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Riik nägi tasuta ühis- 
transpordi ette kõigis 
Eesti maakondades. 
Kahjuks kuulub Lää-
ne-Virumaa endiselt 
nende nelja maakonna 
hulka, kus elanikud 
omavalitsusjuhtide vas-
tuseisu tõttu on tasuta 
bussisõidust ilma jäetud.

Siret Kotka-Repinski,
Keskerakonna Lääne-Virumaa
piirkonna juht

Tänavu juulist läks tasuta 
maakonnasisesele bussisõidu-
le üle üksteist maakonda. Pa-
raku pidid läänevirulased 
pealt vaatama, kuidas paljude 
ümberkaudsete maakondade 
elanike elu kergemaks läks, 
sest naabritel ei kulunud 
enam raha tööle või arsti 
juurde sõiduks.

Oma rahulolu on priipääs-
mega sõitjad väljendanud 
mitmetes uudistes, mis sel 

teemal kajastatud. Nii mõnigi 
silmnähtavalt rõõmus bussi-
sõitja on öelnud, et teinekord 
ei tuleks ta kodust väljagi, kui 
sellist võimalust ei oleks. 
Nüüd aga sõida, palju tahad.

Selle taustal pole kuidagi 
võimalik nõustuda Reformi-
erakonna esimehe Kaja Kalla-
sega, kes kaotaks tasuta ühis- 
transpordi ära. Tasuta bussi-
ühendus on eriti maapiirkon-
dade elanikele väga vajalik. 
Leian, et seda tuleb edasi 
arendada ja viia sisse kõigis 
maakondades.

Lääne-Virumaalt valitud 
Riigikogu saadikuna ei saa 
ma sugugi leppida, et meie 
maakond tasuta bussisõidust 
kõrvale jääb. Vastupidi, ini-
mestele vajalik asi peaks ole-
ma kõigile võrdselt kättesaa-
dav. Seepärast peaksid oma-
valitsused varasema otsuse 
kiiremas korras üle vaatama, 
eriti kui see elanike elu pare-
maks teeb ja nad selleks tuge-
valt soovi avaldavad.

Juuni keskpaigast alates 
oleme Lääne-Virumaa kesk-
erakondlastega kogunud ta-
suta bussisõidule toetusallkir-
ju. Selle aktsiooni käigus on 
oma jah-sõna öelnud väga 
palju inimesi, keda tänaseks 
on üle paarituhande. Peagi 

anname allkirjad üle Lää-
ne-Viru Omavalitsuste Liidu-
le suures lootuses, et ka meie 
maakonna elanikud saaksid 
lähiajal osa tasuta ühistrans-
pordiga kaasnevatest hüve-
dest.

Andmed näitavad, et tasuta 
bussisõitjate arv on üle Eesti 
tõusnud tervelt kolmandiku. 
Juulikuus oli näiteks Järva-
maal üle üheksa tuhande bus-
sisõitja rohkem kui möödu-
nud aastal samal ajal. Kuuga 
lisandus sellele veel ligi viis 
tuhat inimest. Ida-Virumaal 
on sõitjate arv eelmise aasta 
suvega võrreldes lausa kahe-
kordistunud. Augustis sõideti 
seal bussiga tervelt 251 208 
korral.

Ka Lääne-Virumaal on 
sõitjate hulk suurenenud – 
eelmise aasta juulis oli reisi-
jaid üle 61 tuhande, sellel aas-
tal samal ajal 70 606 reisijat 
ning augustis jätkus kasv 
2840 reisija võrra. Kuid võr-
reldes täielikult tasuta bussi-
sõidule üle läinud maakonda-
dega, on kasv marginaalne.

Leian, et tasuta maakondlik 
bussiliiklus annaks Lääne-Vi-
rumaa elule tuntavalt hoogu 
juurde, sest inimeste liiku-
misvõimalused paranevad – 
nad saavad hõlpsamalt poes 

käia või sõita kultuurielamust 
nautima.

Töötajad võidavad tasuta 
töölesõidu arvelt lisaraha, 
millega nad saavad katta teisi 
vajalikke kulusid. Arvutused 
on näidanud, et sõltuvalt va-
hemaast võib kokkuhoid ula-
tuda mõnesaja kuni 800 euro-
ni aastas. Kui nii, siis võime 
ka tööturule hakata tagasi oo-
tama neid, kes on varem öel-
nud, et töölkäimine ei tasu 
neile ära.

Muidugi ei ole bussigraafi-
kud alati ideaalsed ja tänu va-
rasemalt paika pandud lepin-
gutele jäävad bussid reisijate 
hulga kasvu arvestades väike-
seks. Kuid riik on lubanud 
graafikute parandamist ja lii-
nide tihendamist omalt poolt 
rahaliselt toetada. Ühtlasi 
saavad tööandjad enam tuge 
töötajate töölesõidu korralda-
misel.

Tasuta ühistransport ei tä-
henda niisiis ainult tasuta sõi-
tu, vaid selle mõju on palju 
laiem. Kui praegu võivad 
Lääne-Viru elanikud sellest 
kõigest vaid unistada, siis 
usun, et hea tahtmise korral 
saame koos olukorda muuta.

Veesoone mõju 
inimese organismil
Me kõik oleme kuulnud veesoonest. Paljude arvates on see 
lihtsalt olemas ja sellega tuleb leppida.
Tegelikult on veesoon suur ohuallikas kõigile, kes selle peal 
magavad. Inimene liigub päeval ringi, istub ja astub suvali-
ses kohas – ta ei ole pidevalt ühes paigas. Öösel magades on 
teine lugu. Tavaliselt oleme me voodis, magame 6–8 tundi.
Seepärast oleme ühes kohas paigal. Kui veesoon asub voodi 
all, on inimesel seoses sellega ka palju terviseprobleeme, mi-
da pole võimalik ravida.
Esimene ja kõige levinum nendest on peavalud. Need või-
vad esineda iga päev või kaks-kolm  korda nädalas. Peale 
peavalude on krambid jalgades ja sagedane käte suremine.
Kui inimene magab veesoone peal, on ka uni vilets. Mõni 
võib tunda, nagu oleks uinunud, kuid samas on jälle ärkvel. 
Organism ei saa puhata ning töötav inimene tunneb end 
tihti „zombina“. See on igapäevane tunne.
Mina magasin samuti veesoone peal ning peavalud olid mi-
nu igapäevased kaaslased. Uni oli väga vilets, ja ega muidu 
oskakski seda kõike kirja panna. Minu voodi asub veesoone 
keskel ja terve maja on veesooni täis. Kahjuks pole võimalik 
voodit kusagile mujale paigutada.
Hakkasin pendli abil otsima, mis aitaks veesoone vastu 
100-protsendiliselt, et seda endast eraldada. Leidsin alumii-
niumpleki ja see on minu voodi alla olnud juba 24-25 aastat. 
Sellest päevast, kui magasin esimese öö alumiiniumplekiga 
kaetud voodialusega asemel, pole mul enam kordagi pea va-
lutanud.
Lisaks sellele magan ma väga hästi ja puhkan ka suurepära-
selt välja. Isegi pärast öist tualetis käimist jään kohe jälle ma-
gama. Mind on alumiiniumplekk väga palju aidanud.
Lisan veel, et kui inimesel on halva- või healoomuline kas-
vaja, aitab veesoon sellel hästi edasi areneda. Veesoon on 
neile nagu pärm saiale.
Kui sina tahad teada, kas magad veesoone peal, võid helista-
da mulle telefonil 32 27 231 või 5827 0949. Kõige parem on 
helistada esmaspäeval ja teisipäeval kell 10–12 päeval. Minu 
number ei ole tasuline.

Sirje Nukka

Tasuta bussisõit peab 
jõudma Lääne-Virumaale
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Päästeamet taotleb täna-
vu suviste täiendavate 
kulude hüvitamiseks 
riigilt pool miljonit, tu-
levikku vaadates vaja-
takse keerulistes olu-
kordades valmisoleku ja 
toimepidevuse tagami-
seks aga suuremaid sum-
masid.

Liisi Kanna

Tänavu suvel kestis suur tu-
leoht üle Eesti 40 päeva, Jõge-
vamaal lausa 75 päeva. Pääs-
teameti peadirektor Kuno 
Tammearu nentis, et tema 
25-aastase töökogemuse juu-
res ei ole sellist asja varem ol-
nud.

„See suvi oli meie jaoks vä-
ga intensiivne. Kuumalaine 
Euroopas oli väga suur,“ tõ-
des Tammearu.

Perioodil mai algusest au-
gusti lõpuni oli 30 protsenti 
rohkem tulekahjusid kui eel-
misel kolmel aastal keskmi-
selt, arvuliselt 600 tulekahju 
enam.

Kuno Tammearu selgitas, 
et üks asi on põlengute arv, 
teine asi aga nende keerukus. 
Sel suvel toimus palju pikalt 
kestvaid ja keerulisi pääste-
sündmuseid.

„Kaks korda rohkem oli 3. 
ja 4. astme päästesündmusi – 
see tähendab seda, et sünd-
muskohal on 4–6 pääste-
meeskonda, lisaks eritehnika. 
Vaadates ajalist kestust, siis 
üle 24 tunni kestnud sünd-
musi oli sel suvel 27,“ märkis 
ameti peadirektor. See arv on 
eelmise kolme aasta suvede 
keskmisega võrreldes viis 
korda suurem.

„See on see, mis kogu süs-
teemi tegelikult kurnab. Nii 
isikkoosseisu, tehnika, logis-
tika korraldamise kui ka juh-
timise vaates,“ sõnas Tamme-
aru.

Näiteks suve suurima tule-
kahju kustutamisel Vikipalus 
oli kaasatud 37 päästeko-
mandot, tehnika ühikuid 88. 
11 päeva jooksul käis sealt lä-
bi 1300 inimest, väga suur 
osa nendest vabatahtlikud.

Seitse päeva ja kauem kest-
sid viis päästesündmust, suu-
remateks nende hulgas olid 
veel põlengud keskpolügonil, 
Narva-Jõesuus, Laeva soos, 
Alliku ja Konju rabades.

Elupäästevõimekus 
kriitilisel piiril
Seitsmel korral oli elupääste-
võimekus katkemas. „Ütleme 
niimoodi – elupäästevõime-
kus ei olnud mõistlikul ajal 
kätte saadav,“ täpsustas Tam-
mearu.

„Tallinna linnas ei olnud 
vahepeal mitu tundi mitte 
ühtegi päästekomandot. Kui 
oleks vaja olnud, siis pääste-
meeskond oleks kindlasti rea-
geerinud Tallinna linna, aga 
ta oleks tulnud väga kaugelt,“ 

Suvi pani päästevõimekuse proovile

Vikipalu metsapõleng.
Foto: Päästeamet

jätkas peadirektor. „Ida-Virus 
oli kindlasti üks juhtum, kus 
lähim päästemeeskond oli 70 
kilomeetri kaugusel – põhi-
mõtteliselt Tartu ja Viljandi 
vahe.“

Tammearu nentis, et loo-
mulikult tegeleti olukorra 
leevendamisega, aga kui ühe-
aegselt toimus mitu sünd-
must, siis tekkis ikkagi selline 
olukord seitsmel korral. „Ja 
see kindlasti on meie jaoks 
n-ö punane rakett, mis paneb 
teistmoodi mõtlema, et me 
peame midagi ette võtma,“ 
toonitas Päästeameti juht.

Päästeametil olid väljakut-
sed ootejärjekorras – tähtsa-
male reageeriti varem. Tam-
mearu sõnul ei ole see pääste 
teenuse puhul sugugi tavaline 
praktika.

„Ja seejuures ma rõhutan – 
päästeressurssi ei ole Eestis 
peaaegu mitte kunagi nii pal-
ju olnudki. Täna on lisaks 
1600-1700 kutselisele pääst-
jale ka 2000 vabatahtlikku. 
See näitab, kui pingeline see 
olukord tegelikult oli.“

Metsa- ja 
maastikutulekahjud
Suve jooksul hävis tules üle 
430 hektari metsa ja maastik-
ku – see on kaks korda roh-
kem kui eelmisel kolmel su-
vel kokku.

„See number on kindlasti 
suur. Aga siia kõrvale võib 
tuua, et Rootsis põles 25 000 
hektarit ja Kreeka sündmusel 
sai surma 91 inimest,“ tõi 
peadirektor veelgi kurvemat 
statistikat. „Meil ühelt poolt 
oli natuke võibolla õnne, kuid 
teiselt poolt oli kindlasti abiks 
see, et me kasutasime väga 
selgelt ja jõuliselt ennetuslik-
ke meetmeid.“

Kuno Tammearu märkis 
seejuures, et ta on esitanud 

vabariigi valitsusele taotluse 
reservfondist üle 500 000 eu-
ro ulatuses seoses metsa- ja 
maastikutulekahjudega kulu-
de hüvitamiseks. „Loomuli-
kult on meil endal eelarves 
mingi raha olemas, aga on ka 
sellised kulud, mida meil ei 
ole planeeritud,“ selgitas ta.

Ligi 270 hektarit põlenust 
oli riigimets. Riigimetsa Ma-
jandamise Keskuse juhatuse 
esimees Aigar Kallas kiitis se-
da numbrit hinnates Pääs-
teametit.

„Rootsi on riigina terviku-
na ja metsa poolest umbes 
kümme korda suurem riik 
kui Eesti. Ja kui võtta need 
numbrites, palju põles meil ja 
palju Rootsis, siis meil põles 
kümme korda vähem. Kui 
kümme korda kümme korru-
tada, siis ma väidan, et Eesti 
päästjad tegutsesid tänavu su-
vel 100 korda efektiivsemalt 
kui Rootsi kolleegid!“ rõhutas 
ta.

Lisaks märkis Kallas, et eri-
nevalt Põhjamaadest ei keela-
tud Eestis metsatööde tege-
mist ära. „Meie saime seda 
metsatööde jaoks erakordselt 
head suve kasutada. Niivõrd 
kuiv suvi tähendas, et saime 
ligi metsale, millele me tava-
pärasel aastal, tegelikult aas-
takümneid, pole ligi saanud,“ 
tunnustas ta ka Päästeameti 
tööd ohu mõistlikul hindami-
sel.

Nii Tammearu kui Kallas 
tõdesid, et ärahoitud kahjude 
täpset suurust hinnata ei osa-
ta, küll aga tõdes RMK esin-
daja, et näiteks konkreetselt 
Vikipalu põlenud 178 hekta-
rilt saadi siiski 17 000 tihu 
puitu, mis on tänaseks ka ära 
müüdud.

„Kui oleksime selle tavaolu-
korras maha müünud, siis 
selle hind oleks olnud suurus-

järgus 1,2–1,3 miljonit eurot. 
Aga paberipuud sealt ei tul-
nud ja palkidel, mis sealt kätte 
saime, ei olnud servalaud 
enam päris see. Aga teenisi-
me ikkagi sellelt alalt 900 000 
eurot. Kui võrrelda seda 
Päästeametil puuduoleva 
poole miljoni euroga, siis 
meie käes on tänu päästjate 
tööle juba pea kaks korda 
rohkem,“ tunnustas Kallas.

Millised on järeldused?
Kuno Tammearu rääkis, et 
suvel kutsuti kokku üleriigili-
ne staap, mille ülesanne oli 
monitoorida kogu olukorda 
ja teha pikem ohuprognoos ja 
tegevuskava –  mis siis saab, 
kui olukord läheb veel hulle-
maks?

