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Täiskasvanud õppijate nominente esitati rohkem kui kunagi varem
Värskelt Lääne-Viru aasta õppija tiitli saanud Signe Puusepp 
ütleb, et tänavu on tema jaoks eriline aasta, sest suvel valiti ta 
aasta tugiisikuks. Parim koolitaja Meelis Rebane õpetab info-
tehnoloogiat ja innustab täiskasvanuid koolipingis. Maakonna 
õpitegu on aga selline, mis loodetavasti aitab koolituste kaudu 
paljudel lapsevanematel end ja oma last paremini mõista.

Katrin Uuspõld

MTÜ Eesti Täiskasvanute 
Koolitajate Assotsiatsiooni 
Andras 30-aastaseks saamise 
auks korraldati kolmapäeval 
Rakveres minikonverents 
„Õnneks on vaja õppida“ 
ning täiskasvanud õppi-
ja nädala raames tunnustati 
nominente.

Tänusündmuse korral-
dasid asjaosalistele Lääne-
Viru Omavalitsusliit ja ETKA 
Andras. Tiitlitega pärjati nel-
jas kategoorias: õppija, koo-
litaja, õpitegu ning õppija-
sõbralikum tööandja. 

„Tänavu esitati nominente 
palju rohkem kui varasemalt – 
26. Selle üle on väga hea 
meel!” ütles Tiiu Säbel, kes on 
koos Tiia Murulaidiga ette-
võtmist eest vedamas.

Kes teeb, see jõuab
Lääne-Virumaa õppija lau-
reaat 2021 on Signe Puusepp, 
kes on sel õppeaastal lõpe-
tamas gümnaasiumiharidu-
se omandamist ja samal ajal 
töötab Ferdinand von Wran-
gelli nimelises Roela lasteaed-
põhikoolis tugiisiku, klas-
sijuhataja, majahoidja ja 
ringijuhina.

Omal ajal jäi noorel naisel 
Rakvere ametikoolis koka 
eriala pooleli, sest sündisid 
lapsed. Nende kõrvalt läbis 
ta töötukassa kaudu kliendi-
teenindaja kursused ja töötas 
sel alal paar aastat. Kui elu tõi 
võimaluse minna robootika-
ringi juhendaja kursustele, 

siis sellest ta ka kinni haaras. 
„Terve me pere on tehnika-
huviline, meile meeldib no-
kitsemine, programmeeri-
mine, IT-teemad. Läbisin 
kursused ja tegelen robooti-
kaga nüüd koolis ja lasteaias. 
Järjest rohkem meeldis mulle 
lastega tegutseda, problemaa-
tilised lapsed kõnetavad mind 
kõige rohkem, saan nendega 
hea kontakti,” rääkis Signe 
Puusepp, kes on läbinud ka 
tugiisiku koolituse ning on 
nüüd ühele lapsele toeks. 

„See aasta on olnud mulle 
eriline, suvel tunnustati mind 
üle-eestilise tiitliga aasta 
tugiisik 2020, on olnud ka 
teisi märkamisi ja nüüd siis 
maakonnas õppija tiitel. Sü-
dames tekitab sooja tunde 
see, et sind tunnustatakse,” 
rääkis Signe Puusepp.

Kuidas aga kõike seda jõu-
da? Õppija tiitli laureaat kos-
tab, et ega muud, kui aega 
planeerides. „Kui ei oleks toe-
tavat tööandjat ja pere, siis ei 
jõuakski,” ütleb naine, kes on 
ka 9- ja 12aastase lapse ema. 
Tema hommikud algavad kell 
kuus, töökohustusi jagub kel-
la viieni, siis on kodused toi-
metused ning hilisõhtul tege-
leb ta oma õpingutega. 

„Seni on tulnud kõik justkui 
jooksvalt. Praegu on minu 
siht see, et kui olen saanud 
keskhariduse, siis tahan edasi 
minna õppima pedagoogika 
valdkonnas,” ütles maakonna 
õppija 2021 Signe Puusepp.

Tugi lapsevanematele
Lääne-Virumaa õpitegu 2021 
on „ICDP nõustajate kooli-
tus kogukonna hüvanguks“. 
Tegemist on rahvusvahelise 
lastevanemate nõustamise 
programmiga ICDP (Inter-
national Child Development 
Program), mis on rakendu-
nud enam kui 30 riigis üle 
maailma ning mida soovita-
vad ametlikult nii UNICEF 
kui WHO.

Koolituse läbinuid on kok-
ku kuus, üks neist, Jäneda 
kooli direktor ja õpetaja Ülle 
Oru, selgitas, et kuna Tapa 
vald on teinud varasemalt 
sotsiaalvaldkonnas palju 
koostööd norrakatega, siis 
tekkis nüüd võimalus osaleda 
selles programmis Erasmuse 
rändepojektina.

„Norras on see riiklikult ra-
hastatud koolitusprogramm, 
juba lasteaialaste vanema-
tele hakatakse seda tarkust 
jagama, samuti läbivad selle 
lasteaiaõpetajad,“ rääkis ICDP 
koolituse läbinud Tapa güm-

naasiumi sotsiaalpedagoog 
Siiri Klasberg.

Klasbergi sõnul on koolitus 
kasulik kõigile lapsevanema-
tele. „Õpetajad võivad koolis 
kasvõi pea peal seista, aga kui 
kodus ei ole lapsevanematel 
mõistmist, ei aita miski. Me 
püüame lapsevanema maail-
ma muuta, et ta läbi kaheksa 
kohtumise saaks paremini 
aru oma lapsest,“ rääkis Ülle 
Oru.

Esimesed pilootkoolitused 
on neil Tapa vallas lastevane-
matele, lasteaedade ning koo-
lide töötajatele tehtud ning 
tagasiside on olnud hea.

„Koolitusel me ei ütle, kui-
das vanemad peaksid käitu-
ma, vaid aitame neil mõista 
oma lapsepõlve, märgata, 
mis sealt oma lapsele on eda-
si kandunud. See on pigem 
vestlusring,“ kirjeldas Ülle 
Oru.

„See on jõustamine, et 
lapsevanem leiaks endas res-
sursi toime tulekuks. Ühes 
grupis on kaks koolitajat ja 

kaheksa lapsevanemat ning 
kõik on võrdsed, ka koolita-
jad jagavad oma kogemusi, 
me ei ole õpetajad, vaid grupi 
liikmed,“ selgitas Siiri Klas-
berg programmi, mis täien-
dab seni Eestis lapsevanema-
tele kättesaadavaid võimalusi 
Gordoni perekooli ja Imeli-
sed Aastad programmi näol.

Lääne-Virumaa koolita-
ja laureaat 2021 on Tallinna 
tehnikakõrgkooli õppejõud 

Meelis Rebane, kes õpetab 
infotehnoloogia aineid and-
me- ja tekstitöötlusest kuni 
andmebaaside halduseni, on 
kõrgkoolis tegev sotsiaalvald-
konna projektides ja didak-
tika uurimisrühmas ning on 
ärgitanud paljude täiendkoo-
litustel osalejate huvi edasi-
õppimise vastu.

Lääne-Virumaa tööand-
ja laureaat 2021 on Kunda 
Südamekodu.
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ENE VEEREMAA 55
Soovime Sulle,
et ikka jätkuks alati
pidutuju pidupäevaks,
huumorimeelt argipäevaks,
sooje sõnu sünnipäevaks
ja õnne määramatuks ajaks

Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Koja pere

Lääne-Viru õppija 2021 tiitlit kandev Signe Puusepp on naine nagu orkester – tugiisik, 
klassijuhataja, majahoidja, ringijuht ning õpilane. Foto: Katrin Uuspõld

Eripreemiad 2021:
Karjääri kujundamine: Merike Tõnnis töötab praegu 
Rakvere haiglas hankehaldurina. Läbinud Kunderi rahva-
koolis inglise ja vene keele kursused ning leidnud õppimis-
võimalusi ka mujalt. Kui ta parajasti kursustel ei käi, õpib 
iseseisvalt.

Rõivatööstusest digipädevusse: Oksana Lesment lõpetas 
2020 rõiva- ja tekstiiliala ressursikorralduse Tallinna Teh-
nikakõrgkoolis, õppis erialast inglise keelt, varasem hari-
dus on IT-valdkonnas. 

Kannapöörde tegemine: Jelena Uustal asus eelmisel sügi-
sel õppima Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis õenduse eriala. 
Varasemalt on tal haridus majandusarvestuse valdkonnas, 
ta on töötanud klienditeeninduses.

Digivedur: Ülle Juuse-Tumak on Kunda Ühisgümnaasiu-
mi õpetaja, kes korraldab sisekoolitusi ning nõustab valla 
asutusi eelkõige digitaalsete keskkondade osas.

Praktik koolis: Vaido Vaher on Teknos OÜ arendusjuht 
ja õpetab Rakvere Ametikoolis tööstuslike metalltoodete 
eriala. 

Kultuuride lõimumine: Ursula Einmann on laia silma-
ringiga ja missioonitundega eesti keele õpetaja nii vene kui 
inglise keele baasil. Lisaks keeleõppele väärtustab Ursu-
la eesti kultuuri, korraldab keeleklubisid ja on suur käsi-
töösõber. 

