Tel 526 4115

• Valmistan uksi ja aknaid 
teile sobivas mõõdus. Tel 5349 
6065

• Tänava äärekivide pai-
galdus, piirdeaedade, ter-
rasside ehitus, väravate 
valmistamine, paigaldus 
ja automaatika, haljastus-
tööd. Tehtud töödele garan-
tii. kiviaed.ee. Tel 5394 6666

• Paigaldan kõnniteid ja teen 
plaatimistöid. Tel 5606 9271

• Teeme ehitus-, remondi- 
ja viimistlustöid. Aitame 
sisekujundamisel, tehtud 
töödele garantii. Tel 518 
7979

• PUR VAHUGA SOOJUSTA-
MINE. Tel 5565 3842, www.
pursoojustus.ee

• Ehitame lintvundamente 
ja majakarpe (fibo, aeroc, 
columbia, puit). Puitkonst-
ruktsioonid ja puitfassaadid, 
saunad, vanade hoonete reno-
veerimine. Tel 5646 0674

• Teeme ehitus- ja remondi-
töid ning vannitubade remon-
ti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine, süvendamine ja 
remont. Rõngaste vahetamine 
ja kaevupealsete ehitus. Tel 
5840 0240

• Lammutustööd, koristus ja 
prahi ära vedu. Tel 503 2269

• Teeme lammutustöid, 
hinnad soodsad. Samas sae-
me ja lõhume küttepuid. 
Tel 5450 5198

• Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5330 5970

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Parandan kolded korstnad, 
teen uue korstnaotsa. Tel 5395 
6740

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487, 
Vaiko

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• Korstnapühkija ja pottsepa-
tööd. Tel 522 1165

• Rakvere Küttesalong 
pakub küttesüsteemide 
paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, 
keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesa-
long@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• Elektritööd, kaablitööd, 
põrandakütte paigaldus, väli-
valgustus ja kilbitööd. Elektri-
paigaldiste tehniline kontroll, 
kontrollmõõtmised ja doku-
mentatsioon. Elektriprojek-
tid, ekspertiisid, hindamised. 
Energiasüsteemide ehitus ja 
hooldus. Käidukorraldus. Ma-
terjalid, valgustid ja LED la-
hendused. Töödele anname 
garantii. Tel 520 5016



Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717
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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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

MUUD TEENUSED

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

METALLITÖÖD
• Valmistame treppe
• Piirdeid terassile, 

treppidele ja 
palkonitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

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

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus.

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 

dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@

gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee
VIHMAVEERENNID

ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID JA 

LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ
www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

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

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. 
Tel 5052 465

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

Epopõrandad,
polüuretaan- 
ja akrüülmass 
pinnakatted. 

Paigaldus ja hooldus. 

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

• Hekkide hooldus-lõikus. Tel 
514 3787

• Muruplatsiabi: riisumine, 
niitmine traktori kui ka trim-
meriga. Tel 5394 2650

• Pehme mööbli riide vahetus 
ja muu remont. Veovõimalus. 
Tel 322 7822 või 506 1547

• Valmistame õunamahla 
nii tellija kui ka oma õuntest 
Rakveres. Tulen üleliigsetele 
õuntele järgi! Tel 5668 5386

• Aurupuhastuse esitlus tasu-
ta. Esitluse käigus puhastame 
kliendi juures terve pinna, kui 
kliendil huvi või vajadus, siis 
võimalus ka endale soetada. 
Hind on igale inimesele kätte 
saadav. Esitleja tore siiras noor-
mees. Kohtumiseni teie pool. 
Tel 5646 7038

• Uute- ja kasutatud õmblus-
masinate remont müük. Ga-
rantii. Tarvikud ja tagavaraosad 
kõikidele masinatele, kääride 
teritus. Tel 558 8429

• Automaatikatiib- ja liug-
väravatele. Tõstuksed, tõk-
kepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Müün, paigaldan ja re-
mondin õhksoojuspum-
pasid ja konditsioneere. Tel 
502 4944

• Õhtujuht sisustab teie 
juubeli. Tel 553 5885

• Felix Bänd – soodne. Tel 
5559 3419

• Ans. KALEVBAND. Tantsu-
muusika igale peole! Tel 5185 
318, kalevband.kalev@gmail.
com

• Tantsumuusika üheme-
hebändilt. Õhtu juhtimine. Tel 
514 9885

•Linna parim pakkumi-
ne!!!Interneti püsiühen-
dus + telepilt täiesti hullu-
meelse hinnaga al. 5 eurost. 
Levib linnas ja maal. Sobib 
kokku Elioni digiboksidega. 
Ära muretse, kui Sul apa-
ratuuri ei ole, me anname 
Sulle need tasuta!!! Uuri 
lähemalt: www.telestar.ee 
või helista tel 5552 5432

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

• SAT-süsteemid alates 95 
€. TV-antennid – paigaldus, 
remont. OÜ RTS ANTENN. Tel 
5340 7808

