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ARVAMUS

K oroonakevad oli meile 
kõigile suur ehmatus. 
Oli väga palju tead-

matust, jooksu pealt otsusta-
mist ja katsetamist. Et paljud 
inimesed soovisid nakkuse-
hirmu, haigestumise või ka-
rantiini tõttu haiguslehte, 
pandi kiiresti tööle uuendus-
lik IT-lahendus, mis võimal-
das inimestel endale ise inter-
netis haigusleht avada. Mais 
otsustas valitsus erandkorras 
maksta eriolukorra ajal hüvi-
tist ka kolme esimese haigus-
päeva eest.

Tagajärjeks oli haigus-
lehtede kahekordistumine: 
kahe kuu jooksul avasid ini-
mesed portaalis digilugu.
ee 24 000 korral haigus- või 
hoolduslehe. Kui eelmise aas-
ta märtsis ja aprillis oli kokku 
54 000 haiguslehte, siis täna-
vu samal ajal oli neid 100 000. 
Kolme esimese haiguspäeva 
hüvitamine tõi haigekassale 
6,7 miljonit eurot lisakulu.

Eriolukord möödus ja vii-
ruse levik vaibus. Suvi andis 
hingamisaja, et valmistuda 
uueks nakkuslaineks. Mina 
kuulsin suvel enim muret 
selle üle, et sügisel jätkub dis-
tantsõpe ja enam ei hüvitata 
esimesi haiguspäevi. Miks 

hüvitise küsimus järsku nii 
tähtis on?

Meenutame, et enne 2009. 
aastat maksis haigekassa hü-
vitist alates teisest haigus-
päevast. Eelmise finantskriisi 
ajal tehtud kärbete tagajärjeks 
oli aga see, et kolme esimest 
haiguspäeva enam ei hüvi-
tata ning neljandast päevast 
hüvitab tööandja 70 protsenti 
viimase kuue kuu keskmisest 
töötasust. Üheksandast hai-
guspäevast maksab endiselt 
hüvitist haigekassa.

2019. aastal kompenseeris 
haigekassa kokku 291 000 
haiguslehte peaaegu 81 miljo-
ni euro eest. Haiguslehti võeti 
peamiselt raskemate haiguste 
puhul ja keskmiselt oldi 13 
päeva haige.

Valitsuse käitumisjuhis on 
jääda praegu esimeste haigus-
tunnustega koju. Töölt koju 
jäämine tähendab inimesele 
kaotust sissetulekus: nädalane 
haigus viib miinimumpalga 
teenijalt 70 eurot. Ei saa eel-
dada, et inimene püsib ker-
gelt kareda kurgu või nohuse 
ninaga kodus, kui see tähen-
dab toimetulekuraskusi.

Noh, olgu siis, septembris 
on nohunina nädala kodus ja 
lepib senisest tunduvalt väik-

sema sissetulekuga. Oktoob-
ris on aga tema töökaaslase 
koroonaproov positiivne ja 
ta jääb lähikontaktsuse tõttu 
kaheks nädalaks haiguslehe-
le. Novembris on tal uuesti 
nohu. See on paljude jaoks 
täiesti reaalne stsenaarium, 
millega kuust kuusse kaasneb 
ka väiksem sissetulek.

Kui me kõik enda ja teiste 
tervise huvides valitsuse ju-
hiseid järgime, oleme justkui 
võrdses seisus. Aga tegelikult 
ei ole. Koroonasügis mõjutab 
eri ametite töötajaid erine-
valt. See pole oletus: kevadel 
hakkasid paljud tööle kodu-
kontoris. Arvutitööd oli liht-
ne koju kolida, koosolekuid 
sai teha virtuaalselt. Samas 
on palju töid, mida distant-
silt teha ei saa. Haiglates, 
hooldekodudes, politseis ja 
päästeametis, kauplustes, ap-
teekides ja tootmisliini taga 
töötavad inimesed ei saa tööd 
koju tassida.

Seega, kehva enesetunde 
ja esmaste haigustunnuste 
puhul saab osa inimesi soovi 
korral kodus omas tempos 
tööd teha, oodata ja vaadata, 
kas ja milline haigus tuleb, 
aga tööl kohal käijad peak-
sid jääma koju haiguslehele. 

Tundub lihtne valik, sest ter-
vis on tähtis ja kes see ikka tõ-
bisena töötada tahab. Aga see 
pole nii lihtne, sest inimes-
te sissetulekud on erinevad. 
Keskmisest väiksem töötasu 
on kaubanduses, teeninduses 
ja sotsiaalhoolekandes, kus 
kaugtööd teha pole võimalik. 
Meeles tuleb pidada, et ligi 80 
protsendi töötajate sissetulek 
on keskmisest brutopalgast 
väiksem. Eesti inimeste palk 
läheb enamasti igapäevastele 
kulutustele.

Nakkuse leviku piiramiseks 
soovime, et näiteks müüja, 
kes tunneb haigust ligi tu-
lemas, jääks kohe koju, mis 
tähendab aga kolme päeva 
sissetuleku kaotamist. Hai-
gestunu võib ise väga hästi 
teada, et kodus püsimine on 
nii tema enda kui ühiskonna 
tervise huvides, aga võib-olla 
ta ei saa endale palgakaotust 
lubada.

Esimeste haiguspäevade 
hüvitamise miinusena on 
välja toodud, et nii kasvab 
põhjuseta töölt puudumine 
(pohmellipäevad ja „haigestu-
mine“ spordivõistluste ajal) ja 
suurenevad haigekassa ning 
tööandja kulud. Seega tuleb 
valida, kas hüvitada haigus-

päevi heldemalt, et pere ma-
janduslikud raskused ei sun-
niks tõbist tööle, või hoida 
kulusid kokku ja võtta risk, et 
nakatunud käivad tööl.

Kui me ühiskonnas peame 
haigena koju jäämist vajali-
kuks, siis tuleb kokku leppida 
uus hüvitamise skeem. Pean 
mõistlikuks hüvitada haigus-
päevad alates esimesest päe-
vast riigi ja tööandjate koos-
töös ning 80 protsendi ula-
tuses – 40 protsenti töötasust 
maksab haigekassa ja 40 prot-
senti tööandja. Haigestumise 
üheksandast päevast maksab 
hüvitist endiselt haigekas-
sa. Sotsiaaldemokraadid on 
sellise eelnõu ka riigikogule 
esitanud.

See võimaldab inimestel 
kehva enesetundega koju 
jääda ning on ka tervikuna 
praegusest korrast lihtsam ja 
loogilisem. Kuna COVID-19 
nakkuse kadumise või vakt-
siiniga immuunsuse saavuta-
mise aeg on teadmata, sobib 
see lahendus pikemaks ajaks. 
Ja juhul, kui haiguslehe pik-
kus on üle seitsme päeva, siis 
on tööandja koormus väik-
sem kui kehtiva hüvitamise 
skeemi korral.

Esimeste haigusnähtude-

ga koju jäävat inimest pole 
vaja suunata perearsti visii-
dile või erakorralise medit-
siini osakonda haiguslehte 
avama ja võimalikku nakkust 
levitama. Kevadel loodud IT-
lahenduses sai inimene enda-
le haiguslehe avada – esimes-
te haigustunnuste ja tööle-
mineku võimalikkus ongi 
inimese enda hinnata. Kui-
das tööandjat teavitada ja 
kui pika haiguslehe puhul on 
vaja arsti sekkumist – need 
ja muud detailid saab ühiselt 
kokku leppida.

Pärast kaht sügistalvist vii-
ruste perioodi tuleb 2022. 
aasta suvel analüüsida, kui 
palju võetakse väga lühikesi 
haiguslehti ja kas haigena tööl 
käimine ning hingamisteede 
haiguste levik on vähenenud. 
Vajadusel saab siis haigus-
päevade hüvitamist taas 
muuta.

Riina Sikkut,
Riigikogu liige, sot-

siaaldemokraat

Mõned on haiguste ees võrdsemad kui teised
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NÄDALA PILT

MUST KROONIKA MÕNE REAGA
KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
29. septembril teatati polit-
seile, et Viru-Nigula vallas 
lõi 85-aastane mees 75-
aastast naist, tekitades kan-
natanule füüsilist valu ja 
kehavigastusi.

29. septembril teatati 
politseile, et Kadrina valla 
puhkekülas lõi 52-aastane 
mees teist meest, tekitades 
kannatanule füüsilist valu ja 
kehavigastusi. Politsei pidas 
52-aastase mehe kahtlusta-
tavana kinni.

27. septembril teatati po-
litseile, et Tapal Ülesõidu 
tänava korteris peretüli käi-
gus lõi 46-aastane mees oma 
elukaaslast, tekitades talle 
füüsilist valu. Politsei pidas 
46-aastase mehe kahtlusta-
tavana kinni.

26. septembril teatati po-
litseile, et Väike-Maarja 
valla hoolekandeasutuses 
tõukas 50-aastane mees 
teist meest, tekitades talle 
tervisekahjustuse. Juhtu-
nu täpsemad asjaolud on 
selgitamisel.