Töötajate arengu toetamine: Imastu Hooldekodu korral-
dab koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajandu-
se Instituudiga koolitusi hooldajate tööks vajalike oskuste 
ja teadmiste omandamiseks ning kinnistamiseks.
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EESTI KESKERAKOND 
RAKVERE LINNAS PEAB ÕIGEKS:

1 . Rakendada kaasavat linnajuhtimist ja kaasava eelarve põhi-
mõtteid. Edendada kogukonna ühendamist ja osalusdemo-
kraatiat.

2. Pakkuda energiasäästlikke ja rohelist mõtteviisi toetavaid 
linnaruumi lahendusi. Koostada rohealade kava ja rajada 
kogukonnaaiad.

3. Ehitada riigi toega Arvo Pärdi muusikamaja.

4. Ehitada riigi toega jalgpalli sisehall. Rajada erinevas vanuses 
lastele ja noortele mängu- ja spordiväljakud erinevatesse 
linnaosadesse ning asutada uue asukohaga maadlussaal.

5. Tõsta sünnitoetust 500 euroni ja ranitsatoetust 150 eu-
roni. Vabastada lapsevanemad lasteaia kohatasust üheks 
suvekuuks. Võimaldada tasuta hommikupuder linna lastele 
lastehoius ja- aias. Võimaldada tasuta hommikupuder ja 
koolilõuna linna koolide õpilastele.

6. Võimaldada noorsootöö tegevuseks tänapäevased ruumid 
ja soetada mobiilne noorsootöö buss. Tagada mitmekesise 
huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavus linna lastele ja 
noortele.

7. Maksta noortele õpetajatele linna kooli tööle asudes ja tugis-
petsialistidele linna haridusasutusse tööle asudes ühe aasta 
vältel elamispinna toetust 100 eurot kuus. Võimaldada linna 
allasutuste töötajatel puhkusetasu soovi korral kätte saada 
iga kuu palgapäeval. Korrastada haridusasutuste hooned.

8. Võimaldada tasuta linnatransport elanikele alates 65. eluaas-
tast.

9. Jätkata teede ja tänavate rekonstrueerimist ning korrastada 
linna sissetulevad sõidusuunad koos kõnniteedega. Jätkata 
raudteejaama piirkonna arendamist ning luua võimalused 
jalgratastega ohutuks liiklemiseks.

10. Teha koostööd ettevõtluse arengu toetamiseks.

Tee ÕIGE KÄIK ja toeta kohalike omavalitsuste 
valimistel Keskerakonna kandidaate! 

Keskerakonna linnapea kandidaat Rakvere linnas on 
Triin Varek, kes on tõestanud ennast ettevõtliku, 

osavõtliku ja tubli linnajuhina. Samuti on Keskerakonna 
nimekirjas nii uusi tulijaid, kes soovivad linnavolikogus 

seista parimate linnaelu edendavate otsuste eest 
kui ka pikaaegse kogemusega volinikke, 

kelle kogemus on suure väärtusega.
Rohkem infot, kandidaadid ning Eesti Keskerakonna 

tuleviku platvorm Rakvere jaoks: 
rakvere.keskerakond.ee

HEA RAKVERLANE, KUTSUN SIND VALIMA!
Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised algavad 11. ok-
toobril, mil hääletada saab nii e-keskkonnas kui ka valimisjaos-
kondades kohapeal. 

Valimispäev on 17. oktoober, kui oma valitud kandidaadi poolt 
hääle saab anda ainult valimisjaoskonnas.

Keskerakond Rakveres seisab kaasava linnajuhtimise ning ko-
gukonna ühendamise eest. Loome koos elukeskkonna, kus meie, 

meie lapsed ja lapselapsed tahame hästi ja kestlikult elada, sest 
Rakveres on selleks võimalusi ja ambitsiooni.

Tänan Teid usalduse eest, tänu millele 2017. a valimiste järgselt 
on Keskerakond Rakveres saanud linna arengutes kaasa aidata 
ja loodan, et annate meile võimaluse sellel kursil jätkata.

Vali Keskerakond, see on õige käik!

TRIIN VAREK
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Lääne-Virumaal paranes silma-
arstile pääs, günekolooge napib
Alates 1. oktoobrist algas hai-
gekassal uus viieaastane 
eriarstiabi lepinguperiood üle 
Eesti 89 erakliinikuga, et pa-
randada eriarstiabi kättesaa-
davust. Lääne-Virumaal on 
peamine eriarstiabi teenu-
seosutaja Rakvere haigla, 
uueks haigekassa lepingu-
partneriks erasektoris on ter-
visekeskus Silmarõõm OÜ.

Katrin Uuspõld

„Erakliinikud täiendavad 
haiglate pakutavaid teenuseid 
ja annavad inimestele eriars-
tiabi saamiseks lisavõimalu-
se,“ ütles haigekassa partner-
suhtluse osakonna juht Mar-
ko Tähnas.

Tema sõnul kasvasid lepin-
gumahud erakliinikutega kas-
vasid kümmekond protsenti 
võrreldes varasemaga ehk 
selle võrra rohkem saab pat-
siente vastu võtta. 

„Keskmiselt on Lääne-
Virumaal ravi kättesaadavus 
parem kui Eestis. Mõnevõrra 
kauem tuleb oodata nahaarsti 
juurde pääsemist, sest see on 
saatekirjata eriala. Samuti on 
veidi pikem järjekord osade 
spetsialistide juurde nagu näi-
teks hematoloog, ortopeed ja 
neuroloog,“ tõi Marko Täh-
nas välja. „Ravi kättesaadavu-
ses on seis paranemas oftal-
moloogias ehk silmaarste on 
Lääne-Virumaal nüüd roh-
kem. Ühtlasi on parem olu-
kord koduõenduses. Samas 
on hetkel veel vara hinnan-
guid anda, kuna uus lepingu-
periood alles algas ja jälgime, 
kuidas partnerid hakkavad 
lepinguid täitma.“

Tähnas nimetas, et välja-
kutse on Lääne-Virumaal 
praegu günekoloogia erialal. 
Hetkel pakuvad maakonnas 
günekoloogi teenust lisaks 
AS Rakvere haiglale kolm 
osaühingut. Rakvere haigla 
juht Ain Suurkaev märkis, 
et tõepoolest, ambulatoorset 
vastuvõttu tegevaid naiste-

arste haiglal pärast dr Mait 
Karlise pensionile minekut 
napib. „Mingis mahus me 
ambulatoorset vastuvõttu 
teeme ka nüüd, kuid otsime 
günekoloogi juurde,“ rääkis 
Suurkaev.

Optometrist 
ja silmaarst
Silmaarstide vastuvõttu on 
Rakvere haiglas Suurkaevu 
sõnul mahu poolest veidi üle 
ühe koha. „Prillide välja kir-
jutamiseks ei pea minema 
silmaarsti juurde, selleks on 
optometrist. Inimesed ei oska 
sageli neid valikuid teha – sil-
maarst on siiski silmahaiguste 
ravija. Kui silmaga on ravi-
vajadus, uuringute vajadus, 
siis on silmaarsti valik õige. 
Patsiendid vahel teadmatult 
kuritarvitavad silmaarsti 
aega, kui lähevad prille küsi-
ma,“ nimetas Ain Suurkaev.

Sellest kuust on haigekassa 
lepingupartneriks tervisekes-
kus Silmarõõm, kes on Rak-
veres tegutsenud pea aasta. 
Silmarõõmu juhatuse liige 
Sigrid Mihhailova ütles, et 
algusest peale on pöördutud 
nende poolde tõsiste silma-
muredega. „Järjekorrad on 
olnud siinkandis pikad, palju 
probleeme on olnud lastega. 
Silmaarst peaks kontrollima 
kolmeaastaselt lapse silmi, kui 
seda ei ole tehtud, on prob-
leem süvenenud. Palju on 
eakatel tulnud visiidi käigus 
välja vajadus operatsiooniks, 

väga palju on erakorralisi pat-
siente näiteks silmapõletiku-
ga,“ kirjeldas Mihhailova. 

Ta selgitas, et kui seni oli 
nende juures visiiditasu 35 
eurot, siis nüüd tuleb pat-
siendil tasuda visiidi eest viis 
eurot ja uuringute kulud ka-
tab haigekassa. „Uuringud 
tehakse kohapeal, meil töö-
tab kolm arsti, kõik neist ka 
opereerivad ning vajadusel 
pannakse kohe ka operat-
siooniaeg Ida-Virumaa kesk-
haiglasse,“ nimetas Sigrid 
Mihhailova.

Alustada perearstist
Oma tervisemurega peaks 
kõigepealt pöörduma oma 
perearsti poole, kes oskab 
patsiendi vajadusel ka õige 
eriarsti juurde suunata.

Haigekassa tasub ravikind-
lustatud inimese eriarstiabi 
eest ainult siis, kui raviasu-
tusel on leping haigekassaga. 
Marko Tähnas haigekassast 
nentis, et pole harv juhus, 
kus ravikindlustatud patsient 
on oma ravi eest ootamatult 
pidanud ise maksma, kuna ta 
ei ole pöördunud haigekassa 
partneri poole. Seepärast on 
enne eriarsti juurde minekut 
mõistlik alati üle küsida, kas 
raviasutusel on haigekassaga 
leping ja arstiabi saab haige-
kassa kulul. Kui raviasutusel 
on haigekassaga leping, tu-
leb ravikindlustatud inimesel 
maksta visiiditasu viis eurot.

