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V abariigi valitsus annab 
30. septembril riigiko-
gule üle järgmise aasta 

riigieelarve. Aasta tähtsaim 
dokument kätkeb endas va-
litsuse prioriteete, suunates 
valgust riigi- ja ühiskonnaelu 
suurimatele valukohtadele. 
Möödunud aasta läbirääki-
mistest on eredalt meeles era-
korraline pensionitõus, mis 
ka tänavu eelarvekõneluste 
keskmes.

Tõepoolest, umbes täpselt 
aasta tagasi saime Eestimaa 
eakaid rõõmustada uudi-
sega, et 2020. aasta aprillis 
tõuseb  keskmine vanadus-
pension indekseerimise ja 
erakorralise tõusu koosmõ-
jul 45 eurot. 12 aasta suuri-
ma pensionitõus tõi eakatele 
aastalõike 540 eurot lisara-
ha, ehk sisuliselt 13. pensio-
ni. Mõistagi oli see suurte 
tähtedena ja rasvases trükis 
kirjas ka Keskerakonna-
EKRE-Isamaa koalitsiooni-
lepingus ning igal juhul vää-
rib valitsus tunnustust, et ees-
märk paberil nii kindla käega 
ka tulemuseks vormistati. 
Täna, aasta hiljem kui kogu 
maailma laastab koroonavii-

rusest tingitud majanduskriis, 
ootavad ühiskonna nõrgi-
mad, et valitsus pakuks neile 
raskel ajal tuge.

Paraku ei osanud meist 
keegi arvestada koroona-
viirusega. Sedavõrd järsk ja 
sügav globaalne kriis on an-
dud tugeva hoobi ja sarnaselt 
teistele riikidele on Eesti ma-
jandus teinud tagasilanguse. 
Sellest tulenevalt pole just 
suuri lootusi, et keskmine va-
naduspension järgmisel aastal 
indekseerimise abil tõuseks. 
Selge on aga see, et inflatsioo-
ni kiire arenguga me sammu 
pidada ei suuda, mistõttu on 
vajadus erakorralisele pen-
sionitõusule suur, sest see on 
ka ainus võimalus kuidas ea-
katele veidigi lisaraha anda. 
Ja kui vaadata murettekitavat 
statistikat, siis ei peaks tek-
kima kellelgi küsimust selle 
vajalikkusest.

Eesti on olnud pikka aega 
vanemaealiste suhtelise vae-
suse osas Euroopa punase 
laterna rollis. Nimelt elas 
2017. aastal statistikaameti 
andmetel 46,4 protsenti va-
nemaealistest suhtelises vae-
suses. Teadmine, et nii suur 

hulk Eestimaa memmedest ja 
taatidest peavad rinda pistma 
vaesusega, teeb nukraks.

Nädalavahetusel kohtu-
sin mitmete pensionäridega 
ning nende sõnum oli: kesk-
mine vanaduspension peaks 
kerkima vähemalt 25 eurot. 
Poliitilise tahte korral tähen-
dab see seda, et riigieelarvest 
tuleks eraldada 60 miljonit 
eurot. Tulenevalt eriolukor-
rast, mis mõjutas pensionä-
ride kindlustunnet tuntavalt, 
peaksime ulatama neile abi-
käe. Teisalt ei oleks see ka ai-
nult kulu, sest kui riigieelarve 
strateegia üheks eesmärgiks 
on majanduse elavdamine, 
siis pensionite kaudu liigub 
raha kindlasti ringlusse.

Palju on olnud juttu, et tei-
sest sambast vabanev raha 
võiks minna tänaste eakate 
hüvanguks. Paraku on tei-
se pensionisamba tulevik ja 
selle vabatahtlikuks muutu-
mine hetkel Eesti Riigikohtu 
otsustada. Tean, et inimes-
te ootus, et teine pensioni-
sammas muutuks vabatahtli-
kuks, on suur. Riigikogu on 
endast kõik oleneva teinud ja 
seadused vastu võtnud, et see 

saaks ka sündida. Kahjuks, 
Eesti Vabariigi President saa-
tis selle kohtusse ning sea-
duse jõustumine või mitte-
jõustumine ongi Riigikohtu 
käes. Nii Eesti rahvas, presi-
dent kui ka riigikogu on kõik 
äraootaval seisukohal, mis ja 
kuidas saab edasi.

Enam ei ole vaja kaua 
oodata, et milliseks kujuneb 
järgmise aasta riigieelarve. 
Igal juhul peab väärikas va-
naduspõlv olema prioriteet ja 
mitte ainult tulevaste pensio-
näride jaoks, vaid peame and-
ma endast kõik, et ka tänased 
pensionid jõuaksid Euroopa 
omadele lähemale.

Tänane peaministri-
partei on võtnud selle selgelt 
oma südameasjaks, sest kui 
Keskerakonna poolt juhi-
tud valitsused tõstsid aastatel 
2017–2020 vanaduspensioni 
132 eurot ehk keskmiselt 33 
eurot, siis Reformierakonna 
poolt juhitud valitsused tõst-
sid 2011–2016 vanaduspen-
sioni 90 eurot ehk keskmiselt 
15 eurot.

Siret Kotka,
Riigikogu keskfraktsiooni aseesimees 

Teisipäeval külastas 
Rakveret Jaapani 
suursaadik
Kamalamba festivali raames väisasid Rakveret Jaapani suur-
saadik T.E. hr Kitaoka Hajime (fotol paremal) ning saatkon-
na teine sekretär kultuuri ja avalike suhete valdkonnas hr 
Toshifumi Ito.

Külalised alustasid oma visiiti Rakvere gümnaasiumist, 
kus suursaadik esines gümnasistidele Jaapani-teemalise 
ettekandega. Järgmiseks tutvuti linnavalitsuse hoonega. 
Rakvere linnapea Triin Varek (vasakul) ja abilinnapea Lai-
la Talunik andsid külalistele ülevaate linna käimaolevatest 
arengutest, tutvustades muuhulgas Arvo Pärdi muusikama-
ja projekti.

Linnapea ja linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami pak-
kusid külalistele töise lõunasöögi Villa Theresas, kus osales 
ka Kaido Höövelson alias Baruto. Päeva lõpetas ringkäik 
Vallimäele, tutvumine uue vabaõhukeskuse ja linnusega.

Foto: Kristel Mänd

P raegune kriis on päeva-
korrale toonud rea 
probleeme seoses bro-

neerimisteenuseid pakkuvate 
veebiplatvormidega, mille 
osas laekub EL-i tarbija nõus-
tamiskeskustele üle Euroopa 
jätkuvalt lahenduseta jäetud 
tarbijate pöördumisi. Mure-
sid on eelkõige kriisi ajal tü-
histatud lendude eest pileti-
raha tagastamisega kui ka 
järelteenindusega.

Peamised lennupileteid 
vahendavate portaalidega 
seonduvad mured puuduta-
vad ühenduse võtmise või-
malusi. Näiteks ei saa sageli 
reisijad ühendust lennupile-
tite vahendajaga, samuti ei 
suhtle vahendajad reisijatega 
piisavalt, kui lennuvedaja on 
teinud lennugraafikus muu-
datusi või on lend tühistatud.

Tarbijatelt saabunud kae-
bustest nähtub suurima 
probleemina see, et reisijat 
„jooksutatakse“ lennuvedaja 
ja pileti müünud vahenda-
ja vahel, ent kumbki ei taha 
vastutust võtta. „Probleemiks 
on ka tühistatud lendude eest 
piletiraha tagasi taotlemisel 
nii öelda teenustasu võtmine, 
milleks vahendajal tegelikult 
õigust ei ole. On juhtunud 
ka, et lennufirma on väljas-
tanud reisijale vautšeri või 
tagastanud vahendaja kaudu 

piletiraha, kuid vahendaja ei 
ole seda reisijale edasi and-
nud,“ selgitas Eestis tegutseva 
Euroopa Liidu tarbija nõusta-
miskeskuse juhataja Kristina 
Tammaru.

Lisaks esineb juhtumeid, 
kus reisimüüjad ei järgi vaja-
likke reisija õigusi reguleeri-
vaid direktiive. Näiteks ei tea-
vita tarbijaid, et lennupiletite 
ja hotellimajutuse koos bro-
neerimisel moodustub neist 
pakettreis, mis annab reisijale 
täiendava kaitse, vaid käsitle-
vad neid eraldi broneeringu-
tena, mis on reisija kahjuks.

Reisijad on kogenud ka 
vigu piletitele kirjutatavate 
nimedega, sihtkohtade ning 
kuupäevadega, mis kõik te-
kitavad reisimisel tõrkeid, 
kui neid õigel ajal ei mär-
gata. Probleemkohad on ka 
tehnilistel põhjustel tekkivad 
topelt broneerimised ning tü-
histamise korral kogu maks-
tud tasu tagasi saamine. Ko-
roonakriisi ajal tõusetunud 
ning vahendajatega seotud 
probleemidele lisaks laekub 
jätkuvalt kaebusi ka seoses 
lendude tühistamise, hiline-
mise või pardale mitteluba-
misega, näiteks lennu ülebro-
neerimise tõttu.

„Kõikides nendes olukor-
dades võib reisijal olla õigus 
rahalisele hüvitisele, asendus-

teekonnale ning hoolitsusele, 
näiteks söögile ja majutuse-
le. Täpsed õigused olenevad 
igast konkreetsest juhtumist – 
määrav on nii lennu pikkus, 
tühistamise või hilinemise 
põhjus, uue lennu ooteaeg 
ning kas tegemist on Euroopa 
Liidu lennufirmaga,“ märkis 
Tammaru.

Lennureisija õigustest saab 
täpsemalt lugeda veebilehelt 
consumer.ee.

EL tarbija nõustamiskeskus 
pakub teavet, nõu ja abi piiri-
üleste ostude tegemisel EL-is, 
Islandil, Norras ja Suurbri-
tannias, kuuludes rahvus-
vahelisse tarbija nõustamis-
keskuste võrgustikku, mille 
tööd koordineerib Euroopa 
Komisjon. EL-i tarbija nõus-
tamiskeskuste teenused on 
tarbijale tasuta.

Seoses riikides väljakuulu-
tatud eriolukordadega kasvas 
võrgustiku abi vajavate tarbi-
jate hulk kolmekordseks. Ees-
ti keskusele on kriisi algusest 
käesoleva aasta märtsis lae-
kunud enam kui 1100 tarbija 
pöördumised, millest enamus 
puudutab reisimisega seotud 
probleeme. Teisel kohal on 
pöördumised seoses piiriülese 
e-kaubandusega.

Euroopa Liidu tarbija 
nõustamiskeskus

Vahendusportaalis broneerimine: 
õppetunnid koroonakriisist
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Ootus erakorralise 
pensionitõusu järele
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MUST KROONIKA 

MÕNE REAGA

Laupäeval toimub teist-
kordselt maal elamise 
päev, mille käigus an-
takse huvilistele ülevaa-
de sündmusel osalevate 
valdade elust-olust ja 
võimalustest. Avaüritus 
peeti aga juba 
teisipäeval.

Liisi Kanna

Maal elamise päeva eesmärk 
on aidata inimestel leida 
omale sobivat elupaika maal. 
Vallad tutvustavad külas-
tajale oma lasteaedu, koole, 
külamaju, tervise-, kultuuri- 
ja spordikeskusi ning ette-
võtteid. Lisaks pakutakse in-
fot vabade elukohtade kohta 
ning räägitakse võimalustest 
ise endale töökohta luua.

Sel aastal ootab huvilisi 18 
omavalitsust, mis on täpselt 
poole vähem kui möödunud 
aastal. Üritust eest vedava 
MTÜ Eesti Külaliikumine 
Kodukant juhatuse liige Kris-
ta Habakukk viitas, et osale-
vate valdade arvule on mõju 
avaldanud koroonaviiruse 
levik ning avaldas lootust, et 
järgmisel aastal toimub üritus 
taas rohkemates paikades.