• Arvutite remont ja hooldus. 
Tel 5656 8735

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

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KODU

OST

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÜTTEPUUD

EHITUS

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

Viru Halud OÜ müüb 
aastaringselt

-Kuiva küttepuud 
-Toorest küttepuud 

- Kõrge kütteväärtusega 
kasebriketti

Info ja tellimine 
tel 5851 5859 

www.viruhalud.ee

*LASTE ATV=FERRARI (pu-

nane, kõige rohkem ostetud), 

KROSSIKAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - mopeedid; 

rollerid; ATV-d

Võimalik osta järelmaksuga

MOPEEDI MOOTORID 
245 €

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 

MOPEEDID 795 €, ROLLERID, 
ATVDsuure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

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

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

• Ootan pakkumisi majapida-
mises seisma jäänud mööb-
litest aastast 1900–1970. Tel 
5616 5761

• Müüa kasutatud lükanduste-
ga esikukapp 50 €, väike kapp 
20 €, kingariiul 10 €, võtme-
kapp 3 € ja klaasidega siseuks 
20 €. Tel 5559 8770

• Müüa vinüül- ja DVD-plaa-
tide kogu. Tel 5566 1274

• Müüa roostevabast terasest 
tünn, sobib kapsa hapenda-
miseks, maht 80 kg (70xØ39), 
Rakvere linn. Tel 324 2648

• Müüa õunapurusti ja mah-
lapress, tööstusvoolul. Tel 
5331 6641

• Müüa kasvuhoone kattema-
terjal 6 mm kihtplastik, uus, 4 
lehte, 6 m x 2,1 m. Tel 523 2215

• Ära anda purgid, 0,5 l ja alla 
selle. Tel 552 5479

• Sümboolse tasu eest saadaval 
kuivatatud kanamuna koored 
ja karbid. Tel 5878 2339

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seismajäänud 
asju: mööbel, nõud, mänguas-
jad, jalgrattad, garaažitööriistu 
ja -tarvikuid. Paku julgesti! Tel 
5616 5761

• Ostan nõukaaegse vahvli-
küpsetaja, Vana Toomase 
lambi, vanu tasku-ja käekelli. 
Esemed võivad vajada paran-
damist ja muud kila-kola. 
Paku julgesti! Tel 5031849

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

• Vanavara huviline ostab 
majapidamises olevat vana-
vara: mööbel, tööriistad, jalg-
rattad, võrrid, mootorrattad, 
kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. 
Aus ja meeldiv teenindus! Tel 
507 9984

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

• Ootan pakkumisi majapida-
mises seisma jäänud mööb-
litest aastast 1900 – 1970. Tel 
5616 5761

• Ostan maja likvideerimisel 
või kolimisel seisma jäänud 
esemeid, pakkuda võib kõike, 
ka kallimaid esemeid. Tel 503 
1849

• Ostan vanu kelli, hõbeuure, 
hõbelusika, münte, valiku-
lised raamatud, kogun enda 
jaoks. Võib pakkuda ka muud 
vanavara. Tel 5808 1220

• Ostan vanaaegseid POST-
KAARTE ja FOTOSID (enne 
1945. a), Eesti kohtade vaa-
detega, sündmustega jt. 
Maksan 5-10 €/tk. Võivad 
olla kasutatud. Tel 5878 3749

• Ostan roostevaba õlleankru. 
Tel 507 9984

• OSTAN veneaegseid ja 
vanemaid rahasid, tehnika 
ajakirju, raamatuid, meda-
leid, ordeneid, rinnamär-
ke, dokumente, fotosid, 
kellasid, fototehnikat, raa-
dio, portsigari, habemenu-
ge, taskunuge, jahi tarbeid 
ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458 

• Ostan vana merevaigust 
kollaste või kirjute kuuli-
dega kaelakee, muid vanu 
naiste ehteid - sõled, pros-
sid, sõrmused, käevõrud, 
kellad jne. Huvitavad ka ser-
viisid, karpidega lusikad ja 
palju muud. Tel 5639 7329

• Ostan linttrenažööri, mille 
peal saab kõndida. Samas 
müüa suurt eterniiti 6 tk. Tel 
5349 9628

• Ostan kasuka 44-46 number. 
Tel 504 0589

TALLINNA 49
 MÖÖBLIKAUPLUSES 

ON SUUR 
HOOAJA LÕPUMÜÜK

HEAD HINNAD!
TINGIDA SAAB 

KÕIKE.
Avatud:
E-R 10-18, L10-15
P suletud
Tel 506 9814

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

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

• Müüme Haljalas kuivi 
kase- ja lepapuid (40liitri-
lises kotis). Halgude pikkus 
30 cm. Hind lepal 2.50 €/
kott ja kasel 3.00 €/kott. Tel 
505 1528

• Müüa soodsalt lõhutud 
küttepuid, ka kuivi. Tel 5554 
6093

• Müüa saetud/lõhutud küt-
tepuud: kask, sanglepp, lepp, 
kuivad ja toored. Tel 5192 4320

•  Biopuhastid eramutele. 
Müüme Soome firma Raita 
biopuhasteid eramutele ja 
suvilatele. info@biosept.ee, tel 
5664 4436

• Müüa käsitsi kooritud kuu-
selatte, transpordi võimalus. 
Tel 5662 5497

• Ostan palki ja paberipuud, 
kasvavat metsa ja metsa-
maad. Tel 5346 9159, Andres

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee
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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

www.kuulutaja.ee

Ära plädista vihmas!
Telli Kuulutaja 
endale KOJU!
Internetist 
tellimine.ee
või telefonil 
617 7717

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

TUTVUS

MUU

SISESTA OMA 

KUULUTUS

KUULUTUSTE 

PORTAALIST.