PÕLENG
28. septembril kell 15.10 
teatati, et Väike-Maarja val-
las Koonu külas 4 korteriga 
majas läks korter põlema, 
põleng sai alguse elektrikil-
bist. Inimesed kannatada ei 
saanud, läksid välja. Kustu-
tati kell 16.13. Kahjuks põ-
lesid ära koreteri köök, esik 
ning elutuba. Korteris oli 
suitsuandur, mis rakendus 
tööle.

LEITI MÜRSK
28. septembril tehti kahju-
tuks Viru-Nigula vallast Pi-
karisti külast leitud 122 mm 
mürsk.

VARGUS
24. septembril laekus polit-
seile avaldus, et ajavahemi-
kus 14. – 21. september va-
rastati Tudu aleviku korte-
rist prillid ja kolm sõrmust. 
Juhtunu täpsemad asjaolud 
selgitatakse välja alustatud 
kriminaalmenetluse käigus.

PLAHVATUS
24. septembril kell 11.44 
plahvatas Tapa linnas Uue 
tänava maja juures tünnis 
prahi põletamise käigus 
sinna sattunud aerosooli-
pudel. Kiirabi toimetas haig-
lasse põletushaavu saanud 
37-aastase naise.

Päästeamet tuletab meel-
de, et jäätmete ja kemikaali-
de põletamine on keelatud. 
Aerosooli või muud balloo-
nid lõhkevad kuumenedes 
ja võivad tõsiseid vigastusi 
tekitada.

Koduses küttekoldes to-
hib põletada ainult puhast 
ehk immutamata puitu ning 
kiletamata pappi ja paberit, 
kuid viimaseid soovitavalt 
vaid tulehakatuseks, sest 
papi- ning paberijäätmeid 
on keskkonnasäästlikum 
hoopis ringlusse võtta.

Vallimäel näeb uut 
erilahendusena loodud hologrammi

T arkusekuul kaunistas Rakvere Vallimäe ringlava 
kooliaasta tervituseks loodud hologramm, kuid eil-
sest saavad huvilised näha spetsiaalselt Rakvere linna 

jaoks välja töötatud erilahendust.
„Soovisime siduda hologrammi Rakverega ja selline la-

hendus sündis, et Vallimäe vabaõhukeskuses omal käel uu-
distajad saaksid ka sisulist informatsiooni ajaloolise paiga 
kohta. Üllar Saaremäe oli 1. augustil toimunud vabaõhu-
keskuse avapeo kunstiline juht ning seal ettekandele tul-
nud lood ei jõudnud paljudeni, seega annab hologramm just 
võimaluse olulist minevikku vaatavat nüanssi taasesitada,“ 
märkis Rakvere linnapea Triin Varek.

Hologrammi looja, KNM Eesti OÜ tegevjuhi Jan Škurins-
ki sõnul on lahendus maailmas ainulaadne, kuna hologram-
mid on seni siiski mõeldud veel vaid sisetingimusetesse.

„Üksikute seadmetega on maailmas teste tehtud mõne nä-
dala vältel, kuid see on ka kõik, meie lahendus on püsti seit-
se kuud. Täna on Vallimäel kasutuses 24 seadet, mis toimi-
vad omavahel sünkroonselt. Hologrammvitriin on disaini-
tud pidama vastu ka talvekuudel ning otsene päikesevalgus 
hologrammpilti ei mõjuta. Tehnoloogia on tegelikult väga 
keeruline, iga seade mängib vaid ühte juppi pildist ning 
seadmed suudavad kõik tükid omavahel sünkroniseerida,“ 
selgitas Škurinski.

Tema sõnutsi on inimese hologrammi loomine tegelikult 
populaarne, eriti veel tänases pandeemias, kus paljud esine-
jad konverentsidel või üritustel ei saa füüsiliselt kohal olla. 
„Siis toome neid lavale oma kõnet pidama hologrammina, 
mis on ette salvestatud koos heliga. Kogemust on meil selles 
vallas täna palju, peagi saame teha seda juba ka otseülekan-
dena,“ rääkis ta.

Kuulutaja

Kaasamise küsitluse kokkuvõtet 
tutvustatakse avalikul seminaril

K uidas on elanikud Rakveres kaasatud? Milline oleks 
hea viis linnakodanike murede ja arvamuse tea-
da saamiseks? Missuguseid muutuseid kaasamises 

oodatakse?
Nendele küsimustele vastuse saamiseks viidi suvel Rakve-

re linnavalitsuse ning DD StratLabi ning Aestia Koolitus-
te koostöös läbi avalik küsitlus linnakodanike hulgas. Li-
saks viidi läbi neli fookusgrupi intervjuud spetsiifilisemate 
sihtgruppidega.

Tulemuste tutvustamiseks toimub 5. oktoobril kella 17–
19 linnavalitsuse valges saalis avalik seminar, kuhu on oo-
datud kuulama, arutlema ja kaasa mõtlema kõik huvilised.

Rakvere abilinnapea Andres Jaadla sõnul on tehtud hea 
töö ja olukorra analüüs ning linnarahva kaasamiseks on sel-
lega paremad võimalused loodud. „Kindlasti tasub tulla 5. 
oktoobril kohale,“ lisas Jaadla.

Seoses tervishoiu ja turvalisusega on kohtade arv saalis 
piiratud, vajalik eelregistreerimine hiljemalt 2. oktoob-
ril. Registreerimiseks kirjuta linnavalitsus@rakvere.ee või 
helista telefonil 322 5870.

Kuulutaja

Kadrina sai 
seikluspargi
K olmapäeval avati Kadrinas 

madalseiklusrada, mis on tule-
museks valla esimesele kaasa-

vale eelarvele. Uudistajaid ja proovi-
jaid kogunes palju.

Seikluspargi ehitajaks oli 3Park OÜ, 
mille esindaja Kaspar Nõmberg kõne-
les, et tegu on väga mitmekülgse ra-
jaga ning nad on äärmiselt tänulikud, 
et neile anti raja disainimisel vabad 
käed. „Kadrina rajal on nii kergeid, 
keskmiseid, kui ka raskeid elemente, 
kus tuleb kasutada jõudu ning koor-
dinatsiooni,“ sõnas Nõmberg, kellele 
jääb Kadrinas ehitatud park alatiseks 
meelde.

Foto: Lisete Laisaar

T eisipäeval toimus EAS-i 
turismiarenduskesku-
se korraldatud kon-

verents, mis tõi virtuaalselt 
kokku turismiinimesed üle 
Eesti. Turismikonverentsi 
teemad ja esinejad käsitlesid 
järsu muutuse järgseid mega-
trende ning äri taastamist ja 
kasvatamist uuele olukorrale 
vaatamata. Konverentsipäeva 
jooksul tutvuti ka tänavuste 
turismi turundusteo finalisti-
dega ning selgus võitja.

Konkursi võitis end Eesti 
seiklusmaana tugevalt turun-
danud Ida-Virumaa külla-
kutsekampaania. Mai lõpus 
tehti küllakutsumise talgud, 
kaaludes, et olukorras, kus 
kõik võitlevad siseturisti eest, 
on kõige mõjusam isiklik 
kutse. Sotsiaalmeedias jagati 
taaskohtumisi #koosidavirus, 
kampaanialeht pakkus näidis-
tegevusi. Tulemuseks oli, et 
ööbimiste kasvuga jõuti suvel 
Eesti esikolmikusse, rekord 
saavutati juunis.

Finalistid esitlesid konve-
rentsil oma silmapaistvate 
tulemusteni viinud turun-
dustegusid sadadest turismi-
professionaalidest ja -huvilis-
test publiku ees ning esitluste 

põhjal valis publik võitja.
Finaali jõudis veel kolm 

projekti: Ahhaa foobiate näi-
tus, mis on teaduskeskuse 
aegade kõige populaarsem; 
Viirelaiu Läti kampaania, 
mille käigud „müüdi“ Vii-
relaiu saar lätlastele; VOK 
DAMS Groupi „Global vir-
tual solutions“, hiljuti sün-
dinud virtuaalsündmuste 
lahendus, mis on Eestisse 
toonud juba ligi viis miljonit 
virtuaalkülalist.

„Turismisektorile on see 
lähiajaloo kõige raskem aas-
ta, kuid konkursile esitati üle 
Eesti koguni 30 projekti, mis 
pakkusid uuele olukorrale 
vastuseks nutikaid lahen-
dusi,“ ütles EAS-i turismi-
arenduskeskuse direktor Lii-
na Maria Lepik.

„Peale valusate kaotuste 
paneb iga kriis nägema ka 
uusi võimalusi. Turismi tu-
rundusteo konkurss annab 
hea läbilõike loomingulis-
test lahendustest: kontakti-
vabad teenused, lõpetamise 
asemel hoopis turuletu-
lek kriisiolukorras, toote-
pakkumise laiendamine – 
see näitab, et on hulk ettevõt-
teid, kes väljuvad kriisist ko-

gemuse võrra tugevamana,“ 
lausus ta.