„Tegime plaane, et kuidas 
kasutada Eesti ressurssi pare-
mini ja kuidas kaasata Euroo-
pa Liidu Elanikkonnakaitse 
Mehhanismist täiendavat res-
surssi. Põhiline asi, millest 
puudust tundsime, oli lennu-
võimekus,“ märkis peadirek-
tor.

„Meil on Eestis ainult üks 
helikopter, mis metsa kustu-
tab ja üks An-2 metsakustu-
tuslennuk, mis on kaitseväe 
ümberehitatud. Tegime läbi 
Euroopa Komisjoni selgeks, 
et meil on võimalik kaasata 
sellises pingelises olukorras 
nagu Euroopas oli, kahte 
Itaalia metsakustutuslennu-
kit, mis olid eelpositsioneeri-
tud Rootsi,“ jätkas ta.

„Komisjoni poolt uuriti ka 
muid võimalusi. Ja tegelikult, 
ega väga palju vaba ressurssi 
Euroopas sellel hetkel pol-
nudki,“ tõdes Tammearu.

Kokkuvõtteks nentis Pääs-
teameti juht, et tükk aega ei 
ole nii keerulist olukorda ol-
nud ning oluline on sellest 
õppida. „Teeme veel ka edas-

pidi järeldusi, mida paremini 
teha. Aga esimene asi on 
kindlasti valmisoleku ja toi-
mepidevuse tagamine.“

„Täna me räägime metsatu-
lekahjudest, mitte hädaolu-
korrast. Sel ajal ei olnud tege-
mist hädaolukorraga. Kuidas 
saada hakkama hädaolukor-
raga, mitme hädaolukorraga? 
Ja kuidas Päästeamet saab 
hakkama julgeoleku kriiside 
korral, mille lahendamisse 
me kaasatud oleme?“ püstitas 
Tammearu küsimusi.

„Siit peab Päästeamet õppi-
ma. Ja ütlen otse, küsima ka 
eelarvelisi vahendeid, millega 
oma valmisolekut ja toimepi-
devust nendeks keerulisteks 
situatsioonideks parandada,“ 
rõhutas Päästeameti juht, li-
sades, et aastane vajadus selle 
tegevussuuna tarbeks on um-
bes 14 miljonit lisaeurot.

Päästeameti päästetööde 
osakonna juhataja Martin 
Lambing sõnas, et tegelikult 

on viimase kümne aasta jook-
sul tehtud väga häid investee-
ringuid. „Läbi selle on pääste-
keskusesse tekitatud võime-
kus tulla samaaegsete sünd-
mustega toime. On soetatud 
uusi multifunktsionaalseid 
sõidukeid, staabikeskkonda-
dega on tegeletud. Ja seda tu-
leb jätkata,“ rõhutas Lambing.

„Kui me muidu oleme 15 
minutiga valmis pakkuma 
elupäästevõimekust üle Eesti 
peaaegu kogu elanikkonnale, 
siis antud juhul tuli väga palju 
otsida lahendusi, kuidas leida 
alternatiive,“ tõdes Lambing.

Päästetööde osakonna ju-
hataja märkis, et panustada 
tuleks staabitöökeskkonda, 
aga ka näiteks droonidesse, et 
Päästeametil oleks termopil-
divõimekus. „Need on need 
asjad, mis aitavad päästesünd-
mustel teha väga kiireid otsu-
seid,“ märkis ta.
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MÕNE REAGA

Tadžikistani kauaaegne pre-
sident Emomali Rahmon saab 
täna 66aastaseks. Tervelt 26 
aastat on ta olnud oma riigi 
eesotsas ja selle aja jooksul ka 
väga palju korda saatnud, 
kuid riigielu iseloomustab 
kõige paremini absurdseks 
kujundatud isikukultus.

Tegelikult oli presidendi 
nimi pikka aega Emomali 
Rahmonov, kuid 2007. aastal 
otsustas ta perenime muuta 
pärsialikumaks, et sel moel 
rõhutada oma Pärsia päritolu. 
Teadupärast kuulub tadžiki 
keel pärsia ehk iraani keelte 
hulka ning Tadžikistani pre-
sident on pidevalt otsinud ti-
hedamaid sidemeid Iraani ja 
Afganistaniga, kus elab mär-
kimisväärsel arvul tadžikke.

Nii otsustaski president 
Rahmonov pöörduda ajaloo-
liste ja kultuuriliste juurte 
juurde ning kustutada oma 
perekonnanimest venepärase 
lõpu. Nõnda ongi juba üle 
kümne aasta riigipea nimeks 
Emomali Rahmon. Ka keelas 
president tema poole pöör-
dumisel kasutada isanime 
„Šarifovitš”, mis on samuti 
venepärane komme.

Kiidulaulud kestavad 
hommikust õhtuni
Rahmon on kogu oma valit-
semisaja ennast ja oma tegu-
sid kiitnud ning iseend kogu 
riigi elanikkonnale suureks 
eeskujuks seadnud. Ka Tadži-
kistani ajakirjandus ja amet-
nikud kiidavad presidenti 
lausa arutult, omistades talle 
selliseid jooni, mis on omased 
pigem jumalatele kui lihtsu-
relikele.

Taoline tegevus pole möö-
dunud tagajärgedeta: tadžikid 
austavad ja armastavad oma 

presidenti. Talle soovitakse 
igavest elu, talle vannutakse 
ustavust ja truudust, avalda-
takse soovi anda oma elu riigi 
ja presidendi eest. Ega ilmaas-
jata ei nimetanud parlament 
teda presidendi kõrval amet-
likult veel ka Rahvuse Liid-
riks (Peşvo‘i millat).

Kas kõik tadžikid ka tegeli-
kult oma presidenti jumalda-
vad, seda võib küsitavaks pi-
dada, kuid neil ei jää muud 
üle. Asi on selles, et kui keegi 
julgeb kahelda Rahmoni te-
gude õigsuses või jumalikes 
võimetes, siis võidakse ta 
kohtu alla anda või rahva-
vaenlaseks kuulutada. Nii 
ülistavadki kõik üksmeelselt 
president Rahmoni.

Kui Rahmon peaks aga rii-
gitüüri juurest lahkuma, näi-
teks surema, siis võib üsna 
kindel olla, et Rahmon unus-
tatakse üpris kiiresti ja ülista-
ma hakatakse seda, kellest 
saab tema järglane. Kõlab ju 
tadžiki üks vanasõnadestki 
nii: „Kui lollil kästi turban 
tuua, siis tõi ta selle koos pea-
ga”.

Aga praegu kestab ülistus-
laulude esitamine Rahmonile 
hommikust õhtuni. Tadžikis-
tani presidenti on võrreldud 
maailma suurkujudega, nagu 
näiteks George Washingtoni, 
Mahatma Gandhi, Jawaharlal 
Nehru. Seadustega on talle 
omistatud hulgaliselt privi-
leege. Nii anti talle eluaegne 
õigus mõjutada riigi poliiti- 
kat – isegi siis, kui ta ei peaks 
enam president olema. Samu-
ti vabastati ta vastutusest 
ametiaja jooksul sooritatud 
tegude eest, mis tähendab se-
da, et Rahmon võib panna 
toime isegi mõne kuriteo, 
kuid karistus teda selle eest ei 

ähvarda.
Kohalikud sportlased kuu-

lutasid Rahmoni enda ülem-
treeneriks, talle on soovitatud 
anda Nobeli rahupreemia, 
ülikoolides kuulatakse loen-
guid Rahmoni elust ja tege-
vusest, üliõpilastel kästakse 
kirjutada presidendist kirjan-
deid, Rahmoni nimega on ni-
metatud külasid, puuviljaae-
du ja hooneid. Loomulikult 
on kõikjal riigis – nii linnades 
kui külades üles riputatud 
hulgaliselt Rahmoni portree-
sid.

Presidendile tehakse 
potjomkinlust
Autoritaarne president Emo-
mali Rahmon püüab tegelda 
kõigi probleemidega, mis vä-
himalgi määral puudutavad 
riiki, kodanikke või teda en-
nast. Presidendi otseste juht-
nööride kohaselt võtavad 
parlament ja muud ametiasu-
tused pidevalt vastu igapäe-
vaelu puudutavaid seadusi ja 
määrusi. Kuna presidendi-
parteil on parlamendis ena-
mus, siis ei valmista presiden-
di mõtete, ideede ja korral-
duste vormistamine seadus-
teks mingisugust vaeva.

Tadžikistanis kehtib range 
protokoll presidendi tervita-
mise osas, mida kõrvalekal-
dumatult ja vastuvaidlematult 
täidetakse. See koosneb tervi-
tustest, mille esitavad lapsed, 
vanurid, naised, teenistujad, 
töölised, kolhoosnikud, luu-
letajad ja kirjanikud. Sageli 
juhtub, et vastuvõttev selts-
kond peab presidendi saabu-
mist kolm-neli tundi ootama, 
kuid seda tehakse rahulikult, 
vaatamata vihmasele ilmale 
või kehvale enesetundele.

Püüdes presidendile igati 

meele järgi olla, korraldavad 
kohalikud juhid suurejooneli-
si tseremooniaid uute ettevõ-
tete käikulaskmise puhul. Pi-
dupäeval demonstreeritakse 
presidendile töötavaid kon-
veiereid, usinalt askeldavaid 
töölisi, kuid pärast Rahmoni 
lahkumist pannakse tavaliselt 
konveier seisma ja uus tsehh 
suletakse.

Näiteks mõne aasta eest 
veeti president Rahmon uu-
distama õmblusvabriku uut 
tootmisliini, mis oli ette näh-
tud 200 töötajale. Televisioo-
nis kanti külaskäik üle – oli 
näha, kuidas kümned naised 
töötavad püüdlikult õmblus-
masinate taga. Kui aga presi-
dent oli ära sõitnud, demon-
teeriti õmblusmasinad ja 
müüdi kohalikul turul maha.

Hudžandi linnas juhtus sa-
muti üks totter lugu. Sealses 
kohalikus restoranis oli presi-
dendil ette nähtud kohtumine 
piirkonna orbudega. Nii saa-
buski Rahmon kokkusaami-
sele mööda siledat ja äsja re-
monditud tänavat ning oli 
ülimalt rahul. Aga hiljem sel-
gus, et tänav oli korda tehtud 
ainult restoranini, sealt edasi 
ei jätkunud enam aega ega 
tahtmist.

Samas on Tadžikistan 
Kesk-Aasia regiooni vaeseim 
riik. Mõne kuu eest avaldatud 
Maailmapanga andmetel näl-
gib riigis iga viies laps, mille 
tulemusel on enam kui 20 
protsenti alla viieaastastest 
lastest oma kasvus kängu jää-
nud. ÜRO teatel aga nälgib 
Tadžikistanis koguni 2,6 mil-
jonit inimest ehk üle 30 prot-
sendi kõigist elanikest.

Allan Espenberg

TÄNA MAAILMAS
1952: ilmale tuli Rahvuse Liider Emomali Rahmon

Eelmisel nädalal Eesti toidu kuu raames toimunud kalanä-
dalal valmistasid tippkokad kaheksas Eesti kaitseväe väeosas 
kohalike kalakasvanduste saagist lõunasööke pea kahest 
tonnist eluskaalust kalast.

„Kolmandat korda toimunud kalanädalal juhtisime tähele-
panu kodumaiste kalakasvanduste toodangule ja tutvustasi-
me vabariigi juubeli puhul maitsvat kala just kaitseväelaste-
le,“ ütles Kalanduse Teabekeskuse juhataja Toomas Armu-
lik.

„Nädal läks edukalt ja tippkokad koos väeosade köögiper-
sonalide abiga valmistasid väeosades kokku umbes 3000 toi-
duportsjonit,“ lisas Armulik.

„Eesti kala on värske ja kvaliteetne ning see võiks jõuda 
sagedamini Eesti elanike toidulauale,“ ütles maaeluminister 
Tarmo Tamm. „Kalanädal on tänuväärne üritus ja kuna see 
toimub igal aastal eri paigus erinevatele inimestele, siis loo-
dan, et see aitab pikemas perspektiivis kaasa kalatarbimise 
suurenemisele.“

Igas kalanädalal osalevas väeosas käis ühel päeval külas 
tippkokk, kes valmistas koos väeosa köögi abiga kaitseväe-
lastele kohalikust kalakasvandusest pärit kalast roa. Kaitse-
väelastele pakuti vikerforelli, tuura, angerjat, angersäga ja 
karpkala.

Kalanädalal osalesid väeosad, mis asuvad Tapal, Võrus, 
Tartus, Jõhvis, Ämaris, Paldiskis ning Tallinnas Tööstuse ja 
Filtri tänaval.

Külaliskokkadest osalesid kalanädalal Põhjaka kokad koos 
Ott Tomikuga, kohvik Ylikool koos Urpo Reinthaliga, koh-
vik-restoran JOP Lasse Uustaluga, restorani Snoob peakokk 
Aleksander Nikoškov, Angelica Udeküll Laulasmaa spaast, 
Inga Paenurm Markofkast, Taigo Lepik presidendi köögist 
ja Madis Põld Peppersackist.

Kalanädalat korraldas Kalanduse Teabekeskus ja korral-
damist rahastatakse Euroopa Liidu Merendus- ja Kalandus-
fondist 2014–2020.

Kuulutaja

Kaitseväelased sõid ära 
üle kahe tonni kala

Foto: Maaeluministeerium / Tiit Koha
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Esmaspäeval kontrollisid po-
litseinikud üle Eesti sõiduki-
juhtide kainust. Lääne-Viru-
maal kõrvaldati roolist viis ja 
Ida-Virumaal 13 sõidukijuhti, 
kes poleks tohtinud sõidukit 
juhtida.

Ida prefektuuri operatiiv-
juht Joel Alla nentis, et sugugi 
mitte kõik juhid ei mõista 
oma vastutust liikluses osale-
des ning politseireidid on 
võimalus joobes juhtide kõr-
valdamiseks teedelt. „Esmas-
päeva hommikul tabatud joo-
bes juhtide arv on märk sel-
lest, et mitte kõik inimesed ei 
teadvusta endale ohte, mis 
kaasnevad joobes olles rooli 
istumisega,“ ütles Alla.

„Politseinikud pööravad 
igapäevaselt liikluses olles tä-
helepanu ohtlikke manööv-
reid sooritavatele sõidukijuh-

tidele ning kontrollime tea-
teid võimalikest joobes juhti-
dest,“ lisas Alla.

Septembrikuu jooksul saa-
bus Häirekeskuse numbrile 
112 kokku 208 telefonikõnet 
tähelepanelikelt Virumaa 
liiklejatelt, kes andsid teada 
võimalikust joobes juhist või 
kellele jäi silma juhi agressiiv-
ne sõidustiil. Kokku kõrval-
dasid Ida prefektuuri politsei-
nikud septembris liiklusest 79 
joobes juhti, neist 16 tabati 
tänu teistele liiklejatele.

Tänu sellistele teadetele on 
politsei tuvastanud ka teisi 
liiklusalaseid rikkumisi. „Sõi-
dukijuhti kontrollides ei 
pruugi ta olla joobes, küll aga 
on politseinikud tuvastanud 
juhtimisõiguseta või kõrvalis-
te tegevustega hõivatud roo-
likeerajaid,“ lisas operatiiv-

juht.
Näiteks möödunud esmas-

päeval sai politsei teate Rak-
vere-Haljala teelt, kus Rakve-
re suunas liikunud sõiduauto 
ei püsinud oma sõidusuunas 
ning ärgitas teises liiklejas 
kahtluse, et juht võib olla joo-
bes. „Politsei kontrollis sõidu-
kit ning seda juhtinud naiste-
rahvast, kes oli küll kaine, 
kuid kes võis roolis olles tege-
leda enda meikimisega, sest 
meikimistarbed olid auto sa-
longis käepärast,“ kirjeldas 
Alla sündmust.