Kindlustatud inimesel on 

õigus valida sobiv eriarst ja 
vastuvõtuaeg ükskõik mil-
lises raviasutuses, kellel on 
haigekassaga leping. Vastu-
võtuaja leidmiseks tasub di-
giloost (www.digilugu.ee) 
vaadata, mida raviasutused 
üle Eesti pakuvad. Eriarstile 
pöördumiseks on vaja pere-
arsti saatekirja. Ilma saatekir-
jata saab pöörduda silmaarsti, 
naha- ja suguhaiguste arsti, 
günekoloogi ning psühhiaat-
ri juurde. Lääne-Virumaal 
on kümme raviasutust, kelle 
juures saab ravikindlusta-
tud inimene haigekassa toel 
eriarstiabi. Rakvere haigla 
pakub eriarstiabi järgmistes 
valdkondades: günekoloogia, 
oftalmoloogia (silmahaigu-
sed), otorinolarüngoloogia 
(kõrva-nina-kurguhaigused), 
ortopeedia, sisehaigused (sh 
endokrinoloog, gastroentero-
loog, kardioloog, neuroloog, 
pulmonoloog, reumatoloog, 
pediaater), taastusravi, üldki-
rurgia. Viimast pakub Rakve-
re haigla lisaks Rakverele ka 
Tapal.

Lisaks üldhaiglale on haige-
kassal maakonnas lepingu-
partnerid mitmes valdkon-
nas: naha- ja suguhaigused 
(Kanni Vahvik-Heinsoo OÜ 
ja Tiina Rannala-Lille OÜ), 
günekoloogia (Tiina Mäe-
ker OÜ, Ciconia OÜ, Marika 
Jõgi OÜ), psühhiaatria (Mari 
Viik OÜ ja Tiiu Tandre OÜ), 
kõrva-nina-kurguhaigused 
(otorinolarüngoloog Tiina 
Pruler-Ild). Alates oktoobrist 
pakub Rakveres uue haige-
kassa lepingupartnerina sil-
maarsti teenust tervisekeskus 
Silmarõõm. 

Haigekassa on teada and-
nud, et investeerib neljandas 
kvartalis erasektori eriarsti-
abiteenusesse 11 miljonit eu-
rot, järgmise aasta jooksul 
kokku ligikaudu 55 miljo-
nit ning järgnevatel aastatel 
eriarstiabi teenuste ostmi-
se maht erasektorilt kasvab 
veelgi.



Kuulutaja reede, 8. oktoober 2021 5SISUTURUNDUS

Liivakell, liivakell, oled väike lõbus sell
Ü ks tuttav kirjutas Faceboo-

kis, et iga nelja aasta tagant, 
enne valimisi, läheb lahti 

suureks lubaduste andmiseks ja et 
miks veksleid lühema aja tagant ei 
jagata. 

Selle kohta võib öelda: ilmselt sel-
lepärast, et valimiste ajal lubatakse 
nii palju kokku, et on tegemist kõik 
need lubadused järgneva nelja aasta 
jooksul ära täita.

Kuid valimised ei ole ainult lu-
baduste jagamise, vaid ka visioo-
nide ja ideede esitlemise aeg. Oma 
häälega annab iga inimene teada 
ka seda, mis suunas ta linna arene-
mas näha soovib. Kahjuks on paljud 
lubadused, mida poliitikud enne 
valimisi jagavad, üldsõnalised ja 
laialivalguvad.

Olen omapoolseid linnaruumi 
arendamise visioone ja ideid alates 
2005. aasta valimistest tutvusta-
nud. Toona sai esitletud ideed Aqva 
spaast. Eelmistel valimistel seisin 
selle eest, et keskväljakule kultuuri-
keskus ehitada ja liivakell püstitada. 
Kusjuures olin seda meelt, et Paulu-
se kirikusse oleks tulnud rajada Pär-
di kontserdimaja ning võimalusel 
ka muusikakool sinna üle viia, aga 
kõik muu kultuuriga seonduv, kaa-
saarvatud tantsimine, oleks võinud 
kesklinna kolida. Tookord läks na-
tuke teisiti.

Täna me teame, et Pärdi kontser-
dimaja sai riigipoolse rahastuse, mis 

on Rakvere jaoks ülimalt positiivne 
uudis, aga meie keskväljaku olukord 
aina halveneb. 

Pealtnäha võib tunduda, et pole 
sel platsil häda midagi, kuid kes vii-
masel ajal maakonnakeskuse pea-
väljakule jala tõstnud, on ilmselt 
tähele pannud, kuidas meie linna 
esindusplats sammaldub nagu mõni 
hüljatud linnaosa, purskkaev on 
prahti täis ning mõjub pigem soga-
se, rohelise ja läbipaistmatu veega 
konnatiigina. Kollased valgete jal-
gade peal hiidkuplid on määrdunud 
ja räämas. Järjest rohkem kuulen 
ütlust, et meie Keskväljak on ajale 
jalgu jäänud ja vajab täielikku uuen-
duskuuri, et väärida linna esindus-
platsi nime. 

Kui arvestada, et mõne aasta pä-
rast tervitab meid Tsentrumi ase-
mel täiesti uus ja kaasaegne ostu-
keskus koos kõrghoonega, siis on 
viimane aeg ka Keskväljakule, mis 
tänaseks selgelt oma aja ära elanud 
on, täiesti uus välimus anda. 

Kuidas uuenenud peaväljak 
välja nägema hakkab, peab 
selguma rahvusvahelise 
ideekonkursi tulemusel, kuid 
liivakella idee paneb mu sü-
dame jätkuvalt kiiremini tuk-
suma.

Kujutage ette sileda kattega peaväl-
jakut, kus naised ei peagi muret-

sema, et nad kontsad kivide vahel 
ära murravad. Avara platsi keskel 
ilutseb maailma suurim liivakell, 
kõrgusega vähemalt 9 meetrit. Kell 
pööraks ennast iga kolme või kuue 
tunni tagant ringi. Võib muidugi ka 
iga tunni järel kella pöörama pan-
na, kuid leian, et nii tihe pöörlemi-
ne devalveeriks tõmbenumbrit, kui 
kell ennast tagurpidi pöörab.

Pöörde ajal annaks suursugusele 
vaatemängule efekti taevasse suu-
natud laservalgusshow, et pimedal 
ajal ka kümnete kilomeetrite taha 
näha oleks, et planeedi suurima lii-
vakella etendus Rakveres on alanud. 
Kõike seda peaks saatma, ei kellelt-
ki teiselt kui maestro Arvo Pärdilt 
tellitud ainulaadne, ajatust sümbo-
liseeriv, liivakella pooluste vahe-
tuse muusikaline teos. Sellist, meie 
päikesesüsteemi suurimat pöörlevat 
liivakella, tahaksid näha nii Eestit 
külastavad välisturistid, kui ka suur 
enamus eestimaalastest.

Pisa linna külastab viltuse torni 
pärast 6 miljonit inimest aastas ja 
see torn isegi ei pööra ennast.

Kuna Keskväljaku kõrguste vahe 
Berliini Trahteri juurest võrrelduna 
valgusfooridega on 1,3 meetrit, siis 
võiks väljaku Tsentrumi poolsesse 
külge tekitada astmed, kus peal nii-
sama istuda või kella liikumist nau-
tida saaks.

Väljakule peaks jääma ka juba seal 
olev skulptuur – poiss jalgrattaga. 

Pronkskuju juurde tuleks paigalda-
da digitaalne mitmekeelne tahvel, 
kust saaks teada, kellele see taies 
pühendatud ja kuidas ta Rakverega 
seotud on. Sellest samast tahvlist 
peaks soovi korral olema võimalik 
kuulata maailmakuulsa helilooja 
loomingut.

Mullavalli asemele ja selle taha 
on detailplaneeringuga ette näh-
tud hoone, mille järele keskväljak 
ammu hüüab. Tulevane ehitis an-
nab Keskväljakule selged piirid.

Kuidas see maja välja nägema 
hakkab, peab samuti selgitama rah-
vusvaheline ideekonkurss. Mis sel-
les hoones olla võiks, on aga suures 
osas meie öelda. Minu hinnangul 
võiks hoone esimesel korrusel, näo-
ga väljaku suunas, olla kõrge klaasist 
fassaadiga kunstigalerii, mis mõjuks 
keskväljaku orgaanilise jätkuna ja 
kus kunst oleks osa väljakust. 

Galerii võiks pimedal ajal val-
gustatud olla, nii et väljastki, 
kas või keskööl, näitust nau-
tida saaks. See annaks plat-
sile elu ka öisel ajal. Kaas-
aegne raamatukogu sobiks 
uude kesklinna plazasse sa-
muti nagu valatult.

Ja kuhu siis autod pargitakse?
Maa alla muidugi. Kes siis süda-

linna niigi tillukest lapikest parki-
mise peale raiskab. Kogu keskväl-

jak koos mullavalli ja selle taguse 
parklaga tuleb selle tarbeks tühjaks 
kaevata ja rajada sinna maa-alune 
parkla nii, et parkimise probleem 
kesklinnas pikaks ajaks ära unu-
neks. Rakvere on viimaste aastate-
ga kiiresti arenenud, sest me ole-
me mõtelnud suurelt ja tegutsenud 
julgelt.  

Ka Keskväljaku tuleviku otsusta-
mise juures ei saa teha poolikuid ja 
ambitsioonituid lahendusi, vaid tu-
leb teha väga julgeid ja kaugele vaa-
tavaid otsuseid.