Kolmekümne konkursil 
osalenu hulgas oli ka projekt 
„Rakvere Vallimägi – vaba-
õhukeskuse käivitamine au-
gustis 2020“, mis küll paraku 
finaali ei pääsenud.

Kandidatuuris toodi esi-
le Rakvere linna pingutusi, 
mille tulemusel on viirusolu-
korra kiuste Vallimäe vaba-
õhukeskuse olemasolu tead-
vustatud mitte ainult publiku, 
vaid ka korraldajate hulgas 
ning see on kindel toimu-
miskoht järgmise aasta suur-
ürituste kalendrites.

„Vallimäe vabaõhukeskuse 
käivitamine jäi koroonavii-
ruse esimese laine järgses-
se perioodi, kuid vaatamata 
keerulisele olukorrale suudeti 
augustikuus pakkuda vasta-
vatud keskuses täisväärtus-
likku programmi, mis tõi kuu 
jooksul Rakveresse tuhandeid 
külastajaid. Ka hotellide ja 
toitlustusasutuste täituvus oli 
augustikuus kõrge,“ selgitas 
Rakvere abilinnapea Andres 
Jaadla turundusteo konkursil 
osalemise tagamaad.

Liisi Kanna

Turismikonverentsil tõsteti 
esile turundustegusid
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Lääne-Viru Jäätmekeskus teostab Keskkonnainves-
teeringute Keskuse toetusel ohtlike jäätmete kogu-

misringi alljärgneva ajakava kohaselt:

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

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

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

14.45-14.55 Kolu küla (Vohnja-Ohepalu tee ja Tapa-Loobu teerist)
15.00-15.10 Kõrveküla teerist (Tapa-Loobu tee ääres)

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

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

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

18. oktoobril Tapa vallas
10.00-10.20 Jäneda (A&O kaupluse parkla)

10.30-10.50 Lehtse (teeninduspunkti parkla, Rägevere tee 19)
11.00-11.20 Jootme (parkla, Jootme 3)
11.35-11.55 Imastu (parkla, Imastu 11)
12.00-12.20 Moe (teeninduspunkti parkla, Moe 1)
12.25-12.45 Saiakopli (mõisa parkla)
13.05-13.25 Vajangu (Kesk ja Kirde tn ristil, konteinerite kõrval)
13.45-14.05 Porkuni (parkla, Järve tn 1)
14.15-14.35 Assamalla (Kesk tn 4)

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

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

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

V iimastel aastatel Tapale 
kaks kaasaegset katla-
maja rajanud sooja-

tootja N.R. Energy esitas 
Konkurentsiameteile taotluse 
langetada Tapa kaugkütte-
võrgus soojusenergia piirhin-
da ligi viiendiku võrra 50,19 
euroni megavatt-tunnist.

Konkurentsiamet võttis 
N.R. Energy taotluse uue 
soojusenergia piirhinna mää-
ramiseks Tapa kaugkütte-
võrgu piirkonnas menetlus-
se augusti lõpus. Sel nädalal 
korrigeeris soojatootja uue 
piirhinna taotlust varasemast 
madalamale. Kuni menetlu-
se lõpuni kehtib 2017. aastal 
kehtestatud piirhind 59,08 
eurot megavatt-tunnist (ilma 
käibemaksuta), mis on umbes 
18 protsenti kõrgem kui taot-
letav uus piirhind. Taotletav 
soojusenergia piirhind on üks 
madalamaid väljaspool suure-
maid linnu ja hakkab kehtima 
esimesel võimalusel pärast 
selle kinnitamist.

N.R. Energy juhataja Ahto 
Tisleri sõnul on võrguette-
võtjal õigus müüa soojust ka 
piirhinnast madalama hin-
naga ja seda tehakse mitmete 
klientide puhul Tapal juba 
ka täna. „Loodame siiski saa-
da Konkurentsiametilt uuele 
piirhinnale kiiresti kinnitu-
se ning viia toasooja hinna-
langus võimalikult kiiresti ka 
klientideni. Konkurentsiamet 

N.R. Energy plaanib langetada Tapal 
ligi viiendiku võrra toasooja hinda

Leina tänaval paiknev Tapa moodne reservkatlamaja võeti kasutusse eelmisel küttehooajal. Foto: N.R. Energy

käsitleb N.R. Energyt jätku-
valt Tapal võrguettevõttena 
ja see annab selgust sooja-
majanduse korraldamiseks 
eeloleval küttehooajal,“ ütles 
Tisler.

Tisler lisas, et Tapa sooja-
võrguga on hetkel liitunud 
75 tarbijat, kelle seas on kor-
teriühistuid, äriettevõtteid, 
büroohooneid ja haridus-
asutusi. „Samal ajal ootab 
Tapal kaugküttega liitumist 
veel 24 uut soojatarbijat ehk 
kokku kuni 500 inimest, val-
dav osa neist juba alates 2018. 
aastast. Uute tarbijate liitumi-

ne loob eeldused kütte hinna 
veelgi suuremaks langeta-
miseks kõigi soojatarbijate 
jaoks, sest paraneb katlamaja-
de efektiivsus,“ sõnas ettevõt-
te juhataja.

„Kahjuks on kohalik oma-
valitsus viimastel aastatel 
erinevatel ettekäänetel pi-
durdanud uute klientide liitu-
mist, olles teinud erandi vaid 
kahele suuremale ettevõttele. 
Kuna me oleme veendunud, 
et selline keeldumine on eba-
seaduslik, oleme vaidlusta-
nud keeldumised kohtus ja 
menetlus käib. Loodame, et 

pärast kohtulahendeid saame 
töödega edasi minna, et ka 
nendel tarbijatel avaneks või-
malus tarbida soodsat taastu-
venergia baasil toodetud soo-
just,“ lisas Tisler.

N.R. Energy on investee-
rinud viimastel aastatel Tapa 
kaugküttevõrku kokku ligi 
kaheksa miljonit eurot. Suu-
remad investeeringud on 
tehtud Konkurentsiametiga 
kooskõlastatult ning katla-
majade rajamise puhul on läbi 
viidud Konkurentsiametiga 
kooskõlastatud avalik kon-
kurss soojusenergia ostuks 12 

aastaks.
Tapa kaugküttevõrk 

koos katlamajadega on het-
kel Baltimaade üks kaas-
aegsemaid ja keskkonna-
sõbralikumaid. 2018. aastal 
valminud Üleviste tänaval 
paiknev linna põhikatlamaja 
kütab lisaks linna elanikele 
ka kohe Tapa kõrval asuvat 
kaitseväe linnakut. Leina tä-
naval paiknev Tapa moodne 
reservkatlamaja võeti kasu-
tusse eelmisel küttehooajal. 
Hetkel on kaetud kogu Tapa 
soojavajadus, arvestades ka 
eelolevaid lähema ja kaugema 
tuleviku liitumisi.

N.R. Energy alustas Ta-
pal kütteperioodi tänavu 1. 
septembrist.

1997. aastal asutatud ja 
täielikult Eesti erakapitalil 
põhinev N.R. Energy va-
rustab soojusenergiaga 22 
kaugkütte võrgupiirkonda 
üle Eesti ja müüb soojus-
energiat rohkem kui 30 
mehitamata kaug- ja lokaal-
katlamajast. Ettevõtte pea-
mised kliendid on korterma-
jad, eramud, koolid, laste-
aiad, spordihooned, tervis-
hoiuasutused, kohalikud 
omavalitsused, asutused ja 
ettevõtted, kellele tarni-
takse soojusenergiat vas-
tavalt Konkurentsiameti 
kehtestatud piirhindadele. 
Ettevõte on tegev ka Eesti 
bituumeniturul.

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

Kaevuvee kvaliteet 
oleneb sageli 
omaniku tegevusest

K e s k k o n n a m i n i s -
teeriumi tellimusel 
valminud uuring 

hajaasustusega piirkon-
dade kaevude kohta näi-
tas, et vaid kolmandikus 
uuritud kaevudest vastas 
joogivesi kõigile kva-
l i teedikriteeriumitele . 
Ühtekokku uuritud 998 
kaevust 71% puhul oli 
probleemiks kas joogivee 
mikrobioloogiline saastus 
(48% juhtudel) või liiga 
kõrge raua ja mangaani si-
saldus (35% juhtudest).

Eestis saab eravee-
värkidest vett ligikau-
du 12% Eesti elanik-
konnast ehk umbes 
160 000 inimest, kel-
le kaevude üle riik ei 
teosta riiklikku järele-
valvet. Uuringu eesmärk 
oli saada ülevaade ha-
jaasustusega piirkonda-
de kaevude ja joogivee-
süsteemide seisukorra ja 
nendest võetava joogivee 
kvaliteedi kohta, et vaja-
dusel suunata meetmeid – 
 järelevalve, nõustamine, 
rahastamine – hajaasus-
tuspiirkondade joogivee-
süsteemide korrastamise-
le, tagamaks kvaliteetne ja 
tervisele ohutu joogivesi.