„Loodame, et maal elami-
se päev saab sügise üheks 
suuremaks sündmuseks, mis 
toob esile maa piirkonnas 
elavad inimesed nende mu-
rede-rõõmudega, kohalikud 
omavalitsused kui kohaliku 

elu korraldajad, kogukon-
nad, kes aktiivset elu pakuvad 
ning loomulikult kohapeal 
töökohti loovad ettevõtjad,“ 
loetles Habakukk teemapäeva 
keskmes olijaid.

Kui möödunud aastal toi-
mus maal elamise päeva eelne 
partneritele mõeldud semi-
nar Rakvere vallas, mille juht 
Maido Nõlvak ka idee algata-
jate hulka kuulub, siis tänavu 
kohtuti Raplas vallas, mis on 
samuti teist aastat osaline.

Avaürituse üheks eesmär-
giks on korraldajate sõnul 
saada ka n-ö riigipoolset vaa-
det ning nõnda tegidki ette-
kanded kolme ministeeriumi 
esindajad. Rapla kultuuri-
keskuses peetud seminari 
teemaks oli sel korral seatud 
„Mis soosib ja mis takistab 
kodu rajamist maale?“

Riigihalduse ministri ase-
mikuna ettekandega esine-
nud rahandusministeeriumi 
regionaalpoliitika osakonna 
nõunik Sulev Valner rääkis 
kohalike omavalitsuste rol-
list seejuures. „Mina ja paljud 
minu kolleegid rahandus-
ministeeriumist oleme oma-
valitsuste usku. Arvan, et 
presidendil oli igati õigus, 
kui ta ütles riigikogu hooaja 
avamise kõnes eelmisel nä-
dalal, et kohalikud otsustajad 
väärivad palju rohkem usal-
dust ning jõustamist,“ märkis 
Valner.

Nõunik nentis, et neid 
printsiipe, mida võib lühidalt 
kokku võtta omavalitsuste 

suurema usaldamisena, on 
kavas regionaalpoliitika raa-
mide seadmisel ellu viia. Nii 
tõi ta riigireformi puuduta-
vast eelnõust välja märksõnad 
nagu detsentraliseerimine, 
regionaalpoliitika strateegili-
seks prioriteediks seadmine, 
omavalitsustele sobivate üles-
annete juurde andmine, oma-
valitsuste vabatahtliku ühine-
mise edasine toetamine jne.

„Riik püüab omavalitsu-
si toetada selles missioonis, 
mida nad peavad eest veda-
ma. Samas ei saa riik hakata 
omavalitsuste eest mida ette 
ära tegema. Saame luua raa-
mistust ja aidata. Aga oleme 
võtnud seisukoha, et kohalik 
omavalitsus ise on kõige pa-
rem kohaliku elu korraldaja 
kohapeal,“ tõi Valner välja ül-
dise suundumuse.

Maaeluminister Arvo Aller 
kõneles maale kodu rajamise 
otsuse konkreetsetest mõ-
jutajatest. Ta nimetas kuus 
enim rolli mängivat aspekti: 
elu- ja ettevõtluskeskkond, 
töökoht, kogukond, turvali-
sus, maaelu maine ja teenuste 
kättesaadavus.

Minister vahendas uu-
ringu tulemusi, mille põh-
jal motiveerib maale elama 
tulema elukeskkond, aga ka 
sobiv töökoht. Samas on just 
töökohtade puudumine ka 
suurimaks põhjuseks, miks 
ei tulda. Olulisemate takis-
tustena tulid uuringust väl-
ja ka transport ja teenuste 
kättesaadavus.

K irde maakaitsering-
konna õppus Põhja-
konn 2020 toimub sel 

aastal tavapärasest erinevalt. 
Seoses COVID-19 viiruse 
pandeemiaga muudeti õppu-
sel osalevate kaitseliitlaste arv 
väiksemaks, kuid samas toi-
mub spetsiifilisem suunatud 
väljaõpe juhtidele.

Tänavuse Põhjakonna teeb 
eriliseks see, et see korralda-
takse õppekogunemise vor-
mis. Viru maleva pealiku ko-
lonelleitnant Jaanus Ainsalu 
sõnul on fookuses erialarüh-
mad: „Tankitõrje-, pioneeri- 
ja luurerühm ning meedikud 
saavad nädala alguses rahu-
likult harjutada, millele järg-
neb kokku harjutamine.“

Kompanii, rühma ja eri-
alarühmade pealikud kutsu-
takse õppusele terveks näda-
laks, kus esimesed neli päeva 
toimub n-ö teoreetiline õpe, 

millele järgneb reedest pü-
hapäevani õppus maastikul 
Rutjal, kus luure-, pionee-
ri- ja tankitõrje rühmad ning 
meedikud soortitavad prak-
tilise harjutuse ja viivad ellu 
teoorias õpitut.

26.–27. septembril toimub 
Lääne-Virumaal Kunda spor-
dikeskuses Kaitseliidu Kirde 
maakaitseringkonna õppuse 
Põhjakonn raames Naiskodu-
kaitse evakuatsiooniõppus.

„Nädalavahetusel liitu-
vad õppusega evakutsiooni-
rühmad ning sellega saavuta-
me õppuse terviku,“ selgitas 
kolonelleitnant Ainsalu.

Õppusel osalevad Kirde 
maakaitseringkonna neli eva-
kuatsioonirühma: Alutaguse, 
Järva, Jõgeva ja Viru.

Evakuatsiooniõppusel kes-
kendutakse evakuatsiooni-
punkti ülesse seadmisele, 
evakueeritavate vastuvõtmi-

sele, punkti töös hoidmisele 
ja punkti kokkupanemisele. 
„Oluline on harjutada koos-
tööd omavalitsusega, kes 
peab tagama evakuatsiooni-
punkti asukoha enda terri-
tooriumil,“ selgitas Naiskodu-
kaitse Viru ringkonna inst-
ruktor Aili Ehamaa.

„Meil on üleskutse Viru-
Nigula vallarahvale, et nad 
tuleksid sellest õppusest osa 
saama: kas siis niisama vaa-
tama või reaalselt evakuee-
ritavaid mängima,“ sõnas 
Ehamaa.

Kahepäevasel õppusel har-
jutavad evakuatsioonirühmad 
omavahelist meeskondade 
tööd, evakueeritavate vastu-
võtmist ja olukorda lahingu 
piirkonnas. Evakuatsioo-
nipunkti hakatakse Kundas 
valmis seadma 26. septembri 
hommikul kell 9.

Kella 12-st kuni kella 14-ni 

on plaanis tutvustada koha-
likele omavalitsusjuhtidele, 
riigi esindajatele ja jõustruk-
tuuri juhtidele punkti tööd. 
Külaskäik lõpeb ühise supi 
söömisega.

Õppus Põhjakonn algab 
evakuatsioonipunktis laupäe-
va pealelõunal ning kestab 
pühapäeva hommikul kella 
10-ni.

Õppuse korraldajad palu-
vad kõigil kohalikel olla tä-
helepanelikud ning jälgida 
Kunda spordikeskuse juures 
olevaid piiranguid. Samuti 
toimub linnas valjuhääldihar-
jutus, mis võib häirida koha-
likke inimesi.

„Kuna nädalavahetusel on 
Kunda ja Rutja kandis palju 
laigulises vormis inimesi, siis 
palume kohalikelt elanikelt 
mõistvat suhtumist,“ sõnas 
malevapealik.

Kuulutaja

Rakveres algavad 
ettevalmistused Vabaduse 
tänava ringi ümberehituseks
Teisipäeva pärastlõunal toimus Rakvere linnavalitsuses esi-
mene töönõupidamine seoses suuremahuliste ümberehitus-
te planeerimisega tulevase Rakvere riigigümnaasiumi (L. 
Koidula tn 11b) ümbruses ja Arvo Pärdi muusikamaja (Va-
baduse tn 4) ees oleva väljaku (Vabaduse tn 2) rajamisega.

Nõupidamisel osalesid Rakvere linnajuhid, Rakvere Soo-
jus AS-i, Rakvere Vesi AS-i, Elektrilevi, Telia, AS-i Gaa-
sivõrk, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Riigi Kinnisvara 
AS-i esindajad.

Rakvere abilinnapea Rainer Miltopi sõnul olid ühise laua 
taha kutsutud kõik osapooled, et rääkida läbi ja leppida kok-
ku kõik ümberehituse tehnilised ja ajalised kriteeriumid.

„Seitse asutust oli koos, kes pidid kokku leppima, mil-
lal keegi midagi tegema hakkab. Puhas logistika, sest kõik 
maa-alused tööd tuleb panna järjekorda sügavuse järgi. Kes 
kõige põhjast hakkab tulema, kes on kõige viimane. Ja kui 
see osa on tehtud, saab kõige muu ehitusega edasi minna,“ 
selgitas Miltop.

Abilinnapea sõnul on ettevalmistusfaasis tööde järjesta-
mine ülimalt oluline, et ajagraafik umbe ei jookseks ja keegi 
kellelegi ette ei jääks.

Rakvere riigigümnaasium avab õppuritele uksed 1. sep-
tembril 2022 ja koolimaja ehitustegevus algab 2021. aasta 
juulis. „See tähendab, et selleks ajaks peame olema riigigüm-
naasiumi krundilt juba kõik trassid ära tõstnud. Tempo on 
kiire,“ ütles Rainer Miltop.

Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusvõrgu osakon-
na juhataja Indrek Riisaar avaldas heameelt tulemusliku 
ja konstruktiivse koostöö üle. „Ajakava on küll kiire, kuid 
kindlasti realistlik. Loodetavasti saame novembris toimuva-
tes osaluskohvikutes lähemalt tutvustada kooli projekti ka 
kõigile huvilistele,“ sõnas Riisaar.

„Rakvere riigigümnaasiumi ehitamine on nõudlik pro-
jekt, kuid oleme veendunud, et varasem kogemus ning hea 
koostöö meie koostööpartneritega toob edu. Tänane nõupi-
damine seda mõtet ka toetas,“ lisas Riigi Kinnisvara kinnis-
varaarenduse projektijuht Urmas Kuslap.

Kuulutaja

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
21. septembril sai politsei väljakutse Kundasse Pargi täna-
vale, kus 24-aastane mees lõi enda ema. Politsei pidas mehe 
kahtlustatavana kinni.

20. septembril teatati politseile, et Rakveres Tiigi tänaval 
seisvas autos lõi 27-aastane mees 34-aastast naist, tekitades 
talle füüsilist valu ja tervisekahjustuse.

18. septembril teatati politseile, et Kunda linnas asuvas 
korteris lõi 42-aastane mees 22-aastast naist, tekitades talle 
füüsilist valu ja tervisekahjustuse.

TULEKAHJU
20. septembril kell 6.26 teatati, et Tapa vallas Tapa linnas 
Lembitu tänaval tuleb kortermaja korteri aknast suitsu. Ko-
hale saabudes avastasid päästjad, et trepikoda on ka suitsu 
täis ning ühes korteris põleb diivan. Teisel diivanil magas 
mees, kelle päästjad tõid välja ning andsid üle kiirabi mee-
dikutele. Tulekahju kustutati kella 6.36-ks. Korteris oli suit-
suandur, mis ei olnud töökorras (aku oli eemaldatud). Tule-
kahju oletatav tekkepõhjus on suitsetamine.

VARGUSED
20. septembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, 
et Rakveres E. Vilde tänaval asuvast kauplusest varastas 
37-aastane mees ühe pudeli viskit. Politsei pidas mehe kaht-
lustatavana kinni.

19. septembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, 
et ajavahemikus 17. – 19. september tungiti Võsu alevikus 
sisse kahte hoonesse ja varastati sealt erinevaid tööriistu, 
millega tekitati kahju ligi 1900 eurot.

Koosolek. Foto: Kristel Mänd

Õppus Põhjakonn 
jõuab Rutjale ja Kundasse

Taas kutsutakse 
maaeluga tutvuma

Aller nentis, et maaelu-
ministeerium üksi kõiki ni-
metatud valdkonti n-ö katta 
ei suuda. „Vaja on terviklik-
ku lahendust, ministeeriu-
mid peavad tegema koostööd 
ja kohalikel omavalitsustel 
on oma osa,“ sõnas minister, 
tuues seejuures välja plaani, et 
korraldama tuleks hakata re-
gulaarseid valitsuse maaeluis-
tungeid, sest lahendused on 
komplekssed.

Pikemalt peatus ta ka meet-
mel „Kodu maale“, mis toe-
taks peresid just eluaseme 
ehitamise-remontimise osas, 
kuid mille käivitamiseks 
praegu veel raha pole.

Ühe võimalusena raha 
maale juurde toomiseks näeb 
minister suve-maalaste kä-
sitlemist päris-maalastena. 
„Oma olemuselt tähendaks 
see maksude jagamist talve- ja 
suvekodu vahel, mis eeldab 
suuremat paindlikkust mak-
sude liigutamisel sõltuvalt 
inimese tegelikust elukohast 
eri aastaaegadel,“ nentis Arvo 
Aller.

Siseministeeriumi esinda-
jana kõneles üritusel rahvas-
tikuminister Riina Solman, 
andes rahvastiku ja pere-
poliitilise vaate maaelule. 
Sõna sai ka Piret Zahkna ra-
handusministeeriumi kohali-
ke omavalitsuste finantsjuh-
timise osakonnast, kes kõ-
neles uuest veebiplatvormist 
minuomavalitsus.fin.ee. Se-
minarile pani punkti Ööbiku 
gastronoomiatalu omani-
ku Ants Uustalu, kes jagas 
kogemusi maal elamisest ja 
töötamisest.

Laupäeval uksed avavate 
omavalitsuste kohta leiab in-
fot maal elamise päeva veebi-
lehel. Lääne-Virumaalt osaleb 
sel korral vaid Rakvere vald.
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JURIST ANNAB NÕU

Lugeja küsib: Leidsin ühe ettevõtte, kellele ma 
hakkaksin tellimuse peale mütse, salle jms tege-
ma. Olen seda varemgi teinud, kuid alati oleme 
sõlminud töövõtulepingu, sest töölepinguline töö-
koht on mul juba olemas. Tööandja väitis, et 
Tööinspektsioon on võlaõiguslike lepingute sõlmi-
mise ära keelanud ja tuleb sõlmida tööleping. Kas 
tõesti ei tohi enam üldse võlaõiguslikke lepinguid 
sõlmida? Kuna kudumine on hobi, siis on see hea 
viis lisaraha teenida.

Vastab Greete Kaar, 
Tööinspektsiooni nõustamisjurist.

T ööinspektsioon ei ole võlaõiguslike lepingute (nt 
käsunduslepingu või töövõtulepingu) sõlmimist ära 
keelanud. Rõhutame alati, et enne lepingu sõlmimist 

peavad pooled hindama, kas tegemist on töölepingulise 
suhtega või vastab töö pigem võlaõigusliku teenuse osuta-
mise lepingu tunnustele.

Tööinspektsioon näeb probleemi mitte selles, et käsun-
di- ja töövõtulepinguid Eestis sõlmitakse, vaid selles, et 
neid sõlmitakse teadlikult töösuhete varjamiseks ja/või 
kaasnevate kulude optimeerimiseks, töötaja arvelt. Seeläbi 
saavad töölepingule muid teenuse osutamise lepinguid ee-
listavad ettevõtted ebavõrdse konkurentsieelise ning töö-
tegijale ei ole tagatud talle töösuhetes ettenähtud sotsiaal-

ne kaitse, mis ilmnes väga teravalt ka COVID-19 töötasu 
hüvitiste maksmisel (käsundisaajad seda ei saanud).

Tööleping on seaduse järgi sisuliselt võlaõigusliku kä-
sunduslepingu alaliik, mida reguleerib töölepingu seadus. 
Seaduse kohaselt eeldatakse töölepingulist suhet, kui töö-
tegija allub kellegi juhtimisele ja kontrollile (pole oma te-
gevuses iseseisev ega sõltumatu) ning mille puhul võib eel-
dada, et töötegemise eest makstakse tasu.

Riigikohus on korduvalt rõhutanud, et teistest lepingu-
test eristavad töölepingut järgmised tunnused:

-töötaja allub tööd tehes tööandja juhtimisele ja kontrol-
lile, st tööandja määrab töö tegemise koha, aja ja viisi;

-tööandja maksab töötajale töö eest perioodilist tasu;
-tööandja ja töötaja seovad end töölepinguga ning tekib 

ootus töö olemasoluks pikemaks ajaks;
-tööd tehakse üldjuhul isiklikult;
-töö tegemiseks kasutab töötaja tööandja töövahendeid, 

materjale ja seadmeid;
-töötaja osaleb tööandja ettevõtte tegevuses (töötamine 

tööandja ruumides, töökorralduslike reeglite järgimine, 
ühisüritused kolleegidega jms);

-tööandja kohustub tagama töötajale seaduses ette näh-
tud hüved (näiteks puhkus, puhkeaeg, töötasu vähemalt 
töötasu alammäära ulatuses);

-töötaja jaoks on ettevõtlusrisk maandatud näiteks suhte 
lõppemisest ette teatamise tähtajaga ja mõnel juhul ka suh-
te lõppemisega kaasneva hüvitisega;

-lepingust tulenevad kohustused, mis piiravad või ko-
hustavad lepingu ühte poolt ka väljaspool töösuhet (näi-
teks konkurentsipiirang, saladuse hoidmise kohustus).

Võlaõigusseadusega reguleeritud käsunduslepinguga 
või töövõtulepinguga on aga tegemist juhul, kui teenuse 
osutaja – käsundisaaja või töövõtja on oma eriala spetsia-
list, kes peab lepingu täitma oma erialastele teadmistele 
või võimetele tuginedes. Ehk käsundiandjat või töövõtjat 
ei õpetata, koolitata, juhendata, vaid ta täidab ülesandeid 
oma oskuste ja teadmistega. Töölepingu alusel töötavat 
inimest peab aga tööandja juhendama, kuidas tööd teha 
ning milliste töövõtetega, et see töötegemine olek ohu-
tu ning tööandja poolt oodatav eesmärk oleks kindlasti 
saavutatud.

Teie poolt kirjeldatud olukorras, kui teise lepingupoo-
le tegevuseks on käsitöö tootmine, võib sõlmida nii töö-
lepingu kui võlaõigusliku lepingu, nt töövõtulepingu. 
Töölepingu sõlmimine tuleb kõne alla olukorras, kus töö-
taja töötab tööandja ruumides, tööandja vahenditega, allub 
tööandja korraldustele, sh töökorraldusreeglitele, tööandja 
on määranud tööaja ja saab perioodilist (nt igal nädalal või 
korra kuus) töö eest tasu.

Töövõtulepingu sõlmimine tuleb kõne alla olukorras, 
kus isik osutab teenust, näiteks valmistab käsitöö esemeid 
kindlaks kuupäevaks oma ruumides ja oma vahenditega. 
Samuti on kokku lepitud töö kriteeriumites ehk eelkõige 
oodatavas tulemuses, mitte töötegemise protsessis.

Tööinspektsioon võib järelevalve menetluse käigus 
poolte vahel sõlmitud lepingu olemuse tegelikest asjaolu-
dest lähtudes ümber hinnata ja tuvastada töösuhte ning 
nõuda, et tööandja teavitaks töötajat töölepingu tingimus-
test töölepingu seaduse § 5 lõike 1 kohaselt.

M öödunud laupäe-
val peeti Ebaveres 
Naiskodukaitse väli-

toitlustuse erialavõistlust. 
Viru ringkonna naised läksid 
võistlusele lootuses kaitsta 
kaheksandat kohta, koju tuldi 
hoopiski võiduga.

Viru ringkonna naiskond 
koosseisus Eha Valdna, Ehte 
Mumm ja Katrin Roots pida-
sid erialavõistluse ülesandeid 
vahvateks. Katrin Roots rää-
kis, et esmaabi kontrollpunkti 
ülesanne oli kõige raskem. 
Ehte Mummi meelest oli see 
aga parim. Kalapüüki pidasid 
kõik kolm naist ülesandeks, 
mis õnnestus. „Tunnetus 
oli hea – see sobis kuidagi,“ 

Naiskodukaitse välitoitlustuse erialavõistluse võitsid virukad

Esikolmiku autasustamine. Foto: Kristel Kitsing

lausus Mumm.
Katelokis vutimuna keet-

mine oli samuti põnev üles-
anne, mis meeldis kõigile. 

„Välikokad ei tee tavaliselt 
nii väikestes kogustes süüa,“ 
nentis välikoka kursuse lõpe-
tanud Katrin Roots.

Erialavõistlus koosnes ka-
hest osast: välikatlas toidu 
valmistamisest ning patrull-
võistlusega sarnasest harjutu-
sest, kus naiskonnad liikusid 
etteantud aja jooksul punktist 
punkti, lahendades välitoit-
lustuse teoreetilisi ülesandeid.

Võidunaiskond kogus 
162,5 punkti. Teise koha saa-
vutas 148,5 punktiga Tartu 
I ja kolmandaks tuli Tallinna 
ringkonna naiskond, kes ko-
gus 143,5 punkti. Võistlusel 
osales kaksteist võistkonda.

Kuulutaja
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PAKUN TÖÖD

• Soovin leida head hooldajat 
ning füsioterapeuti 83-aastasele 
ja gastrostoomiga naisterahvale 
Rakvere linnas, ööpäevaringselt 
ja vahetustega. Tel 553 5575 või 
528 8693

• KarFin OÜ otsib Soome koge-
mustega üldehitusmehi vanuses 
25-45. a. Kasuks tuleb soome keele 
oskus. Tel 5566 7339

• Otsime metsatööle Kesk-Saksa-
maale harvesteri juhte/operaa-
toreid. Töö toimub John Deere 
1270G (harvesteri pea H415) 
masinaga. Lisainfo tel 5629 8044 
ja www.aravu.ee

• Pakume tööd kogemustega 
lüpsjatele Soomes. Väljaõpe ko-
hapeal eesti keeles. Samuti toe-
tame, nõustame ning abistame 
sisse elamisel ja küsimuste ning 
probleemide tekkimisel. Täpsem 
info tel 5629 8044 ja www.aravu.ee

• Ehitusettevõte otsib ehitusb-
rigaadi ehitajaid. Talumajade 
renoveerimine ja korterite re-
mont. Tel 5633 1530

• Ralfi Veosed OÜ pakub tööd 
CE- kategooria autojuhile. Töö 
vahetustega. Tel 5685 2490

• Otsin pensionärist ehitajat keld-
ri ehitusele. Tel 5689 3372

• Otsitakse tööabilist, vajalik B-ka-
tegooria autojuhiluba, välismüük. 
Tel 528 5416

• Otsime oma meeskonda vär-
vijat. Tööülesanded: detailide 
ettevalmistamine värvimisprot-
sessiks, metalldetailide värvimine 
kahekomponentsete värvidega, 
värviseadmete hooldus. Nõud-
mised kandidaadile: varasem 
kogemus sarnasel ametikohal, 
talud hästi pinget ning oled val-
mis vahetustega töödeks, hindad 
meeskonnatööd, kohusetundlik-
kus, täpsus. Omalt poolt pakume: 
motiveerivat töötasu, sõbralikku 
kollektiivi, kaasaegset töökeskkon-
da. Kandideerimiseks saada CV 
aadressil: info@pal msetrailer.eu

Pakun 
andmesisestaja/
raamatupidaja 

praktikat.