See on lühidalt öeldes minu nä-
gemus, kuidas Rakvere Keskväl-
jak elama panna ja kuidas praegust 
Rakveret väisavate turistide arvu 
viie- või kümnekordistada, tänu 
millele tekiks juurde töökohti ja lin-
na eelarve kasvaks. 

Kui tekivad uued töökohad, siis 
pidurdub ka elanikkonna väljarän-
ne. Kui linna eelarve suureneb, saab 
rohkem kulutada teede ehitusele, 
kultuuri, huvihariduse ja spordi 
toetustele.

Et raha teenida, tuleb kõigepealt 
investeerida, siis on hiljem, mida 
jagada.

Paneme üheskoos linnasüdame 
elama ja teeme Rakvere maailmale 
nähtavaks!

Roman Kusma, 
54 a ettevõtja, 

Rakvere linnavolikogu liige 
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Rakvere aukodaniku skulptuur 
kõneleb mitmekihilist lugu
Oktoobrikuu esimesel pühapäeval avati 
Rakveres Pikk 22 väljakul pidulikult linna 
aukodaniku Edith Kotka-Nymani mäles-
tuseks loodud skulptuuriansambel. Sel 
puhul olid kohal nii Rakvere kui Sigtuna 
linna esindajad, skulptuuri loojad 
ja Edithi perekond.

Katrin Uuspõld

Rakvere aukodanik Edith Kotka-Nyman 
seisab nüüd tütarlapse kujuna kohvri ot-
sas aknaraamile nõjatudes oma kunagi-
se koolitee ääres Pikal tänaval, vaadates 
mööduvaid linlasi ja turiste. Sümboolne 
seos on ka üle tee jääva Kaitseliidu maja-
ga – omal ajal oli Edith kodutütar. 

Oma ema skulptuuri avamisele tulnud 
Kotka-Nymani lapsed Hendrik, Katrin 
ja Helle lugesid ette kirjandi, mille nende 
ema oli kirjutanud aasta peale Rootsisse 
jõudmist. Edith kirjeldas põgenemis-
laeva kui vrakki, mis oli inimesi pilgeni 
täis, noored mehed peidetud tekirullide 
sisse. Kolm päeva ja kaks ööd hiljem jõu-
ti Rootsi, mis tundus muinasjutumaa-
na ja ometi kirjutas toona alla kümne-
aastane tüdruk, et ei unusta kunagi 
maad, kust ta tuli. 

„See on nii õige, et Edith siia jõuab, 
tuleme teda tihti vaatama,“ lubas tütar 
Katrin Nyman-Metcalf.

Rakvere volikogu esimees Mihkel 
Juhkami märkis, et piiride avanedes oli 
Rakvere nende õnnelike linnade seas, 
kel lisaks Soomele tekkisid kohe ka sõp-
russuhted Rootsiga. „Õnneks sattus sel-
leks paigaks Sigtuna kommuun ja veel 
suuremaks õnneks sattus seal elama 
Edith, kes juba esimesel siiasaabumi-
sel paistis silma väga lahke ja sõbraliku 
moega,“ rääkis Juhkami. Esimesel reisil 
oli Edith Kotka-Nyman kaasas tõlgina 
ja panustas kahe omavalitsuse suhete 
õnnestumisse kogu hingega. Õige pea 
tekkisid nii Sigtuna kui Rakvere poole-
le sõprusühingud, mis tegutsesid aastaid 
väga aktiivselt. 

„Meil on hea komme tunnustada neid 
inimesi, kes on linna jaoks midagi olu-
list teinud. Oma inimeste jaoks on meil 
teenetemärgid, aga on ka paar suurku-
ju, kes ei ela enam siin linnas, aga kelle 
lapsepõlv ja noorusaastad on siin vee-
detud. Üks neist Arvo Pärt, teine Edith 

Kotka-Nyman,“ nimetas Juhkami. „Au-
kodaniku tiitli väljaandmisega on kaas-
nenud see, et oleme mõelnud, kuidas 
nad siia linna saaksid sisse kolida. Ar-
van, et on ilus mõte, et neil on väljak või 
plats, kus nad viibivad.“ Juhkami mär-
kis, et kui Pikk 22 väljak ükskord val-
mis saab, võiks ta kanda Sigtuna väljaku 
nime.

Skulptuuri looja Gea Sibola Hansen 
avaldas lootust, et Rakvere inimesed võ-
tavad väikese Edithi vastu nii nagu Edith 
võttis vastu Rakvere. Huvilised saavad 
Edithi loosse süüvida tema pingil oleva 
QR koodi abil. 

Arhitekt Mai Šeini meelest seisneb 
Pika tänava platsi lisaväärtus selles, et 
siia on toodud inimene. „Armas rahvas, 
võib-olla olete teie ühel päeval pronksi 
valatud ja kõigi vaadata, aga selleks on 
vaja olla niisama kuulus kui Arvo Pärt 
ja süda nii õiges kohas nagu Edithil. Ja 
võib-olla on aastate pärast Pikk tänav 
neid kujusid täis,“ viskas Šein mõtte 
õhku.

Pidulikul ja südamlikul skulptuuri ava-
misüritusel aitas eesti ja rootsi muusikat 
mängides meeleolu luua Rakvere rah-
vamuusikaansambel Kungla, kellele oli 
Edith Kotka-Nyman aastate jooksul just-
kui kaitseingel.

 

Edith on koju 
jõudnud – Rakveres 
Pikk 22 väljakul on 
nüüdsest 8aastase 
Edith Kotka-Nymani 
skulptuur, tema 
kõrval seisab arhitekt 
Mai Šein, kõneleb 
skulptor Gea Sibola 
Hansen ning eemal 
seisavad Sigtuna 
linnapea Olov Holst 
ja Rakvere linnapea 
Triin Varek. Foto: 
Katrin Uuspõld

Edith Kotka-Nyman 
(4. mai 1932 Tallinn – 
7. aprill 2017 Stockholm) 

Sündinud Tallinnas, kasva-
nud Rakveres ja Pärnus, 
kuni põgenes koos vanema-
tega 1944. aasta sügisel 
Rootsi. Oli Rakvere hea 
tahte saadik, kes panustas 
pikki aastaid Rakvere ja 
Rootsi Sigtuna kommuuni 
vaheliste koostöösideme-
te, õpetas eesti keelt ning 
tutvustas Eesti ja Rakvere 
kultuuri- ja ajalugu. Rakvere 
linna aukodaniku tiitel omis-
tati Edith Kotka-Nymanile 
1998. aastal.

Näitus Rakvere galeriis
Ühtlasi saab praegu uudistada ka Rakvere galeriis temaatilist 
näitust, mille keskmes on Edith Kotka-Nymani skulptuurian-
sambli teostamine.

Rakvere linnavalitsus kuulutas mullu novembris välja avatud 
ideekonkursi linna aukodaniku Edith Kotka-Nymani mälestuse 
jäädvustamiseks linnaruumis, veebruaris kuulutati võidutööks 
osaühingu Kivi Kunst kavand „8aastane Edith“, mille autorid on 
skulptor Gea Sibola Hansen ja arhitekt Mai Šein. Žürii hinnan-
gul oli võidutöö selge ideega, millest loeb välja mitu lugu: Edithi 
lahkumine ja tagasitulek, reisimised, vallimäe ääres veedetud 
lapsepõlv ja koolitee.

Näitusel saab muuhulgas lugeda ka luuletust, mille skulptor Gea 
Sibola Hansen kirjutas ning Edithi skulptuuri sisse pani. 
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Mis on nelja 
aasta pärast 
Rakveres 
paremini 
kui praegu?
Kuulutaja andis sõna kõigile Rakvere linnas kandideerivate 
erakondade ja valimisliidu linnapeakandidaatidele ja palus sel-
gitada, mis oleks nende erakonna valimisvõidu korral maakon-
nakeskuses nelja aasta pärast oluliselt paremini kui praegu.

Andres Jaadla 
Valimisliit Rakvere Heaks 

R akveres on 100 uut eluaset. Lennuki 
tänava piirkonnas on arendatud par-
kimisalasid, eluaseme- ja äripiirkondi. 

Toimib väikelennukite lennuväli. On suvine 
väliujula ja rannaala. Pikk 22 väljakut ümbritsev hoonestus 
on taastatud loomekeskuseks. Lastele ja noortele on loovus-
väljakud. Lasteaedades on rohkem sõimerühmi. Suurendatud 
on toetusi eakatele, ühistransport on pensionäridele tasuta. 
On küttepuude toetus. Toetakse Rakvere Haiglat. Linnas on 
kvaliteetset haridust pakkuv põhiharidusvõrk. Korteriühistu-
tel on toetusprogramm ja leevendatakse ühistute parkimiskor-
raldust. Töötab ühtne tänavavalgustusvõrk, mis valgustab ka 
korteriühistute parkimisalasid. 

Valminud on Arvo Pärdi Muusikamaja, Jalgpallihall ja Val-
limäe Vabaõhukeskuse purikatus. Väärtustatakse ettevõtlust. 
Suurendatakse toetusi linna esindusmeeskondadele. Linn on 
kestlik ja roheline. Kaasatud on investeeringuraha Euroopa 
Liidu projektidest „Kliimaneutraalne Rakvere 2035“ raames. 
Uuendatud on Seminari tänav ja seda ümbritsev linnaruum, 
renoveeritud on Jaama ja Küti tänava piirkond, Tartu tänaval 
on kõnniteed ja arendatud on kergliiklusteid.