Nimetatud juhendi ning 
uuringuga saab tutvuda 
keskkonnaministeeriumi 
kodulehel.

Kuulutaja
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Info ja kandideerimine

TEGUTSEME KA TAPAL.

Pakun 
andmesisestaja/
raamatupidaja 

praktikat.

Info: ingliteteraapia.
weebly.com/
praktika.html

 ingliteteraapia.
weebly.com/
kontakt.html

 avekirsi@gmail.com
5455 1595 
Ave Kirsi

Austatud õpetajad!

T aas kord on kätte jõudmas 5. oktoober, mil üle Eesti 
tähistatakse õpetajate päeva. Sel päeval tõstetakse õpe-
tajad ja nende panus pjedestaalile, kuid kindlasti ei ole 

üks päev aastas piisav väärtustamaks teie tööd.
Kevadine koroonaviiruse puhang, selle tõttu kehtesta-

tud eriolukord ja üleriigiline distantsõpe panid pedagoogid 
nõudlikku olukorda, kus sisuliselt paari päevaga oli vaja üm-
ber korraldada igapäevane õppetegevus, et teadmiste jaga-
mine noortele inimestele kulgeks võimalikult tavapäraselt ja 
hariduse omandamine jätkuks.

Toomas Hendrik Ilves on öelnud, et „õpetaja on inimene, 
kes hoolsa aednikuna paneb iga päev tükikese oma mõistu-
sest ja südamest noortele kaasa“. Igapäevaselt hariduspõllul 
kündes külvate te õpilastesse tarkuse ja headuse seemneid, 
mille võrseid saab hinnata aastate pärast.

Õpetaja on see, kes saab noorele inimesele kätte näidata 
teerajad, teda suunata, julgustada ja toetada teadmiste oman-
damise pikal teel. Õpetaja on ka eeskujuks, kes oma väärtus-
hinnangute ja ellusuhtumise läbi kujundab noore inimese 
maailmavaadet.

Soovin teile, head õpetajad, et teil jätkuks ikka südamesoo-
just ja hingejõudu, head tahet, silmasära ja rõõmu! Tänan 
teid südamega tehtud töö eest!

Südamlikku ja meeldejäävat pidupäeva teile!

Triin Varek,
Rakvere linnapea

H aridus- ja teadus-
ministeerium kutsub 
üles esitama kandidaa-

te iga-aastasele noortevald-
konna tunnustuskonkursile 
tõstmaks esile noorsootöös-
se panustanud ja valdkonda 
edendanud inimesi ja orga-
nisatsioone ning mõjukaid 
algatusi nii kohalikul, üle-
riigilisel kui rahvusvahelisel 
tasandil.

„Eestis on praegu väga hea 
olla noor, tänu meie profes-
sionaalsetele ja pühendunud 
noorsootöötajatele. Oluline 
on panna tähele ja tunnusta-
da neid, kes igapäevaselt 
noorte heaks töötavad,“ sõnas 
haridus- ja teadusminister 
Mailis Reps.

„Kutsun kõiki üles esitama 
konkursile tublisid noortega 
töötajaid ning noortevald-
konda rikastanud tegusid,“ 
lisas minister.

Tunnustuskonkursile saa-
vad kandidaate esitada kõik 
juriidilised ja füüsilised isikud 
kaheteistkümnes kategoo-
rias: aasta noorsootöötaja, 
aasta huvikool, aasta noorte-
keskus, aasta noorteühing 
või -organisatsioon, aas-
ta osaluskogu ja õpilas-
esindus, aasta noortemalev, 
aasta noortelaager, aasta ko-
halik omavalitsus, aasta noor-
sootööühing, aasta panusta-
ja, aasta tegu noorsootöös 
ning pikaajaline panus 
noortevaldkonda.

Kandidaatide esitamise 
vormid on kättesaadavad 
haridus- ja noorteameti 
konkursiveebis, kuhu saab 
kandidaate esitada regis-
treerudes ja sisse logides ID-
kaardi, HarID või Mobiil-
ID-ga. Kandidaatide esita-
mise tähtaeg on 1. november 
2020.

Lõpliku ettepaneku kan-
didaatide riiklikuks tun-
nustamiseks teeb haridus- ja 
teadusministrile haridus- ja 
noorteameti poolt moo-
dustatud tunnustuskomis-
jon, kuhu kuuluvad nii 
noortevaldkonna esindajad 
kui ka noored.

Laureaadid kuulutatakse 
välja 2021. aasta alguses pi-

dulikul tunnustussündmusel 
Noorte Heaks Tänu.

Käesoleva aasta jaanuaris 
pälvisid aasta noorsootöötaja 
tiitli Eesti noorteühenduste 
liidu esimees Roger Tibar 
ning Pärnu noorte vabaajake-
skuse noorsootöötaja Triin 
Mäger. Pikaajalise panuse 
eest noortevaldkonna aren-
gusse tunnustati pikaajalist 
noorsootöötajat Anne Õue-
maad ning Eesti noorteühen-
duste liitu. Aasta teo tiitliga 
pärjati ERYICA koolitus 
„Noorteinfo arendamine 
ja võrgustikutöö“ ning 
„Noortekonverents §“.

Kuulutaja

Kutsutakse üles märkama noortevaldkonna tegijaid

PAKUN TÖÖD

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

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

• Otsin pensionärist ehitajat keldri 
ehitusele. Tel 5689 3372

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

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

• Otsin ehitajat maja renoveerimi-
seks Võsu piiril. Vaja on renoveerida 
vundament, fassaad, kütte-, vee-, ka-
nalisatsiooni-, ventilatsioonisüsteem 
jne. Renoveerimisprojekt, ehitusluba 
olemas. Täiendavad küsimused meili 
janar.kippel@gmail.com või telefoni 
teel 528 1688 

OTSIN TÖÖD

• 35-aastane noormees otsib tööd 
B-, C- kategooria autojuhina. Ole-
mas kutsetunnistus ja digikaart. Tel 
5630 7662

• Otsin tööd lapsehoidjana lap-
sele vanuses 1-7 aastat, Rakveres. 
Läbitud lapsehoidja- ja esmaabi-
koolitus, olemas töökogemus. Tel 
5199 8222, Liivi

• Kogemustega ja kohusetundlik 
majahoidja soovib leida tööd koja-
mehena. Tel 5565 4047

• Soovin tööd kaubiku või bussijuhi-
na B-, C-, D-, E-kategooria, Lääne-Vi-
rumaal. Tel 5695 7500

 

• Otsime oma meeskonda värvijat. 
Tööülesanded: detailide etteval-
mistamine värvimisprotsessiks, 
metalldetailide värvimine kahe-
komponentsete värvidega, värvi-
seadmete hooldus. Nõudmised 
kandidaadile: varasem kogemus 
sarnasel ametikohal, talud hästi 
pinget ning oled valmis vahetustega 
töödeks, hindad meeskonnatööd, 
kohusetundlikkus, täpsus. Omalt 
poolt pakume: motiveerivat töö-
tasu, sõbralikku kollektiivi, kaas-
aegset töökeskkonda. Kandideeri-
miseks saada CV aadressil: info@
palmsetrailer.eu

• Pakume tööd kogemustega lüpsja-
tele Soomes. Väljaõpe kohapeal eesti 
keeles. Samuti toetame, nõustame 
ning abistame sisse elamisel ja küsi-
muste ning probleemide tekkimisel. 
Täpsem info tel 5629 8044 ja www.
aravu.ee

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

www.kuulutaja.ee
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Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.

Andrus Eelmäe 
ja Tõnu Oja 
(Eesti Draamateater)

Mika Myllyaho 
komöödias

Andrus Eelmäe 
ja Tõnu Oja 
(Eesti Draamateater)

Mika Myllyaho 
komöödias

Rakvere Teater
2.10 kell 19 „Charlotte Löwensköld“ s/s, 
lav. Urmas Lennuk
2. ja 7.10 kell 19 „Kõike head, vana tori-
seja“ v/s, lav. Eili Neuhaus
3.10 kell 15 „Paunvere poiste igavene 
kevade“ s/s, lav. Urmas Lennuk
3.10 kell 15 „Ilma sinuta“ v/s, lav. Peeter 
Raudsepp
8.10 kell 19 „Kaks tosinat tulipunast 
roosi“ s/s, lav. Giorgio Bongiovanni
8.10 kell 19 „See kõik on tema“ v/s, lav. 
Helen Rekkor

Biore Tervisestuudio
Laada 5, Rakvere
8. ja 15. oktoober tervisliku seisundi 
testimine, Eve Heinmetsa vastuvõtt
9. oktoober dr Olena Andrejeva vastu-
võtt
13. oktoober tervendaja Volli vastuvõtt

15. oktoober kell 18 seminar Wesen-
berghis „Organismi puhastamise kiir-
meetodid Hiina meditsiini vahendite-
ga“, Jana Sandberg
Esmaspäeviti seljaabi-kiropraktiku Ar-
tur Grigorjani vastuvõtt
Teisipäeviti nõelravi, Arina Grigorjani 
vastuvõtt
Eelreg tel 50 179 60

Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste Koda
4. oktoober – väljasõit Tallinna Elamus 
Spaasse jääb ära
5. oktoober kell 13 Südamehaigete 
ühingu üldkoosolek kojas, osavõtust 
teatada Piretile (tel 51 643 49)
7. oktoober kell 9 juristi tasuta nõus-
tamine, vajalik ette registreerida tel 
53 850 005
9. oktoober kell 18 Kunda tsemendi-

muuseumis üritus „Saame tuttavaks“ – 
Süüria õhtu
Kes vajab transporti, andke palun teada.
NB! 20. – 30. oktoober – puhkusel. 
Kohtumiseni 2. novembril kell 9.
Info tel 53 429 043

Gustavi Maja
3. oktoober alustab Hatha joogaõpetaja 
200 h kursus
15. oktoober Peeter Liivi loeng „Ke-
havedelike ph kui organismi tähtsaim 
tasakaal“
26. oktoober kell 18.30 Lille Lindmäe 
loeng „Tervendavad koodid II“
29. oktoober kell 18.30 Viigi Viil Kan-
guri loeng „Abi ja abistamine“
21. – 22. november Inga Põldma lühi-
kursus „Stressiga toimetulek jooga abil“
Info ja registreerumine tel 55 358 71, 
www.gustavimaja.eu

KUHU MINNA

E esti Koostöö Kogu 
avab täna kell 15 Rak-
veres, Lääne-Virumaa 

Kesk-raamatukogus rändnäi-
tuse „Kodukoha kompass“. 
Väikelinnades rändav näitus 
avab linnaruumi ja inimeste 
heaolu vahelisi seoseid ning 
kutsub kohalikku kogukon-
da väiksemate ja suuremate 
sekkumistega ise head elu-
keskkonda looma. Näituse 
avavad kuraator Kairi Tilga 
ja Rakvere abilinnapea Laila 
Talunik.

Näitus tõukub sel suvel il-
munud Eesti inimarengu 
aruandest 2019/2020 „Lin-
nastunud ühiskonna ruumi-
lised valikud“ ja uurib, mis 
teeb ühest ruumist (linnast, 
linnaosast, külast, tänavast, 
keskväljakust) meeldiva pai-
ga, kus inimesed soovivad 
olla. Kuidas ruum, milles vii-
bime, mõjutab meie tervist, 
heaolu ja õnnetunnet. Aga 
ka piirkonna majandust ja 
atraktiivsust.

Näitusega on kaasas ka 
praktiline kompass-ketas, 
mis annab kohalikele lihtsa 
raamistiku oma kodukoha 
avaliku ruumi kvaliteedi hin-
damiseks ja ruumiteemaliste 
arutelude pidamiseks. „Meie 
eesmärk on, et kogukondades 
algaksid või jätkuksid heaolu 
loova elukeskkonna teema-

Rändnäitus „Kodukoha kompass“ jõuab Rakverre

lised arutelud, mõttetalgud, 
ruumieksperimendid, algatu-
sed. Soovime toetada teadus-
põhise ruumiloome põhimõ-
tete levimist kohalikul tasan-
dil“, sõnab näituse kuraator, 
Eesti Koostöö Kogu juht 
Kairi Tilga.

„Rakvere on palju panusta-
nud inimsõbraliku ja atrak-
tiivse avaliku ruumi loomes-
se ja juhindunud hea avaliku 
ruumi põhimõtetest. Looda-
me, et näitus aitab linnaela-
nikel märgata seda ümbritse-
vat ruumi ning hinnata selle 
häid, aga veel ka parandamist 
vajavaid külgi,“ lisas Tilga.

„Mul on äärmiselt hea 

meel, et näitus Rakverre 
jõuab. Kutsun kõiki osalema, 
et hinnata näitusel oleva ko-
dukoha-kompassi abil Rakve-
re tänast avalikku linnaruumi 
ning kaasa mõtlema, mida 
saaks veel paremaks teha. Tu-
lemused näitavad linnavalit-
susele, milliseid elukeskkon-
na teemasid tajuvad kodani-
kud eriti teravalt ja millega 
ollakse rahul,“ sõnas Rakvere 
abilinnapea Laila Talunik.

Näitus rändab aasta-
ga ümber Eesti, peatudes 
kaheteistkümnes väikelinna 
keskraamatukogus. Sellise 
näitusekohtade valiku kaudu 
soovitakse juhtida tähelepanu 

raamatukogude aina kasvava-
le sotsiaalsele rollile avalikus 
ruumis.

Näitustuur sai alguse Pai-
dest. Rakverre jääb väljapa-
nek 31. oktoobrini, misjärel 
liigub see Narva. 2021. aasta 
liikumisgraafik selgub käes-
oleva aasta sügisel. Näitus 
rändab 2021. aasta suveni.

Näituse kuraator on Kai-
ri Tilga, autorid urbanistid 
Teele Pehk ja Elo Kiivet. Näi-
tust korraldab Eesti Koostöö 
Kogu ja toetab Eesti kultuuri-
ministeerium ja Kultuurkapi-
tal. Vaata lisa www.kogu.ee/
kodukoha-kompass.

Kuulutaja

Väljapanek. Foto: Eesti Koostöö Kogu
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ARVUSTUS

Jäädes valdava osa krii-
tikutega eriarvamusele, 
arvan, et sel nädalal esi-
linastuv film „Loodus-
jõud“ on omas žanris 
täiesti vaatamisväärne 
film.

Margit Adorf

Kui võrdlema hakata praegu 
kinos jooksvate märulitega, 
siis näiteks „Ava“ on korda-
des halvem film kui „Loodus-
jõud“. Ometi tambitakse vii-
mast rohkem ja ma leian, et 
täiesti ülekohtuselt.

Kui aus olla, siis ega „Loo-
dusjõud“ ei ole mingi supe-
räge seninägematu stsenaa-
riumiga vaimustav šedööver, 
küll aga võib linateose kohta 
öelda, et see on korralikult 
tehtud ja täiesti nauditav. 
Leiab plusse ja miinuseid, 
minu jaoks jäävad plussid 
peale.

Vaatama asusin filmi suu-
re eelarvamusega ja esimesed 
kaadrid vaid kinnitasid kar-
tust, et tegemist saab olema 
jubeda käkerdisega. Avakaad-
rid jätsid mulje, et tulemas on 
heal juhul väga vilets telefilm. 
Kui aga nigelavõitu sissejuha-
tus välja arvata, siis õige pea 
läks lugu hooga käima ja ve-
das peaaegu lõpuni välja.

Lõpule peab ette heitma, et 
see oli liiga rutakas ja järsk, 
kuigi kõik otsad said kenas-
ti kokku sõlmitud. Seega 
kokkuvõttes on film ebaüht-
lane, algus ja lõpp on lontis. 
Ning kes tahab väga kritisee-
rida, see leiab erinevaid vin-
gumise kohti küll ja kuhjaga.

Muttatambitud vaatamisväärsus

Aga siiski – suuremaltjaolt 
on film täiesti küps ja mait-
sev toode. Eelkõige kiidaksin 
mina just stsenaariumit, sest 
pingelised kohad ja hinge-
tõmbepausid on kenasti tasa-
kaalus. Kõik tegelased on sa-
muti hästi välja joonistatud, 
neile saab kaasa elada.

Moodustuvad erinevad 
duod, kus tegelased vahel-
dumisi üksteise tausta ava-
vad. Isa ja noor politseinik, 
kaks politseinikku, isa arstist 
tütar ja politseinik, musta-
nahaline ja sakslane jne. Näit-
lejad on oma ülesannete kõr-
gusel ja mängivad oma rollid 
välja täiesti usutavalt.

Kehva filmi kaks kõige häi-
rivamat asja on alati esiteks 
tuim stsenaarium ja teiseks 
veel tuimemad näitlejad. Sel-
les filmis nii ei ole.

Stsenaariumi nõrga koha-
na võib välja tuua, et taustaks 
olev torm ei tundu filmi-
reaalsuses üldse nii tugev, kui 

seda sõnades väljendatakse. 
Torm kui loodusjõud on ära 
märgitud lausa pealkirjas, 
kuid filmis endas ei muutu 
see kordagi mingiks hulluks 
takistuseks.

Lugu hakkab hargnema 
Puerto Ricos, kus pätid röö-
vivad ühe vanadaami panga-
laeka sisu ja lähevad seejärel 
suurema noosi järele. Tege-
mist on röövlitega, kes ajavad 
taga hinnalist kunsti, maale, 
mille väärtus ulatub miljoni-
tesse dollaritesse.

Linnale anti tormihoiatus 
ja seetõttu on elanikel käsk 
evakueeruda. Majad on tüh-
jad, pahalastel peaks olema 
hea kerge saak, kui nad vaid 
teaks, kust otsida. Juhuse 
tahtel satuvad sinna majja 
pättidega samal ajal aga ka 
politseinikud, kes läksid tege-
likult hoopis kauplusekaklust 
lahendama.