Info: ingliteteraapia.
weebly.com/
praktika.html

 ingliteteraapia.
weebly.com/
kontakt.html

 avekirsi@gmail.com
5455 1595 
Ave Kirsi

OTSIN TÖÖD

• 35-aastane noormees otsib tööd 
B-,  C- kategooria autojuhina. 
Olemas kutsetunnistus ja digikaa-
rt. Tel 5630 7662

• Otsin tööd lapsehoidjana 
lapsele vanuses 1-7 aastat, Rak-
veres. Läbitud lapsehoidja- ja 
esmaabikoolitus, olemas tööko-
gemus. Tel 5199 8222, Liivi

• Kogemustega ja kohusetundlik 
majahoidja soovib leida tööd ko-
jamehena. Tel 5565 4047

OOTAME, ET

•    tunneksid huvi klienditeeninduse ja müügivaldkonna vastu 

      ning Sul on vastav kogemus ka läbi inimeste juhtimise

•    sooviksid ja oskaksid inimestes parima välja tuua

•    Sul oleks soovituslikult kõrgharidus 

      (võib olla ka omandamisel)

•    oleksid tasakaalukas, algatusvõimeline ja paindlik 

      ning kiirgaksid positiivsust

•    oskaksid väga heal tasemel eesti keelt

Ootame oma jaemüügimeeskonnaga tähtajaliselt liituma 

müügi/klienditeeninduse valdkonna juhtimiskogemusega

TEENINDUSJAAMA 
JUHATAJAT HALJALA 
CIRCLE K-sse,
kes oleks särasilmseks eestvedajaks teenindusjaama meeskonnale 

müügieesmärkide saavutamisel läbi töötajate kaasamise, arendamise 

ja innustamise ning teenindusjaama igapäevatöö korraldamise.

SIMPLY
GREAT

JOB

Kandideerimiseks edasta oma CV koos 
palgasooviga hiljemalt 23. septembril e-aadressil 
riin.soostar2@circlekeurope.com.
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Rakveres toimus 19. 
septembril viiendat kor-
da rahvustoitude festi-
val „Kamalammas“. Eri-
nevalt eelmistest aasta-
test, mil pidu peeti 
kesklinnas, valmistati 
sel korral hõrgutisi uues 
ja uhkes Vallimäe vaba-
õhukeskuses, mida ka 
suursuguselt kolosseu-
miks kutsutakse.

Ülle Kask

Kui möödunud laupäeval 
täpselt kell 12 Rakvere Val-
limäele jõudsin, oli „Kama-
lammas“ juba alanud. Paari 
päeva tagusest sügistormist, 
mis Eestimaad räsis, polnud 
jälgegi ja taevas säras päike. 
Laval musitseeris üks eestlas-
te armastatumaid ansambleid 
Curly Strings eesotsas solisti 
Eeva Talsiga.

Mäenõlval varikatuse all 
askeldati usinasti kõiksugus-
te hõrgutiste väljapanekuga 
ja eemal tossas katel. Lige-
male astudes tabas rõõmus 
üllatus, sest ungarlased olid 
kolinud „all-linna“ telkidest 
hoopis üles, Vallimäe veere-
kese pääle. Lahke proua, kes 
tõttas kohe kõike head-pa-
remat pakkuma, tutvustas 
ennast kui Ungari Kultuu-
ri Instituudi vabatahtlikku 
abilist. Lea Kuinin soovitas 
kindlasti proovida pogacsa’t, 
millesse võib panna kartulit, 

juustu, vahel ka rasvakõrneid 
ning krehvtiseid maitseaineid 
nagu pipar ja paprikapulber.

„Need on hästi head soo-
lased snäkid, mida võib süüa 
eraldi eelroana või supi kõr-
vale,“ selgitas Kuinin. „Ret-
sept peaks olema Ungari Kul-
tuuri Instituudi Facebooki 
lehel täitsa olemas, koos vi-
deoklipiga valmistamisõpetu-
sest,“ lisas ta.

Magusatest maiustest troo-
nisid letil mitmesugused tor-
dikesed ja koogikesed. „Ko-
halikud ungarlased on need 
kõik teie jaoks vabatahtlikult 
Tallinnas valmistanud,“ rõ-
hutas Kuinin. Eriti ahvatle-
vad olid ploomi- ja šokolaa-
dikook ning kookosekuubi-
kud, aga hoidsin end tagasi, et 
mitte maiustama hakata, sest 
pidin ju jõudma ka alla valge-
tesse telkidesse, kus alles õige 
vaaritamine ja mekkimine 
hoogu kogus.

Ungarlaste 
maailmakuulus guljašš
„Siin keeb guljašs,“ teavitas 
Lea Kuinin ahvatlevalt lõh-
nava podiseva katla juurde 
suundudes. „Guljašš on tra-
ditsiooniline Ungari veise-
karjuste supp, mis tähendab-
ki ungari keeles veisekarjust. 
Kõigepealt pannakse patta 
hästi tasasele tulele haudu-
ma loomaliha kuubikud, vei-
di hiljem lisatakse sibulat ja 
küüslauku. Tänapäeval pan-
nakse ka kartulit, porgandit 
ja ube. Algselt oligi see ainult 
loomalihasupp maitseainete-

ga, peaaegu puljongi moodi 
rammus roog,“ tutvustas ta.

Ungari Kultuuri Instituudi 
juhataja Tamás Orosz kõneles 
soome keelt ja tõlgi abi meil 
vaja ei läinudki. Küsimusele, 
mitmendat korda ungarlased 
„Kamalambal“ osalevad, vas-
tas Orosz, et nad on juba kol-
mandal festivalil.

Ta kiitis suurepärast festi-
vali ning lisas, et nende ees-
märk on näidata ungari köögi 
parimaid palasid. Orosz kut-
sus mind ka heategevuslikule 
oksjonile, kus enampakku-
misele läks suur pudel Het-
szölö Tokaj veini. Tänasin 
kutse eest, aga jätsin targu 
mainimata, et pole veinisõ-
ber. Mäest alla telkide juurde 
siirdudes meenus kunagi lap-
sena nõukaajal nähtud Ungari 
teleseriaalist „Kapten Tenkeš“ 
kõrtsistseen, kus Jakob Puga 
ja Tenkeš võistlevad oma-
vahel, kumb suudab rohkem 
veini juua. Jooma sunnitakse 

ka üht kinniseotud pahalast 
kuninga kaardiväest, kes al-
koholi ei talu ja pikali kukub.

Tatari köök – 
uus tulija festivalil
Suures valges telgis käis ostle-
mine ja laudade taga hea-pa-
rema mekkimine täie hooga. 
Silma hakkas, et mitte keegi 
ei kandnud kaitsemaske, kui-
gi hommikused uudised olid 
hirmuäratavad, ööpäevaga li-
sandus tervelt 61 koroonasse 
nakatunut.

Tatari köögis askeldas suurt 
kasvu, mitte burkat, aga ti-
hedalt ümber pea mähitud 
kirjut rätti kandev naine, kes 
lahkelt söödavat-joodavat 
pakkus. Amina, nagu proua 
end tutvustas, ja perekon-
napea Ildar tulid festivalile 
esimest korda. Ladusalt vene 
keelt kõnelev naine rääkis, et 
nemad elavad Tallinnas, Ta-
tari tänaval ja on mitmenda 
põlve tatarlased. Ja mis kõige 

huvitavam, neil on ka Tata-
ri tänaval söögikoht Tatari 
Chaihana & Restaurant. Ami-
na kiitis oma 18-aastast tütart 
Lia Muhamedovat. „Tütrest 
on söögikohas juba palju abi,“ 
sõnas ta.

Pidasin algul nooremat 
naist, kes samuti pearätti kan-
dis, nende tütreks, aga tuli 
välja, et tema on hoopis abi-
tööline. Sonja rääkis, et ta elas 
ühe aasta Vao pagulaskesku-
ses, enne kui Tallinnasse ko-
lis. Soovituse tatarlaste resto-
ranist tööd küsida andis talle 
pagulaskeskuse töötaja.

Sonja saabus Eestisse De-
gestanist, tal on neli last, 
vanem astus sel sügisel ees-
tikeelsesse gümnaasiumisse, 
nooremad käivad lasteaias. 
Korterit neil veel pole, elavad 
munitsipaalpinnal, aga looda-
vad peagi päris koju kolida. 
Küsimuse peale, kuidas ta siin 
kohanenud on, vastas Sonja: 
„Inimesed on kõik nii toredad 
ja mulle meeldib väga Eestis 
elada.“

Siis võttis jutujärje jälle üle 
perenaine Amina, kes hakkas 
õhinaga tutvustama Tatari 
kööki: „Tatari rahvustoidud 
on pärämäts – lihaga täidetud 
pirukas; otš-potšmak – suur 
liha- ja kartulitäidisega piru-
kas; kõstõboy – tšeburekilaad-
ne kartulipirukas. Ja muidugi 
tatari loomaliha pilaff,“ suu-
nas naine pilgu kaasa Ildari 
poole, kes midagi suures potis 
kulbiga segas. Amina kallistas 
mind ja kutsus kümne minuti 
pärast pilaffi sööma. Võtsin 
kutse tänuga vastu ja lubasin 
isuäratavalt lõhnavat rooga 
kindlasti maitsta.

Venetsueela, Ukraina 
ja Aasia köök
Venetsueela köögis askel-
dasid Hilagro ja Torge. Hi-
lagroga saime jutule inglise 
keeles. Naine lausus, et ta 
on mehega juba kolm korda 
Rakveres „Kamalambal“ käi-
nud. Neil Tallinnas catering’i 
firma Saint Aubyn, mis asub 
poja majas. Seal valmistavad 
nad eksootilisi roogasid, me-
nüüs on näiteks pelüa, arepas, 
reina-pepiada ja kookoseküp-
sised. Tellimusi vormistatak-
se telefoni teel ja nende poeg 
veab toidud mööda linna 

laiali. Mainisin, et see on eriti 
tänuväärne teenus praegusel 
koroona-ajal, millega Hilagro 
nõustus. „Tellimusi on meil 
parasjagu,“ ütles ta.

Ukrainlannad on rahvus-
toitudega pea kõikidel fes-
tivalidel osalenud. „Ainult 
möödunud aastal ei saanud 
me tulla,“ sõnas Valentina 
Varkki. „Samal ajal oli meil 
ansambliga Barvinok esine-
mine.“ Ukraina köögi me-
nüüs troonisid mitmesugu-
sed pirukad ja pliinid. Ports 
maailmakuulsat ukraina borši 
maksis 2 eurot ja 50 senti.

Jaapani rahvustoitude boksi 
ees seisatades otsisin jaapan-
lastest kokkasid, aga sushisid 
serveerisid hoopis Rakvere 
söögikoha Sushi Tiger koha-
likud tüdrukud. Jaapani rah-
vusköögi reklaam ilutses veel 
ühes boksis, kuid seal toime-
tas kokaametis Andrus Alb-
recht, endise artistinimega 
Bonzo.

India toite pakkus Rakveres 
Aasia restorani Bamboo Gar-
den pidav hindu oma kauni 
eestlannast kaasaga. Nende 
tulised ampsud Vallikraavi 
tänaval on üle linna tuntud.

Küll aga askeldas Filipiini 
toitude boksis vägagi ida-
maise väljanägemisega mees. 
Kahjuks lähemat tutvust Fili-
piini köögiga teha ei jõudnud, 
kuna järjekord oli väga pikk. 
Lubasin ju tatarlaste juurde 
tagasi minna.