Rainer Miltop
Eesti 200

E esti 200 on tulevikku vaatav visiooniga 
erakond. Ajal kui igapäevaelu korrasta-
da, tuleb näha ka pikemat plaani. Meil 

on  julgus ja kindel tahe viia Rakveres ellu 
muutused. 

Teeme sinu koduümbruse korda ning loome 
jätkusuutliku linna, mille üle uhkust tunda. Seminari tänava 
lähiümbruses elab üle veerandi Rakvere linna elanikest, kuid 
tänav näeb välja nagu Tallinn-Tartu maantee. Ehitame Semi-
nari tänava lineaarpargi, mis loob koduse ja inimsõbraliku ke-
skkonna kõigile. Kaob transiitliiklus. Koju suunduvad sõidukid 
saavad jalutajaid ja mänguhoos olevaid lapsi segamata oma maja 
ette jõuda. 

Ettevõtjad on, kes tegelikult raha linnajuhtimiseks toodavad 
läbi makstavate maksude. Lugupidamine ja koostöö ettevõtjate-
ga on kriitilise tähtsusega.

Loome ettevõtluse- ja kogukondade mõttekojad, et ühiselt 
jõuda parimate lahenditeni ja arvestada Rakvere elanike tahtega. 
Loome kõigiga arvestava ja turvalise liikluskeskkonna.

Valgustame targalt nii tammikus kui linnametsas olevad jalu-
tusrajad, luues meeldiva, hubase ja valgusreostuseta keskkonna.

Tahame, et saaksid öelda: Rakveres olen ma õnnelik.

Anti Poolamets 
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 

N elja aasta pärast on Rakvere taastanud 
väärika maakonnapealinna maine ja va-
banenud peale surutavast homopealinna 

kuvandist. Linn on lahti saanud korruptiivse va-
litsemise taagast ning korruptsioonikuritegudes süüdi mõiste-
tud isikuid enam ei edutata.

Linna teed on oluliselt paremas korras ning uue hingamise on 
saanud ajalooline turuhoone ning kultuuri käsutusse on antud 
endine KITi klubi. 

Rahvuslus ja eestimeelsus on jälle au sees ning rumalate ideo-
loogiate domineerimise aeg on möödas.

Rakvere on peresõbralik linn, kus lapsed ja lapsevanemad tun-
nevad ennast hoituna. Linna on lisandunud hulk mänguväljakuid 
ning nende hulgas ka selliseid, mida tullakse imetlema üle Eesti. 

Rakvere Keskväljak on saanud uue hingamise – seal on talvel 
uisuväljak ning linnust külastavad turistid tulevad maailma suuri-
mat liivakella imetlema.

Noorte ja pensionäride liikumisharjumised on muutunud pare-
maks, sest linn on panustanud noorte huviharidusse ja seenioride 
tervisekoolitustesse.

Arukas ja aus juhtimine ning hooliv suhtumine on see, mille ni-
mel Eesti Konservatiivne Rahvaerakond töötab, sest meie armas-
tame Eestit.

Laila Talunik 
Sotsiaaldemokraatlik erakond

R akvere on linn, kus ei sallita endast 
väiksemate, nõrgemate või lihtsalt 
teistmoodi vaadetega inimeste kiu-

samist – ei anonüümselt sotsiaalmeedias ega 
avalikel üritustel. Linnajuhid on ise enda käitu-
misega eeskujuks. Linnas on turvalisem elada, sest juba oma-
valitsuse tasandil tegeletakse perevägivalla ennetustööga. 

Linna avalikus ruumis on rohkem kunstiteoseid, mis pane-
vad aluse loovale mõtlemisele ja värsketele uutele ideedele. 
Meil toimub eriilmelisi sündmusi, mis toovad Rakverre ini-
mesi üle Eesti. Oleme rajanud rohealadele mõnusaid istumis- 
ja vaba aja veetmise kohti, kus inimestel on hea olla. Rakve-
re noortel on uus, päris oma koht, kus on neil hea aega veeta. 
Oleme koostanud koolidele renoveerimisplaani, mille alusel 
hakatakse haridusasutusi korrastama. Rakvere linna inimesed 
on kaasatud päriselt linnajuhtimisse ja toimib regulaarne info-
vahetus.

Kõigi nende lubaduste ja veel teiste, mis on kirjas program-
mis, realiseerumisel on Rakvere linn omasuuruste linnade 
hulgas parim valik elamiseks.

l T l ik

Liivika Toming 
Reformierakond

S eisame ühtse meeskonnana avatud, 
läbipaistva, kaasava ja kogukonda 
toetava omavalitsuse eest.

•Tasakaalukas ja väärikas linnajuhtimine. 
•Iga inimene on väärtus.
•Kutsuv elukeskkond uuteks algatusteks ja julgeteks ettevõt-
misteks.
•Mitmekesine kultuur ja atraktiivne sihtkoht.

Korraldame konkursi parima linnajuhi leidmiseks, teeme 
ettepaneku siduda lahti linnaametnike palgad alampalgamuu-
tustest. Toetame noori perekondi, tagame sünnitoetuse tõusu 
ning seisame hea tasuta lasteaia koha eest. Võtame selge vas-
tutuse erivajadustega inimeste vajalike teenuste korraldamisel 
ning loome innovaatilised lahendused eakate seltsielu paran-
damiseks. Viime lõpuni prioriteetsete kergliiklusteede re-
mondi, loome paremad ühistranspordivõimalused ning taas-
tame „Kaunis kodu“ konkursi linnaruumis. Tagame parimad 
vabaaja- ja sportimisvõimalused. Koostöö tõhustamiseks ja 
aktiivseks infovahetuseks korraldame ettevõtjate ümarlaua. 
Jätkame Nortsu tee ja Narva tänava arendamist.

Vali paremini hoitud Rakvere – iga inimene on väärtus!

T i g

Mart Viisitamm
Eestimaa Rohelised 

M andaatide arvu osas ei võida Eesti-
maa Roheliste erakond nendel vali-
mistel kindlasti. Roheliste nimekirjas 

on ainult kaks kanditaati, kuigi väga tublid. Ka 
absoluutse häälteenamuse korral saame ainult kaks kohta vo-
likogus. Samas on 21-kohalises volikogus juba 2 kohta piisav, 
et oleks võimalik osaleda koalitsoonilepingu koostamisel ja ka 
linnavalitsuse tegevuses. Rohelistega koalitsioonis oleks Rak-
vere valitsemine kindlasti tunduvalt hoolivam ja rohelisem. 
Me kehtestame tasuta ühistranspordis sõitmise õiguse kõigile 
linnakodanikele, nõuame raierahu kehtestamist ning pesitsus-
rahust kinnipidamist. Koolides ja lasteaedades pakume toiduks 
alternatiivina taimset toitu ning toetame mahetootjaid nendelt 
mahetooret ostes. Teeme ettevalmistusi maaküttel põhinevale 
kaugküttele üleminekuks. Nõuame keskkonnahoidlikke riigi-
hankeid. Kompenseerime ühe huviringi lastele maksumusega 
kuni 50 eurot. Rajame oluliselt rohkem kergliiklusteid ning 
laiendame jalgrattaga liikumise võimalusi kesklinnas.

Mihkel Juhkami
Isamaa

K ui Isamaa erakond valimised võidaks, 
ei juhtu veel iseenesest midagi, kuna 
ilmselt ei saa Rakveres keegi volikogus 

11 mandaati 21-st. Kokku tuleb leppida vähe-
malt ühe-kahe teise erakonnaga, et ühiselt need 
järgmised neli aastat valitseda. Ja kui see õnnestub, siis loode-
tavasti korraldab kõnniteedel kevad-sügist prahi koristust ja 
talvist lumelükkamist tänavaäärsete majaomanike asemel lin-
navalitsus. Rakvere raudteejaama ümbrus ja sinna viivad teed 
saavad tänapäevasel tasemel korda tehtud. Rongile minnes ja 
rongilt tulles saab arvestada regulaarselt ka Jaama tänaval sõit-
vate mugavate linnaliini bussidega. 

Loodame väga, et 2025.a. sügiseks on uksed avanud Arvo 
Pärdi kontserdimaja ning meie jalgpallipoisid, -tüdrukud ja 
rannavõrkpallurid saavad ka lumistel talvepäevadel treenida 
soojas sisehallis. Usume, et Rakvere on nelja aasta pärast veelgi 
ilusam ja hoolivam linn, kus meeldib elada nii noortel peredel, 
kui ka pisut eakamatel ja mida juhitakse üksmeeles ning kõigi 
arvamust ära kuulates. 