Sel aastal aitasid numbrile 
112 helistanud inimesed ta-
bada Ida prefektuuris 176 
liiklusseaduse rikkujat, neist 
133 alkoholi- ja 11 narkojoo-
bes sõidukijuhti.

Kuulutaja

ÕNNETUS
30. septembril kell 18.29 
teatati häirekeskusele, et 
Kundas kukkus Kronks-
kaldalt alla 14aastane tü-
tarlaps. Päästjad tõid vi-
gastatu kaldale ja kiirabi 
toimetas ta Tallinna Las-
tehaiglasse.

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
30. septembril läks Tapal 
35aastane mees kodu juu-
res oma 28aastasele abi-
kaasale kallale. Mees on 
kahtlustavana kinni pee-
tud. 

30. septembril läks Rak-
vere vallas korteris 39aas-
tane mees kallale oma en-
disele abikaasale, 32aasta-
sele naisele

30. septembril lõi Tapal 
29aastane mees korduvalt 
oma endist elukaaslast, 
40aastast naist.

29. septembril läks Rak-
veres Narva tänaval asuva 
maja korteris 40aastane 
mees kallale oma 44aasta-
sele elukaaslasele.

29. septembril lõi Rak-
veres Kreutzwaldi tänaval 
asuva meelelahutusasutu-
se juures 45aastane mees 
21aastast naist.

VARGUS
29. septembril varastati 
Rakveres Piiri tänaval 
spordivõistluse ajal mu-
ruplatsilt helipult, mikro-
fon, stardipüstol ja padru-
nid. Kahju on 800 eurot.

Konkurentsiamet kooskõlastas Elektrilevi hinnataotluse, 
mille kohaselt langeb võrgutasu 1. jaanuarist keskmiselt 8 
protsenti.

Hinnalangus on suurim ettevõtetele, kellele võrgutasu vä-
heneb keskmiselt 9 protsenti. Valikusse lisanduvad uued 
paketid kõige energiamahukamatele ettevõtetele, kus võr-
guteenuse maksumust on võimalik vähendada ligikaudu 
viiendiku võrra.

„See vastab võrguühenduse valmishoidmiseks tehtavatele 
kuludele – need ei sõltu niipalju sellest, kui palju elektrit lii-
nidest läbi liigub, vaid eelkõige ühenduse olemasolust ja sel-
le võimsusest. Ettevõtete jaoks kulupõhisem hind on tänu-
väärne sisend Eesti majanduse elavdamisele ja konkurentsi-
võime kasvatamisele,” ütles Elektrilevi juhatuse liige Priit 
Treial.

„Suuremad tarbijad on seni kandnud proportsionaalselt 
suurema osa Eesti elektrivõrgu ülalpidamiskuludest ja see 
on teinud võrgutasu neile muu Euroopaga võrreldes kalli-
maks. Võrgutasu langus annab oma panuse sellesse, et meie 
tootmine ja ettevõtlus, samuti välisinvesteeringute Eestisse 
toomine oleks edukam,” lisas Treial.

Koduklientidele langeb võrgutasu keskmiselt 6 protsenti. 
Ühtlasi langevad järgmisest aastast mitmed Elektrilevi lisa-
teenuste hinnad – näiteks odavnevad lülitamised ja pea-
kaitsme vahetus.

Alates novembrikuust teavitab Elektrilevi kirjaga kõiki 
kliente, kel seoses hinnamuudatusega on kasulik ka võrgu-
paketti vahetada. Koduklientidele soodsamaks osutuva pa-
ketivahetuse teeb Elektrilevi automaatselt ära ja annab 
kliendile sellest kirjaga teada. Lisainfot võrgutasu muuda-
tustest leiab veebilehelt elektrilevi.ee/hind2019.

Möödunud aastal langes võrguteenuse keskmine hind 
Elektrilevi klientidele kahe hinnamuudatusega kokku 9 
protsenti. Võrgutasu moodustab elektriarvest keskmiselt 
kolmandiku.

Kuulutaja

Virumaal kõrvaldati 
roolist 18 joobes juhti

Puhumisreid Narvas.
Foto: PPA

Elektrilevi klientidele 
langeb võrgutasu

Foto: Elektilevi
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JURIST ANNAB NÕU

Lugeja küsib: meie toot-
misettevõttes on pidevalt 
probleemiks, et töötajad ei 
täida korrektselt tööohu-
tusnõudeid. Oleme just 
arutamas, kuidas töötajaid 
motiveerida, kas on põh-
jendatud lisatasu maksmi-
ne? Kas see motiveeriks 
töötajaid tööohutusnõu-
deid senisest enam järgi-
ma?

Vastab Tööinspektsiooni 
nõustamisjurist Anneli 
Lepik.

Tööandja suhtumine 
tööohutusse on väga oluli-
ne. Tähtis on, et neid tee-
masid käsitletaks juhtkon-
na nõupidamistel, välja 
selgitataks ohtlikud olu-
korrad, leitaks lahendusi ja 
rakendataks turvalisi prak-

tikaid. See saadab olulise 
sõnumi ka töötajatele – 
ohutu töötamine on osa 
meie ettevõtte kultuurist.

Igasugune motiveerimi-
ne annab töötajaile ener-
giat ja tõstab töö tulemus-
likkust. Suurimaks moti-
vaatoriks siinkohal on, et 
ohutusnõudeid järgides 
hoiab töötaja enda ja oma 
kolleegide elu ning tervist. 
Tööandja peab alustama 
töötajate väljaõppest ja ju-
hendamisest, kehtivate 
ohutusjuhendite tutvusta-
misest ning seejärel tun-
nustama tööohutusnõuete 
korrektse täitmise eest.

Kui tööandja on otsusta-
nud maksta lisatasu, tuleb 
silmas pidada, et töölepin-
gu seaduse kohaselt peab 
töölepingu kirjalik doku-

ment sisaldama töö eest 
makstavat tasu, milles on 
kokku lepitud (töötasu), 
sealhulgas majandustule-
mustelt ja tehingutelt 
makstavat tasu, töötasu ar-
vutamise viisi, maksmise 
korda ning sissenõutavaks 
muutumise aega (palga-
päev).

Teisisõnu tähendab see, 
et töötasu suurus ja selle 
erinevad osad peavad ole-
ma sõnastatud selgelt ja 
mõlemale poolele arusaa-
davalt kirjeldatud ning 
kokku lepitud. Kui töötaja 
töötasu koosneb erineva-
test osadest, näiteks lisata-
sudest, peab olema üheselt 
selge, millist lisatasu ja 
milliste ülesannete (nõue-
te) täitmise eest makstak-
se. Kokkulepete hilisem 
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PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD KOOLITUSED

AS Pihlaka 
pakub tööd:

KOKALE
töö graafi ku alusel

PAGAR-
KONDIITRILE

tööaeg E-R

KORISTAJALE
osaline tööaeg

PAKKIJALE
töö graafi ku alusel

Kandideerimiseks 
saada CV aadressil 

personal@pihlaka.ee.

Lisainfo tel. 32 23 698

• Otsin tööd juhiabi/assistendina. 
Suurepärane arvuti-, suhtlus- ja 
inglise keele oskus, teadmised asja-
ajamisest ja dokumendihaldusest, 
kiire õppija, B-kategooria juhiload 
ja isikliku auto kasutamise võima-
lus. Korrektne, täpne ja initsiatiivi-
kas, positiivse ellusuhtumisega ja 
hea pingetaluvusega. Tel 5347 4210

• Mees otsib tööd majahoidja või 
valvurina. Tel 5631 5527

• Noor naispensionär saab talveks 
mugavustega elamispinna, kui 
hooldab maja. Info tel 32 23509

• Vajan metsatöölist. Tel 5673 5648

• Ararat Grill otsib oma meeskonda 
ettekandjat ning kokka. Varasem 
töökogemus pole oluline, väljaõppe 
võimalus kohapeal ja palk kokkulep-
pel. Täpsem info tel 5331 0487

• Hotell Wesenbergh võtab tööle köö-
giabitöölise (juurviljade koorimine ja 
pottide pesu). Tel 514 5202 või info@
wesenbergh.ee

• Firma otsib CE-kategooria auto-
juhti, sõidud toimuvad Eesti-siseselt. 
Tel 512 7883

• Inglise keele vestluse kiirkursus 
algajatele ja taas alustajatele (20 tundi, 
vajadusel jätkame) Tsentrumis Koidula 
1 alates E 8.10, T 9.10 ja N 11.10 kella 
18-19.30. Hind 60 €, sisaldab õppema-
terjale. Reg tel 5566 1419

• Kutsume Teid hispaania kee-
le kursustele neljapäeva õhtuti 
Rakvere Kultuurikeskuses. Info 
ja registreerimine a.s.wesman@
gmail.com

• Pakume tööd autojuhile CE-kat. 
erineval suunal Eesti-Leedu-Eesti, 
Eesti-Skandinaavia-Eesti või Ees-
ti-Soome-Venemaa-Eesti. Kõik info tel 
+3725809 0936

• OÜ Arkna Karjatalu pakub tööd 
karjakule ja vasikatalitajale. Info tel 
5661 4084

• Raufarm OÜ Jänedal Lääne-Viru-
maal võtab tööle noorkarjatalitaja 
ning öökarjaku. Elamispind on 
olemas. Info tel 5648 9919

• Võhu Juustuvabrik otsib oma mees-
konda 2 juustuvenitajat. Palk 1600 € 
neto, väljaõpe kohapeal. Lääne-Viru-
maa kandis: Rakvere, Vinni, Pajusti, 
Viru-Jaagupi, Kulina, Roela. Tel 5349 
9515

• Vanaduspensionär Rakverest pakub 
tööd koduabilisena töökoormusega 
üks kord nädalas mõni tund, soovitav 
üksik naine. Tel 5569 0085. Kiire!

muutmine võib osutuda 
keerukaks.

Näite saab tuua Riigi-
kohtu lahendist, mis üt-
leb, et tööandja (k.a ühe-
poolselt) kinnitatud tule-
mustasu maksmise ju-
hend on tööandja kehtiva 
palgakorralduse osa ja see 
muutub töölepingu osaks, 
mida tööandja ühepool-
selt muuta ei saa. Seega, 
kui lisatasu on kokku le-
pitud konkreetse ülesande 
(nõuete) täitmise eest, siis 
on töötajal kokkulepitud 
nõuete täitmise korral õi-
gus lisatasu ka nõuda ja 
vastupidi – kui kokkule-
pitud nõudeid ei täideta, 
siis vastavat lisatasu 
maksta ei tule.

Tööandjad on sageli 
mures, kuidas kutsuda 
korrale neid töötajaid, kes 
tahtlikult või hooletusest 
eiravad tööohutusnõu-
deid töökohal. Tuleva 
aasta 1. jaanuarist jõustuv 
uus töötervishoiu ja töö- 
ohutuse seadus annab 

töötajale ja tööandjale 
võimaluse leppida kokku 
leppetrahvi rakendamises 
töötervishoiu ja tööohu-
tuse nõuete rikkumise 
eest. Aeg näitab, kui suu-
reks motivaatoriks kuju-
neb leppetrahv, mis sun-
nib töötajaid tööohutus-
nõudeid senises enam jär-
gima.

Kokkuvõttes tasub töö-
andjal lisatasu maksmist 
tööohutusnõuete kor-
rektse täitmise eest alati 
kaaluda. Praktika näitab, 
et läbimõeldud töötervis-
hoiu ja tööohutuse kor-
raldusega, sealhulgas ka 
vastava motivatsioonisüs-
teemi olemasoluga kasva-
tab ettevõtte tootlikkust 
ning samal ajal vähendab 
kulusid ja riske; saavutab 
konkurentsieelise teiste 
ettevõtete ees ning oma 
töötajaist hooliva ettevõt-
te maine investorite, 
klientide ja kogukonna 
silmis.
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VIHMAVEESÜSTEEMID TOOTJA ESINDAJALT!
Tapa, Ülesõidu 8, / avatud 8:00-17:00 /  Tel. 55 560 167
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Möödunud nädalal proo-
viti Rakvere Ametikoo-
lis kätt virtuaalsel vär-
visimulaatoril, mida loo-
detakse tulevikus õppe-
töös kasutada.

Eliisa Sild

Testitud värvisimulaator val-
mis Erasmus+ puiduvaldkon-
na koostööprojekti „Furnitu-
re Finishing and Coatings 
from tradtional manufacto-
ring to industry 4.0“ raames.

„Tegemist on koostööpro-
jektiga, kus tehakse koostööd 
koolide ja ettevõtetega His-
paaniast ja Suurbritanniast, 
ning mis keskendub puittoo-
dete viimistlemisele – välja 
töötatakse õpikut, virtuaalset 
värvisimulaatorit ja õppeots-
tarbelist viimistlustoodete 
andmebaasi,“ rääkis kooli hu-
vijuht Kristina Alunurm.

Simulaatori testimine
Virtuaalne simulaator jõudis 
testimise faasi ja oli möödu-
nud nädalal Rakvere Ameti-
koolis, et õpilased ning õpeta-
jad saaksid seda proovida ja 
anda tagasisidet selle arenda-
miseks. „Virtuaalne simulaa-
tor annaks esimese tunnetu-
se, enne kui päris värvipüstol 
kätte võtta ja detailide kallale 
minna,“ arvas huvijuht.

Simulaatori abil said õpila-
sed harjutada püstolvärvi-
mist. Noorte tulemusi oli või-
malik pärast selle kasutamist 
graafiliselt näha ja õpetaja sai 
neile selgitada, milline oli 
pinnakatvus, kus tulid vead 
sisse ja kuidas neid vältida.

Tisleri erialal õppiv Mairon 
arvas, et simulaatori idee on 
hea: „See on alles testimise 
järgus, kuid kui täielik ver-
sioon välja tuleb, siis võib sel-
lest palju abi olla.“

Mairon jätkas: „Simulaator 
õpetas mulle, kuidas värvi-
püstolit käsitleda. Juhendaja 
rääkis, kuidas alustada ja kui-
das lõpetada. Pinnakatvus tuli 
normaalselt välja, kuid servad 

Rakvere Ametikoolis 
testiti värvisimulaatorit

jäid väikese alakattega.“
Noormehed jäid katsetuste-

ga vägagi rahule ja arvasid, et 
kui seda õppetöös kunagi ka-
sutama hakatakse, siis sellega 
harjuks kenasti ära.

Ametikooli sepa- ja puidu-
töö õpetaja Riho Mäe sõnas: 
„Kuna täna on esimene päev, 
mil simulaatorit testitakse, 
siis me kõiki võimalusi veel ei 
tea. Kuid juba kerkisid küsi-
mused üles ja kui leitakse mi-
dagi, mida simulaatoris muu-
ta või paremaks teha, siis 
lõpptulemusena peaks saama 
sellise seadme, mis oleks pa-
rim.“

Pikk teekond 
tulemuseni
Simulaatori testimise faasi 
jõudmine oli pikk teekond. 
„Projekt on kestnud kolm 
aastat. Selle raames külastasi-
me õpetajatega projektis osa-
levaid riike. Käisime ettevõt-
teid vaatamas ning uurisime, 
kuidas tööstuses analoogsed 
süsteemid töötavad. Oleme 
tutvunud nii erialakoolituse 
kui ka konkreetsemalt töös-
tusega – suur- ja väikeettevõ-
tetega. See oli silmaringi 

laiendav ja hariv,“ rääkis Mäe.
Õpetaja sõnul on koostöö 

selles projektis olnud hea: 
„Pidevalt toimub suhtlus mei-
litsi ja regulaarselt on Skype’i 
teel töökoosolekud, kus kõik 
osapooled on n-ö ühise laua 
taga, kuigi tegelikult on kõik 
eri riikides.“

Riho Mäe arvas, et simulaa-
tor muudaks õppetööd kaas-
aegsemaks ja kompenseeriks 
neid tingimusi, mida nende 
koolis ei ole. Kuna kooli pui-
duosakonnal puudub värvi-
kamber, siis poisid ei saa püs-
tolvärvimist reaalselt prakti-
seerida. Simulaator sobiks 
nende õppeprotsessi hästi.