Lahke tatarlanna Amina 
tahtis mind panna toolile 
justkui troonile istuma ja il-
marahva nähes toitma hakata, 
aga sellest luksusest keeldu-
sin. Siis tõttas Amina kuning-
liku koka Ildari juurde, nagu 
ta oma abikaasat hellitavalt 
kutsus, ja palus mehel mulle 
rammus toit kaasa pakkida. 
Kui küsisin, palju ma võlg-
nen, protesteeris naine äge-
dalt, et see ei maksa midagi. 
Ja kutsus mind Tallinnasse, 
Tatari tänava restorani külla.

„Kamalambalt“ koju naastes 
mõtisklesin selle üle, et tasu-
ta lõunaid ju ei ole. Aga kül-
lap kehtib see ütlus enamasti 
eestlaste kohta. Igatahes ei 
puuduta see tatarlasi, kelle 
külalislahkus oli piiritu. Nii 
maitsvat pilaffi pole ma mitte 
kunagi enne söönud.

Reportaaž: „Kamalambal“ 
serveeriti eksootilisi roogasid

Veinioksjonist
Ungari Kultuuri Instituudi poolt korraldatud oksjonil omandas kvali-
teet-dessertveini Hetszölö Tokaj Rakvere abilinnapea Laila Talunik, 
kelle vastutusvaldkonnad on kultuur, haridus, noorsootöö ja sport.

Talunik rääkis, et „Kamalambal“ toimus n-ö vaikne oksjon. „Iga 
järgmine pakkuja kirjutas lehele oma nime, kontakti ja hinna. Mina 
tegin pakkumise 40 eurot, mis jäi ilmselt viimaseks pakkumiseks. 
Ma muidu ei oleks nii kallist veini ostnud,“ muigas Laila, „aga kuna 
tegemist oli heategevusliku oksjoniga, mille tulu läks Lääne-Viru-
maa Puuetega Inimeste Kojale, siis osalesin.“

Venetsueelast pärit Hilagro segab rahvustoitu. Foto: Ülle Kask
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Rakvere Teater
25.09 kell 19 „Onu Vanja“ s/s, lav. Eili Neuhaus
25.09 kell 19 „Kõike head, vana toriseja“ v/s, lav. Eili Neu-
haus
29.09 kell 19 „See kõik on tema“ v/s, lav. Helen Rekkor
30.09 kell 19 „Made in China“ v/s, lav. Urmas Lennuk
1.10 kell 13 „Verikambi“ s/s, lav. Jaanika Juhanson

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
Ühingu teabepäev toimub 28. septembril kell 14 Rakvere 
linnavalitsuse ruumis nr 114. On oodatud kõik senised ja ka 
uued liikmed. Kohal on kirjutustõlk.

Gustavi Maja
28. september kell 18.30 Lille Lindmäe loeng „Tervendavad 
koodid“
3. oktoober alustab Hatha joogaõpetaja 200 h kursus
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Kohtumisõhtul kuuleb 
traditsioonilist araabia muusikat
9. oktoobri õhtul kell 18 toimub Kunda tsemendimuuseu-
mis muusika- ja vestlusõhtu. Tegemist on kohtumisõhtuga 
üritustesarjast „Saame tuttavaks!“, mis viib kokku rahvusva-
helise kaitse saajad, Eestis elavad välismaalased ja kohalikud 
inimesed.

Sel korral tuleb külla Süürias muusikaõpetajana töötanud 
ja praegu Tallinnas elav suurpere pereisa Obaida, kes män-
gib rahvusliku pilli oudiga traditsioonilist araabia muusikat. 
Kaasa tulevad ka tema tütred Shorok ja Qamar, kes õpivad 
Tallinnas. Üritusele osaleb ja teeb mekkimiseks kaasa mõ-
ned egiptuse suupisted ka Egiptusest pärit Engie, kes elab ja 
töötab samuti Tallinnas.

Kohtumisõhtu kestab umbes kaks tundi ja on kõikidele 
tasuta. Osavõtuks palutakse end registreerida aadressil viru-
koda@virukoda.ee või telefonil 53 429 043 (Helmi).

Projekti „Saame tuttavaks“ raames korraldab Eesti Pagu-
lasabi koos partneritega üle Eesti kokku 45 ühisüritust, kok-
ku jõutakse kahe aasta jooksul kolm korda igasse maakonda. 
Üritus toimub kaastöös sotsiaalse ettevõttega Siin & Sääl. 
Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit varjupaiga-, rände- ja 
integratsioonifondi kaudu ning Eesti Vabariigi siseminis-
teerium. Lääne-Virumaa ürituste kohalikuks partneriks on 
Lääne-Virumaa puuetega inimeste koda.

Järgmine üritus toimub 2021. aastal Kadrinas. Kavas on 
Aafrika rütmide õhtu, kus Nigeeriast pärit ja Eestis elav Da-
miola õpetab tantsima oma kodumaa tantse ja Jenny teeb 
soovijatele patse.

Kuulutaja 

On inimesi, kes ei mäleta oma 
unenägusid, aga aimavad, et 
midagi vist oli. On inimesi, 
kes väidavad täiesti kindlalt, 
et nad ei näe üldse mingeid 
unenägusid. Ja siis on need, 
kes näevad värvilisi unenä-
gusid, mis on kohati lausa sel-
lised, et unenägu ja päriselu 
võib sassi minna.

Taani animafilm „Unenä-
gude meistrid“ räägib loo pe-
rekonnast, kus kõik tegelased 
näevad unenägusid, igaüks 
veidi omal moel.

Peategelaseks on teismeline 
tüdruk Minna, kes elab koos 
isaga. Tema ema on perest la-
hus, rändab mööda maailma 
ja annab kontserte. See pole 
aga niisama turnee, vaid ema 
ja isa ongi lahku läinud ja isa 
on jõudnud sinnamaale, et 
soovib oma ellu tuua uue nai-
se.

Ühel päeval kolibki uus nai-
ne sisse ja koos temaga saabub 
täiesti põrgulik beibe Jenny. 
Olgu öeldud, et uus naine 
ei ole mingi kuri võõras-
ema, ta paistab väga sõbralik 
ja ei hau kurje salaplaane, ka 
ei ole tal plaanis Minnat kui-
dagi tuhkatriinurolli lükata.

Kurjuse kehastuseks on 
selles filmis Jenny, kelle elu 

sisuks on Instagram ja kel-
le jaoks on tegelikult Minna 
koju sattumine samuti suur 
tragöödia, sest talle ei sobi 
selles maamajas miski. Jenny 
hakkabki kohe saabudes käi-
tuma kui pirtsakas printsess, 
nabib endale Minna voodi, 
laseb hamstri puuri panna ja 
ähvardab, et see „rott“ tuleb 
üldse minema saata.

Minna aga on tüdruk, kes 
ei kasuta üldse nutitelefoni, 
ta ei pööra tähelepanu oma 
garderoobile ja talle meeldib 
lihtsalt veeta aega koos isaga. 
Ema kaotuse tõttu näeb ta aga 
hirmuunenägusid sellest, et 
jääb ilma ka isast. Ühe selli-
se unenäo käigus juhtub aga 
unenäomeistril äpardus ja 
Minna satub kulisside taha.

Minna jaoks avaneb une-
näodimensioonis täiesti uus 
maailm ja ta saab teada ka sa-
laduse, et unenägude kaudu 
on võimalik inimesi mõjuta-
da. Nüüd tärkabki tal plaan, 
et tuleb Jenny panna hamstrit 
armastama. Siit saab algu-
se pöörane ja lausa eluohtlik 
seiklus, mis muidugi lõppeb 
õnnelikult, sest tegemist on 
ju lastefilmiga.

Eestikeelne pealelugemi-
ne on väga hästi õnnestu-

nud, eriti peaks kiitma Jenny 
osatäitjat Nete Tiitsaart, kes 
mõjub instabeibe rollis väga 
ägedalt, mitte ülepaisutatult, 
vaid autentselt. Kuna tege-
mist on algupäraselt Taani 
filmiga, siis said pealelugejatel 
seekord ilmselt ka veidi va-
bamad käed kui Disney too-
dangu puhul, mille dublaažid 
on kõik justkui ühe vitsaga 
löödud ja kõlavad kõrvakrii-
pivalt võltsilt.

Animatsioon mõjub samu-
ti veidi kodusemalt kui dis-
nikate puhul, siin on kohati 
tunda sipsiklikku kodukoo-
tust. Ainus suur miinus filmi 
puhul on see, et laule napib. 
Õigupoolest Eesti versioonis 
jääbki meelde vaid see pala, 
mida laulab kaugel eemal vii-
biv ema.

Tegelikult on filmi nimi-
meloodia hoopis kepsakam 
tantsulugu, originaalis Mike 
Vasko esituses. Eesti ver-
sioonis see kõlama ei jää. Kui 
viitsite otsida, siis Youtube’is 
on muusikavideo pealkirja-
ga „Don’t Wake Me“ olemas, 
lastele kindlasti meeldib.

Kokkuvõttes on „Unenägu-
de meistrid“ südamlik kogu-
perefilm, üsna lihtsakoeline, 
sobib umbes alates viiendast 

eluaastast. Päris esimeseks 
filmiks, mida laps üldse ki-
nos näeb, arvatavasti ei kõlba, 
sest seal on vahepeal ka üsna 
hirmsaid kohti, kus mängu 
tuleb jube suur robot-ämblik.

Kui peres on rohkem lapsi, 
võib väiksemad julgelt kinno 
saata ka koos teismelistega, 
sest igav ei tohiks hakata ka 
suurematel lastel.

Ääremärkusena lisan veel, 
et kes tahab ikkagi mida-
gi täitsa täiskasvanutele, siis 
tasub proovida Veiko Õun-
puu uut filmi „Viimased“, 
mis Rakvere kinno samuti 
sel nädalal jõuab. Ma ise seda 
veel näinud ei ole, kuid trei-
leri põhjal on alust arvata, 
et Õunpuu on läinud tagasi 
juurte juurde ja uus töö ei ole 
abstraktne eksperiment, vaid 
pigem midagi „Sügisballi“ 
laadset.

Seekord toimub tegevus 
Soome tagumises otsas, män-
givad valdavalt soome näit-
lejad. Õunpuu filmid on kõik 
nagunii sellised, et neid peab 
omal nahal kogema, seega 
soovitan kinos ära vaadata 
enne kui koroonapiiranguid 
karmistama hakatakse.