PORTAALIST 

SISESTATUD

KUULUTUSED 

ILMUVAD KA 

AJALEHES.

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Viru Halud OÜ
ostab

Metsa raieõigust
Majandame ka pehmeid 

lanke
Info ja hinnapakkumised

58150152
liis@viruhalud.ee

• Müüa mett 6 €/kg, korjatud 
metsast, kätte saab Rakverest. 
Tel 5569 7224

• Mee müük, toon ka ise kohale 
Mõdriku külas. Tel 5346 9159, 
Andres

• Müüa HOBUSESÕNNIKUT. 
Peenestatud ja pakendatud 
(60 l). Kohale toomisega. Tel 
520 1570

• Müüa soodsa hinnaga sea-
liha. Vajadusel tükeldamine. 
Info tel 5354 3002 või 513 3787

• Müüa suitsuvorsti ja maasin-
ki väikehulgi, kohale toomise-
ga. Info tel 5196 2628 või 5351 
7414

• Tapamaja müüb emise li-
hakehasid kohale toomisega. 
Info tel 5 51 7414

• Müüa 2016. a pakitud met-
sa- ja põlluheina. Ladustatud 
küünis. Hind sümboolne, kok-
kuleppel. Tel 5349 5141

• Müüa sõelutud mulda 
koos transpordiga. Tel 526 
2314

• Müüa kartulirootor, peal-
seniitja ja kahehõlmaline jäik 
ader. Tel 5836 4842

• Müüa T-16, aiatraktor ja 
kartulirootor. Tel 5558 5956

• Müüa traktorid D-25, D-16, 
Bellarus-82, Jumps Solo, D-40, 
tagumised kitsad rehvid ja 
saputaja lindid. Tel 5681 1388

• Müüa T25A, 1990. a, heas 
korras. Tel 5330 1620

• Müüa Belarus, 2-teljeline 
haagis, M2140, 5 t metallma-
huti. Tel 5358 6829

• Soovin osta pakitud heina. 
Tel 5878 2339

• Müüa lambad, kitsed ja lam-
baliha. Tel 514 3787

• Müüa tuhkrupoegi, vakt-
sineeritud. Helistada tel 551 
7774

• Müüa võrratud siiami kassi-
pojad (arstlik kontroll tehtud). 
Tel 5864 4060 

• Müüa armsad 2 kuused tuhk-
rupojad. Tel 5878 2339

• Ära anda süsimust kassi-
poeg. Tel 5863 8137

• Müüa heasse perre armsad 
isased taksikutsikad. Lisainfo 
saamiseks palun helistada. 
Hind kokkuleppel! Tel 528 5416

Anname ära konte 

lemmikloomadele 

Huljal.

Tel 501 0270

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

• Ostan seisma jäänud ese-
meid. Vanast naelast kuni 
mööblini. Tel 5079 984

• Sanitaartehnika müük! 
Vannitoamööbel, wc-sead-
med, boilerid, pumbad jpm. 
Oluliselt soodsam tavapoest. 
E-poest mugavalt koju kätte 
üle Eesti. Külasta meie E-Poodi 
netist www.sanitary.ee

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakvere Laada 14 – müügil hea 
valik jalatseid.

• Hooajariiete müük Hal-
jala rahvamajas 09.09.2018 
kell 11.00-13.30

TERVISE QIGONGI 
JA TAIJI TUTVUSTUS 

8. septembril 
kell 11.00-12.30

Rakvere 
Keskraamatukogu 
Konverentsisaalis 
4 korrusel, Lai 7

Tasuta. Tel 5342 1958

SeeniorTugi OÜ 
Eakate abi- ja tugiteenused 
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. Saatmine 
arstile, apteeki, kauplusesse, 

kirikusse jne. Võimalik 
tellida koju sooja toitu. 

Täpsem info 5371 2433 või 

seeniortugi@gmail.com

Eakaskodus
koduabiteenused eakatele
telehooldusteenus ja- 
seadmed 

Ela turvaliselt omas kodus

372 508 6212   
372 5905 6047
info@eakaskodus.ee  
www.eakaskodus.ee

• Üksik mees tutvub üksiku 
kena 173 cm pikka saleda 
materiaalselt kindlustatud 
autoga naisega, kes tuleks 
perenaiseks. Kiire! Tel 554 
6490 

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. www.en-
nustus.ee

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

Ostan merekonteineri, 
autofurgooni, 

ehitussoojaku või 
pakkuda võib ka 

soojaku metallist raami.

Tel 5568 4683

• KASUTATUD RIIETE MÜÜK 
Kundas, Mäe tn 11, II korrusel 
reedel (7. septembril) kl 11-18 
ja laupäeval (8. septembril) 
kl 11-15. Leiad väga soodsalt 
jalanõusid/riideid kogu perele!