Tormis seisev tühi hoone 
saabki märuli mängumaaks, 

kus annab kasutada erine-
vaid tühje kortereid, ronida 
mööda treppe ja tellinguid, 
kukkuda trepist alla, ronida 
akendest sisse jne. Kogu lugu 
on vürtsitatud ka sõbraliku 
noodiga, on armastust, on 
kibedust ja nalja saab ka. No 
mida sa hing veel ihkad?

Linateos on igal juhul väga 
meelelahutuslik, pinge on 
täiesti olemas, pidevalt mi-
dagi juhtub, venima lugu ei 
hakka. Ka operaatoritööle ei 
tahaks midagi ette heita, sest 
siin on korralikke emotsio-
naalseid suurplaane ja märuli-
stseene. Praegusel filmipõua 
ajal vägagi värskendav briis.

Ja Mel Gibson, kuidas tema 
siis on? Normaalne, ta ei pea 
mitte millegi pärast häbi 
tundma. Gibson mängib vana 
politseinikku, kes poole filmi 
pealt surma saab ja tema roll 
on täiesti piisavalt pikk ning 
kandev, et mitte seda nime-
tada niisuguseks tööotsaks, 
mida häda pärast tegema 
oleks pidanud.

Arvestades, et stsenarist 
Cory M. Milleri jaoks on see 
esimene täispika filmi stse-
naarium, siis ütleks, et igati 
tubli saavutus, just loo tihe-
duse poolest. Ma loodan, et 
ta ei heitu kriitikute liiga ran-
gest vastuvõtust ja kirjutab 
edasi.

Meelelahutusena on linalu-
gu oma ülesannete kõrgusel. 
Parimate kinofilmide taseme-
ni ei küündi, kuid kindlasti 
ei ole see nii hull kõnts nagu 
internetiportaalide arvajad 
kirjutavad. Korralik keskmise 
tasemega märul, kui soovite 
natuke lobedat põnevust, siis 
seda see film pakub.

Mel Gibson mängib erruläinud politseinikku. Foto: pressimaterjalid
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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

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

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

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

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 2toaline rõduga korter 
Aseris, vajab renoveerimist. Tel 
5632 7008

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

• Müüa 4toaline remondi-
tud soe korter Huljal. Väike-
sed kommunaalkulud! Tihe 
bussiühendus. Hea võimalus 
elamiseks linna lähedal maal! 
Tel 5838 9000. Helista ja tule 
vaatama!

• Müüa maja Jõgeva lähedal. 
Tel 5817 2199

OST

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

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

• Ostan korteri Väike-Maarja 
või Vinni vallas, max. 400 €. Tel 
5669 3339

• Soovin osta garaaži Rakveres. 
Tel 504 3520

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida soodsa hinna-
ga 1toalist ahjuküttega kor-
terit Rakvere linnas. Tel 5594 
6419

ANNAN ÜÜRILE

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

• Anda üürile 1toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 
5989

• Üürile anda 1toaline  ahi-
küttega korter,  WC- ja dušši 
ruumiga , internet, osaliselt 
möbleeritud. Parkimine maja 
hoovis. Tel 516 0906

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

• Anda üürile 2toaline ah-
juküttega, ilma mugavusteta 
korter Rakveres. Tel 5558 7544

• 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 2toline korter rendile, 
Lennuki tänaval, hind 180 €+ 
kommunaalkulud. Tagatisraha 
150 €. Tel 5569 4674

• 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

• Anda üürile 3toaline ahju-
küttega möbleeritud korter 
Laekveres. Üüri hind 120 € + 
maksud. Tel 527 0058 

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Honda Accord 2.0, 
114kW, 2006. a. auto väga 
heas korras. Info telefonil 
514 5474

• 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 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 Toyota RAV4  2.2, 
130kW, 09/2006, diisel, läbi-
sõit 165 270 km, nelikvedu, 
manuaal, konks, hall metal-
lik rohekas-hall, regulaarselt 
esinduses hooldatud, järgmine 
ülevaatus 06.2021. a. Kehtiv 
kindlustus. Hind 5000 €. Tel 
5333 4933

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

• Müüa Opel Astra 1.6, 74kW, 
must metallik, heas korras, 
Saksast. Tel 517 4193

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

• Müüa tõstuk MTZ mootori-
ga. Kandevõime 5 tonni. Hind 
3000 €. Hind pole kivist. Info 
tel 558 0588

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 sõiduautosi, maas-
tureid ja kaubikuid igas 
seisukorras. Võib remonti 
vajada. Ei pea omama üle-
vaatust ega kindlustust. Va-
jadusel kustutan registrist. 
Teen parima pakkumise. 
Helista 5309 2650 ja saate 
teada palju Teie sõiduki eest 
pakume

• 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

• Ostan teie seisva sõiduki, 
avariilise kui ka sõitva. Tel 
525 7139

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid. Võivad olla seisnud, 
remontivajavad, avariilised, 
heas korras jne. Maksan head 
hinda! Huvi pakuvad ka vene 
masinad. Romud kustutan 
registrist. Tel 5357 7108

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

 

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

Info tel 504 0118

* 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

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!
PLEKITÖÖD
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

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

• üldehitus, ehitustööd, ehitus-
remonttööd

• terrasside ehitus
• piirdeaedade ehitus, piir-

deaiad
• kuuride ehitus, kõrvalhoone-

te ehitus
• eramaja ehitus
• prügimajade ehitus, prügi-

majad
• tänavakivi paigaldus, kõnni-

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

justamine, soojustustööd
• lammutustööd
• soodapritsitööd
• survepesutööd
• niitmistööd

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KAEVETEENUSED
• Kaevetööd miniekskavaa-
toriga, pinnase aukude puu-
rimine. Tel 5558 3686

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

• Teostan ehitus- ja remont-
töid. Tel 5637 9871

• Lammutustööd koos pra-
hi 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

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

• Sanitaarruumide plaati-
mine, vannitubade plaati-
mine, kaubandusruumide 
plaatimine, tööstusruu-
mide plaatimine, remont-
tööd, ehitusteenus, tasan-
damine, Hüdroisolatsioon. 
Tel 5664 4111 www.ceramo.
fi . Plaadispets OÜ, priit.tin-
nuri@gmail.com

• Teostan ehitus- ja remont-
töid. Tehtud tööle garantii. Tel 
522 6408

• Valmistan uksi, aknaid. Tel 
5349 6065

• Teostame kõiki ehitus- ja 
remonttöid nii eramutes kui 
korterites, siseviimistlus, soo-
justamine, voodrid, vannitoad, 
jne. Santehnilised tööd. Hin-
nad mõistlikud. Tel 5808 5965

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

• 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

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

• 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

• 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, si-
seviimistlus, hoone vundamen-
tide rajamine. Tel 5693 8220. 
E-mail: Initex@hotmail.com

• Teostan maalri ja siseviimist-
lustöid, vannitubade remont 
ja plaatimine. Tel 5684 3839, 
www.facebook.com/Sisevii-
mistlus-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



Kuulutaja reede, 2. oktoober 202012 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

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

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

                     

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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

MUUD TEENUSED

•  O l e t e  kõ i k  o o d a t u d 
Fleur’s Ilutuppa nautima 
erinevaid hoolitsusi! Kos-
meetik Helen omab üle 10 
aastast kogemust iluteenin-
dusvaldkonnas! Hinnakir-
jas on järgmised teenused: 
näohoolitsused, massaažid, 
pediküür, maniküür, kul-
mud/ripsmed, depilatsioon. 
Lisainfot saab telefonil 5804 
4497, Facebooki või Ins-
tagrami lehelt!

• Alessandra Moetäika/Kir-
buturg. Too oma seisvad 
riided/jalanõud/ehted jne 
meie juurde müüki ja tee-
ni raha. Asume Rakveres 
Rägavere tee 46, 2 korrusel. 
Rendihinnad väga mõistli-
kud. Lisainfo telefonil 5618 
4223. Oled tänu ja rõõmuga 
oodatud!

• Isiklik abistaja sinu ko-
dus, Rakvere piirkonnas. 
Helista 5347 5132

• Hauaplatsi sügis-talvine 
hooldus ja külastamine. He-
lista tel 526 0804 ja lepime 
selles kokku. Tähtis on süda-
merahu

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

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

• Avatud uus ja moodsaim 
kirbuturu kauplus Rakveres 
Võidu tn 5. Too oma kapis seis-
vad asjad meile müüki ja osta 
endale uued. Lisainfo Face-
bookist või telefonil 5645 4294

• 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

• Kogemustega kõrg.h. raa-
matupidaja osutab fi rmadele 
raamatupidamisteenust. Tel 
5568 6385; 56887448, mail: 
benedicion2@gmail.com

• 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.