Margit Adorf

Unenäod mõjutavad meid
Hetk animafi lmist „Unenägude meistrid“. Foto: pressimaterjalid 
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

KINNISVARA

• Müüa 1toalised korterid, 
remonditud, Rakveres. Tel 
5688 7918

• Müüa korter Tapa linnas 
ülesõidu 5A, I korrus, 2 tuba. 
Rohkem infot telefoni teel 
5648 7826

• Müüa 3toaline korter Kun-
das, uus kodutehnika ja möö-
bel. Tel 5894 2895

• Müüa 3toaline korter Vi-
ru-Jaagupis. Korrus 2/2, kesk-
mine trepikoda, kahele poole 
aknad , teisel pool mets ja põld, 
puuküte. Alustatud kapitaalre-
mondiga, korteris ehitusma-
terjale. Toimiv ühistu, kulud 
47 € kuus. Hind 11 000 €. Tel 
514 4170

• Müüa 3toaline kõigi muga-
vustega korter Tapa kesklin-
nas. Hind 35 000 €. V korrusel, 
maja 5 kordne, remont tehtud, 
toad on möbleeritud. Tel 5557 
8831

• Müüa maja Jõgeva lähedal. 
Tel 5817 2199

• Müüa garaaž Kundas Kase-
mäe teel. Keskmises seisukor-
ras,  täiskelder, elekter olemas. 
Hind 1300 €. Tel 5562 2919

OST

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

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

• Soovin osta garaaži Rakveres. 
Tel 504 3520

• Ostan hea hinnaga garaaži 
boksi Rakveres. Võib vajada 
remonttöid! Tel 5682 2544

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida soodsa hinnaga 
1toalist ahjuküttega korterit 
Rakvere linnas. Tel 5594 6419

• Pere soovib üürida 2-3toalist 
korterit kesklinnas (möbleeri-
tud). Otse omanikult. Tel 5379 
7697

• 60-ndates proua otsib üüri 
korterit Rakveres või lähiümb-
ruses. Tel 5332 8182

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20  töömeest saavad ööma-
ja Rakvere kesklinnas. Korralik 
elamine. Tel 516 4685

• Anda üürile 1toaline kõigi 
mugavustega korter Rakvere 
kesklinnas, üüri hind 220 € + 
maksud. Info 527 0058

• Üürile anda 2toaline kor-
ter Rakvere kesklinnas. Väga 
heas korras. Möbleeritud, V 
korrus renoveeritud majas. 
Hind 280 € + kommunaal-
kulud. Tel 5559 3288

• Anda üürile 2toaline kõigi 
mugavustega sisustatud ilus 
korter Rakvere kesklinnas. 
Väga hea asukoht, II korrus, 
rõdu. Tel 5390 1003

• Üürile anda 2toaline muga-
vustega korter Rakvere kesk-
linnas. Tel 5358 6829

• Üürile anda 2toaline kesk-
küttega korter Tapa linnas, 46 
m2, rõduga, eraldi toad, heas 
korras. Tel 518 5246

• Sõmerul üürile anda 2toaline 
korter. Tel 5818 2590

• Anda üürile otse omanikult 
2toaline ahjuküttega korter 
Kadilas. Tel 513 7633

• Üürile anda renoveeritud 
2toaline ahjuküttega korter 
Haljalas. Üür 180 € + kommu-
naalid keskmiselt 40 € + elekter. 
Tel 5667 0958

• Rakveres Mulla tn anda ren-
dile garaaž, hea asukoht. Info 
5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6 03/2009. Moo-
tor 3.0 (171 kW). Kütus: diisel, 
nelikvedu. Auto on väga heas 
seisus. Korralikult hooldatud. 
Mingit remonti ega hooldust 
auto ei vaja. Autol 2 omanikku 
olnud. Õige läbisõit. Topelt võt-
med. Kaasa uued naastrehvid 
eraldi velgedel. Tel 5330 3022

• Müüa töökorras Mazda, ben-
siin, hõbedane, läbisõit 215 000 
km, esmane registreerimine 
2007. a. Ülevaatus kehtib kuni 
05.2021, kehtiv kindlustus. 
Otse omanikult! Hind 1800 €. 
Tel 505 2899

• Müüa normaalses korras 
Opel Vectra 1,8, 2004. a, ben-
siin. Tel 517 4193

• Müüa Toyota Corolla Verso 
2008. a. väljalase, diisel, 2.2, 
100kW, manuaalkäigukast, 
hõbedane metallikvärv, uued 
rehvid, uus aku, õli ja filtrid 
äsja vahetatud. Kärukonks. 
Järgmine ülevaatus 04.2021. a. 
Auto heas korras, istu sisse ja 
sõida. Mobiil 5198 4922

• Müüa Škoda Fabia 2008. a, 
1,9 TDI, universaal, väga heas 
korras, diisel. Hind 3200 €. Tel 
5302 9943

• Müüa Volvo XC60 2,4D, 2010. 
a. Väga head korras. TÜ 2022. 
Tel 502 8156

• Müüa VW Polo 1,4 TDI, must, 
toonitud klaasid, valuvelg, 
2007. a. 700 €. Tel 505 4488

VARUOSAD
• Müüa 4 valuvelge koos su-
verehvidega. 5x95, siseava 57. 
Rehvi mustrisügavus 55 mm, 
15 tolli. Hind 75 €. Tel 5326 7156

• Müüa 4 valuvelge koos talve-
rehvidega, 14 tolli. Siseava 57. 
4x100. Hind 70 €. Tel 5326 7156

• Müüa 4 uut talverehvi 
Goodyear Ultragrip Ice Artic 
175/70 R14, hind 190 € ja 4 
vähekasutataud talverehvi 
Bridgestone Noranza 2EVO 
175/70, R14 hind 60 €. Tel 503 
1129

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

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

• Sõidukite kokkuost üle 
Eesti! Lääne-Virumaal tu-
leme kohale 15 minutiga 
ja maksame parima hinna! 
Pakkuda võib ka vigaseid, 
avariilaseid või seisnud ma-
sinaid. Arveldamine sulara-
has! Helista 5631 1001

• Ostan sõidukeid, kau-
bikuid ja maastureid igas 
seisukorras! Raha kohe kät-
te! Vajadusel kustutame 
registrist! Helistage julgelt, 
maksan rohkem! Tel 5355 
5848

• Ostan maasturi. Kindlasti dii-
sel ja manuaalkast. Hind kuni 
2000 €. Tel 5552 7229

• Ostan autosid, maastureid, 
kaubikuid igas seisukorras 
sõidukeid. Võivad olla seisnud, 
remontivajavad, avariilised, 
heas korras jne. Huvi pakuvad 
ka vene masinad. Romud kus-
tutan registrist. Tel 5357 7108

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid/maastureid/kau-
bikuid! Vajadusel puksiir! 
Paku julgesti! Tel 5565 9595

• Ostan kasutusena jäänud 
seisva sõiduki (sõiduauto, 
maastur, kaubik) ei pea olema 
sõidukorras. Võib olla arvelt 
maas. Kiire tehing ja vormista-
mine. Tel 5365 4085 skampus@
online.ee

• Ostan tagaveolise auto! Vol-
vo 200/300/700/900 seeria 
või bmw. Võib pakkuda ka 
muid tagaveolisi! Hind kuni 
1000 €. Tel 5682 2544

• Ostan vene mootorratta ja 
nende varuosasid. Tel 5346 
6841

• Ostan vene sõiduauto (VAZ, 
GAZ ja UAZ). Tel 5346 6841

• Ostan seisnud, remontiva-
javaid, avariilisi, heas korras 
jne sõidukeid. Sobiva pakku-
mise korral tulen kohe järgi. 
Tel 5376 2575

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Teostame autoremonti ja 
rehvi vahetust Pajustis Naa-
ritsa 3. Hinnad soodsad. Info 
5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

 

• Anda rendile sõiduauto 
Mazda 6, universaal, LPG gaas. 
20-30 €/ööpäev, oleneb rendi 
pikkusest. Võimalik ka koos 
juhiga. Tel 503 0406

• Osutan teenust kauba-
veobussiga. Tel 554 6353

 

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

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

• Veoteenus kastiautoga. Vaja-
dusel kaasas kaks tublit abilist. 
Hinnad kokkuleppel! Tel 5604 
0360

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja pla-
neerimisteenuseid ekska-
vaatoriga. Tel 520 7616

• Kaevetööd miniekskavaato-
riga, pinnase aukude puuri-
mine. Tel 5558 3686

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

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused• maja fasaadide renoveerimi-
ne/soojustamine

• üldehitus, ehitustööd, ehitus-
remonttööd

• terrasside ehitus
• piirdeaedade ehitus, piir-

deaiad
• kuuride ehitus, kõrvalhoone-

te ehitus
• eramaja ehitus
• prügimajade ehitus, prügi-

majad
• tänavakivi paigaldus, kõnni-

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

justamine, soojustustööd
• lammutustööd
• soodapritsitööd
• survepesutööd
• niitmistööd

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

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

•  Reoveevedu Haljala, Tapa, 
Kadrina vallas. Teenindame 
iga päev. Tel 5656 1515

EHITUSTEENUS

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

• Lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5553 0770

• Lammutustööd koos sodi 
äraveoga. Tel 5380 0863

• Terrasside-, varjualuste- 
ja kuuride ehitus. Tel 5553 
0770

• Treppide ja varikatuste ehi-
tus. Tel 5380 0863

• Tänavakivi paigaldus, 
pandused, murukivide 
rajamine, äärekivi paigal-
dus. Hinnad soodsad. Tel 
5673 4632

• Kõrvalhoonete ehitus, ga-
raažid, saunad, grillimajad, 
puukuurid. Tel 5380 0863

• Teostame erinevaid üldehi-
tuslike töid. Alates vunda-
mendist lõpetades katuse 
vahetuseni välja! Lisaks teos-
tame lammutustöid. Helista 
ning küsi hinnapakkumist. Tel 
5668 4415

• Korterite ja vannitubade 
remont. Info 5897 1123

• Põrandatööd: laud- ja parket-
tpõrandate lihvimine, lakkimi-
ne ja õlitamine. Tel 5829 2584

• Tänava- äärekivide pai-
galdus; piirdeaedade, ter-
rasside ehitus; väravate 
valmistamine, paigaldus 
ja automaatika, haljas-
tustööd. Tehtud töödele 
garantii. Tel 5394 6666

• Üldehitustööd. Tel 5380 0863

• Teostame kõiki ehitus-ja 
remonttöid nii eramutes 
kui korterites, soojustami-
ne, voodrid, vannitoad jne. 
Santehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Tel 5808 5965

• Maalritööd, trepikodade re-
mont, krohvitööd, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 
9293 Ehmes OÜ. Lai 3 a

• Septikute ja mahutite pai-
galdus, sise-, välis, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehi-
tus. Hinnad sõbralikud. Tel 
5808 5965

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

• Korterite, vannitubade 
remont. Tel 5553 0770

• Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine, remont ja rõn-
gaste vahetamine. Kaevu-
pealsete ehitus. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

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

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

• Teeme korteritele ja van-
nitubadele remonti. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

• Teostan santehnilisi töid 
Lääne-Virumaal. Üldehitus, 
siseviimistlus, hoone vunda-
mentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.
com

• Teostan maalri ja sise-
viimistlustöid, vannituba-
de remont ja plaatimine. 
Tel 5684 3839, https://www.
facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

• Teostame ehitus- ja remon-
ditöid, teeme kõiki siseviimist-
lustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti 
vannitubade remonti. Tel 518 
7979

• Teostame kõiki ehitus- ja 
lammutustöid ning prahi uti-
liseerimist. Pikk töö kogemus. 
Töö kiire ja korralik. Tel 5604 
0360

• Pleki kantimine: valmista-
me plekke vastavalt kliendi 
soovile. Automaatpink - kõik 
detailid õige kraadi ja mõõ-
duga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUS-
TAMINE. info@estpur.ee, tel 
5347 6567

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd ahjud, plii-
did, kaminad, küttekollete 
remont. Tel 5647 2716

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, korstna-
pühkija teenus. Tel 5552 8487, 
Vaiko

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkimis- ja pottse-
pateenus. 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. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
505 2465

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

OSUTAME 
MURUNIITMIS  JA 
TRIMMERDAMIS 

TEENUST. 
TEL 505 2239

KUULUTA
kuulutused.kuulutaja.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  
 küttetorustiku paigaldus, 
küttesüsteemid
 tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd
 lekete likvideerimine 24 h
 ummistuste likvideerimine 
24 h
 boilerite paigaldus/hooldus
 radiaatorite paigaldus/
hooldus
 keevitustööd, keevitamine
 õhk-vesi soojuspumba 
paigaldus/hooldus/müük
 õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük
 septikute, mahutite paigal-
dus/müük
 toruabi

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 
+372 5566 6811

• Paigaldab vee ja 
kanalisatsiooni 
torustiku. 

• San-tehnilised tööd. 

• Hoone sisene sademe-
vee torustiku ehitus.

• Mahutite paigaldus. 

• Veo teenus. 