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

Mälestame 
EGON KALVETIT
südamlik kaastunne 

omastele. 
Siberi kaaslased

Miks kaitseingel kokku pani tiivad 
ja igavikku lasi minna sul… 

Südamlik kaastunne 
Dianale ja Jaanale kalli 

ISA
kaotuse puhul. 
Turukaubamaja 

kollektiiv

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
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TÄNA MAAILMAS

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Reedel, 7. septembril müüb puukool turul 
viljapuu ja marjapõõsaste istikuid ning 

maasikataimi kella 10.30-st!

Laupäeval, 8. septembril turul Peipsi kala müük!

Hinnad turul 6. septembril 2018

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 1,00

Till kg 7,00 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Petersell kg 8,00

Salat kg 4,00

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Kapsas kg 0,80

Porgand kg 1,50

Lillkapsas kg 3,00

Kaalikas kg 1,50

Peet kg 1,50

Suvikõrvits kg 0,60 1,00

Kõrvits kg 1,00

Aeduba kg 3,50 4,00

Tomat  kg 2,00 3,50

Kurk, väike  kg 1,40 1,60

Paprika kg 1,50

Kibepipar kg 10,00

Õunad kg 1,00 2,00

Ploomid (import) kg 2,00 3,00

Ploomid kg 3,00 4,00

Astelpaju marjad kg 8,00 10,00

Kultuurmustikad 
(import)

kg 8,00 10,00

Mustikad liiter 3,50 4,00

Pohlad liiter 3,00 4,00

Jõhvikad liiter 5,00

Maasikad (import) kg 5,50

Vaarikad kg 10,00

Kukeseened kg 8,00

Seened (kase-,
kuuseriisikad, 
puravikud)

kg 7,00 13,00

Hapukapsas kg 1,50

Mesi, värske 700 g purk 5,50

7. septembril 1953. aastal 
ehk täpselt 65 aastat ta-
gasi valiti Nikita 
Hruštšov Nõukogude 
Liidu Kommunistliku 
Partei keskkomitee esi-
meseks sekretäriks, mil-
lega sai temast NSV Lii-
du tegelik juht.

Allan Espenberg

Kui Jossif Stalin 1953. aasta 
märtsis suri, siis tekkis või-
muvaakum, sest Stalini seni-
sed lähikondsed asusid oma-
vahel võitlema ja ei suutnud 
otsustada, kellest saab uus 
riigijuht. See võitlus kestis 
kuni 7. septembrini 1953, kui 
kommunistliku partei juhiks 
valiti mõnevõrra ootamatult 
Hruštšov, kes jäi võimule vei-
di enam kui kümneks aastaks.

Inimeste ellu 
toodi veidi helgust
Hruštšovi võimuperioodi 
(1953-1964) tuntakse ajaloo-
kirjanduses „Hruštšovi su-
lana”, sest ta talitas paljudes 
asjades hoopis teistmoodi 
võrreldes oma eelkäija Stali-
niga. Hruštšov algatas terro-
riohvrite rehabiliteerimise, 
riikliku ja parteilise süsteemi 
moderniseerimise, püüdis 
reformidega parandada rah-
va elutingimusi ja materiaal-
set olukorda. Ta soovis näha 
ühiskonda rohkem avatuna, 
mistõttu kritiseeris partei-
kongressidel teravalt Stalini 
tegevust ja isikukultust.

Kuid totalitaarne režiim 
ei kadunud siiski kuhugi. 
Endiselt suruti maha teisiti-
mõtlemist, tulistati tööliste 
demonstratsioone, kasutati 
vägivalda intelligentsi suhtes, 
sekkuti avalikult välisriikide 
siseasjades-
se, teravdati 
suhteid lää-
nemaailma-
ga, kolmel 
korral oldi 
sõjast mil-
l i m e e t r i t e 
k a u g u s e l 
jne.

Samas oli 
H r u š t š o -
vi poliitika 
üsnagi eba-
järjekindel 
ja sageli ka 
loogikavas-
tane, mille 
tu lemused 
olid peatselt 
näha. 1964. 
aasta algu-
ses teravnes 
Nõukogude 
Liidus ma-
janduskriis: poelettidelt kadu-
sid liha ja piim, leivajärjekor-
rad olid kilomeetripikkused. 
Parteifunktsionärid hakkasid 
kartma rahvamässu ja olid 
mures oma heaolu pärast, 

1953: valitsema hakkas Nikita Hruštšov

Nikita Hruštšovi võimuperioodi tuntakse ajalookirjanduses 
„Hruštšovi sulana”.

Allikas: wikipedia.org

Hruštšovi valitse-
misajal hakati ehitama 
läbikostvate seinte ja 
imepisikeste esikute, 

tualettide ja köökidega 
kolme- kuni viiekorru-
selisi paneelmaju, mida 
nimetati hruštšovka-
deks. Kuid sellele vaa-
tamata olid nõukogude 

inimesed õnnelikud, 
sest senini olid paljud 
elanud barakkides või 

ühiskorterites.

mistõttu otsustati Hruštšov 
võimult kõrvaldada.

14. oktoobril 1964. aastal 
vabastatigi puhkusel olnud 
Hruštšov tagaselja ametist. 
Hruštšovi järglasena uueks 
riigipeaks saanud Leonid 
Brežnev andis korralduse 
Hruštšovi tapmiseks, kuid 
mitmel põhjusel jäi see mõte 
ellu viimata ja Hruštšov suri 
1971. aastal 77aastasena loo-
mulikku surma.