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

• Viin ära teie vanaraua. Tel 
5675 6622

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

• Koristan ära teie vanaraua. 
Tel 5672 7600

• Soojuspumpade müük, 
paigaldus, hooldus, re-
mont. Õhksoojuspumba 
siseosa keemiline puhastus. 
Uued õhksoojuspumbad 
al 395 €. Õhk-vesi soojus-
pumpade müük, paigaldus 
(Daikin, Thermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD 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

• Raamatupidamine väi-
keettevõtetele.  Alates al-
gdokumentidest kuni majan-
dusaasta aruandeni, info@
aruvain.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. 
Printerite müük, hooldus 
ja rent. Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa hinnaga 
analoogtoonereid. Aadress E. 
Vilde 14/1, telefon 553 5475, 
meiliaadress info@itsalong.ee

• 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

 Pakun 
raamatupidamise 

teenust.

Info: ingliteteraapia.
weebly.com/

raamatupidamine.
html

 avekirsi@gmail.com
5455 1595 
Ave Kirsi

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, 
garaažid. Tel 5616 5761

• Müüa kirjutuslaud (65 €) 
ja arvutitool (35 €) koos või 
eraldi. Tel 512 9322

• Müüa maastikuratas Scott 
Acpekt 930, hind 395 € ja 
treeningpukk Turbo Muin 
(IT), hind 250 €. Tel 5624 
6430. TINGI!

• Müüa saunakeriseid. Tel 
5380 0863
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KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

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 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

Pakume metsaPakume metsa
istutamise teenust. istutamise teenust. 

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

• Müüa bensiini mootoriga 
hekilõikur Partner HG 22 ja 
vene päritolu motoplokk MP1 
paigaldatud uue OHV mooto-
riga. Tel 5816 6122

• Müüa õlleankur. Tel 5349 
6065

• Müüa korralik kasutamata, 
võimas akulaadija 3-65V, 20A, 
ökonoomne, tutikas, vana hea 
Puurmani akulaadija „Start“ ja 
korralik kingsepa lappmasin 
„Singer“ 29K. Tel 5801 9086

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

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 ENSV/Nõukogude 
aegseid märke ja autasusid. 
Tel 510 7541

• Ostan töökorras aku. Tel 5853 
4573

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

• 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 vanaaegseid asju. 
Tel 5555 5527

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

• Ostan õhumullidega vene-
aegseid tarbeklaasi vaase. 
Hind kuni 80 €. Tel 5677 0569

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

• 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, 150 €. Müüa 
turbabrikett 86 tk alusel ca 
900 kg, 145 €. Müüa kivisüsi 
1000 kg alusel, 25 kg kottides 
250 €. Tasumine ülekandega, 
kaardiga, sulas. Vedu tasuta! 
Tel 5373 3626

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

• Müüa turbabrikett alusel 900 
kg, 145 €. Kasepuitbrikett alu-
sel 960 kg, 150 €. Vedu tasuta. 
Tel 5363 9678

• Müüa küttepuid. Toores 
lepp - hind alates 40 €/rm, 
kuiv lepp - hind alates 55 €/
rm, saadaval ka sangleppa 
ja kaske. Puulõhkumistee-
nus halumasinal - hind ala-
tes 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-Viru-
maa

• 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

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

• 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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. 
Tel 5012 905

• 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

• 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 teos-
tab raieteenust ja võsalõi-
kust. Puhastame kraavid ja 
teeservad võsast ja suurtest 
puudest. Tel 506 0777, info@
timberwise.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sea-
liha. Vajadusel tükeldamine.  
Info tel 51 962 628 või  53 54 
3002

• Müüa Kungla talu toidukar-
tulit „Gala“ ja „Laura“. Uhtna 
piirkond. Tel 514 1338, vedu

• Müüa toidukartulit: „Flavia“, 
„Vineta“, „Läti kollane“, „Laura“ 
jt. ning pesasibulat. Tel 5616 
5542
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HINNAD RAKVERE TURUL 1. OKTOOBRIL 2020 
RAKVERE TURG LAADA 39  AVATUD T  L 8.OO  16.OO

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

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,60 0,80

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

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Tomat kg 2,50 3,50

Väike kurk kg 3,00 3,50

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 0,50 1,00

Astelpaju kg 10,00

Ebaküdoonia kg 5,00

Maasikad (Läti) kg 7,00

Vaarikad (Läti) kg 12,00

Kultuurmustikad (Poola) kg 12,00

Õunad (Läti) kg 2,50

Ploomid (Ungari) kg 2,50 3,00

Pohlad liiter 3,00

Jõhvikad liiter 4,00

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

Kuuseriisikad kg 20,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

MÜÜGIL KAUNID SÜGISLILLED ( KANARBIKUD, KRÜSANTEEMID) 
JA LILLEKIMBUD!

*

REEDEL, 2.OKTOOBRIL TURUL PEIPSI KALA JA KALATOODETE MÜÜK!

*

  INFO TEL.3223877; TURG@OGELEKTRA.EE

www.kuulutaja.ee

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

• 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 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

• Ostan seisev tehnika varu-
osadeks ja utiiliks: traktorid, 
kombainid, veoautod, haagi-
sed jne. Tel 5360 6046

• 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

LOOMAD

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

•  Müüa väike koer. Tel 5836 
1490

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. 
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 vanu kellasid. Ei 
pea olema töökorras! Võib 
pakkuda ka hambakulda 
või üksikuid kuld ja hõbe 
ehteid- ka sulatuseks. Kõik 
muu vana ka huvitab! Tel 
5872 5458

• 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

•  Ostan merevaigust kae-
lakee ja muid vanemaid 
naiste-meeste ehteid. Või-
vad vajada ka parandamist. 
Huvitavad ka lauanõud, 
vaasid, karpidega lusikad, 
raamatud, seinamaalid, 
ehete karbid ja muud ilusad 
vanad asjad. Tel 5351 8660 
Liina

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

TEATED

• 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

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

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres, Laada 14. Müügil 
meestele fl anellpluusid

• Inglise keele vestluskursus 
20 tundi, teisipäeviti kell 18.00-
19.30. B ja C tasemele. Algus 
06.10, hind 60 €. Reg. 5566 1419

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

TUTVUS

• 49-aastane mees sooviks 
tutvuda Tapa või selle lähi-
ümbrusest naisterahvaga. Tel 
5896 3550

• Suure kaasavaraga naine 
soovib tutvuda heasüdamliku 
mehega. Vanus võiks olla alla 
75. a. Tel 5896 7754

MUU

• 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
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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

TÄNA MAAILMAS MÕNE REAGA

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

60 aastat tagasi, 2. oktoob-
ril 1960. aastal avati Brasii-
lias pidulikult Morumbi staa-
dion, mis oli tollal riigi suu-
rim. Nüüdseks on see lange-
nud Maracanã (asub Rio de 
Janeiro linnas) ja Mané Gar-
rincha staadioni (Brasiilia 
pealinnas Brasílias) järel 
publiku mahutavuselt kol-
mandale kohale, kuid on en-
diselt suurim erastaadion 
Brasiilias.

Allan Espenberg

Kui maailmas viivad kõik 
teed Pariisi, siis Brasiilias 
kahtlemata Rio de Janeiros-
se. Kuid Brasiilias on ka teisi 
huvitavaid linnu, nagu näi-
teks São Paulo, mis on lõuna-
poolkera rahvarohkeim linn, 
Brasiilia majanduspealinn ja 
samanimelise osariigi suh-
teliselt turvaline keskus. São 
Paulot võib mingil määral 
pidada ka Brasiilia üheks 
spordipealinnaks, sest linnas 
asub suuruselt kolmas staa-
dion Brasiilias.

Ehitati kaheksa aastat
Morumbi staadion ehk 
ametliku nimetusega Estádio 
Cícero Pompeu de Toledo 
kuulub täielikult kohaliku-
le jalgpalliklubile São Pau-
lo Futebol Clube, mis asu-
tati 90 aastat tagasi, 1930. 
aastal. Staadion sai nime 
Cícero Pompeu de Toledo 
(1910–1959) järgi, kes juh-
tis jalgpalliklubi staadioni 
ehitamise ajal ja suri vahe-
tult enne selle avamist. Just 
Pompeu de Toledo oli see 
mees, kes suutis omal ajal 
São Paulo linnapeaga kokku 
leppida staadioni ehitamise 
asjus ja lunis linnalt välja va-
jaliku maakrundi Morumbi 
piirkonnas.

Staadioni ehitamine kes-
tis kokku tervelt kaheksa 
aastat, sest ehitustöödega 
alustati arhitekt João Batista 
Vilanova Artigase juhtimisel 

juba 15. augustil 1952. aas-
tal. Kõik klubirahad pandi 
ehituse alla, mistõttu jalgpal-
lurite vajadused jäid esialgu 
tagaplaanile, ja ka mõned 
kinnisvaraobjektid müüdi 
raha saamiseks maha.