Simulaatori eesmärk on õp-
pida katma korralikult pinda, 
et hiljem värvikambrisse 
minnes ei rikuks toorikut ja 
ei raiskaks värvi. Riho proo-
vis ka ise simulaatorit. „Ma 
pole kunagi videomänge 
mänginud ja nüüd esimest 
korda seda kiivrit pähe pan-
nes tundsin end üsna ebamu-
gavalt,“ naljatles ta.

Kas simulaatorist 
on kasu?
Testimisel osalenud ja iga-

päevaselt reaalse püstolvärvi-
misega tegelev Pavel leidis si-
mulaatoril ka negatiivseid 
külgi ja arvas, et sellel on kõ-
vasti arenemisruumi: „Antud 
hetkel ei ole sellest kindlasti 
kasu, sest inimesel puudub 
tunnetus, mis tegelikult toi-
mub.“

„Reaalsuses on hästi palju 
võimalusi püstoli seadistami-
seks ja sa tunnetad, kui kaugel 
sa oled. Samuti, kui räägime 
täis kopsikuga käsipüstolist, 
siis see kaalub poolteist kilo 
ning see on töö tegemise ajal 
kogu aeg käes. Siinolev ei 
kaalu sada grammigi,“ jätkas 
ta.

Pavel tõi näite, et lennukit 
õpitakse juhtima ka esialgu 
virtuaalselt ja alles siis min-
nakse praktikale. Ta usub, et 
värvisimulaator jõuab samuti 
ühel päeval selleni, kuid see 
võtab aega.

Aastaid püstolvärvimisega 
tegelenud Pavel pani oma 
võimed proovile simulaatori 
peal. „Iseenesest ei jäänud ma 
enda tööga rahule. Ma tean, 
et kui ma võtan õige asja kät-
te, tuleb mul see palju pare-
mini välja. Kui õige asjaga tu-
leb välja ja simulaatoriga mit-
te, siis milles viga on? Kind-
lasti mitte minus,“ leidis ta.

Õpilane värvisimulaatorit testimas.
Foto: Mairon Tovstsik
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Alanud õppeaasta tõi 
Lääne-Viru Rakendus-
kõrgkoolile rõõmusta-
vad uudised. Eesti Kõrg-
hariduse Kvaliteedihin-
damise Agentuur andis 
rahvusvahelise kvalitee-
dihindamise komisjoni 
otsusele tuginedes kõrg-
koolile akrediteeringu 
maksimummääras – 
seitsmeks aastaks.

Helle Noorväli,
Lääne-Viru 
Rakendus-

kõrgkooli rektor

Kaie Kranich,
Lääne-Viru 
Rakendus-

kõrgkooli õppejõud

Hindamine läbiti edukalt nii 
institutsionaalses akrediteeri-
mises kui ka ärinduse ja hal-
duse ning sotsiaalteenuste 
õppekavagruppide kvalitee-
dihindamises.

Hindamiskomisjon tõstis 
kõrgkooli tugevustena esile 
tihedat koostööd tööandjate, 
vilistlaste ja üliõpilastega ning 
õppeasutuse head mainet 
kvalifitseeritud spetsialistide 
koolitajana. Kõrgkooli juhti-
misstiili hinnatakse tõhusaks, 
majandamist kuluefektiivseks 
ja õpikeskkonna pidevale 
kaasajastamisele orienteeri-
tuks.

Kõrgkoolis tähtsustatakse 
töötajate professionaalset 
arengut, pakkudes muuhul-
gas võimalusi stažeerimiseks, 
rahvusvahelises koostöös 
ning teadus- ja arendustege-
vuse programmides osalemi-
seks.

Viimase kolme aasta jook-
sul on ellu viidud tulemuslik-
ke muudatusi õppekavade 
arenduses ning vastavusse 
viimises Eesti kõrgharidus-
standardi ja kvalifikatsiooni-
raamistiku 6. taseme kirjeldu-
sega. Paindlik õppe- ja nõus-
tamissüsteem arvestab üliõpi-
laste individuaalsuse ja eriva-
jadustega, luues soodsad tin-
gimused elukestvas õppes 
osalemiseks.

Õppetöösse on külalislek-
toritena kaasatud Eestis kõr-
gelt tunnustatud erialaspet-
sialiste-praktikuid. Hästi on 
korraldatud ja eesmärgistatud 
ning õppemoodulitega tihe-
dalt seotud konnektiivsel mu-
delil põhinev praktika, kus 
hinnatakse kõigi kolme prak-
tika osapoole tulemuslikkust.

Parendusvaldkondadest 
leidsid komisjoni otsuses ära-
märkimist vajadus suurenda-
da kõrgkooli rahvusvahelis-
tumist ning arendada senisest 
veelgi tõhusamalt koostööd 
kohalike omavalitsuste ja et-
tevõtetega rakendusuuringu-
te teostamiseks. Tänapäeva 
järjest enam rahvusvahelistu-
vas ühiskonnas on oluline 
laiendada inglisekeelse õppe 

võimalusi välisüliõpilaste 
kaasamiseks.

Kõrgkooli vajalikkus 
regioonis
Siit-sealt on kostunud kahtlu-
si, kas Mõdriku on ikka piisa-
valt hea koht rakenduskõrg-
koolile ning on’s üldse Lää-
ne-Virumaale kõrgkooli tar-
vis. Alljärgnevalt on toodud 
kõrgkooli kohta mõned fak-
tid, mis annavad vastuse ka 
tõstatatud küsimustele.

950 üliõpilasega kõrgkool 
on Virumaa regiooni suurim 
majandus- ja ettevõtlusalast 
rakenduskõrgharidust ning 
täiendus- ja ümberõpet pak-
kuv õppeasutus, kus ainsana 
vabariigis saab omandada ra-
kenduskõrghariduse majan-
dusarvestuse, juhiabi, majan-
dusinfosüsteemide korralda-
mise ning kaubandusökonoo-
mika erialadel.

Alanud õppeaasta eel oli 
keskmine konkurss ühele õp-
pekohale 2,63, sh enim soovi-
jaid oli ärijuhtimise (4,7) ja 
sotsiaaltöö (4,6) erialadele. 
Keskmine üliõpilane on 
28aastane. Väljalangevus 
kõrgkoolist on väiksem Eesti 
keskmisest, jäädes 13% juur-
de. Lõpetanute erialane 
tööhõive on keskmiselt 80%. 
Umbes 10% lõpetanutest jät-
kab edukalt õpinguid magist-
riõppes.

Eesti Rakenduskõrgkoolide 
Rektorite Nõukogu on kor-
duvalt tunnustanud üliõpilas-
te lõputöid kui parimaid ra-
kendusliku väärtuse ning in-
novatiivse lähenemisviisiga 
erinevates tööelu valdkonda-
des. Kahel aastal järjest on 
meie üliõpilased võitnud pa-
rima bakalaureuse töö auhin-
na arvestusala tööde vaba-
riiklikul konkursil.

Kõrgkool panustab erine-
vate tegevuste kaudu ühis-
konna ja kogukonna teeni-
misse, korraldades eelkõige 
piirkonna tööandjatele tasuta 
koolitusi, avalikke loenguid 
ning andes oma panuse üle-
riigiliste ettevõtlus- ja täis-
kasvanud õppija nädala sünd-
mustesse.

Töömaailma muutuste 
ning erinevate huvigruppide 
vajadustega arvestamiseks on 
välja kujunenud süsteemne ja 
mitmekülgne koostöö prakti-
kaasutuste esindajatega, töö-
andjatega, erialaliitudega jne.

Rahvusvahelistumist ning 
mobiilsust toetab koostöö 
partnerkõrgkoolidega Prant-
susmaal, Portugalis, Inglis-
maal, Kanadas, Balti- ja Põh-
jala riikides ning mujal. Ühis-
projektides osalemine või-
maldab kaasata õppetöösse 
uudseid ja innovaatilisi, mul-
tidistsiplinaarset lähenemist 
nõudvaid meetodeid nii õp-
pejõudude kui üliõpilaste 
professionaalsete kompetent-
side arendamiseks.

Kaasaegne 
õpikeskkond
Tänapäeva kõrgkool on mi-

dagi märksa enamat kui üks-
nes klassiruumid ja õpetajate 
tuba. Kümne aasta jooksul on 
kõrgkooli infrastruktuuri 
kaasajastamiseks investeeri-
tud enam kui 3,7 miljonit eu-
rot nii EL struktuuritoetusi 
kui omatuluvahendeid.

Igapäevast õppetegevust 
toetavad kaasaegsele üliõpi-
laslinnakule iseloomulikud 
piisav füüsiline ruum avalike 
ürituste korraldamiseks, 
moodsad õppelaborid, maju-
tus-, toitlustus-, parkimis- 
ning vaba aja veetmise või-
malused. Regiooni parimas 
avalikus majandus- ning sot-
siaalvaldkonna raamatukogus 
on üliõpilaste kasutada uusi-
mad traditsioonilised ning 
virtuaalsed teabeallikad.

Looduslikult unikaalses ja 
keskkonnasõbralikus linna-
kus kasutatakse maasoojus-
kütet, päikesepaneelide abil 
toodetavat elektrienergiat, 
oma biopuhastusseadmeid ja 
hooldustehnikat.

Mõdriku on mõisakool, 
mis tõstab kahtlemata kõrg-
kooli väärtust ja atraktiivsust, 
sest inimeste õpetamisel pole 
oluline mitte ainult see, mida 
neile õpetatakse, vaid ka see, 
kus ja kuidas seda tehakse. 
Üliõpilaste hinnangul toetab 
maakohas asuva kõrgkooli ai-
nulaadne atmosfäär õpingu-
tele keskendumist.

Tulevik seisneb 
koostöös
Kahtlemata valitseb kõrgha-
ridusmaastikul pinev konku-
rents, mis sunnib iga kõrg-
kooli tõhusamalt otsima uusi 
väljundeid asjatundlikumate 
spetsialistide koolitamiseks. 
Kõrgkool jälgib väga tähele-
panelikult riiklikke suundu-
musi ning kiiresti muutuvaid 
vajadusi töömaailmas, püüdes 
olla sammukese ajast ees ning 
arvestades valdkondlike töö-
jõuvajaduse seire- ja prog-
noosisüsteemi OSKA rapor-
tite soovitustega.

Pidades silmas Virumaa re-
giooni kui tööstuspiirkonda 
ning kõrgkooli arenguvaja-
dusi, oleme alustanud tiheda-
mat koostööd Tallinna Teh-
nikakõrgkooliga ühisosa leid-
miseks uute õppekavade 
arendamisel jm tegevustes.

Oleme avatud mitmekülg-
sele koostööle nii kohalike 
omavalitsuste, ettevõtjate kui 
vabaühendustega, pakkudes 
täienduskoolituse, nõustami-
se ning ühisprojektides osale-
mise võimalusi. Samuti saab 
tellida meilt rakendusuurin-
guid, mille tulemused võiksid 
olla abiks ettevõtte tegevuse 
tõhustamisel ja muudatuste 
läbiviimisel. Kutsume töö-
andjaid üles olema meie part-
nerid praktikaettevõtetena.

Oleme jätkuvalt seda meelt, 
et tööturu ja ettevõtlusega 
seostatud kvaliteetne kõrgha-
ridusõpe on väljaspool tõm-
bekeskusi võimalik ja toetab 
igati regiooni arengut.

Riigikohus kuulutas välja 
järjekordse õpilastööde kon-
kursi, millest on oodatud 
osa võtma 9.–12. klasside 
õpilased.

Konkursil osalejad saavad 
valida kolme elulise kaasuse 
seast. Arutleda saab muu-
hulgas selle üle, kui avalikult 
üht avaliku elu tegelast mee-
dias kujutada tohib (haldus-
kaasus) ning otsustada, kas 
vallamaja katuse remondi 
tarvis läbipaistmatult raha 
liigutanud majandusnõunik 
kuritarvitas usaldust või 
mitte (kriminaalkaasus). 
Tsiviilkaasus aga viskab õh-
ku küsimuse lapsele elatise 
maksmise kohta – kes, milli-
se summa ning millistel tin-
gimustel maksma peab?

„Nii nagu maailm meie 
ümber ei ole mustvalge, ei 
ole seda üldjuhul ka vaidlu-
sed, millega kohtunikud iga-
päevaselt silmitsi seisavad. 
Tee õiglase kohtulahendini 
algab õigest rõhuasetusest 
asjaolude hindamisel, mille-
le järgneb loogiline analüüs 
ja lahenduse väljapakkumi-

Pingutusi kroonis edu Riigikohus kutsub õpilasi õigust mõistma

ne. Konkurss pakub õpilaste-
le võimaluse asetada end ot-
sustaja rolli ning proovida, 
kui kerge või keeruline on 
erinevaid huve kaaludes õige 
ja õiglase otsuseni jõuda,“ rää-
kis riigikohtunik ja selleaasta-
se kaasuskonkursi žürii esi-
mees Paavo Randma.

„Nii ongi konkursi mõte 
arendada noorte analüüsi- ja 
argumenteerimisoskust ning 
neid ette valmistada mistahes 
konfliktide mõistlikuks ja 
loogiliseks lahendamiseks,“ li-
sas ta.

Konkursikaasuse peab la-
hendama sarnaselt, nagu seda 
tehakse kohtus: esitades es-
malt mõlema poole argumen-
did ning seejärel tuues välja 

kohtuniku otsuse ja argu-
mentatsiooni. On ka teine 
võimalus – vaidluse võib la-
hendada loovas vormis nagu 
essee, luuletus, joonistus, vi-
deo vms. Igal juhul on oluli-
ne, et lahendus lähtuks peaas-
jalikult konkursil osaleja õig-
lustundest ja väärtushinnan-
gutest.

Õpilastöid ootab Riigiko-
hus hiljemalt 9. novembriks 
2018. Parimate tööde auto-
reid tunnustab Riigikohtu 
esimees pidulikul aktusel jaa-
nuaris 2019. Täpsemalt saab 
konkursitingimusi ning selle-
aastaseid kaasusi vaadata 
kaasuskonkursi veebilehelt 
www.riigikohus.ee/kaasus-
konkurss/2018/.

Tänavune kaasuskonkurss 
kannab järjekorranumbrit 14 
ning on pühendatud Riigi-
kohtu 99. aastapäevale ja 
ringkonnakohtute 100. sün-
nipäevale. Kaasuskonkursi 
väljakuulutamine on osa õi-
gusemõistmise nädalast.