Stalin puksiti 
mausoleumist välja
Hruštšovi valitsemisajast 
räägitakse palju lugusid, 
mille kohta pole alati teada, 
kas tegu on tõe või müüdi-

ga. Lisaks 
on tema 
kohta väl-
ja mõeldud 
hulgal iselt 
anekdoote, 
sest oli ta ju 
ka ise päris 
anekdoot-
lik kuju. 
Al l järgne-
valt mõned 
sündmused, 
mis on siiski 
aset leidnud.

N ä i t e k s 
1960. aas-
tate algu-
ses kinkis 
H r u š t š o v 
l o o d u s -
õ n n e t u s e s 
k a n n a t a -
da saanud 
K a m e r u n i 

lastele lennuki koos 20 ton-
ni arstirohtudega ja Ekva-
toriaal-Guinea üleujutustes 
ellujäänud lastele laeva küm-
nete tonnide toiduainetega. 
Need kingitused saadeti Aaf-

rikasse sellal, kui NSV Liidu 
lasteaedades ja haiglates pol-
nud saia, liha ega võid.

Hruštšovile tegi tõsist 
muret, et Stalin oli endiselt 
nõukogude inimeste süda-
mes. Seetõttu oli vaja soori-
tada midagi enneolematut, et 
rahvas Stalini unustaks. Nii 
saadeti maailmaruumi kõi-
gepealt Sputnik ja seejärel ka 
Juri Gagarin. Pärast seda las-
kis Hruštšov rahumeeli Sta-
lini surnukeha mausoleumist 
välja tassida ja maha matta. 
Rahvas isegi ei iitsatanud, sest 
NSV Liit oli teinud kosmo-
sevallutamisel ajalugu ja see-
tõttu unustati Stalin mõneks 
ajaks.

Teatavasti peetakse Mih-
hail Gorbatšovi esimeseks 
NSV Liidu juhiks, kes julges 
välismaale sõites oma abi-
kaasa kaasa võtta. Kuid tege-
likult oli esimeseks Hruštšov, 
keda välisvisiitidel saatsid 
ministrite, ajakirjanike ja tur-
vameeste kõrval ka ta enda 
pereliikmed. Hruštšov võt-
tis välismaale kaasa nii oma 
abikaasa kui arvukad sugula-
sed, kes sõitsid loomulikult 
riigi raha eest. Seejuures oli 
Nõukogude Liidu „esileedile” 
Nina Petrovnale antud õigus 
teha NSV Liidu valitsuse ni-
mel kingitusi.

Hruštšovi kõige kuul-
sam rahvusvaheline tegu on 
seotud tema kingaga. ÜRO 
peaassamblee istungil olevat 
Hruštšov kapitalistide peale 
nii hirmsasti vihastanud, et 
oli kingaga vehkinud ja teistel 
andmetel koguni sellega vas-
tu lauda prõmminud. Maa-
ilmakuulsaks sai foto, millel 
Hruštšov kingaga vastu pulti 
taob, kuid tegelikult on see 
pilt osav fotomontaaž. Sellest 

juhtumist on räägitud palju 
erinevaid versioone, mistõt-
tu pole siiamaani teada, mis 
New Yorgis tegelikult ja täp-
selt juhtus.

Maisikasvatusest 
ei saanud asja
Veendunud kommunistina ei 
saanud Hruštšov aru, et riigi 
arengut takistab poliitiline ja 
majanduslik süsteem. Ta kat-
setas küll erinevaid reforme 
ja tegi uuendusi, kuid lõpuks 
nägi, et mitte miski ei õnnes-
tu. Kuid selle peale ta ei tul-
nud, et majanduslikeks edu-
sammudeks oleks vaja muuta 
süsteemi. Mõni aeg hiljem 
taibati seda näiteks Hiinas, 
mis tänaseks on jõudnud oma 
arengus väga kaugele.

Hruštšov hakkas toidu-
probleemi lahendamiseks po-
pulariseerima maisikasvatust. 
Selle idee sai ta Ameerikast, 
kus ta isiklikult tutvus maisi 
kasvatamisega. Seejärel ot-
sustati ka Nõukogude Liidus 
ümber orienteeruda maisile, 
kuid jäeti arvestamata asjaolu, 
et mais kasvab hästi ainult 
sooja kliimaga piirkondades. 
Kuna aga suurem osa Ve-
nemaast asub pigem jahedas 
kliimavööndis, siis vaatama-
ta suurtele pingutustele ja 
parteijuhtide korraldustele, 
ei õnnestunud maisist korra-
likku saaki saada. Nii kukkus 
läbi mõte teha maisist põldu-
de valitsejanna.

Miljonid nõukogude inime-
sed olid tänulikud Hruštšo-
vile, et ta parandas nende 
elutingimusi. Selleks hakati 
ehitama läbikostvate seinte ja 
imepisikeste esikute, tualetti-
de ja köökidega kolme- kuni 
viiekorruselisi paneelmaju, 
mida nimetati hruštšovka-
deks. Kuid sellele vaatama-
ta olid nõukogude inimesed 
õnnelikud, sest senini olid 
paljud elanud barakkides või 
ühiskorterites. Tänapäeval on 
need hruštšovkad nii halvas 
seisukorras, mistõttu näiteks 
Moskvas on hakatud neid 
lammutama.