Triin Varek 
Keskerakond

K eskerakond Rakveres toetab kaasa-
vat ja läbipaistvat linnajuhtimist ning 
kogukonna ühendamist, st kuulata ko-

gukonna arvamusi linna arendamisel, milleks 
on oluline rakendada nii kaasamiskava kui kaasava eelarve põ-
himõtteid. Soovime võtta rohkem kasutusele nüüdisaegseid, 
energiasäästlikke ja rohelist mõtteviisi toetavaid linnaruumi 
lahendusi, milleks on oluline koostada rohealade kava, kliima- 
ja energiakava; leida võimalusi kogukonnaaedade loomiseks, 
mis on korterelamutes elavate inimeste soov. Arvo Pärdi ni-
melise muusikamaja ehitus on jätkuvalt prioriteet. Rekonst-
rueerime haridusasutuste hooned, tõstame ranitsa- ja sünni-
toetust, võimaldame tasuta linnatransporti alates 65. eluaastast 
ning üheks suvekuuks, kui laps aias ei käi, kaotame lasteaia 
kohatasu maksmise ning jätkame tasuta hommikusöökide 
pakkumist hoius ja aias ning pakume hommikuputru koolides. 
Oluline on toetada uute spetsialistide tööle asumisel linnas 
neid renditoetusega. Jätkame linna tänavate ja teede rekonst-
rueerimist, nii et liiklemine oleks turvaline nii jalakäijatele kui 
jalgrattaga liiklejatele jpm.
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Eino Vaher, 24-kordne 
Lääne-Virumaa malemeis-
ter. Eelmistel Rakvere vo-
likogu valimistel kandi-
deerisite üksikkandidaa-
dina ja kogusite 57 häält. 
Nüüd EKRE?

Nii oli. Kahetseda pole küll 
midagi. Vahva oli ihuüksi 
kõigi nende parteide ja vali-
misliitude vastu sarved kok-
ku lüüa. Aga aitab, las mõni 
noorem ja rikkam proovib 
ka. Minult võib mõnes õdu-
sas kohvikus tassikese koh-
vi eest alati head nõu saada. 
Aga mitte liialt kalli kohvi. 
Liialt kallis kohv mulle eriti ei 
maitse. 

Mulle meeldib EKRE! Pean 
seda kõige sinimustvalge-
maks, kõige ausamaks ja jul-
gemaks erakonnaks. Kasvõi 
vastuseis sageli põhjuseta ja 
õigustamata koroonapiiran-
gutele. Kirjutan kahe käega 
alla. Isiklikud kokkupuuted 
muidugi ka. Toimetan EKRE 
lehes malenurka. Aarne Mäe-
ga teeme linna peal ühiseid 
jalgrattasõite. Mõlemad Poo-
lametsade tüdrukud käivad 
Vinni- Pajusti Gümnaasiu-
mis maleringis. Mõned aastad 
tagasi tegime lastele Kulina 
mõisas toreda malelaagri, kus 
lapsed ratsutada ja heinapalli-
del hüpata said.

Endast ka.
Olen abielus, kolm last. 

Kaks vanemat elavad Tal-
linna külje all. Vanem poeg 
Mihkel tegutseb IT alal ja 
tütar Birgit on arst. Noorem 
poeg Indrek läks mõned kuud 
tagasi kaitseväkke. Sportlik 
poiss, poksib ja mängib Tar-
vases jalgpalli. Endal on kõrg-
haridus. 1989. aastal lõpetasin 
tollase TPI majandusteadus-
konna tööstuse planeerimise 
erialal. Kakskümmend aastat 
müüsin mobiiltelefone. Siis 
hakkas peas vasardama, et kas 
jäängi eluks ajaks ühele ame-
tikohale. Lahkusingi töölt, 
enam-vähem põhjuseta. Ega 
mul tol hetkel tagataskus mi-
dagi polnudki.

Kirjutasin ühe raamatu. 
Seisis kümmekond aastat 
sahtlis. Vahepeal mõtlesin, et 
ei annagi teda välja. Milleks 
seda üldse vaja on? Milleks 
ennast avalikult alasti võtta? 
Siis saabus aga jälle koroona 
koos oma piirangutega. Tuli 
endalgi töölt eemale jääda. 
Kraamisin raamatu saht-
lipõhjast välja, silusin teda 
siit-sealt, kirjutasin uue lõpu 
ja võtsin ühendust koolivend 
Sven Kivisildnikuga. Tema 
mulle igatpidi abiks olnud 
ongi. Olen väga tänulik! Prae-
guseks on asjad niikaugel, et 
kohe peale valimiste lõppu on 
trükisoe „Päike on alles“ suur-
te kastidega saabumas. Peab 
turundusega tegelema hakka-
ma. Tundub, et igav ei hakka.

Igapäevaselt õpetan küm-
nes koolis ligi kahesajale 
lapsele malet. Ei taha kuida-
gi hoobelda, aga pean seda 
maailma mõnusaimaks tööks. 
Tore on jälgida, kui iga laps 
läheb tunnist ära natuke tar-
gemana. Male on hariv ja 
mõtlemise kiirust, loogilist 
ning virtuaalset mõtlemist 
arendav mäng. Kaunis ja aja-
looline mäng ka. Olen kogu 
aeg rääkinud, et malet on 
võimalik õpetada mõnusalt 
ja lahedalt. Nüüd pean lihtsalt 
oma sõnu tõestama.

Mida valituks saades ka-
vatsete korda saata?

Kui valitakse, tuleb min-
na. Kõike ei jõua ära rääkida, 
paljud ettepanekud on prog-
rammis kirjas. Laste igakülg-
ne õige areng on muidugi 
kõige tähtsam. Rohkem häid 
raamatuid (ja ikka õiges jär-
jekorras!), loodust, liikumist 
ja sporti. Natukenegi vähem 
sõltuvust tekitavaid arvuti-
mänge ja nutitelefone. Mida 
konkreetsemalt korda saata, 
ma veel öelda ei oska. Olen 
lastele korraldanud kümneid 
malelaagreid ja turniire. Pean 
ennast loominguliseks ini-
meseks. Mõned asjad tulevad 
mul kuidagi iseenesest. Küll 
ma midagi välja mõtlen.

EINO 
VAHER, 
144. EKRE
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Õpetajad võtsid vastu 
tänu ja tunnustuse
Septembrikuu viimasel päeval tunnustas 
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit Sõmeru kes-
kusehoones maakonna õpetajaid ning kuu-
lutas välja aasta õpetaja 2021 tiitlid.

Katrin Uuspõld

Aasta õpetaja 2021 tiitli gümnaasiumi-
õpetaja kategoorias võttis vastu Kadri-
na keskkooli õpetaja Liivi Heinla, kelle 
õpilased on suurepäraseid tulemusi saa-
vutanud aineolümpiaadidel ja konkurs-
sidel. Samuti on Heinla organiseerinud 
usinalt teatri ühiskülastusi nii õpilas-
tele kui kolleegidele, korraldanud lu-
gemisseminare, emakeelekonverentse, 
hõimupäevade kontserte, andnud koos 
kolleegidega välja Kadrina lugemiku 
kolm osa. Eelmine õppeaasta oli tema 
jaoks Kadrina koolis viimane – armas-
tatud õpetaja läks pensionile.

„Ära tuleb minna siis, kui kõik veel 
imestavad ja ütlevad, et ära mine! Mit-
te siis kui kõik mõtlevad: miks ta juba 
ei lähe!“ ütles Liivi Heinla sõbralikult 
naerdes ja teatas, et naudib nüüd pen-
sionipõlve. Ta on kolinud tagasi üli-
koolilinna, kus elab ka poja pere ning 
on nüüd vanaema rollis lastelastele 
lähemal.

Ta tunnistab, et aeg läheb ruttu – 
pensionäril on ju nii kohutavalt kiire! 
„Alles oli draamafestival, alles oli Pri-
ma Vista. Käisin seenel. Kõndimise 
äpp kiidab iga päev, et juba on sammud 
täis,“ loetles Liivi Heinla. „Ma ei ole saa-
nud ammu märgata aastaaegade vahel-
dumist nii nagu praegu – seista vahtra 
all ja lasta lehtedel enda peale langeda, 
vaadata köögiaknast välja ja näha, kui-
das pihlakas leegitseb.“

„Loomulikult oli koolis ilus aeg ja 
töö. Oli ka raske, aga rohkem ikka ilus!“ 
võttis kokku auhinnatud pedagoog. 
Õpetajaametit ta päris maha pannud ei 
ole – Üleilmakoolis on tal kaks õpilast, 
kellega Skype´i vahendusel Hollandisse 
ja Ameerikasse tunde teeb. „Õpilased 
on ema poolt eestlased, isa poolt välis-
maalased ja nende emad tahavad, et nad 

eesti keelt oskaksid. Minu jaoks on see 
uus väljakutse, sest see on teistmoodi 
kui eesti koolis õpetades,“ rääkis Liivi 
Heinla.

Edvin Lips sai tunnustuse kahes ka-
tegoorias: aasta huvialaõpetaja ning 
koos abikaasa Aime Lipsiga ka haridus-
perena. Mõlemad abikaasad on tööta-
nud Lääne-Virumaa erinevates huvi-
koolides üle kahekümne aasta. Edvin 
Lips õpetab kaheksat puhkpilli, Aime 
Lips klaverit, muusikaajalugu ja on 
kontsertmeister.

„Tunnustusi on ka varem olnud ühe-
kaupa, aga tänavu tulid kõik korraga,“ 
nimetas Edvin Lips, kes on sel aastal 
ühtlasi ka Lääne-Virumaa kultuur-
kapitali pedagoogi tunnustuspreemia 
laureaat.

„Eks need tunnustused tulevad seda-
mööda, kuidas lapsed konkurssidel esi-
nevad,“ märkis Lips ja lisas, et edukal 
esinemisel on oluline roll ka kontsert-
meistril. Tema õpilaste kontsertmeist-
riks on abikaasa Aime. 

Kodus ühist musitseerimist ei ole 
Lipsidel viimasel ajal ajanappusel ette 
tulnud, küll on teinud nad seda varem. 
„Aga eks me õpilastest ja muusikast ikka 
kodus ka räägime,“ nimetas Edvin Lips. 