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

• Ostan igasuguses seisukorras 
autosid. Pakkuge ja sobivusel 
tulen kohe järgi. Huvi pakuvad 
ka uunikumid. Tel 5357 7108

• Autohoov ostab kasutatud 
sõiduautosid, väikekaubi-
kuid ja mahtuniversaale 
juba üle 10 aasta. Kui soovid 
müüa sõidukit siis... HE-
LISTSA tel 58190200. Tule-
me kohale päeva jooksul. 
Vormistame nõuetekohase 
autoregistri automüügi le-
pingutega. Maksame kas 
sularahas või soovikorral ka 
pangaülekandega. Kirjuta: 
autohoov@gmail.com. Tel 
5819 0200

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

• Ostan Volga (GAZ 21 või GAZ 
24). Tel 509 2275

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee
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• Müüa korter Rakvere kesk-
linnas, III korrus, 1toaline. Tel 
5894 2895

• Müüa 1toaline ahiküttega 
korter Rakveres otse omani-
kult. Tel 5648 6372

• Müüa 1toaline korter Rakve-
res, uus kapremonditud, 32 m2, 
uus köök, õhksoojuspump, ka-
mina valmidus. Tel 5694 6444

• Müüa 1toaline kõigi mu-
gavustega korter Sõmerul, 
Puiestee 5. Hind 16 000 €. Tel 
5887 1954

• Müüa või üürile anda kõigi 
mugavustega renoveeritud 
korter Kundas. Tel 512 7119

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

• Müüa Roelas kõigi mugavus-
tega 1toaline korter. Korter 
heas seisukorras. Üürivõima-
lus kokkuleppel. Tel 505 1902

• Müüa Rakvere südalinnas 
2toaline ahjuküttega remonti 
vajav korter, II korrus, 47,8 m2 
+ veranda. Tel 5550 0233, õhtuti

• Müüa või anda üürile 2toali-
ne kõigi mugavustega korter, 
2/4, Lennuki 4. Tel 5664 8326

• Müüa 2toaline korter Rak-
veres Küti 17, päikesepool-
ne soe korter, III korrusel. 
Korter 42 m2. Rongijaama 
ligidal. Tel 5838 5454

• Müüa korter, 2 tuba, Lepna, 
Rakvere Vald, Lääne-Virumaa. 
Korter asub Rakvere linnast 
vaid 5 minuti sõidu kaugusel. 
Aadress: Energia pst 20-17. 
Madalad kommunaalkulud 
ning toimiv korteriühistu. Jalu-
tuskaugusel on raamatukogu, 
mänguväljak, rula-park ning 
lastetuba. Korteriga saab kaasa 
keldriboksi. Mööbli võimalus, 
pakettaknad. Köök: keraamili-
ne pliit, külmik, köögimööbel. 
Sanruum: vann, dušš, boiler, 
pesumasin. Küte: ahjuküte. 
Side: Internet, kaabel-TV. Kor-
ter on valmis sissekolimiseks. 
Hind 17  999 €. Huvi korral 
email: marko.jogi2@gmail.
com või tel 5553 9231

• Müüa remonti vajav 2toaline 
korter Mõdriku mõisa kõrval. 
Hind 5500 €. Tel 5834 4024

• Müüa normaalses seisukor-
ras 2toaline (49,3 m2) ahju-
küttega korter Väike-Maarja 
keskuses, wc-vannituba, köök 
puupliidiga, aknad vahetatud, 
uus välisuks, uus korsten, ga-
raaž, sauna ehitamise võima-
lus, kaks puukuuri, aiamaa. 
Toimiv korteriühistu. Maja 
renoveerimisega hakatakse 
pihta aastal 2020. Hind 12 000 
€. Tel 520 6216

• Müüa 2toaline korter 3/3, 
Vohnja külas, Kadrina vallas. 
Tehtud kapitaalne remont, 
keskküte. Lasteaed, kool jne. 
Täpsema info saamiseks helis-
ta 5625 3560

• Müüa (ka järelmaksuga) 
või üürile anda (tagatisraha 
nõue) Tapal 85% renoveeritud 
eriplaneeringuga korter 3 tuba 
+ köök, dušš-wc koos, korido-
ri vaheuks ja ühes toas veel 
teisaldatav dušinurk - köök, 
eraldi + wc pikas koridoris, 
mis võimaldab kasutada kahe 
1toalise eraldi korterina, 2/3 
,STV-tv, oma ahikeskküte + 
õhksoojuspump + konditsio-
neer, möbleeritud , 5 minuti 
tee rongipeatuseni ja poodi. 
Võimalik välja ehitada veel 
pööningukorter ja keldris suur 
saun, mõlemad a 70 ruutmeet-
rit. Üür 100 € korter + maksud. 
e-mail: aautod@gmail.com. 
Tel 5648 8989

• Müüa kesklinnas 4toaline 
korter gaasiküttega, otse oma-
nikult. Korteri mõõt 96 m2. Tel 
5348 816

• Müüa kõigi mugavustega 
4toaline korter Kundas, III 
korrus, toad eraldi, 2 rõdu, 
osaliselt möbleeritud, Koidu 
85. Tel 522 3115

• Müüa renoveeritud elumaja 
Rakvere kesklinnas, uus köök, 
uus köögitehnika, uus saun, 
kõik uus. Kohe võimalik sisse 
kolida. Maja 116 m2, krunt 525 
m2. Tel 5694 6444

• Müüa Rakveres elamu, II 
korrus, aiamaa või vahetusva-
riandid. Tel 5358 6829

• Müüa elamumaa 3 km Rak-
verest. Krunt 1 ha-1,2 ha. Tel 
5694 6444

• Müüa elamumaa Eismal 
1064 m2, kommunikatsioonid 
olemas, Laine vkt. Hind 9500 
€. Tel 5615 2763

• Müüa maja Rakveres Välja 
tänaval. Hind 64 000 €. Tel 
5866 3210

• Müüa saunaboks. Hind 1200 
€. Tel 5685 6320

• Tapa linnas müüa auto ga-
raaž. Tel 5809 3285

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

• Soovime osta 3-liikmelise 
perekonnaga 4toalist korterit 
või maja otse omanikult jä-
relmaksuga. Asukoht Rakvere 
linn ja selle ümbrus. Müüja 
kindlustuseks notariaalne jä-
relmaksuleping + ostetava 
kinnisvara peale hüpoteek 
müüja kasuks kuni järelmaksu 
perioodi lõpuni. Tel 5666 1359

• Ostan maja mere äärde, Rak-
verest kuni 35 km kaugusele. 
Kommunikatsioonid olemas, 
aastaringseks elamiseks. Hind 
kuni 50 000 €. Tel 5615 2763

• Ostan garaaži Rakvere. Tel 
5567 7790

• Ostan garaaži Kunda linnas, 
Kasemäel või selle läheduses. 
Helistada tel 5192 9297

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

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

• Soovin osta kodu rajami-
seks ELAMUMAAD Rakve-
re linnas või selle vahetus 
lähetuses. Vaatan üle kõik 
pakkumised! Tel 507 8467, 
e-post: mihkel@oom.ee

• Müüa heas seisus töökor-
ras seadmetega puidutöö-
koda Järvamaal, ruumid 300 
m2, krunt 2961 m2, elekter 
380V/80A. Katastrinumber 
12902:002:0086. Hind 29 000 
€. Tel 511 0478

• Üürin toa Viitnal seoses töö-
ga, või selle lähiümbruses. Tel 
5553 8445

• Naisterahvas soovib üürida 
tuba Roelas E-N. Tel 5567 7926

• Soovin üürida 1toalist ahju-
küttega korterit. Tel 5901 2062

• Soovin üürida vähemalt 3toa-
lise korteri Rakvere kesklinnas 
mõistliku hinnaga, otse omani-
kult. Tel 5194 8496

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

• Anda üürile 1toaline möb-
leeritud kõigi mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas, 
renoveeritud majas. Hind 200 
€ + kommunaalmaksud. Tel 
520 6145

• Anda üürile Rakvere kesklin-
nas 1-või 2toaline kõigi muga-
vustega korter. Tel 5358 6829

• Üürile anda 1toaline kõigi 
mugavustega korter Sõmerul, 
Puiestee 5, I korrusel. Tel 5887 
1954

• Üürile anda (oktoobri kesk-
paiku) 1toaline ahiküttega 
korter Tamsalu keskuses! Vesi 
ja kanalisatsioon sees. Üür 35 
€ + kommunaalmaksud! Üüri-
liseks soovin eakamat naiste-
rahvast, kes ei tarbi alkoholi, ei 
suitseta ja on puhtusearmasta-
ja! Info tel 5456 2080

• Anda üürile 1toaline ahju-
küttega möbleeritud korter 
Laekveres. Üüri hind 70 € + 
elekter, vesi. Tel 527 0058

• Üürida või müüa äsja reno-
veeritud majas 2toaline kor-
ter, Rakveres Side tänaval, V 
korrusel. Tel 526 5716

• Üürile anda 2toaline ahju-
küttega korter (53 m2) Rak-
veres, Pikk 37, II korrus. Hind 
220 € kuus. Tel 503 4972, info@
ko.ee

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

• Tapal anda üürile 2toaline 
korter (39 m2). Renoveeritud, 
möbleeritud, olmetehnika. Tel 
5552 8450

• Anda üürile 2toaline ahju-
küttega möbleeritud korter 
Laekveres, eraldi majas. Üüri 
hind 90 € + elekter, vesi. Tel 
527 0058

• Üürile anda Roelas kõigi 
mugavustega 4toaline korter. 
Ostuvõimalus. Tel 505 1902

• Üürile anda 4toaline maja 
Rakveres. Tel 550 3494

• www.toonklaas.ee

• Müüa Fiat Stilo 1,8, 98kW, 
2007. a, ÜV 12/2019. Hind 
1300 €. Tel 5342 5932

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

• Müüa Ford Focus C-Max 
1,8i 01/2005. a, 92kW, mah-
tuniversaal, bensiin, hõbeda-
ne metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, 2 x el.aknad, 
veokonks, roosteta, mõlkide-
ta, korralik, kehtiv ülevaatus 
2019, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Ford Mondeo 2001-
2007. a varuosasid. Tel 5646 
6933

• Müüa MB-814 puksiirauto, 
kandejõud 3,5 t, plate 6,5 m. 
Hind kokkuleppel. Tel 5558 
5956

• Müüa Volkswagen Golf 3, 
bensiin, 1,6, 1996. a, kindlustus 
ja ülevaatus olemas, asukoht 
Tapa. Hind 300 €, kokkuleppel. 
Tel 5807 8928

• Müüa Mitsubishi Lancer 
1,6i 03/2004. a, 72kW, tume-
sinine, metallik, uuem mudel 
bensiin, sedaan, konditsio-
neer, 4 x el.aknad, ökonoom-
ne, kehtiv ülevaatus 04/2019, 
roosteta, korralik, soodsalt! 
Tel 5903 7780

• Müüa heas korras, hõ-
bedane Mercedes-Benz 
E290 2,9. 95kW, 1998. a, 
automaatkäigukast, seda-
an, turbodiisel, ökonoom-
ne, konditsioneer, kesklukk 
puldist, elektrilised aknad, 
veokonks, püsikiirusehoid-
ja, kaasa talverehvid. Kehtiv 
ülevaatus kuni 07/2019. 
Huvi korral helista tel 504 
4979. Hind kokkuleppel!

• Müüa Mitsubishi Outlander 
2,4B, 118kW, 2005. a, 4x4, nor-
maalses korras. Tel 511 3414

• Müüa Opel Astra 1,9 CDTI, 
88kW, automaat, 2006. a. 
Roostet pole, tehniliselt 
heas korras. Hind 2800 €. Tel 
5564 5095

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

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

• Müüa Peugeot 307  1,6i 
08/2006. a, 80kW, kirsipuna-
ne metallik, 5 ust, luukpära, 
bensiin, hooldusraamat, kon-
ditsioneer, 2 x el.aknad, teisal-
datav konks, jne. Äsja läbinud 
tehnilise ÜV 08/2019, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa  Subaru Fores-
ter,  2,5, 169kW, 2007. a, 
bensiin, automaat, ostetud 
Eestist. Tehtud 210 000 km 
täishooldus koos rihmava-
hetusega. Hind 3200 €. Tel 
511 0478

• Müüa Škoda Octavia 2,0 TDI, 
2007. a, diisel, universaal, väga 
heas korras. Hind 3800 €. Tel 
5302 9943

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

• Müüa Toyota Avensis 2,0  
VVT-i Linea Sol, sedaan 2007. 
a, bensiin, automaat. Heas 
korras, kaasas hooldusraamat. 
Kaasa uued talve naastrehvid 
velgedel. Hind 3700 €. Tel 513 
7835

•  M ü ü a  VA Z  2 1 0 1 3 , 
1983. a. Hind kokkuleppel. 
Tel 5342 5932

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

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

• Müüa Volkswagen Tou-
ran Highline 2,0TDI 10/2003. 
a,  100kW, elektrisinine me-
tallik, mahtuniversaal, turbo-
diisel, superökonoomne, äsja 
läbinud tehnilise ÜV 08/2019, 
roosteta, mõlkideta, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Avensise 
naastrehvid koos velgede-
ga. Hind 120 €. Tel 5698 2788
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• Sillaxer OÜ annab rendile 
järele veetava korvtõstuki. 
Tõstekõrgus 10 m. Töötab 
elektri pealt. Asub Võsul. Tel 
521 8832

• Tõstuki rent, käärtõstuk 
10 m, 25 €/ööpäev, pike-
maajaliselt kokkuleppel. Tel 
5553 0770

• Kaubavedu. Kardinfur-
goon, tagaluuktõstuk, kuni 
13 t. Kaubaruumi pikkus 7,4 
m, kõrgus 2,9 m, laius 2,45 
m. Tel 503 9722

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

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

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 
või 517 5480

• Tarka & Pere OÜ teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja 
tunnitöö 30 €/h. Rendime 
puksiirhaagist (konn) ööpäev 
25 € ja oksapurustajat BOSCH 
25 € - 24/h. 10 meetrine redel 6 
€ - 24/h. Tel 526 4115  

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

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

TEENUSED

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

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

Info tel 504 0118

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

UUS TIKI TREILER 
CS300-LH

GARANTII 2 AASTAT
3000 x 1500 x 400

Haagise kandevõime 
503 kg

Haagis: 949 €
Haagis tendi ja 

tugikaartega: 1132 €
Haagis tendi, tugikaarte 

ja kõrgendusega kokku 72 
cm: 1305 € 

(pildil olev haagis!) 
Haagis plastkaanega: 

1499 €
Haagiste hinna sees tugira-
tas ja tugevdatud pealesõi-

tu kannatav tagaluuk. 
Haagis on kallutav!

Autowelt.ee 
Läike tee 36, Rae vald 

tel 607 0870

Ootame teid E-R 9.00-18.00
või helistage 6070870

A2 Autowelt
Läike tee 36, Rae Vald

www.autowelt.ee
rainer@autowelt.ee 

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

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Veoteenused teile vajalikus 
suunas sõbralike kokkulep-
pehindadega. Kaubik asub 
Rakveres. Tel 5646 3518, 517 
4390, anmikamoobel@hot.ee. 
Facebookist leiate meid lehelt 
- kasutatud mööbel ja kodusi-
sustuskaup. Pakume kaubaks 
mitmesugust tarvilikku ma-
japidamiskraami erinevatest 
aastakäikudest Soomest ja 
Baierimaalt. Kõik teie sõnu-
mid, kõned ja kommentaarid 
on iga päev oodatud! Teeme 
head kaupa!