Kui Hruštšovi asuti võimult 
tagandama, siis räägiti, et ta 
suhtus kolleegidesse halvasti, 
oli nendega jõhker ja ebavii-
sakas, sõimas kaastöötajaid 
kõikvõimalike sõnadega ning 
ropendas. Ühes ettekandes 
märgiti, et Hruštšov olevat 
unustanud elementaarsed 
viisakusreeglid ning nimeta-
nud teisi inimesi lollakateks, 
laiskvorstideks, päevavaras-
teks, haisukottideks, sitapea-
deks, räpasteks kärbesteks, 
märgadeks kanadeks, kusjuu-
res need pidid olema veel kõi-
ge pehmemad väljendid tema 
suust.

Hruštšovi poja Sergei sõ-
nutsi ei vasta see info tõele, 
sest tema isal olevat olnud 
vaid kaks sõimusõna – „türk-
lane” ja „looder”.
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ARVUSTUS

28. septembrist jõuab kino-
desse Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäevale pühendatud 
loodusfilm „Tuulte tahutud 
maa”, mis viib vaatajad rän-
nakule Eestimaa metsikusse 
loodusesse.

„Juubeliaasta puhul teeme 
filmiga kummarduse Eesti 
metsikule loodusele, maasti-
kele, loomadele, lindudele. 
Loodus on osa meie identi-
teedist ja meie suurim vara, 
seda tuleb hoida ja armastada. 
„Tuulte tahutud maa” annab 
võimaluse neid rikkusi ka 
ülejäänud maailmale näidata,” 
ütles režissöör Joosep Matjus.

„Tuulte tahutud maas” näeb 
Eesti looduse erinevaid tah-
kusid, mis on üles filmitud 
kolme aasta jooksul Eestimaa 
eri paikades. Kokku oli auto-
ritel ligi 400 võttepäeva.

„EV100 filmiprogrammis 
valmivad Eesti Vabariigi 100. 

Riot on äärmiselt sümpaatne 
ja kreatiivne, kuid praktiliselt 
kogu oma pika tegutsemisaja 
jooksul kuidagi „suuremate 
metallbändide“ varju jäänud 
ameerika bänd.

See moodustati juba 1975. 
aastal New Yorgis, alustalaks 
olnud kitarrist Mark Reale 
lahkus siit ilmast aga kuue 
aasta eest. Üldse on Rioti ajas 
pidevalt muutunud meeskon-
da tabanud ridamisi tragöö-
diaid, mõlemad algusperioodi 
supervokalistid on samuti 
surnud, nii Guy Speranza kui 
Rhett Forrester. Viimane, 
Riotile 80ndatel uut hingust 
toonu – pärast vaid paari fan-
tastilist stuudioalbumit Rioti-
ga – kaotas elu tulistamise ta-

gajärjel.
Tõsi, alates umbes nelja 

aasta tagusest ajast, kui grupi 
nimi Riot muutus Riot V-ks, 
on tegemist taas stabiilse 
koosseisuga: Todd Michael 
Hall (vokaal), Don Van Sta-
vern (bass), Mike Flyntz (ki-
tarrid), Nick Lee (kitarrid) ja 
Frank Gilchriest (trummid). 
Tähelepanuväärseks faktiks 
võib pidada, et kuigi ainu-
matki algkoosseisu liiget pole, 
on Riotile ainuomane, 
selgelteristuv käekiri peaaegu 
muutumatuna püsinud.

Vahemärkusena tasub öel-
da, et ühtekokku on Riotist 
aegade jooksul läbi käinud 
umbes kakskümmend viis lii-
get! Seega, tegemist on lausa 

rokkinstitutsiooniga.
Aga värskest albumist rää-

kides võib esmalt mainida vä-
ga atraktiivset ümbrist, kus 
nende heroiline maskott, hül-
gepeaga fantastiline kuju, sõ-
jakirves pea kohal, vägesid ju-
hatab.

Avalugu „Victory“ inten-
siivsete ründavate kitarridega 
ja jõuliselt pealesuruva vo-
kaaliga on muidugi klass 
omaette. Samas, selle ülesehi-
tus paneb muigama, loeb väl-
ja ülitugevat sarnasust, lausa 
kopeerimist, Iron Maideni 
kunagisest menuloost „The 
Trooper“. Muidugi on püü-
tud selle kude väheke muuta, 
sujuvalt ümber ehitada, kuid 
ikkagi.

Parimas loos pole üldse 
mingitki kahtlust. Selleks on 
siit esmalt väljalekitatud pöö-
rase tempoga ja vingete üle-
minekutega „Messiah“ – mõ-
nes mõttes isegi kogu albumi 
päästja võiks öelda.

Eraldi esiletõstmist väärib 
kindlasti ka „San Antonio“. 
Kogu ülejäänud materjal on 
küll enam-vähem kõlbulik, 
säravaid momente siin-seal 
sisaldav, kuid niivõrd staaži-
kalt kollektiivilt oodanuks 
palju enamat.

N-ö boonuslugusid leiab 
kaks – üks neist menuloo 
„Thundersteel“ uusversioon, 
rokib seegi täiega.