Pane oma 
plaan meili, 

leiame paindliku 
lahenduse.

terkov@online.ee

Terkov oü

MUUD TEENUSED
• Paigaldame ja müüme fo-
toklaase vastavalt kliendi soo-
vile. Kuidas endale fotoklaasi 
saada? Võta meiega ühendust! 
Telefon 5837 4502. E-mail: 
klaaspind@outlook.com, face-
book: Klaaspind

• MTÜ Turvatunne pakub 
koduhooldusteenust Lää-
ne-Virumaal. Helista julgelt ja 
küsi lisa. Tel 5843 4916

• Too kõik üleliigne meie 
juurde müüki ja teeni li-
saraha. Asume Rakveres 
Rägavere tee 46 (Espaki 
ehituspoe II korrus). Kõik 
lisainfo tel 5618 4223. Oled 
tänu ja rõõmuga oodatud. 
Alessandra Moetäika tiim

• Koduhooldus. Vajad abi 
kodus, tel 5347 5132

• Hauaplatside hooldus, pii-
rete ehitus. Paigaldame ääre-
kividest ja paekivist hauapiir-
deid. Peseme hauakive. Eemal-
dame sammalt. Vahetame lii-
va. Hauakividel värskendame 
värvitud tekste. Pügame muru 
ja hekki. Istutame lilled. Viime 
küünla. Ära valuta rohkem 
südant, võta kohe ühendust 
tel 5592 3491, hauaplatsihool-
dus@muhkel.ee. Töötame üle 
Eesti.

• Maahooldus Lääne-Viru-
maal. Kululõikus, rohulõikus, 
võsalõikus. Tel 514 8661

• Tervislik magamise- õppi-
mise- ja töökoht, eluenergia 
kasutamise ja ravi võtted, 
vitamiinide- ja mineraalide 
testid jpm. Aleksander Brun-
feld, tel 502 4534

• Eramute, korterite, väik-
semate kontoriruumide, ol-
meruumide koristus Rakvere 
piires (Lääne-Virumaal). Tel 
5391 0536

• Viin ära teie vanaraua. Tel 
5675 6622

• Osutame muruniitmis- ja 
trimmerdamis teenust. Tel 
505 2239

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

•  Pööningute ja keldrite 
puhastus, samas ka prahi 
ära vedu. Tel 5553 0770

• Koristan ära teie vanaraua. 
Tel 5672 7600

• Soojuspumpade müük, 
paigaldus, hooldus, remont. 
Õhksoojuspumba siseosa 
keemiline puhastus. Uued 
õhksoojuspumbad al 395 €. 
Õhk-vesi soojuspumpade 
müük, paigaldus (Daikin, 
Th ermia, Nibe). VIRU SOO-
JUSPUMBAD OÜ. Tel 5656 
4857

• KALEVBAND, tantsumuusi-
ka igale eale! Tel 518 5318

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 
521 1269

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

• Arvutite kiire ja usaldus-
väärne hooldus ja remont. 
Printerite müük, hooldus 
ja rent. Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa hinnaga 
analoogtoonereid. Aadress E. 
Vilde 14/1, telefon 553 5475, 
meiliaadress info@itsalong.ee

• Tele- ja SAT seadmete müük 
ja paigaldus, era- ja korterma-
jadele. OÜ Ertesantenn. Tel 
5340 7808

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

• Arvutite kiire ja usaldus-
väärne hooldus ja remont. 
Kasutatud laua- ja sülearvu-
tite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Helista 
juba täna tel 551 2053. Vaata 
ka www.hss.ee

• Arvuti hooldus ja remont. 
Väljakutse Rakvere piires tasu-
ta. Tel 5831 7555

                     

Ed. Vilde 6a, Rakvere

E-R   9-18 L      10-15 P   Suletud

Jumestus, 
ripsmepikendused

Agaate
tel 5612 7727

Juuksur 
Kati

tel 554 7151

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

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

    L 9-15

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• RADOONI mõõtja rent Rak-
veres 25 €/nädal, tel 5562 6123. 
Soovitatavalt kontrollida maa-
pinnale tehtud eluruume. Riigi 
info www.envir.ee/et/radoon

• Müüa maastikuratas Scott 
Aspect 930. Hind 395 € ja tree-
ningpukk Turbo Muin Elite 
Cit. Hind 295 €. Tel 5624 6430

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

• Müüa saunakeriseid. Tel 
5380 0863

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

• Müüa Tula Free To Grow 
beebi kandekott. 3 erinevat 
reguleeritavat suurust: vast-
sündinud lapsele, imikule ja 
väikelapsele. Paar korda kasu-
tatud. Hind 100 €. Tel 5687 6068

• Müüa Spectra S2 rinnapump 
(160 €) koos erinevate lisatar-
vikutega (piimahoiustamis-
kotid, pudelid, tagavara vooli-
kud, kahes erimõõdus leheter 
pumbaotsad jm). Üksik- või 
kaksikpumpamise funktsioon, 
pumpamiskiiruse ja -tugevuse 
reguleerimine, juhtmevaba 
akuga. Tel 5687 6068

OST
• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusos-
tud majapidamiste likvideeri-
misel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 
7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

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

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

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

• Ostan Norma/Salvo ja tei-
si NSVL aegseid mänguau-
tosid ning vanu 1970–1990. 
a valmistatud Vene 1/43 
mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan nõukaaegseid raa-
diotehnika ja Estonia Stereo 
komplekte, võib pakkuda ka 
eraldi kõlareid. Tel 5616 5761

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleank-
ru. Tel 5672 7175

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

• Ostan vanaaegseid asju. 
Tel 5555 5527
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• Müüa küttepuid. Toores 
lepp - hind alates 40 €/rm, 
kuiv lepp - hind alates 55 €/
rm, saadaval ka sangleppa ja 
kaske. Puulõhkumisteenus 
halumasinal - hind alates 8 
€/rm. Puud on laotud 5 m3 
alustele, võimalusel saab 
ka väiksemale alusele. Puu 
pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport 
hinnas. Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-Virumaa

• OÜ Puider müüb sanglepa 
küttepindasid. Samas müügil 
ka kütteklotsid 40 l võrkkotti-
des. Info 10.00-12.00 esmasp, 
kolmap, reedeti tel 322 4929

• Müüa kuivi küttepuid 
lahtiselt kui konteineris, 
lisaks pakume erinevaid 
puitbriketti (heledat ja tu-
medat, ümarat ja kandilist) 
ning lisaks erinevaid pelletit 
6/8 mm ja kivisüsi . Alates 
200 €,  transport tasuta. Tel 
5390 0545

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

• Müüa soodsalt lõhutuid 
küttepuid koos transpordi-
ga ( kuivi, märgi ja võrgus). 
Tel 5554 6093

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

• Müüme Haljalas kütte-
puid. Lehtpuu, kuivad ja 
toored, transport, koorem 
5-10 m3. Tel 505 1528

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

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

Tel 510  6247, info@torujyri.ee

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

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

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

•ROLLERID, ATVD suure 8-tollise 
rattaga 125 CC, 150 CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva raami 
kõrgusega; 140CC  õliradiaator
•Uus KROSSIKA MOOTOR 125 CC- 295 €
•Uus MOPEED 72 CC- 975 €
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas
3-käiguline ratas

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

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

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

• Ostan üleliigseid asju: raa-
matud, lauanõusid, tööriistu 
jne. Tel 503 9650

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Rakvere Kütteladu müüb: 
puitbriketti al. 130 €/alus, 
turbabriketti 135 €/alus, 
küttegraanuleid 6 ja 8 mm, 
al. 190 €/ 0,975 t alus. Trans-
pordivõimalus. Tel 5566 
9440 www.algaveod.ee

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

• Müüme 3 m küttepuud. 
Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja 
lõhutud kuivi küttepuid. Mii-
nimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m kütte-
puud. Tel 5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõima-
lus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Tel 504 5632

EHITUS

• Ostame saepuru, puidutöös-
tuse jääke (pinnad, klotsid) 
jne. Tel 511 6174

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

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

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

• Müüa killustiku erinevad 
fraktsioonid, freesasfalti, 
graniitsõelmeid, liiva, haljas-
tusmulda. Suuremate koguste 
tellimisel koostame hinnapak-
kumise. Asume Rakveres. Tel 
5463 8919

METS

• Saemeeste brigaad teostab 
raieteenust ja võsalõikust. 
Puhastame kraavid ja teeservad 
võsast ja suurtest puudest. Tel 
506 0777, info@timberwise.ee

Pakume metsaPakume metsa
istutamise teenust. istutamise teenust. 

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

PÕLLUMAJANDUS

• Ostan GAZ-53 või ZIL-i kasti. 
Veel ostan T-40 taga rehvi või 
ratta ja MTZ (jumpz) taga 
rehvi või ratta. Tel 527 2564 või 
heino1972@hot.ee

• Müüa toidukartulit: „Flavia“, 
„Vineta“, „Läti kollane“, „Laura“ 
jt. ning pesasibulat. Tel 5616 
5542

• Müüa mahedalt kasvatatud 
toidukartulit „Laura“, „Piret“, 
„ Ando“, „Reet“ ja „Maret“. Tel 
504 6887

• Müüa Kungla talu toidukar-
tulit „Gala“ ja „Laura“. Uhtna 
piirkond. Tel 514 1338, vedu
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HINNAD RAKVERE TURUL 24. SEPTEMBRIL 2020 
RAKVERE TURG LAADA 39  AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Turg avatud T-L 8-16, Laada 39
KAUBA NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,60 1,00

Maitseroheline (till, r.sibul, petersell) kg 6,00 10,00

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Tomat kg 2,50 3,00

Väike kurk kg 2,50 2,80

Hapukurk kg 6,00

Värske kapsas kg 0,80 1,00

Hapukapsas kg 3,00

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,50

Punapeet kg 1,50

Aeduba kg 3,50

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Suvikõrvits kg 1,00

Astelpaju kg 6,00 10,00

Ebaküdoonia kg 5,00

Maasikad (Läti) kg 7,00

Vaarikad (Läti) kg 12,00

Õunad (Läti) kg 2,50

Pohlad liiter 3,00

Jõhvikad liiter 4,00 4,50

Kukeseened kg 5,00 6,00

Kaseriisikad, puravikud jt. kg 5,00 10,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

MÜÜGIL KAUNID SÜGISLILLED (ASTRID, KANARBIKUD, KRÜSANTEEMID) 
JA LILLEKIMBUD!