„Kadrinas on mitme pere puhul nii, 
et ühest perest õpib minu juures mitu 
last,“ rääkis Edvin Lips. „Rõõm on sel-
lest, kui näen, kuidas õpilased arenevad. 
Kui näen, et nad lähevad edasi orkest-
risse mängima.“

Näiteks Kunda orkestris on pea kol-
mandik Edvin Lipsi endiseid ja praegu-
seid õpilasi.

Maakondliku elutööpreemiaga tun-
nustati Ingrid Vaikmaad-Kadrina 
Keskkoolist, kes on valdkonnas tööta-
nud 1975. aastast. 

Ingrid Vaikmaa on juhina süsteemne, 
strateegiline ja analüüsiv. Ta on aastaid 
juhtinud Lääne-Virumaa õppealajuha-
tajate aineühendust, osalenud ülerii-
gilistes diskussioonides, jagades Kad-
rina Keskkooli kogemust ja parimaid 
praktikaid. 

Aasta õpetaja 2021 
laureaadid

VABARIIKLIKUD KATEGOORIAD 
Gümnaasiumiõpetaja
Liivi Heinla (Kadrina keskkool)

Hariduse sõber
Ave Oppo (RRG)

Huvialaõpetaja
Edvin Lips (Rakvere muusikakool)

Klassijuhataja
Greete Toming (Haljala kool)

Klassiõpetaja
Terje Kaldaru (Tamsalu gümnaa-
sium)

Kutseõpetaja
Janne Toom (Rakvere ametikool)

Lasteaiaõpetaja
Heli Mägi (Tapa lasteaed Pisipõnn)

Põhikooli aineõpetaja
Raili Veelmaa (Rakke kool)

Tugispetsialist
Anu Sepajõe (Rakvere põhikool)

Õppeasutuse juht
Ene Nool (Rakvere Rohuaia laste-
aed)

MAAKONDLIKUD 
KATEGOORIAD
Elutöö preemia
Ingrid Vaikmaa (Kadrina keskkool)

Hariduspere
Aime ja Edvin Lips (Kadrina Kuns-
tidekool)

Noor õpetaja
Liisa Allsoo (Tapa gümnaasium)

Liivi Heinla – aasta gümnaasiumiõpetaja 2021 Lääne-Virumaal – on vastu võtmas õnnitlusi Kadrina keskkooli direktorilt Arvo Panilt. Foto: VIROL
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Oktoober on keelatud ja ohtlikest 
esemetest loobumise kuu 
P äästeamet, politsei- ja piirivalvea-

met, kaitsepolitseiamet ja pro-
kuratuur kutsuvad üles inimesi 

teavitama nende valduses olevatest loata 
relvadest ning lõhkematerjalist. Kam-
paania eesmärk on vähendada kodudes 
leiduva ohtliku lõhkematerjali ning sea-
dusega keelatud relvade hulka, aga ka 
meelde tuletada, et lõhkematerjali ning 
relvade vabatahtliku loovutamise eest ei 
karistata.

Maailmasõdadest on nii Eesti maa-
põue kui ka kodudesse ja taludesse jää-
nud hulganisti relvi, laskemoona ning 
lõhkematerjali, mis võivad ühel või tei-
sel viisil varem või hiljem inimeste kät-
te sattuda. On oluline teada, et nende 
hoiustamine ja käitlemine on ebaseadus-
lik, kuid vabatahtlikule loovutamisele 
karistust ei järgne. Koju jäänud ohtlikke 
esemeid saab kartmata karistust loovu-
tada mitte ainult oktoobrikuus toimuva 
kampaania vältel, vaid ka muul ajal. 

„Kui enamasti jõuavad ebaseaduslikud 
relvad või info nende käitlemisest po-
litseinikeni tähelepanelike naabrite abil 
või siis mõne raske õnnetusjuhtumi või 
süüteo tagajärjel, siis nüüd tuletame taas 
meelde, et kõigil on võimalus nende val-
duses olevad ohtlikud ja ebaseaduslikud 
esemed politseile üle anda enne, kui mi-
dagi traagilist juhtub,“ rääkis politsei- ja 
piirivalveameti politseileitnant Riita 
Proosa. Proosa tõi välja, et ka lahkunud 
vanaisa jahirelva hoidmine mälestusese-
mena on ilma loata keelatud.

Kõige sagedamini leitakse lõhkema-
terjali kevadeti ja sügiseti metsas seenel 
ja marjul käies, põldu harides, vanu maju 
renoveerides ja nende ümbrust korras-
tades. „Võib tunduda, et vana ja roostes 

lõhkekeha on kaotanud oma jõu ning on 
ohutu, kuid tegelikkus on vastupidine – 
ka selle liigutamine võib kaasa tuua traa-
gilised tagajärjed,“ hoiatas Põhja-Eesti 
pommigrupi juhataja Raido Taalmann. 
Mitte mingil juhul ei tohi lõhkeainet, 
detonaatoreid, lõhkekehi, relvi ja laske-
moona ise päästekomandosse või polit-
seijaoskonda viia. Ohtlikust leiust tuleb 
koheselt teavitada häirekeskust helista-
des numbril 112. Häirekeskus edastab 
info politseile või demineerijatele, kes 
tulevad kohale ning ohtlikud ja keelatud 
esemed ära viivad.

„Nii jäänuks suure tõenäosusega ole-
mata ka hiljutine sündmus Jõgevamaal, 
kus 77-aastase mehe valduses olnud lõh-
kematerjal plahvatas ning eakat meest 
raskelt vigastas. Sama vahejuhtumi eda-
sise uurimise käigus ilmnes aga teinegi 
murettekitav teadmine, et mees hoiustas 
oma kodus lisaks lõhkematerjalile veel 
ka kaheksat ebaseaduslikku tulirelva ja 

laskemoona. Need mõistagi võeti polit-
seisse hoiule ning asjaolude selgitami-
seks alustati kriminaalmenetlust,“ mär-
kis politseileitnant lisades, et see sünd-
mus ilmestab väga selgelt, kui ohtlikud 
on relvad ning lõhkematerjal oskamatu 
inimese käes, kelle tõttu võivad ohtu 
sattuda nii kõrvalised inimesed kui ka 
sündmuskohale appi tulnud ametnikud.

Mulluse kampaania käigus kogusid 
päästeameti pommigrupid ja PPA ühte-
kokku 17,5 kilogrammi lõhkeainet, 2,65 
kilogrammi püssirohtu, ühe õppeots-
tarbelise lõhkevahendi, 46 ühikut püro-
tehnikat, 230 detonaatorit, ühe tankitõr-
jemiini, kaks käsigranaati ja kaks mürs-
ku, 49 tulirelva, ligikaudu 31 000 erine-
va kaliibriga padrunit, signaalrakette, 
lõhkepakette, haavleid ning erinevaid 
relvaosi.
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Elroni ohutusjuht: 
2021. aasta esimese 
8-kuuga on raudteel 
väga napilt pääsenud 
43 inimest
2021. aastal on Elron fikseerinud 43 nappi pääsemist, kus 
liikluses osalejad on tähelepanematusest või liiklusreeglite 
rikkumise tõttu sattunud raudteel väga ohtlikku olukorda. 
Võrreldes 2020. aastaga on ohuolukordade arv kasvanud. 

Aasta esimese 8 kuu jooksul on Elron fikseerinud Eesti 
raudteedel ja raudteede vahetus läheduses 43 nappi pääse-
mist, mis on pea poole rohkem kui aasta varem. 

„Nii jalakäijad kui ka sõidukid ületavad raudteed viimasel 
hetkel. Kui sõiduteed ületades on kombeks vaadata vasakule-
paremale, siis raudtee ülekäigu- ja ülesõidukohtades see 
liiklusreegel justkui ununeb. Rongi pardasalvestuste and-
mete põhjal on paljudel liikluses osalejatel tähelepanu 
nutiseadmel, kasutatakse kõrvaklappe ning kantakse peas 
kapuutsi ega vaadata ka vasakule-paremale nagu on kom-
beks sõidutee ületamisel. Jalgratturid ei tule sageli raudtee 
ülesõidukohas rattalt maha ning jätkuvalt on ka sõidukijuh-
te, kes eiravad raudtee ülesõidu kohas punast fooritult ega 
jää stop-märgi juures seisma – need on tahtlikud liiklus-
reeglite rikkumised, kus traagilisest õnnetusest jääb sageli 
puudu vaid mõni sekund,“ kirjeldas Elroni ohutusjuht Natali 
Aosaar. 

Videosalvestusi analüüsides tekib tal sageli küsimus: kas 
need inimesed sel hetkel said aru, kuivõrd halvasti oleks 
võinud nende ja nende lähedaste päev lõppeda? „Kuna uuri-
mise all on ka juhtumid, mis kahjuks nii õnnelikult ei lõpe, 
siis tean, et napikat ja õnnetust eraldavad üksteisest vaid se-
kundid,“ tõdes ohutusjuht. 

Ta lisas, et eriti kurvastav on see, et jätkuvalt ületavad nii 
täiskasvanud kui ka lapsed raudteed selleks mitte ettenähtud 
kohtades ning lapsed mängivad raudtee vahetus läheduses 
adumata, et mänguhoos võib tähelepanu hajuda. 