Ülo Külm

Riot V, „Armor Of Light“
Nuclear Blast

EV100 loodusfi lm jõuab kinodesse kuu lõpus

Kaader filmist: päikeseloojang rabas.
Foto: Eesti Filmi Instituut

sünnipäevaks mitmed lina-
teosed ja suur rõõm on tõde-
da, et neist kaks on doku-
mentaalfilmide žanris,“ sõnas 
Riigikantselei EV100 prog-
rammi juht Maarja-Liisa Soe. 
„Eesti loodus on väga mitme-
kesine ja kannab filmis „Tuul-
te tahutud maa” oma pearolli 
kindlasti välja,“ lisas Soe.

„Filmis on kaadreid, mida 
ka iga päev looduses käijad ei 
näe. „Tuulte tahutud maa” 
võtab väga hästi kokku Eesti 
ainulaadse looduse ja on meie 
riigi visiitkaardiks,” sõnas 
produtsent Riho Västrik.

Film esilinastub 21. sep-
tembril Matsalu loodusfilmi-
de festivalil. Filmi produtsen-

did on Riho Västrik ja Katri 
Rannastu, originaalmuusika 
on loonud ansambel Eeter 
koosseisus Anna Hints, Mar-
ja-Liisa Plats ja Ann Rei-
mann. Filmi tootja on Wild-
kino OÜ.

Kuulutaja

RMK Sagadi metsakeskuses

15. ja 16.septembril

SEENENÄITUS

15.09
Eesti toidu kuu 

õhtusöök
“Metsikud Maitsed”

kell 18.00

RMK Sagadi metsakeskus

Sagadi küla Haljala vald www.sagadi.ee

Lisainfo  telefon 676 7888

KAUPLEJATE REGISTREERIMINE KUNI 21. SEPTEMBER www.kultuurikeskus.ee

   VIRUMAA TEATAJA JA
          KÄÄNU TALU

    HOIDISTE KONKURSI 
               “PAABU”

    DEGUSTEERIMINE 
     JA VÕITJATE

VÄLJAKUULUTAMINE

LOENGUD
SAARE-TÕRVAAUGU

AIANDI AEDNIKULT
HARRI POOMILT

NAISED KÖÖGIS
27. SEPTEMBER KELL 19:00
RAKVERE LINNAVALITSUSE VALGE SAAL

PILET 5 EUROT (piletid eelmüügist Turismiinfokeskuses ja kohapeal)
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A.Pärt  Greater Antiphons 

F. Mendelssohn  - Viiulikontsert e-moll 
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Kontserti toetavad:    
Üks hea südamega eraisik             
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KUHU MINNA

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Sissepääs tasuta!
8. september retro jam DJ Martineero
15. september parimat retroklassikat mängib DJ Mar-
gus Teetsov (Hit FM)

Rakvere kultuurisündmused
8.–11. september Pärdi Muusikapäevad Rakveres
• 8. september

• 12.00 „Inspiratsiooniretk rattal“, algusega Kiriku-
pargist

• 13.00 muusikatund koostöös Klassikaraadioga Rak-
vere Keskväljakul

• 9. september
• 12.00 vanavanemate päeva kontsert Rohuaia Laste-

aias
• 16.00 Arvo Pärdi nimelise muusikamaja projektee-

rimislepingu pidulik allkirjastamine (kutsetega) 
Rakvere Linnavalitsuse valges saalis

• 18.00 L´Abbe Agathon / Nargenfestival 2018 
Kolmainu kirikus

• 10. september
• 18.00 loeng Arvo Pärdi loomingust Rakvere Linna-

valitsuse valges saalis
• 11. september

• 19.00 Virumaa Kammerorkestri sünnipäevakont-
sert Rakvere Gümnaasiumi aulas

Rakvere Teater
08.09 kl 12.00 Lõikuspidu lastele, hooaja avapidu laste-
le Rakvere Teatrikohvikus
08.09 kl 18.00 Põrsaid kotis ei müüda, hooaja avapidu 
Rakvere Teatri väike maja
12.09 kl 12.00 Põrsas Desmond ja sookolli lõks esieten-
dus Rakvere Teatri suur maja (lav. Marko Mäesaar)
13.09 kl 12.00 Põrsas Desmond ja sookolli lõks Rakvere 
Teatri suur maja (lav. Marko Mäesaar)

 Gustavi Maja
12. september alustab laste kokaring. Ootame 7-13aas-
taseid kokkamishuvilisi lapsi.
21. september kell 18 Irje Karuse loeng-töötuba „Ra-
vimtaimsed energiajoogid ja toonikumid“
29. september kell 11-18 Hiina tervisekultuuri päev
Vajalik eelnev registreerumine tel 553 5871, 
www.gustavimaja.eu

Arvo Pärdi sünnipäevanäda-
lal pakub Klassikaraadio 
üheskuulamiseks ja koos 
muusikaga liikumiseks 55mi-
nutilist programmi helilooja 
loomingust.

Laupäeval on kõik oodatud 
kuulama raadiost Arvo Pärdi 
muusikat – kodus või külas, 
üksi või mitmekesi. Program-
mis „Teekond Pärdiga“ on lä-
biv joon seesmine dünaamika 
ja liikumine Arvo Pärdi muu-
sikas. Muusikavaliku koostas 
Immo Mihkelson.