*

  INFO TEL.3223877; TURG@OGELEKTRA.EE

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

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

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

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

• Turba allapanuga hobu-
sesõnnik, asendamatu soojuse 
hoidja kasvuhoones, sobib 
hästi ka lillede-puude-põõ-
saste istutamisel väetiseks ja 
aiamaale rammuks. 80 l = 5 €. 
Koju toomise võimalus Rakve-
res. Tel 5557 2217

OST

• Soovin osta õunu mahla 
tegemiseks (tee oma pakku-
mine telefonil). Tel 506 1085

• Ostan õunu mahla tegemi-
seks (magusaid). Tel 528 8693

• Ostan traktori T-40, T-25 ja 
haakeriistu. Tel 5687 5845

• Ostan UAZ maastikuauto 
uusi ja heas korras varuosi. 
Tel 5687 5845

•  Ostan partner 5000, 5500 või 
7000 mootorsae. Tel 503 9650

LOOMAD

• Lihatööstus ostab vanu lam-
baid (24+ kuud) lihaks. Tel 
5608 6845

VANAVARA

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

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

• Ostan vanemaid seisma jää-
nud esemeid. Vanast naelast 
kuni mööblini. Tel 507 9984

• Ostan NSVL fotoaparaate, 
objektiive, vahvliküpsetajaid, 
vanaaegne samovare. Tel 
5853 2215

• Ostan vanu nööpe. Tel 
5396 0504

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

• Ostan kokku nõukogu-
deaegset elektroonikat. 
Ostsilloskoobid, EW Raa-
dio, sagedusmõõturid, ge-
neraatorid, voltmeetrid, 
raadiojaamad, lennukite 
elektroonika, raadiosaat-
jad, arvutid, trükkplaadid, 
raadioside komponendid, 
KM-kondensaatorid, ise-
kirjutajad. Kõik nõukogude 
elektroonika. Helistage 08-
22.30. Tel 511 1203

TEATED

• Klubi Hämarik avapidu 
toimub 4. oktoobril Rakvere 
Kultuurikeskuses, algusega 
kell 12.00

• N 15. oktoober 2020 kell 
18.00 VEINIKOOLITUS. 
Oma teadmisi jagab meiega 
pikaajaline veinikoolita-
ja, veinikirjanik- Tea Lajal. 
Hind kuni 08.10 on 30 €. Ala-
tes 09.10 on 35 €. Osalustasu 
kanna: MTÜ 5 ÜRTI, a/a: 
EE452200221071567102, 
selgitus: veinikoolitus. Asu-
koht Haljala Rahvamaja. 
Rohkem infot leiab FB le-
helt: 5 ÜRTI

• Hea Eesti toidu tarbija! 
Tule Rakvere Turule igal 
neljapäeval kell 18.30-
19.30. Otse tootjalt tarbijani 
(OTT) müüb toidukaupu. 
Kohtumiseni igal neljapäe-
val!

• Arli Puukool müüb vilja-
puid, -põõsaid, maasika-, 
vaarika-, mustika-, viinapuu-
taimi, pojenge, hortensiaid ja 
muid taimi L, 26.09 Sõmeru 
Maaelufestivali laadal. Info ja 
tellimine 518 8465, www.arli-
puukool.ee

• Avasime uusima ja mood-
saima kirbuturu kaupluse 
Rakveres Võidu tn 5. Too 
oma kapis seisvad asjad meile 
müüki ja osta endale uued. Li-
sainfo Facebookist või telefonil 
5645 4294

• 9-11. okt, 9.00-19.00 SUUR 
SÜGISLAAT VAALA KES-
KUSE PARKLAS. Tel 5691 
2670

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

MUU

• www.toonklaas.ee

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

 Pakun 
raamatupidamise 

teenust.

Info: ingliteteraapia.
weebly.com/

raamatupidamine.
html

 avekirsi@gmail.com
5455 1595 
Ave Kirsi
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HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet 
Raikerus Olgale ja poja Olegile 

KALLI ABIKAASA JA ISA 
kaotuse puhul.

Sugulased

ARMILDE MEINER 
30.09.1920-30.09.2020

mälestavad 100ndal sünniaastapäeval 
pojad Andrus ja Maidu

peredega ja nooremad põlvkonnad.

Jäi palju veel soovida, 
jäi palju veel igatseda, 
jäi palju veel luua 
ja suur soov palju teistele anda.

Kaheksateist aasta tagasi, 
2002. aasta 25. septembri 
esimestel tundidel kohaliku 
aja järgi prantsatas Vene-
maale Irkutski oblasti terri-
tooriumile ere meteoriit, mi-
da hakati allakukkumise 
umbkaudse asukoha – Viti-
mi jõe ja Vitimski asula järgi 
kutsuma Vitimi boliidiks.

Allan Espenberg

Vitimi boliidi märkas USA 
õhuväe satelliit, mis aga kao-
tas selle silmist 30 kilomeetri 
kõrgusel. See tähendab, et 
just sellel kõrgusel atmosfääri 
ülaosas toimus selle põhiline 
plahvatus. See leidis aset um-
bes kell 1.50 öösel kohaliku 
aja järgi.

Pealtnägijate sõnul olid tu-
lekera nähtavad mõõtmed pi-
sut väiksemad kui Kuu mõõt-
med ja selle tuli valgustas pik-
ka aega öist taigat. Hävinud 
kosmosekeha väikesed killud 
põlesid atmosfääris ära, kuid 
kõige suurem tükk lendas sel-
legipoolest maapinnale. Selle 
kukkumisel oli kuulda heli, 
mis sarnanes plahvatusega.

Tunguusi 
meteoriidist väiksem
Avalikkus oli sündmusest 
väga huvitatud, ehkki meteo-
riidi plahvatuse koguenergia 
oli tõenäoliselt suhteliselt väi-
ke – vaid umbkaudu 200 ton-
ni trotüülekvivalenti (lähte-
energiaga 2,3 kilotonni), 
maksimaalne algmass (enne 
atmosfääris põlemist) 160 
tonni ning meteoriiditükkide 
lõppmass – suurusjärgus mi-
tusada kilogrammi.

Kõigele vaatamata sai Vi-
timi meteoriidist üks suure-
maid ja võimsamaid Venemaa 
territooriumile kukkunud 
taevakehasid. Kõige võim-
sam oli Tunguusi katastroof, 
mille plahvatuse võimsuseks 
Siberi taigas 1908. aastal on 
hinnatud 10–15 megatonni 
trotüülekvivalenti.

Moskva geoloogid mär-
kasid Mama külast 60 kilo-
meetri kaugusel boliidi kuk-
kumispaigas väga sarnast pilti 
Tunguusi katastroofiga, kuid 
mõnevõrra väiksemates mas-
taapides: maha kukkunud ja 
põlenud puude ala suuruseks 
oli 10x6 kilomeetrit ja tule-
kahjutsooniks 3x2 kilomeet-
rit. Leiti ka meteoriiditükke.

Kõige efektsem oli selle 
taevakeha hävimine stra-
tosfääris. Sellega kaasnes tae-
va helendumine, suur kõ-
min ja mürin ning hetkeline 
ere välgatus, mida täheldati 
sündmuskohast kuni 150 ki-
lomeetri kaugusel. Õnneks 
ei toonud meteoriit kaasa ei 
inimohvreid ega materiaalset 
hävingut – Vitimi boliid lõ-
petas oma teekonna asulatest 
kaugel. Kuid tõuget, nagu 
tugeva maavärina puhul, 
tundsid enam kui 20 tuhande 
ruutmeetri suurusel maa-alal 

2002: Siberi taigasse kukkus suur meteoriit

asunud külade elanikud.
Vitimi boliidi ajaloos on 

veel palju ebaselget. Arvati, et 
kosmilise keha suur fragment 
võis lennata kaugemale ja see 
vahemaa võis olla kuni 40 
kilomeetrit. Selle võimaluse 
kontrollimiseks asusid 2003. 
aasta suvel korraga teele neli 
ekspeditsiooni, kuid oletu-
se kohta ei leitud mingeid 
tõendeid.

Siiski avastati plahvatuse 
epitsenter, mille nägemine 
üllatas teadlasi. Umbes sa-
jal ruutkilomeetril polnud 
mets lihtsalt maha kukkunud, 
vaid puud olid juurtega maa-
pinnast välja kistud. Lisaks 
olid tekkinud koonusekuju-
lised süvendid läbimõõduga 
20 meetrit. Pinnaseproovide 
analüüsimisel tuvastati, et 
näiteks triitiumi ehk vesini-
ku radioaktiivse isotoobi si-
saldus on sada korda normist 
kõrgem. Mõni teadlane käis 
välja versiooni, et tegu pol-
nud meteoriidi, vaid hoopis 
komeediga.

Inimesed kartsid 
ja muretsesid
Sündmust on kirjeldatud 
järgmiselt. See oli 2002. aasta 
üks sügispäev, kui Bodaibo 
linna elanikud olid ahju küt-
nud ja istusid laua taha õhtust 
sööma. Vesi surises samova-
ris ja küttepuud praksusid ah-
jus. Äkitselt katkestas perede 
söömaaja võimas maavärin, 
millega kaasnes tugev möire. 
Segaduses inimesed, kes ei 
teadnud, mida mõelda, tor-
masid kohe akende juurde ja 
nägid oma üllatuseks, kuidas 
kusagil Vitimi jõe ja Balah-
ninski küla lähistel lendab 
taiga poole arusaamatu he-
lendav kogu. Mõni aeg hiljem 
oldi tunnistajaks eredale eba-
loomulikule tulekumale selle 
salapärase objekti kukkumise 
piirkonnas.

Samal ööl ärkasid sünd-
muskohale veelgi lähemal 
asunud Mama külas hirmu-

higiga kaetud inimesed üles, 
sest nende majades hakka-
sid tuled eredalt vilkuma. Ja 
hämmastav oli see, et väide-
tavalt oli sel õhtul kogu külas 
elekter välja lülitatud. Inime-
sed tormasid kiiresti õue ja 
nägid, et mõne maja katusel 
olid arusaamatud hõõguvad 
kuulikesed. Keegi pakkus väl-
ja, et need on Püha Elmo tu-
led, kuid sellest ei saanud kel-
lelgi kergem. Teadmatus oli 
liiga suur ja hirm mattis hin-
ge. Pärast seda läksid inime-
sed küll kodudesse laiali, kuid 
uinuda nad enam ei saanud. 
Lisaks saatis ere sära neid veel 
mitu nädalat.

„Siinsetes piirkondades 
elavad inimesed on ebausk-
likud, mistõttu ei julgenud 
ükski külaelanik sellele ob-
jektile läheneda. Kuna keegi 
ei teadnud, mida võiks sellest 
oodata, siis hoiti eemale,“ ju-
tustas hiljem üks vanematest 
külaelanikest.

„Sel ööl ma eriti ei maga-
nud, mul on unega prob-
leeme, olen juba vana ka,“ 
jutustas Mama külakese 75-
aastane elanik ajakirjanikele. 
„Istusin oma maja verandal 
ja suitsetasin ning äkki juhtus 
see... Kõik toimus väga kii-
resti, mul hakkas ootamatult 
tööle raadio ja süttis põlema 
ukse kohal olnud lamp. Um-
bes kolmkümmend minutit 
hiljem nägin arusaamatuid 
palle, mis lendasid, justkui ot-
sides metsast sinna langenud 
keha.“

Mõni päev hiljem kukkus 
samas piirkonnas alla lennuk 
AN-2, külvates elanike seas 
veelgi rohkem häirivaid arva-
misi ja ebausku. Paljud inime-
sed uskusid, et neid külastasid 
tulnukad teiselt planeedilt. 
Kokku tulid külanõukogu 
liikmed, kes põhjendasid tul-
nukate versiooni sellega, et 
plahvatusööl nähti Irkutski 
taiga kohal hõljumas kaht 
suurt täppi.

Mõne aja pärast külastasid 

kukkumispiirkonda tsiviil-
kaitse kohaliku omavalitsuse 
esindajad, kes registreerisid 
elusolendite täieliku puudu-
mise, korralikult mahasaetud 
puuladvad ja kaks korda nor-
mist suurema radiatsiooni.

Kolm päeva pärast plah-
vatust hakkasid läheduses 
asuvate piirkondade elani-
kud kurtma halva enese-
tunde üle – kõrge vererõhk, 
liigesevalud, peavalud, kohu-
tavad unenäod. Nädal hiljem 
diagnoositi paljudel inimes-
tel neerupuudulikkus. Kahe 
kuu pärast haigussümptomid 
küll kadusid, kuid inimesed 
olid hakanud oma mugavatest 
kodumajadest juba lahkuma, 
uskudes, et nendes paikades 
pole enam turvaline elada.

Boliid tekib suurest meteoorkehast, kui selle mass ületab 100 grammi ja see tungib atmosfääri tihedatesse kihtidesse. Pilt illustreeriv. 
Foto: www.spaceanswers.com, R. Mikaelyan 
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsas tähistab
sünnipäeva!

seahakkliha 2,99 €/kg

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

Igal teisipäeval kuni oktoobri lõpuni

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

https://autoülevaatus.ee/aulevaatus/

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
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