Aga ametlikult avati staa-
dion 2. oktoobril 1960. 
aastal. Sel päeval peeti 
Morumbil esimene ametlik 
jalgpallimatš, milles võt-
sid teineteiselt mõõtu São 
Paulo FC ja Lissaboni Spor-
ting. Publiku, keda oli staa-
dionile kogunenud 56 448 
inimest, suureks rõõmuks 
võitsid kohalikud mehed  
portugallasi tulemusega 1:0 
ja esimese värava staadio-
ni ajaloos lõi 12. mängu-
minutil São Paulo mängija 
Peixinho – legendaarne mees 
sai käesoleva aasta septemb-
ris 80-aastaseks. Aga 50 aas-
tat hiljem meenutas Peixin-
ho löödud väravat sõnadega: 
„Sirutasin end pallini jõud-
miseks, tehes tõelise sukel-
dumise.“ Sellest ajast alates 
hakati sellist väravalöömist 
nimetama „peixinhoks“.

Viimase paarikümne aas-
ta jooksul on staadionit 
rekonstrueeritud üheksal 
korral, kusjuures ehitise aja-
looline ilme on säilitatud. 
Pärast arvukaid rekonstruee-
rimisi nimetatakse Morum-
bi staadionit nüüdsel ajal 
kontseptuaalseks saaliks ja 
kompleksiks, mis on ko-
handatud nii sportlaste kui 
publiku kõige mugavamaks 
teenindamiseks. Staadionil 
asub hotell, restoran, snä-
kibaar, füsioteraapiakliinik, 
spordisaal ja mitu muud 
meelelahutusasutust.

Kuulsate artistide 
esinemispaik
Kuuekümne aasta jooksul 
on staadionil peetud hulga-
liselt nii kohalikke, riiklikke 
kui rahvusvahelisi jalgpalli-
matše. Ka Brasiilia rahvus-
koondis on Morumbi staa-
dionil tagunud palli üle 30 

korra. Kuigi paljudel São 
Paulo osariigi meeskondadel 
on olemas oma staadionid, 
eelistavad nad sageli mängi-
da just Morumbi staadionil. 
Selleks saab staadionit renti-
da, kusjuures renditasu pole 
sugugi väike.

Lisaks jalgpallurite askel-
damistele on Morumbi staa-
dion ka suurepärane koht 
mitmesuguste kontsertide 
korraldamiseks. Aja jooksul 
on seal esinenud nii Brasii-
lia enda kuulsamad lauljad ja 
ansamblid kui välismaa tun-
tumad artistid.

Nii on Morumbi staadio-
nil omal ajal publikut lõ-
bustanud sellised maailma-
kuulsad bändid nagu Queen, 
Kiss, Red Hot Chili Peppers, 
Nirvana, U2, Aerosmith, 
Backstreet Boys, AC/DC, 
Metallica, Linkin Park, Iron 
Maiden, The Rolling Stones, 
Black Sabbath, aga tuntuma-
test artistidest on Morumbil 
esinemas käinud Bob Dylan, 
Michael Jackson, Madonna, 
Whitney Houston, Beyoncé, 
Bon Jovi, Shakira, Eric Clap-
ton, Bruno Mars, Lady Gaga 
ja paljud teised.

Nimekate jalgpallurite 
meeskond
São Paulo FC on Brasiilia 
üks tuntumaid ja tituleeri-
tumaid jalgpalliklubisid, mis 
on võitnud rahvusvahelisel 
areenil 12 tiitlit. Brasiilia 
meistrivõistlustel on tuldud 
esikohale kuuel korral ja São 
Paulo osariigi meistriks 21 
korral. Meeskond on ka üks 
rikkamaid Brasiilias ja tal on 
vähemalt 17 miljonit toeta-
jat, millega ollakse Brasiilias 
kolmandal kohal.

Morumbi staadioni sise-
ruumides asub muuseum, 
kus on võimalik tutvuda São 
Paulo jalgpalliklubi kuulsus-
rikka ajalooga ja jalgpalluri-
tega, kes on andnud sellele 
meeskonnale tema näo. Kaks 
aastat tagasi avati staadionil 
staaride allee, mis koosneb 

99 jalgpallurist, kes on klubi 
ajaloos etendanud olulisimat 
rolli. Nende hulgas on ka 
Brasiilia rahvuskoondisesse 
kuulunud vutistaare, nagu 
näiteks Kaká, Cafu, Piolim, 
Waldir Peres, Edivaldo, Leô-
nidas da Silva ja teised.

Aga São Paulo klubi üheks 
erakordsemaks mängijaks on 
olnud nii klubi kui Brasii-
lia jalgpallikoondise endine 
väravavaht Rogério Ceni, 
kellest sai maailmas esimene 
väravavaht, kes on löönud 
oma karjääri jooksul üle saja 
värava. Ta osales São Paulo 
meeskonnas 25 aasta jook-
sul kokku 1257 mängus ja 
lõi neis 131 väravat, mis on 
väravavahi kohta unikaalne 
saavutus. Suurema osa vä-
ravatest lõi ta trahvilööki-
dest ja penaltitest. Viis aastat 
tagasi lõpetas mees profi-
karjääri ja on praegu 
Fortaleza jalgpalliklubi 
peatreener.

Kui staadion 1960. aastal 
avati, siis mahutas see 70 000 
pealtvaatajat. Veel kümme 
aastat nokitseti tasapisi staa-
dioni kallal ja kui ehitustööd 
1970. aastal lõplikult ühele 
poole said, siis oli staadionil 
juba 140 000 publikukohta. 
Staadioni teistkordne ava-
mine toimus 25. jaanuaril 
1970. aastal, kui São Paulo 
jalgpallurid kohtusid Portu-
gali meeskonnaga Oporto. 
Viigiga 1:1 lõppenud matši 
oli pealt vaatamas umbes 
100 000 inimest.

Nondel aastatel püstitati 
ka staadioni publikurekord, 
kui Morumbil peeti matš 
Corinthiansi ja Ponte Preta 
meeskondade vahel – tollal, 
1977. aastal mahtus staadio-
nile seda mängu vaatama 
146 072 pealtvaatajat. Hil-
jem on turvalisuse eesmärgil 
staadioni mahutavust pi-
devalt vähendatud ja seisu-
kohad likvideeritud ning 
praegu pääseb tribüünide 
istekohtadele umbes 72 000 
inimest.

1960: avatuks mängiti 
Morumbi staadion

Taas algab koolide pudruprogramm
Oktoober on pudrukuu ja juba viiendat korda Eestis tähista-
takse pudrukuud toreda ettevõtmisega, kus saavad osaleda 
kõik põhikoolide lapsed. Pudruprogrammi käigus omandavad 
lapsed uusi teadmisi teraviljadest, nuputavad oma teravilja-
toitude retsepte, kokkavad koos, joonistavad ja kirjutavad luu-
letusi ning teevad pilte ja videoid sõnumiga: „Miks ma tahan 
putru süüa!“. Programm kutsub üles sel aastal pöörama roh-
kem tähelepanu täisterale ja kestab kuni oktoobri lõpuni.

Ühtlasi valitakse pudruprogrammi käigus Aasta puder 2020. 
See tiitel läheb pudrule, mida programmi raames lapsed kõige 
enam valmistavad.

Pudruprogrammi eesmärk on tutvustada Eesti koolilastele 
teraviljatoite ja tervislikke toitumisvalikuid ning propageeri-
da hommikupudru söömist. „Soe kausitäis putru hommikul 
kindlustab pikaks ajaks täis kõhu, aitab tugevdada laste tähele-
panuvõimet, hoida kontrolli all kehakaalu ning maitseb ju 
imehästi. Aastate jooksul oleme näinud, et lapsed on ülimalt 
loomingulised ja neile meeldib ise retsepte välja mõelda ning 
koos klassikaaslastega neid valmistada,“ kinnitab pudru-
programmi eestvedaja, Veski Mati kvaliteedispetsialist Kadri 
Rannamäe.

Kõik programmis osalejad saavad teravilju tutvustavad 
õppematerjalid ning uusi teadmisi tunnustavad diplomid. 
Kokkamise kõrval kutsub programm lapsi taaskasutama tühje 
pudrupakendeid.

Kuulutaja
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €
40 €

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

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-14 L,P suletud

Sügissaapad

Tere Tulemast!

19 €

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

Rakvere,

Turu plats 5

OSTA 2 PAARI
TÄISHINNAGA JALATSEID

JA SAAD KINGIKS
RIEKERI VIHMAVARJU

* kuni varje jätkub

*

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

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

LÜHINUMBER

Püsiklientidele

hinnasoodustus

TEL
322 4238
506 3100

1242

TAKSOBUSS 8

KOHTA JA

KAUBATAKSO

10%

TS Service OÜ
TEOSTAME VEOAUTODELE

HOOLDUST, REMONTI JA REHVITÖID.
Lisaks parandame ära katkise tendi

ja vahetame purunenud klaasi.

Töö on kiire ja korralik ning hind sõbralik!

Broneeri aeg kohe, kirjutades meile
aadressil ts.service.ou@gmail.com

Külasta meid aadressil Sõmeru vald, Näpi tee 1,
44305 Näpi alevik.Tel +372 5624 6998.

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE
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