Saade sobib nii keskendu-
nult kodus kõrvaklappidega 
kuulamiseks kui ka liikumist 
nautides jalgrattal või jaluta-
des, samuti autoroolis istu-
des.

Arvo Pärdi kodulinnas 
Rakveres koguneb rahvas 
keskväljakule ühiselt raadio-
saadet kuulama. Enne seda, 
keskpäeval leiab Rakveres 

Pärdi sünnipäeva tähistami-
seks aset inspiratsiooniretk 
jalgratastel. Ratturid läbivad 
oma teekonnal kuulamis-
punkte, kus kõlaritest mängi-
vad katkendid Arvo Pärdi 
teostest.

Rattasõit ja sellega seotud 
liikumine on Arvo Pärti vee-
delnud kogu elu. Noorpõlves 
oli tulevasel heliloojal suur ja-
nu muusika järele ja ta käis 
jalgrattaga Rakvere keskväl-
jakul tiirutamas, et kuulata 
valjuhääldist sümfooniakont-
serdi raadioülekannet.

„Kuulasin raadiot nagu näl-
jane hunt, igat heli, mis sealt 
tuli. Muidugi muusikat eel-
kõige,“ meenutas Arvo Pärt 
oma noorpõlveaegseid, liiku-
misel toimunud kokkupuu-
teid muusikaga. „Janu oli nii 
suur, et silmapiiril ei olnud 
midagi, mis oleks võinud selle 
välja vahetada või janu kustu-

tada.“
Teekond Pärdi muusika 

seltsis võib pakkuda erilise 
kogemuse igaühele. See on 
muusika, mis aitab keskendu-
da, leida fookuspunkti ja tun-
netada seesmist tasakaalu. 
Veelgi erilisema tunde võib 
anda muusika üheskuula-
mine – tunnetades seost kõigi 
teistega, kes samal ajal kuula-
vad raadioeetrist samade heli-
de kulgemist. Muusika ühen-
dab inimesi.

„Teekond Pärdiga“ on Klas-
sikaraadio eetris laupäeval, 8. 
septembril kell 13.05. Otse-
ülekandes vahendab Klassi-
karaadio ka festivali „Pärdi 
päevad“ kontserdid Tallin-
nast Jaani kirikust esmaspäe-
val, 10. septembril ja helilooja 
sünnipäevakontserdi teisi-
päeval, 11. septembril.

Kuulutaja

Klassikaraadio kutsub 
teekonnale Pärdi muusikaga

Rattasõit ja sellega seotud liikumine on Arvo Pärti veedelnud kogu elu.
Foto: Kaarel Mikkin

KEILA 25.09
VIIMSI 28.09
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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 30 €

teksapood!

Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus, tel 322 3965

teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

LASTE TEKSAD 70%
RED STAR NAISTE TEKSAD 50-70%

TOPID, T-SÄRGID 50%
SEELIKUD, LÜHIKESED PÜKSID -50%

jpm

suur
ALLAHINDLUS

Terrassiõli
TERRACE AQUA

Puitplastikust terrassilaud ECO-Deck 25x150x2900 mm,
värv: hall, pruun.

ERIPAKKUMINE

999090/tk2190

-55%

UA

-35%

LOOSI LÄHEB
55xx1000€1000€

VÄÄRTUSES
Ehituse ABC 

KINKEKAARTE
www.ehituuseeaabbbc..ee

HINNA-
PARAAD
5.-19. SEPTEMBER

Avatud: E-R 9-18, L 9-15. Rakvere, Turu plats 5. Tel 322 3632.

* RIEKER

* REMONTE

* TAMARIS

* CAPRICE

MUGAVAD JA KVALITEETSED
TÄNAVAKINGAD JA SAAPAD

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com Koduleht: www.küttesalong.ee• •

Ideest teostuseni!

valmistatud eestimaisest puidust

vastavad kõrgeimale standardile

heleda värvusega

ühtlase kvaliteediga

Olete oodatud ostma!

preemiumklassi puidugraanulid

• •
•

KIIRE REAGEERIMINE KINDEL KVALITEET
TÖÖDELE 3 AASTAT GARANTIID allakgrupp@gmail.com

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

VIHMAVEESÜSTEEMID LAOKAUBANA,
MÜÜK JA PAIGALDUS

KV
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ITEEDIGARAN

TII
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VIHMAVEESÜSTEEMID TOOTJA ESINDAJALT!
Tapa, Ülesõidu 8, / avatud 8:00-17:00 /  Tel. 55 560 167

info@proplekitood.ee / www.proplekitood.ee

-20%

PRO PLEKITÖÖD

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16
Seahakkliha 2,29 €/kg

Sealiha al 2,45 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil ka sealihast snitslid, kotletid
ning erinevad grill- ja vorstitooted.


	kul0709001
	kul0709002
	kul0709003
	kul0709004
	kul0709005
	kul0709006
	kul0709007
	kul0709008
	kul0709009
	kul0709010
	kul0709011
	kul0709012
	kul0709013
	kul0709014
	kul0709015
	kul0709016
	kul0709017
	kul0709018
	kul0709019
	kul0709020