• Väike madelauto rent 
(3,5 t), saab sõita B-kat. Tel 
5553 0770

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga. Tel 521 5849

• Töötajate transport kuni 
9-kohalise bussiga. Tel 503 
2390

• Transporditeenus kuni 
7,5-tonnine madelauto. Tel 
5553 0770

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

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

• Autode ost. Sõiduautosi 
ja kaubikud, võivad olla re-
monti vajavad. Tel 512 7543, 
bar500@hot.ee



Ehitusettevõte Rastoni 
OÜ teostab erinevaid 

sise- ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602
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METALLITÖÖD
• Valmistame treppe
• Piirdeid terassile, 

treppidele ja 
palkonitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

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

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

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

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes, kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5808 5965

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

• A-Toru, santehnilised tööd. 
Tel 5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Sooda-, klaasi- ja liivap-
ritsi teenus. Tel 5373 3408

• Plekikantimise tööd. Ot-
saplekid, harjaplekid, sok-
liplekid, aknaplekid ning 
kõik erikujulised lisaplekid. 
Tel 5553 0770

• Üldehitustööd: puukuurid, 
garaažid, saunad. Tel 5685 6320

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

• Teen korteri remonte, maa-
lertööd, osaliselt vahetan 
omaniku arvelt torustikku. Tel 
5878 0820, 5877 7923

• Teostan korterite ja vanni-
tubade remonti. Tel 529 0735

• Põrandatööd: laud- ja par-
kettpõrandate paigaldamine, 
lihvimine, lakkimine ja õlita-
mine. Tel 5829 2584

• Müün ja paigaldan igas möö-
dus kauakestvaid ja nägusaid 
tõstetavaid garaažiuksi väi-
keelamutele ja tööstustele 
Lääne-Virumaal. Kiire tarne 
ja paigaldus. Aastate pikkune 
kogemus ja kindel kvaliteet. 
Helista või saada meil ja küsi 
pakkumist! Tel 5192 9297, ric-
hardritsik@hotmail.com

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

• Lammutus-, ehitus- ja re-
monditööd. Majad, korterid, 
saunad, pesuruumid. Ehi-
tus soojustus, värvimised. 
Tel 504 5560

EHITUSTEENUSED

• Aiaposti aukude puurimine 
ja kaevetööd miniekskavaa-
toriga. Tel 5558 3686

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

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

• Vanade majade renoveeri-
mine ja uute ehitus. Tel 5685 
6320

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

• Lammutustöö. Transport-
teenus. Tel 5685 6320

• Teostame lammutus- ja 
koristustöid, samas ka pra-
hivedu. Tel 5553 0770

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487, 
Vaiko

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 
4046

• Korstnapühkija ja pottsepa-
tööd. Tel 522 1165

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. 
Tel 5052 465

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

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

Rakmettrans

Epopõrandad,
polüuretaan- 
ja akrüülmass 
pinnakatted. 

Paigaldus ja hooldus. 

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



Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 

Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 

Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 

tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 

pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 

10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 

18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 

ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

Kuulutaja reede, 5. oktoober 2018 15KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

MUUD TEENUSED

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÜTTEPUUD

EHITUS

KODU

OST

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

*LASTE ATV=FERRARI (pu-
nane, kõige rohkem oste-
tud), KROSSIKAD, KIIVRID, 
KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - mo-
peedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

MOPEEDI MOOTORID 
245 €

50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

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

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

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

TALLINNA 49
 MÖÖBLIKAUPLUSES 

ON SUUR 
HOOAJA LÕPUMÜÜK

HEAD HINNAD!
TINGIDA SAAB 

KÕIKE.

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

• Kodumasinate remont ja 
paigaldus (külmkappide, pe-
sumasinate, nõudepesumasi-
nate, mikrolaineahjude jne.) 
Teenus võimalik ka kodukut-
sel. Tel 5648 7258

• Hekkide ilulõikus. Tel 5660 
3585

• Pressin õunamahla. Tel 5390 
9168

• Kärcher tekstiilipesuri rent 
(24h/20 €), aurupuhasti rent 
(24h/15 €), vee- ja tolmuimeja 
rent (24h/ 10€). Soovi korral 
puhastan pehme mööbli sinu 
eest - küsi hinnapakkumist! Tel 
5385 5694

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

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

• Ansambel, õhtu juhtimine 
juubelil, sünnipäeval. Üle 
Eesti. Tel 5190 1697

• Laste sünnipäevadel näo-
maalingud. Tel 5196 7306

• Felix Bänd – soodne. Tel 
5559 3419

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

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

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

• Parima hinnaga hüperkiire 
piiramatu Internet + Kor-
dusTV-ga. DigiTV Virumaal. 
Paigaldus, Wifi ruuter ning 
Digiboks tasuta. Levib nii lin-
nas kui maal. Uuri lähemalt: 
http://telestar.ee. Tel  5552 
5432

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

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

• K.haridusega kogemustega 
bil.v. raamatupidaja pakub 
teenust. Aastaaruanded sood-
salt. Tel 5568 6385

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

• Tasuta vanametalli äravedu, 
garaažid, majad, keldrid jne. 
Küsi lisa. Tel 507 9984

• Ära anda nõukogudeaegne 
klaver „NOKTÜRN“ sümbool-
se hinnaga. Häälestatud aasta 
tagasi. Tel 5809 7990, asukoht 
Lääne-Virumaa, Kavastu

• Anda ära purgid alates 0,5 l ja 
väiksemad. Tel 552 5479

• Müüa laste voodi (puust, 
pikendusega), koos madratsi-
tega. Hind 50 €. Tel 5569 7224

• Müüa töökorras kompressor 
ratastel, 2 paaki, 380 V. Hind 25 
€. Tel 523 6447 

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

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

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

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

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

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

• Ostan margikogusid. Tel 
5633 8129

• Ostan roostevaba õlleankru. 
Tel 507 9984

• Müüa sütt, umbes 1000 kg 
kotid, kohale toomisega. Tel 
503 2269

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

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

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

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

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

• Müüa saetud-lõhutud kuivi 
küttepuid. Min kogus 2 m3. Tel 
522 3152

• Müüa 50 cm kuivi küttepuid. 
Ostja transport. Tel 5395 0313

• Katuseplekk, hind alates 5 
€, vastavalt tellija mõõdule. 
Tel 553 9330

• Müüa kivivilla. Hind 10 €/
pakk. Tel 5698 2788

• Tasuta ära anda mittestan-
dardseid telliseid ja seina-
plokke. Tel 524 2015



Ettevõte müüb 
ehituslikku saematerjali 

(prussid, lauad).

Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine, 

transpordi võimalus.
Info tel 515 0258 

või 520 6369
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• 7. oktoober hooaja riiete 
laomüük Haljala Rahvama-
jas kell 11.00-13.30. Kaardi-
makse võimalus. Korraldaja 
TMI Pelgonen

• Pillart kunsti- ja käsitöö-
kauplus nüüd avatud Rak-
veres, aadressil Laada 17. 
Müügil kingitused, meened, 
kodu- ja sisustuskaubad, 
mänguasjad, beebitooted, 
maalid. T-R 9.30-18.00, L 
9.30-13.00

TUTVUS

Kuulutused
 veebis: 

www.kuulutaja.ee

Ära plädista vihmas!
Telli Kuulutaja 
endale KOJU!

Internetist 
tellimine.ee
või telefonil 
617 7717

MUU

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Hinnad turul 4. oktoobril 2018

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

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,80

Till kg 7,00 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Petersell kg 8,00 10,00

Redis kimp 1,00

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,50

Peet kg 1,50 2,00

Suvikõrvits kg 0,60 1,00

Kõrvits kg 1,00

Tomat  kg 2,50 3,50

Kurk, väike  kg 2,50

Salatikurk kg 1,80

Õunad kg 0,50 2,00

Astelpaju marjad kg 8,00 10,00

Pohlad liiter 7,00

Jõhvikad liiter 4,00 5,00

Seened kg 5,00 10,00

Hapukapsas kg 1,00

Mesi, värske 700 g purk 5,50

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Laupäeval, 6. oktoobril turul Peipsi kala müük!

Turul müügil: 
* sügislilled- krüsanteemid ja kanarbikud
* käsitöö - soojad kudumid, kalmuseaded, 

saunavihad (igal laupäeval)

SeeniorTugi OÜ 
Eakate abi- ja tugiteenused 
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. Saatmine 
arstile, apteeki, kauplusesse, 

kirikusse jne. Võimalik 
tellida koju sooja toitu. 

Täpsem info 5371 2433 või 

seeniortugi@gmail.com

METS

• Ostan väiksema (1-2 hektarit) 
metsakinnistu. Võib pakkuda 
ka raiutud metsamaad. Tel 
5562 2919

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

• Mee müük. Hind oleneb ko-
gusest, toon soovi korral koha-
le, Mõdriku küla. Tel 5346 9159

• Müüa Kungla talu kartulit 
„Laura“ ja „Gala“ Rakvere 
vallas. Transport. Tel 514 1338  

• Müüa mahedalt kasvata-
tud kartulit „Maret“, „Reet“, 
„Ando“. Tel 504 6887

• Müüa soodsa hinnaga sea-
liha. Vajadusel tükeldamine. 
Info tel 53543 002 või 513 3787

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

• Tapamaja müüb emise li-
hakehasid kohale toomisega. 
Info tel 5351 7414

• Müüa kvaliteetset musta 
mulda (sõelutud). Pakitud 
ja lahtine. Transpordiga. Tel 
554 9113

•  M ü ü a  m ä n n i k o o r e 
multši. Pakitud ja lahtine. 
Tel 554 9113

• Müüa traktor Jumz koos 
haakeriistadega. Tel 5632 2417

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

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa jäneseid ja paar kal-
kuneid isane ja emane. Tel 
5594 9421

• Ära anda väiksed kiisud. 
4 pisikest kiisukest otsivad 
kodu. 3 üleni musta värvi 
ja üks triibuline-hall. Tel 
5622 1938

• Võtan hoida teie lemmikloo-
mi. Tel 5394 2814

LOOMAD

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

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

VANAVARA

TEATED

• 20. augustil kadus  oma 
kodust Tuleviku 3 Rakveres 
2-aastane steriliseeritud ma-
dalakarvaline kass. Kiisu selg 
on tumeda träpsuline- musta 
oranži beežiga, kõhualune 
valge, silmade ümber laiad 
mustad rõngad, piki nina valge 
triip. Kiip ja foto kahjuks puu-
duvad. Tel 5697 8582

• Eraarst Kelli Tühis (kõrva-, 
nina- ja kurguarst) töötab 
haigekassa ravirahastamise 
lepingu lõppemise tõttu tasu-
lise teenuse osutajana alates 
1.10.2018. Vastuvõtule tulles 
saatekirja pole vaja, küll aga 
vajalik etteregistreerimine. Tel 
324 5930 või tel 528 6656. Mit-
teilmumisel ette teatada 24 h!

Meeste- ja 
naistejuuksur.
Tel 506 8485

Ootame tööle
naistejuuksurit.

Sirje Ilutuba
Tel 5897 9293 

Lai 3 A (Piibeleht)

• 50-185-90 mees tutvub tore-
da naisega kooselu eesmärgil. 
Tel 5878 6730

• 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. 

Hulgiladu pakub: Kanakoib 1.25 €/kg; 
Poolkoib   1.25 €/kg; Skumbria  2.60 €/

kg; Lõhe liha   6.50 €/kg; 
Kints s-ta   1.80 €/kg

Tel 322 0722
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MÕNE REAGA

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

Peatoimetaja
Seidi Lamus-Tšistotin, 
322 5090
seidi.lamus@kuulutaja.ee

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

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
silja.part@kuulutaja.ee

Kujundus/küljendus
Renee Koit
Marimai Kesküla

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Meie siiras kaastunne Andresele 
parima sõbra

OLEV SAARVA
kaotuse puhul.

Tamara ja Aivi

Avaldame sügavat kaastunnet Avo 
Vanatalule koos perega armsa

EMA
lahkumise puhul.

Aseri Kooli 
1 maja elanikud

Hea tööandja on see, kes 
loob oma töötajatele hea 
töökeskkonna – kuule-
me sarnast mõtet üha sa-
gedamini. Siiski tuleks 
teemale veelgi enam tä-
helepanu osutada.

Silja Soon,
Tööinspektsiooni
pea-direktori asetäitja

Konkurents tööturul on põ-
hilisi põhjuseid, mis on hea 
töökeskkonna teema nii foo-
kusesse tõstnud. Samuti on 
inimesed saanud targemaks 
ning oskavad väärtustada 
ohutult ja tervist hoidvalt 
töötamist.

Siiski tuleb üha valjemalt 
rääkida sellest, et töötamine 
peab säästma töö tegija ter-
vist. Eestis on kutsehaiguste 
ja tööst põhjustatud haiges-

Tark on ette mõelda Noored looduskaitsjad 
arutasid kaasamise üle
Eesti Keskkonnaamet võõrustas 2.–4. oktoobrini Lahemaa 
rahvuspargis, Palmses Eesti, Soome ja Läti noore loodus-
kaitsja programmi Junior Rangeri korraldamisega seotud 
noori loodushuvilisi ja nende juhendajaid, et tugevdada rah-
vusvahelist koostööd.

Kolmepäevase seminari käigus vahetati kogemusi noor-
te kaasamisest looduskaitse korraldamisse ja arutati, kui-
das parandada riikidevahelist koostööd noore looduskaitsja 
programmi arendamisel. Programmi eesmärgiks on suu-
rendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust ning aren-
dada noorte looduskaitsjate võrgustiku koostööd nii Eestis 
kui välismaal. Palmse seminaril osales 29 juhendajat ja noort 
looduskaitsjat üheksalt kaitsealalt Eestist, Lätist ja Soomest.

Lisaks aruteludele tutvuti seminaril Lahemaa rahvuspargi 
looduskeskuse ja mõisakultuuriga ning võeti ette piirkonna 
kultuuri- ja loodusväärtuseid tutvustav ringsõit. Praktilise 
tegevusena toimus sotsiaalmeedia töötuba, kus õpiti kasu-
tama uusimaid sotsiaalmeedia võimalusi noorte paremaks 
kaasamiseks keskkonnasäästlike sõnumite levitamisel ava-
likkusele.

Noore looduskaitsja programmi koordineerib üleeuroo-
paline kaitsealade ühendus Europarc. Eesti on Euroopa 
Kaitsealade ühenduse Europarc liige, mis ühendab kaitse-
alasid 37 Euroopa riigis. Europarci föderatsioon korraldab 
alates 2002. aastast üleeuroopalist noore looduskaitsja kur-
sust. Eestis on Keskkonnaamet korraldanud kursusi rah-
vusparkides alates 2004. aastast, nende toimumist toetab SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kuulutaja

Nagu sügiseti tavaks, toimus 
seegi kord Tallinnas kahel 
päeval ajakirja Buduaar Turg 
Live, kus teiste seas paljud 
peamiselt naissoost avaliku 
elu tegelased müütasid suh-
teliselt soodsa hinnaga endi 
jaoks üleliigseks osutunud 
kaupa – peamiselt riideid, eh-
teid, kosmeetikat.

Uudistajaid vooris ürituselt 
läbi tuhandeid. Ostu-müügi 
kõrvalt võis vaadata ka mee-
lelahutuslikku programmi, 
a`la moedemmid ja tantsuli-
sed etteasted.

Programmi juhtis loo-
mulikult ei keegi muu kui 
moespetsialist Ženja Fokin. 
Ja nagu alati, viibis kohal ka 
legendaarne DJ, raadiohääl 
Allan Roosileht.

Tema kauples nagu ikka 
vinüülplaatide, CDde ja auto-
mudelitega. Kuidas äri õitses? 
„Päris hästi läheb kaubaks. 
Näe, täna pidin plaate juba 
juurde tooma,“ kinnitas Roo-
sileht pühapäeva hommikul.

Second Hand ostuparadiis? 
Mitte ainult, sest glamuurset 
staaritäikat täiendas võima-
lus siit-sealt osta ka täiesti uut 
moe-, ilu-, trendi- ja brändi-
kaupa.

Külastajate arvamused am-
bitsioonikast ettevõtmisest 
läksid aga kardinaalselt lahku.

„Siit pole tegelikult midagi 
osta. Ma ei leia endale mitte 
midagi. Oleks nagu palju kau-
pa küll, kuid kõik on kasuta-
tud asjad, osad näevad küllalt-
ki rääbakad välja. Ühesõnaga, 
üks suur kantud riiete ja muu 
taolise turg. Ning miks müü-
jad ei oska oma boksi vähe-
malt atraktiivseks kujunda-
da?“ polnud turul pakutavaga 
rahul kahekümnendates nais-
terahvas.

„Tore üritus. Käin siin igal 
aastal. Palju põnevat kraami 
ja hinnadki vähemalt mul-
le taskukohased. Polegi aega 
siin enam rohkem juttu rää-
kida, vaatan ruttu, mida selle 
viimase tunni jooksul veel 

osta jõuan,“ nentis rahulole-
valt neljakümnendates laste-
aiakasvataja Silja.

Sama erinevaid arvamusi 
kuulis müüjateltki. „Tasub 
ikkagi ära. Kuigi müügiplatsi 
maksumus väga soodne pole. 
Ning konkurents on samuti 
suur, vaadake, kui palju pak-
kujaid on ümberringi. See 
teeb müümise üldse väga ras-
keks. Kuid kõigest hoolimata, 
tegemist on ülipopi ürituse-
ga. Et siia üldse kohta saada, 
pidi ammuilma broneerima, 
viimasel hetkel polnud vähi-
matki võimalust enam turule 
pääseda,“ teadis rääkida kol-
mekümnendates müüjanna.

„Mina enam siia küll midagi 
müüma ei tule. Korralikku ja 
natuke kallimat kaupa ei osta 
keegi,“ oli hoopis vastakal ar-
vamusel teise müügileti taga 
toimetav proua.

Ülo Külm

Reportaaž Buduaari turult

tumiste diagnoosimine pigem 
tagasihoidlik. Euroopa sarna-
sed näitajad annavad aimu, et 
tegemist on aga tõsise prob-
leemiga.

Üks põhilisi tööga seotud 
diagnoose Euroopas on vähk. 
Üle poolte surmaga lõppenud 
tööst põhjustatud haigestu-
miste puhul on diagnoosiks 
olnud vähkkasvaja. Vähk on 
väga tõsine haigus ja see ei 
teki üleöö. See võib hakata 
kujunema esimesest tööpäe-
vast ja avalduda alles pensioni 
eel.

Haigestumus on 
kahekordistunud
Vähistatistika tekitab muret 
mitte ainult paljudele pere-
dele, vaid ka riigile. Haigestu-
miste esmajuhtude arv suure-
neb aasta-aastalt ja viiekümne 
aastaga on vähki haigestumus 
sisuliselt kahekordistunud. 
30-40 protsenti vähijuhtumi-
test on seotud inimese ter-
visekäitumisega, mida saaks 
tervislikke valikuid tehes väl-
tida.

Pahaloomulise kasvaja 
diagnoos ehmatab nii haiges-
tunut kui tema pereliikmeid. 
Eesti Vähiregistri andmete 
kohaselt diagnoositi 2015. 
aastal 100 000 elaniku kohta 
658,9 uut vähijuhtumit kõi-
kide paikmegruppide kohta. 
Sama aasta lõpu seisuga oli 
Eesti rahvastikus üle 57 000 
inimese, kellel oli diagnoosi-
tud mõni pahaloomuline kas-
vaja. See arv on suurem, kui 
on Pärnu linnas elanikke.

Vähk ei ole kunagi lihtne 
haigus ühe kindla põhjuse või 
raviga. Mõistagi sõltub risk 
paljuski mitmete erinevate 

tegurite kombinatsioonist – 
inimese tervisekäitumisest, 
geneetilistest ja individuaal-
setest teguritest ja/või kok-
kupuutest erinevate keskkon-
nas leiduvate kantserogeen-
sete ainete või protsessidega.

Täiskasvanud inimene 
veedab suure osa oma ajast 
tööl ning oleks vale arvata, et 
töökeskkond meie tervist ei 
mõjuta. Euroopas toodetakse 
Eurostati andmetel aastas üle 
30 miljoni tonni kantsero- 
geense, mutageense ja repro-
toksilise aine. Paljud neist ai-
netest jõuavad töökeskkonda.

Soomes moodustavad töö-
ga seotud vähijuhtumid 5,3–
8,4 protsenti kõikidest vähi-
juhtudest. Suurbritannias on 
4 protsenti uutest vähijuhtu-
mitest seotud töökeskkonna 
ja selle ohuteguritega. Mit-
med Eesti onkoloogid leia-
vad, et ka meil võib umbes 4 
protsenti vähijuhtumitest olla 
seotud tööga. See on oletuslik 
hinnang, sest meil veel ei ko-
guta andmeid töö ja vähi või-
malikest seostest.

Ent lisaks kemikaalidele on 
ka bioloogilisi, füüsikalisi ja 
organisatsioonilisi tegureid, 
mis kasvajaid põhjustavad. 
Näiteks loetakse liigkestvat 
istuvat tööd vähiriskiga seo-
tuks, samuti staatilist koor-
must või liigpikka sundasen-
dis püsimist.

Ohuteguriks peetakse ka 
töökorralduse eripära, kus 
vahetustega töötamisel on 
suurimaks probleemiks ini-
mese tsirkadiaanrütmi häiru-
mine. Uuringud kinnitavad, 
et öistes vahetustes töötavatel 
meditsiiniõdedel esineb sage-
damini rinnavähki.

Euroopa Tööohutuse ja 
Töötervishoiu Agentuuri 
EU-OSHA allikad viitavad ka 
erinevate ohutegurite koos-
toimele töökeskkonnas, näi-
teks ultraviolettkiirguse, mõ-
nede kemikaalide ja ravimite 
koosmõju.

Siin on ilmestavaks näiteks 
suvine teedeehitus, kus kasu-
tatakse rasketehnikat ja kuu-
ma bituumenit. Kui ka ilm 
juhtub palav olema ja tööme-
hed on seetõttu särgi seljast 
võtnud, on loodud kõik tin-
gimused melanoomi tekkeks. 
Nad töötavad päikesekiirgu-
ses, lisaks eritub kuumuses 
ohtlikke aineid neli korda 
rohkem.

Mida saab ise teha, 
et püüda vältida vähki 
haigestumist?
Ennetavaid abinõusid on mit-
meid ja suunatud alati konk-
reetse ohuteguri spetsiifikale. 
Kemikaalide kasutamisel tu-
leb hoolitseda, et ohtlikud ke-
mikaalid asendatakse ohutu-
matega, tööprotsessid oleksid 
hermeetilised. Kindlasti tuleb 
kasutada sobivaid isikukaitse-
vahendeid, vajalik on korralik 
väljaõpe ning ohutusnõuete 
range järgimine.

Tähtsaim abinõu on aga 
töökorralduslik – normaalne 
töö- ja puhkeaja vaheldumi-
ne, piisav puhkus, ületundide 
vältimine. Jällegi saab prob-
leemide kuhjumist vältida 
asjakohase koolitusega ning 
töötajale tuleb anda kindel 
teadmine, et ta ei ole üksi, 
kui tal on mõni tööga seotud 
mure või probleem.

www.kuulutaja.ee
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Hiljutisel Tallinnas pee-
tud Kirjandustänava fes-
tivalil oli üheks kõige 
külastatavamaks ko-
haks Linnateatri telk, 
kus näitlejad rääkisid 
raamatutest, mis neid 
kõige enam on mõjuta-
nud.

Kaire Kenk

Näitleja Indrek Ojari ütles, et 
vältis kooliajal kohustuslikku 
kirjandust. „Võtsin lugemi-
seks ikka karmimad asjad. 
17-18aastaselt lugesin Dosto-
jevskit. „Idioodi“ võtsin esi-
mesena ette, siis „Kuritöö ja 
karistuse“. Tema inimloomu-
se tundmise sügavus oli tohu-
tu lugemiselamus,“ meenutas 
näitleja.

Indrek Ojari 
huvitub universumist
Nooruses loetud raamatud 
raputavadki Ojari sõnul kõige 

enam. Tema lapsepõlve üks 
lemmikraamatuid oli „Ven-
nad Lõvisüdamed“. „Lapse 
fantaasiamaailm süttib ju kii-
remini. Mõistsin siis, mis 
teeb ühe kirjaniku heaks – ta 
suudab pelgalt sõnadega teki-
tada tundeid, neid säilitada ja 
kasvatada ühe lehekülje jook-
sul,“ nentis Ojari.

Kirjandus on tema sõnul 
tajumise vorm. „Mõnd raa-
matut lugedes on kujundeid, 
inimesi, olukordi võimalik 
endale sama reaalselt ette ku-
jutada kui näiteks pargis jalu-
tades ja loodust vaadeldes.“

Lugemine on tema sõnul ka 
meditatiivne ja teraapiline te-
gevus. Oma poja füüsikaõpi-
kutele mõeldes luges Ojari 
hiljuti aga hoopis tunnusta-
tud astrofüüsiku Neil deGras-
se Tysoni menuraamatut 
„Astrofüüsika inimesele, kel 
on kiire“.

„Mõtled pärast selle raama-
tu läbilugemist – milleks mei-
le esoteerika, kui on olemas 
teadus?“ nentis Ojari, lisades, 

Täna astub minifestivali Sü-
gishurm Rakveres raames 
Rakvere kultuurikeskuse la-
vale üks esimesi soolo naisar-
tiste Läti elektroonilises muu-
sikas Sabine Moore projekti-
ga Waterflower, mille üheks 
eripäraks on elavate potitai-
mede muutmine puutetundli-
kuks süntesaatoriks, kasuta-
des selleks vastavaid andureid 
(taimed esinemise käigus 
kahjustatud ei saa).

Muusikaliselt ühendab 
Waterfloweri elektrooniline 
biit žanre nagu dream pop, 
experimental pop, art pop ja 
ambient. Tema mitmekihili-
sed kompositsioonid on loo-
dud erinevatest helisämplin-
gutest – mänguasjad, voolav 
vesi, klaashelmed, aiatööriis-
tad, mis miksitakse süntesaa-
torite orkestreeritud saundi-
dega – näiteks viiuliga, kum-
mituslike klaverimeloodiate-
ga ja Sabine Moore’i üleva 
vokaaliga.

Videoanimatsioonides ku-
vatavateks teemadeks on loo-
dus ja teadused ning nende 

Linnateatri näitlejate lemmikud: Kogujate raamatust Niels Bohrin

et Neil deGrasse Tyson oskab 
teadust huvitavaks muuta.

Teine võimas raamat on te-
ma hinnangul Stephen Haw-
kingi „Universum pähklikoo-
res“ – sobiv lugemisvara kõi-
gile, kes tahavad midagi tai-
bata kõiksusest, milles me 
elame.

„Praegu loen Niels Bohri 
raamatut „Filosoofilised mõt-
ted“,“ ütles Ojari. Kogumikku 
on valitud artiklid, mis tut-
vustavad Bohri vaateid 
kvantteooriale ja filosoofiale, 
nii nagu ta neid ise laiemale 
avalikkusele esitas.

„Loen ja loen ja mitte mida-
gi ei saa aru, aga pingutan ik-
ka edasi. Sest raamat on ju 
meeletult põnev – Bohr kirju-
tab, et me saame aru vaid 
viiest protsendist universu-
mist ja ülejäänu on tume ai-
ne,“ ütles ta.

Aga tänavuse aasta suurim 
lugemiselamus on talle olnud 
hoopis Mika Waltari „Võõras 
mees tuli tallu“. „Samuti hin-

dan selle raamatu tõlkija tööd. 
Kuidas panna võõrkeelne 
tekst eesti keeles kõlama sama 
kaunilt kui originaalis?“ mõ-
tiskles näitleja.

Niisamuti hindab ta väga 
Nisargadatta Mahararadži 
teost „Sinu ärkvelolek on 
uni“. „Budism on mind alati 
paelunud. See raamat on 
mind saatnud terve elu, aida-
nud vaadata inimese sisse, 
mitte inimesest väljapoole.“

Külli Teetamm on 
„Õnnepalu-inimene“
Külli Teetamme lapsepõlve 
lemmikraamat oli Julius Oro 
„Muna“ – imearmas teos, 
suurte trükitähtedega kirja 
pandud.

„Pärnumaal mere ääres su-
vitades lugesin vanas eesti 
kirjakeeles kirja pandud va-
naemale kuulunud eestiaeg-
seid kriminulle. Siis oli küll 
tunne, et loen ise vanu üri-
kuid või olen „päris“ spioon. 
Aga lugesin palju ka vanaema 

Waterfl ower paneb Rakveres potitaimed helisema

Sabine Moore on üks esimesi soolo naisartiste Läti elektroonilises muusikas.
Foto: erakogu

vastastikune koosmõju. 
Võiks öelda, et „Water- 
flower“ on nagu ulmeline 
rännak maailmas, mis jääb 
väljapoole meie ajajoont.

Peo kontsertide osa tõmbab 
käima retrolikku 80ndate bii-
ti meenutavat synthwave’i 
esitav Mr. Garfield Tartust. 
Tuudur Tamme alustas bän-
diga Mr. Garfield juba aastal 
2000 ja tema ande esmaavas-
tajaks oli legendaarne eesti 
muusika figuur Raul Saare-
mets, kes andis välja Mr. Gar-
fieldi esimese singli.

Teda on mõjutanud džässi-
liku muusika värviküllus, 
nüansirohkus ja ebamaisus 
ning klaver, selle kõla ja akor-
did, mis harmooniaid ehita-
vad. Mr. Garfieldi loomingu-
le enim mõju avaldanud bän-
dideks on Depeche Mode, Jan 
Hammer, Camouflage, Kraft-
werk, Mitch Murder ja pea-
aegu kogu 80ndate synthpop 
ning varasem elektrooniline 
muusika.

Mõlemad artistid astuvad 
üles ka DJ setiga, lisaks veel 
teised plaadikeerutajad.

Linnateatri projektijuht Oliver Berg ja näitlejanna Liis Lass. Viimane 
rääkis festivalikülalistele muuhulgas, et kujundas väikesena enda toa 
täpselt nii nagu Bullerby laste Liisa.

Foto: Kaire Kenk

Sügishurm Rakveres (Fall 
Fascination in Rakvere) on 
minifestival kaamose enneta-
miseks ning muusikaline lee-
vendus pärast ekstreemset su-
ve ja karmi talve eel, kahe 
äärmuse vahetudes – rõhuta-
maks, et Rakvere on atrak-
tiivne ja mõnus kultuurinaut-
lemise koht igal aastaajal. Tu-
leb sume-tume sügisõhtu, 
mille muusikaline osa on 
energiast pakatav elektrooni-
line tantsumuusika 80ndate 
retropopist tänapäevase une-
näolise elektropopini.

Muusika toob kokku, muu-
sika ühendab ja huumor aitab 
lõhesid ületada. Lõbus pidu 
kõigile, olenemata osalejate 
maailmavaatelistest ja poliiti-
listest ning mis iganes teistest 
eelistustest.

Uksed avanevad kell 21, 
bändid alustavad kell 23, pidu 
DJ-de valitud tantsumuusika-
ga kestab varaste hommiku-
tundideni. Lisainfo Faceboo-
kist ja fienta.com/rakvere.

Risto Kukk

lemmikautorit Agatha Chris-
tiet,“ meenutas näitlejanna.

Teatrikoolis hakkas ta õp-
pima, kuidas lugeda näiden-
deid. „Teatrikoolis õppisime 
üldse paljut läbi kirjanduse, 
katse-eksituse meetodil. Mis 
teeb ühe näidendi heaks? Eks 
ikka see, mis mind kõnetab,“ 
sõnas Teetamm.

„Ja kui see mind kõnetab, 
sukeldun sellesse kogu oma 
hingega. Kui mängisin Sonja 
Marmeladovat „Kuritöös ja 
karistuses“, oli raamat mul 
alati garderoobis. Dostojevs-
kit hakkasin üldse lugema ju-
ba keskkoolis, minu meelest 
on lihtne lugeda, ka tõlked on 
väga head,“ jätkas näitlejanna.

Samuti on Teetamm enda 
sõnul „täielik Õnnepalu-ini-
mene“. Üks tema lemmikuid 
on „Piiririik“. „Nii aus, ehe, 
vaba, otsekui verega kirjuta-
tud,“ leidis Teetamm.

„Mind paeluvad ka elulood. 
Suurim elamus on olnud Eero 
Epneri „Konrad Mägi“. Suur 
ja paks, kuid lihtsas keeles, 
võimaldab saada suurele ini-
mesele uskumatult lähedale,“ 
sõnas näitlejanna.

Liis Lass tsiteeris 
„Ekke Moori“
Lassil oli lapsepõlves kaks 
lemmikraamatut: „Charlotte 
koob võrku“ ning „Bullerby 
lapsed“.

„Mul ei olnud lapsena päris 
oma tuba. Lugesin seda raa-
matut kord nädalas ja kui lõ-
puks sain oma toa, kujunda-
sin selle täpselt nii nagu Bul-
lerby laste Liisa – kaltsuvai-
bad põrandale, nukud riiulis-
se,“ meenutas ta.

Hiljem lisandusid näitlejan-
na lugemisvarra veel „Viplala 
lood“. „Nautisin juba lapsena 

seda raamatu erilist väljen-
duslikkust, mida tänapäeva 
raamatutes kohtab väga har-
va,“ ütles ta.

Keskkooli ajal mõjutas teda 
sügavalt „Anna Karenina“. 
„Elasin kogu hingest Anna 
saatusele kaasa. „Ekke Moor“ 
oli teine teos, mida tsiteerisin 
pea igas klassikirjandis,“ 
muigas ta.

Viimasel ajal on Liis Lass 
aga muutunud suureks au-
dioraamatute fänniks. „Para-
ku pean neid küll inglise kee-
les kuulama, õnneks on au-
dible.com-is valik lai. Au-
dioraamatuid võib küll mõ-
nes mõttes võrrelda kirjan-
dusliku kiirtoiduga, kuid ai-
tab näiteks pikkadel bussirei-
sidel aega veeta,“ ütles ta.

Alo Kõrvet õhutavad 
raamatud õppima

Alo Kõrve koolipoisina lii-
ga palju raamatuid ei luge-
nud. „Betti Alver ja Juhan 
Liiv olid mulle need ventiilid, 
mille kaudu sain teada, et 
maailmas on midagi veel pea-
le kartuli- ja kapsapeenarde,“ 
muigas ta.

Kõrvele on raamatud and-
nud tungi pidevalt edasi õppi-
da. Nii õpibki ta praegu Tartu 
Ülikoolis religiooni. Tõuke 
selleks on näitleja saanud ku-
nagiselt Koguja raamatu esit-
luselt Linnateatris.

„Koguja raamatut võib lu-
geda täiesti ilmaliku raamatu-
na: „Pole paremat inimesele 
kui süüa, juua ja leida rõõmu 
hingele oma vaevanägemi-
sest,““ tsiteeris Kõrve.

Niisama armsad on näitle-
jale Jaan Kaplinski raamatud 
„Seesama jõgi“ ning „Teisel-
pool järve“.
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Rakvere kultuurisündmused
10. september–5. oktoober Kristel Kortini joonistuste näitus Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus, näitus kuulub sarja „Noor, loo, 
too kunst raamatukokku“ ja on kingitus Eestile
25. september–20. oktoober Riina Rillo maalinäitus „Nähtav ja 
nähtamatu“ Rakvere Galeriis
5. oktoober kell 21 Sügishurm Rakvere Rahvamajas. Waterf-
lower (LV) + Mr. Garfield (EE) + DJ pidu.
5.–7. oktoober Festhearti filmifestival Rakveres
6. oktoober kell 10–17 Tšilli Sügislaat Kastani puiesteel
7. oktoober kell 15 XV Üleriigilise Õpetajate Muusikapäeva gala-
kontsert Rakvere Gümnaasiumi aulas
8. oktoober kell 11 Liikluskohvik väärikale põlvkonnale Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus
10. oktoober kell 18 kontserdisari „Brahmsi kogutud kammer-
muusika“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
12. oktoober kell 20 Alle Saija Teatristuudio etendus „...ja õuna-
puud õitsevad“ Rakvere Rahvamajas

Rakvere Teater
05.10 kl 19.00 See kõik on tema Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Helen Rekkor)
06.10 kl 19.00 Lahus Rakvere Teatri väike maja (lav. Üllar Saare-
mäe)
06.10 kl 19.00 Puudutada kuud Rakvere Teatri suur maja (lav. 
Peeter Raudsepp)
09.10 kl 12.00 Päästame ema Rakvere Teatri väike maja (lav. Karl 
Koppelmaa)
09.10 kl 19.00 Lendas üle käopesa venekeelse tõlke võimalus Rak-
vere Teatri suur maja (lav. Eili Neuhaus)
11.10 kl 19.00 Hullemast hullem Rakvere Teatri suur maja (lav. 
Elina Purde)
11.10 kl 19.00 See kõik on tema venekeelse tõlke võimalus Rakve-
re Teatri väike maja (lav. Helen Rekkor)
12.10 kl 19.00 Küllus Rakvere Teatri suur maja (lav. Filipp Los)
12.10 kl 19.00 Gravitatsioon Rakvere Teatri väike maja (lav. Raivo 
Trass)

Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
Klubi „Kuukiir“ tuleb kokku – 14. oktoober, 18. november ja 16. 
detsember
Mälumängu klubi tuleb kokku – 17. oktoober, 14. november ja 
12. detsember
Vajalik eelregistreerimine klubisse Kuukiir ja Mälumängu klubis-
se – teisipäeviti Rakvere Rohuaia 6 kell 10–13 või telefonil 324 
5013 (teisipäeviti) ja telefonil 527 8162
Ootame uusi liikmeid meie ühistesse ettevõtmistesse. Kõik on te-
retulnud!

Biore Tervisestuudio
11. ja 18. oktoober tervisliku seisundi testimine – Eve Heinmets
5., 12. ja 19. oktoober kaaniteraapia – V. Kudrjavtsevi vastuvõtt
11. ja 26. oktoober nõelravi – dr Tiia Liivalaid
13.–14. oktoober õpituba „Tervendav laulmine“, neile, kes viisi ei 
pea – Merle  Pärle juhtimisel
16., 23. ja 30. oktoober nõelravi – Arina Grigorjan
Seljaabi/kiropraktika esmaspäev ja kolmapäev – Artur Grigorjan
Reg tel 501 7960 või Laada 5, Rakveres

O Kõrts
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
6. oktoober Retro Jämm DJ Martineero
13. oktoober mõnusa meeleolu loob tantsuplatsile DJ Ailan Kytt
20. oktoober tantsuhitid toob teieni DJ Alex-S
27. oktoober hitimasina käivitab DJ Ailan Kytt

Valge kepi päev Rakvere
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda koostöös Eesti Pimedate 
Liiduga korraldavad infopäeva nägemispuudega inimestele.
10. oktoobril kell 11–13 Rakvere Kultuurikeskuses (Kreutzwaldi 
tn 2)
Kavas:
1. Eesti Pimedate Raamatukogu teenuseid tutvustab ja nägemis-
puude valdkonna aktuaalseid küsimusi lahkab Eesti Pimedate Lii-
du aseesimees Priit Kasepalu;
2. Juhtkoerte kooli ja juhtkoera kasutamist tutvustab Juhtkoera 
Kasutaja Ühingu liige Marja Haamer;
3. MTÜ Jumalalaegas tutvustab ja müüb kohapeal nägemisvahen-
deid.
Muusikaline etteaste – Maarja Haamer
Üritus on osalejatele tasuta, vajalik ette registreerida tel 53429043 
Helmi Urbalu või tel 53808576 Kerli Tennossaar (Pimedate Liit) 
8. oktoobriks. 

Teisipäeval avati Rakvere 
Teatrikinos vitraažinäituse 
„Sada aastat teispool klaasi“, 
mille kuraatoriks ja koosta-
jaks on Ain Roost. Väljapa-
nek jääb avatuks oktoobri lõ-
puni.

Näituse idee on jätk sellest, 
kui Eesti Etendusasutuste Lii-
du eestvõttel asusid teatrid 
kolm aastat tagasi vabariigi 
sajandaks sünnipäevaks kin-
gitust looma, mil otsustati 
üheskoos publiku ette tuua 
Eesti Vabariigi sajandipikku-
ne lugu.

Eestimaa kümnendite 
vitraažakende rändnäituse 
kontseptuaalsus tugineb mit-
metele kihtidele, mis isekes-
kis haakuvad ja üksteist täien-
davad: ajaloolised aknaraamid 
sellises olekus, nagu nad tun-
tud hoonetelt demonteeriti, 
hetkest, kui nende jaoks aeg 
seisma jäi; professionaalsed 
erinevate erialade kunstni-
kud, kes neist raamidest enda 
idee teostamiseks sobiva vali-
sid; kümnendid Eestimaa sa-
jast aastast, mis ajendasid 
kunstnikke oma kavandit 
looma, oma lugu jutustama; 
värvilise vitraažklaasi kont-

POP Poistekas on Karmeli 
Koguduse poolt korra kuus 
läbi viidav sündmus 7- kuni 
12aastastele poistele. Teeme 
Poistekatel asju, mis meeldi-
vad ja pakuvad põnevust nii 
meeskonnale kui poistele. 
Meil on igaks korraks põnev 
plaan, mille sisse kuulub ka 
ühine söömine.

Eelmisel hooajal käisime 
poistega näiteks ujumas, met-
samatkal, sõitsime talvises 
metsas of-road autodega, käi-

sime paatidega Peipsi peal ja 
tegime veel mitmeid põne-
vaid asju.

POP Poistekat, mille algus 
ulatub möödunud sajandi ka-
heksakümnendatesse, korral-
davad viis meest Rakvere 
Karmeli kogudusest, kes hea 
meelega müttavad poistega 
metsas või mujal ja naudivad, 
et saavad noorte meeste päe-
va paremaks teha.

Meie eesmärk on peale põ-
nevate tegevuste tutvustada 

poistele ka Piibli tõdesid ja 
ühises arutluses leida, kuidas 
neid väärtusi parimal moel 
tänasel päeval ellu rakendada.

Poistekatele on oodatud nii 
Rakvere kui ka linna lähi-
ümbruskonna 7–12 aasta va-
nused poisid. Uue hooaja esi-
mene kohtumine toimub 13. 
oktoobril kell 12.

Osalemissoovi korral palu-
me registreeruda hiljemalt 
12. oktoobril. Kui mingil 
põhjusel ei saanud registree-

rida, siis tasub ikka kohale 
tulla, kui kohti jätkub, võta-
me peale. Poistekatel osale-
mine on tasuta.

Lisainfot saab numbrilt 
56644333, Facebooki lehelt 
Karmeli POP Poistekas või 
karmelikogudus@gmail.com.

Oled väga oodatud!

Gunnar Kotiesen,
Rakvere Karmeli 
koguduse pastor

Meheks kasvamine läbi arendava koostegemise

Teatrikinos saab kaeda kunsti

rast ajahambast puretud aga 
prügimäest päästetud raami-
ga; näituse liikumine kuude 
Eestimaa linna.

Seejuures alustades Tartust, 
kus samal ajal mängitakse 
enamust Eesti teatrite küm-
nendite lavastustest ja lõpeta-
des järgmise aasta veebruaris 
Eesti Vabariigi sünnilinnas 
Pärnus.

11 erinevate erialade pro-
fessionaalset loojat on vali-
nud kokku kogutud, aja poolt 
puretud ja iseloomuga akna-

raamidest endale sobiva, sel-
leks, et üht kümnendit saja 
aastase Eestimaa iseseisvuse 
loost oma nägemusega selles 
raamis täita (kümnend hilise-
mas tekstis kunstniku nime 
järgi sulgudes).

Kunstnike poolt loodud ka-
vandite järgi on valmistatud 
valitud aknaraamidesse klaas-
vitraažidest teosed. Valminud 
tööd vormistati näituseks, 
mis avati 3. septembril Tartus 
Draama festivali raames. 
Sealt liikus näitus Rakveresse, 

edasi ootavad Tallinn, Kures-
saare, Viljandi ja Pärnu.

Projektis osalevad tekstiili-
kunstnik Anu Raud Viljandi-
maalt (2010-20), keraamik 
Edi Leet Pärnust (1910-20), 
teatrikunstnik, lavastaja ja 
kirjanik Ervin Õunapuu Tal-
linnast (1960-70), maali-
kunstnik Ilmar Kruusamäe 
Tartust (1970-80), skulptor 
Mati Karmin Tallinnast 
(1940-50), raamatuillustraa-
tor ja maalikunstnik Piret 
Bergmann Pärnust (2000-10), 
arhitekt Ra Luhse Tallinnast 
(1990-00), moe-ja kostüümi-
kunstnik Reet Aus Tallinnast 
(1920-30), nahakunstnik 
Ruuda Maarand Tallinnast 
(1950-60), graafik ja maali-
kunstnik Toomas Kuusing 
Võrust (1980-90) ja anima-
kunstnik Valter Uusberg 
Raplast (1930-40).

Kunstnike loodud kavandi-
te järgi on klaasvitraažid val-
mistanud Ain Roost. Vanad 
aknaraamid on valitud res-
taureerimisettevõtte Kuukaar 
OÜ, M. Karmini ja A. Roosti 
kogudest.

Kuulutaja

Kuraator Ain Roost näituse avamisel.
Foto: Kristo Kruusman
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Hõrk põrsaliha 3,60 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad rikkaliku valiku
värsket sealiha. Müügil meie lihameistrite

poolt valmistatud kulinaariatooted,
paneeritud snitslid ja kotletid ning

erinevad singi- ja vorstitooted.

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €

TAGAKAMBRI
KANGALAAT

Kaupluse A&E Kangad
Rakveres, L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS

• rõivakangad

kardinakangad

mööbliriided

(sissepääs läbi kaupluse)

5.-6. okt ja 8.-9. okt

1-4 €/m

1-4 €/m

5 €/m

•

•
• 220 cm laiad voodipesu-

kangad 3 €/m
Avatud: E-R 9-18, L 9-15

Tel 5647 3004

* RIEKER

* REMONTE

* TAMARIS

* AALTONEN

* CAPRICE

Rakvere,

Turu plats 5

LINNA PARIMAD JALATSID!

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

Ideest teostuseni!

valmistatud eestimaisest puidust

vastavad kõrgeimale standardile

heleda värvusega

ühtlase kvaliteediga

Olete oodatud ostma!

preemiumklassi puidugraanulid

teksapood!

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

teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

Suur allahindlus, kuni

-80%KÕIK
8,99

Laste teksad

€

Lee, Wrangler,
Redstar teksad

19,99 €
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