„Pahatahtlike mängude – nagu rongide kividega loopimi-
se kõrval, millest meie rongijuhid teavitavad ka politseid – 
on sel aastal järjest enam märgata ka olukordi, kus lapsed 
mängivad raudtee vahetus läheduses, arvestamata, et män-
guhoos võib tähelepanu hajuda ning oht õnnetusse sattuda 
suureneda. Raudtee ei tohiks olla ei jalakäijale liikumisrajaks 
ega mängupiirkonnaks – nii nagu me ei veeda aega maan-
teel, et tohiks ka raudtee läheduses tegeleda ühegi teise tege-
vusega peale raudtee turvalise ületamiseta,“ rõhutas Elroni 
ohutusjuht.

Aosaar juhtis tähelepanu, et raudteed ületades on oluline 
arvestada, et rongi pidurdusteekond on väga pikk: olenevalt 
ilmaoludest ja rongi pikkusest on rongi pidurdusmaa täie-
liku seismajäämiseni ligi 10 korda pikem kui autol ehk näi-
teks 50km/h kiiruse juures 150-200 meetrit, suurema kii-
ruse puhul veelgi pikem. „Seetõttu ei ole jalakäijal ega autol 
valikut – rongile tuleb teed anda ning raudteed ületades alati 
veenduda, et rong ei ole lähenemas!“ nentis Natali Aosaar. 

Ta lisas, et rongid lasevad alati vilet nii jaamast väljudes 
kui ka enne raudtee ülekäigu- või ülesõidukohale lähene-
mist, samuti enne suuremaid kurve, kus nähtavus võib olla 
piiratud, et anda enda liikumisest lisaks märku. 
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Peavalu leevendamiseks pole 
üht kindlat ja kõigile sobivat ravi
P eavalu on sage ja salakaval ter-

visemure ja ei ole olemas kahte 
ühtmoodi peavaluga patsienti või 

universaalset valuvaigistit, mis kõikide 
inimeste peavalu leevendaks. Apteeker 
jagab soovitusi, kuidas peavalu leeven-
dada ja millal tuleks abi saamiseks pöör-
duda arsti poole. 

Tartu Sõbra Benu apteegi proviisori 
Astrid Oolbergi sõnul on peavalu sage 
mure, millele apteegist leevendust otsi-
takse. „Peavalu võib olla nii ühekordne 
ja äge, kui ka pikaajaliselt piinav tervise-
mure. Esmakordse väljakannatamatu 
peavalu korral tuleks koheselt pöörduda 
abi saamiseks arsti poole. Kui aga peava-
lu on tekkinud stressist, pingetest kaelas 
ja õlgades, tuuletõmbest või muu leebe-
ma peavalu korral, siis saab abi eelkõige 
õiges annuses sobivast valuvaigistist,“ 
selgitab Oolberg ja lisab, et sobiva annu-
se väljaselgitamiseks tuleb tähelepaneli-
kult lugeda ravimi infolehte või pidada 
nõu apteekriga. 

Oolbergi kogemus apteegis pea-
valu patsiente nõustades on näidanud, 
et üks toimeaine on mõne patsiendi 
puhul efektiivsem kui teine ning ta jul-
gustab inimesi endale sobiva leidmiseks 
erinevaid preparaate proovima. Lisaks 
leiab proviisori sõnul apteegiriiulitel 

preparaate ka vägijoogiga liialdamisest 
tekkinud peavalu ja kehva enesetunde 
parandamiseks.

Äge ja krooniline peavalu
Ägeda ja väljakannatamatu peavaluga 
tuleks põhjuse väljaselgitamiseks kohe-
selt pöörduda arsti poole. „Krooniliste 
peavalude, näiteks traumajärgse valu, 
kobarpeavalu või migreeni puhul on 
üldjuhul on inimene käinud murega, 
kas perearsti või eriarsti juures ja saanud 
oma diagnoosile vastava ravi,“ räägib 
proviisor ning julgustab inimesi sageli 
koormava tugeva peavaluga arsti poole 
pöörduma.

„Lisaks on krooniliste peavalude käes 
kannatajate aitamiseks valuarstid, kes 
analüüsivad patsiendi olukorda ja püüa-
vad mitmete visiitide käigus leida pat-
siendile parima valu leevendamise la-
henduse,“ toob proviisor näite valuravi 
võimalusest.

Alusta lõdvestumisest
Peavalu ei ole proviisori sõnul enamas-
ti võimalik ära hoida, eriti kroonilist 
peavalu ning seepärast soovitab ta alus-
tada valu leevendamist lõdvestumisest. 
„Minu esimene soovitus on vältida või 
vähendada sundasendis olemist, mis 

ohustab ühtviisi nii kontoritöötajaid, 
autojuhte, liinitöötajaid ja paljusid teisi, 
kelle töö iseloom sundasendis olemist 
dikteerib. Sundasendeid soosiva töö 
puhul tuleks iga puhkepausi ajal lihased 
lõdvestada ja lihaspingeid leevendavaid 
harjutusi teha,“ soovitab Oolberg ning 
lisab, et puhkus, hämar või pime ruum ja 
jalutuskäigud värskes õhus aitavad lõd-
vestuda ning teevad igal juhul head. Li-
saks on lihaspingete vähendamisel häid 
tulemusi näidanud ka punktmassaaž ja 
aroomiteraapia. 

Apteeker rõhutab, et lisaks lihaste-
le on oluline lõdvestada ka oma vaimu. 
„Lihtne on öelda, et vältige stressi ja üle-
mõtlemist, kuid soovitan siiski vaimse 
ülepinge vältimiseks ja leevendamiseks 
näiteks püüda stressitekitavas teemas 
uusi vaatenurki leida või püüda oma 
suhtumist muuta,“ soovitab Oolberg.

Pingepeavalu tekkimises võib oma 
roll olla ka toitumisel. „Näiteks kohvi ja 
tee joomist tasub sel juhul piirata ning 
lisaks võib peavalu tugevamaks muu-
ta ka vürtsikas toit,“ toob apteeker välja 
toiduaineid, mida peavalu korral välti-
da ja piirata ning soovitab juua eelkõige 
puhast vett.

Kuulutaja

Maailmasõdadest 
on nii Eesti maa-
põue kui ka kodu-
desse ja taludesse 
jäänud hulganisti 
relvi, laskemoona 
ning lõhkematerjali. 
Nende hoiustamine 
ja käitlemine on 
ebaseaduslik, kuid 
vabatahtlikule loo-
vutamisele karistust 
ei järgne. Foto: 
Päästeamet
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8. - 21. oktoober
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

OSTAME KOKKU:
VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

NÄDALAPAKKUMISED 8. - 14. oktoober

2.98 2.98
3.88 3.98

Õunastritsel
kg

Rullpizza
kg

5.88 3.68
6.88 4.68

3.78
4.48

1.08
1.48

7.20 €/kg

Sibula grillvorst
kg

Jaanisink
(viilutatud)
150 g

Poolsuitsuvorst
Mozzarellaga
kg

Seajalg
kg

0.98
1.38

2.98
3.68

Supiliha
kg

1.64
1.98

Marineeritud
kana
kg

Lihasalat
kg

2.04
4.08 €/kg

2.84

1.58
4.79 €/kg

1.94

2.08
6.93 €/kg

2.48

1.44
1.74

1.48
al 9.25 €/kg

1.98

10.67 €/kg

0.78
0.98

1.88
9.40 €/kg

2.28

0.88
1.04

1.98
15.84 €/kg

al 2.44

5.18 3.84
6.40 €/kg

4.64

2.18
6.81 €/kg

2.58

0.78
1.73 €/l

0.98

0.62
0.78

0.99
3.96 €/kg

1.38

1.24 €/kg

0.54
1.80 €/kg

0.78

AL 0.79
1.98 €/kg

al 1.04

1.48
1.97 €/kg

2.18

1.54
al 6.06 €/kg

2.18

Peened verivorstid
Ehe
330 g
Rannarootsi

Sardell Maks&Moorits 77,7%
500 g
Atria

Suitsutatud
kaelakarbonaad
(viilutatud) 135 g
Nõo Lihavürst

Vürtsikilufilee Briis
al. 120 g
3 sorti
al 9.25/kg

Valgehallitusjuust
Castello Danish
125 g / 2 sorti

Piimajook Aasa
2,3%, 450 ml
2 sorti

Kohuke Saare toffe
multipakk (7+1)
8 x 40 g

Kondenspiim suhkruga
Jaani
250 g
Polven
Foods

Fazeri Suur Kodusai
500 g

Friikartul sakiline
Avico
750 g

Fit Mix D´aucy (külmutatud)
400 g
2 sorti

Jäätis Idüll
450 ml / 250 g
2 sorti

Suitsukanakuubikud
300 g
Tallegg

Keefir Hellus
1 kg
Tere

ÖKO Mahetäispiim
4,0 - 4,4%
1 l

Juustusnäkk
lambaläätsega
200 g

2.68
7.34 €/kg

2.88

1.18
2.95 €/kg

1.58

Majonees Provansaal Lemmik
300 g

Heeringas Abba
al 230 g / al 110 g
2 sorti

1.64
al 14.26 €/kg

1.98

Forellisupp Mamma
300 g

Laastmakaron Panzani
Nouilles Fines
500 g

1.28
2.56 €/kg

1.58

Jogurtijook Gefilus
laktoosivaba
4 x 100 g
2 sorti

2.18
7.27 €/kg

2.44

A+ A
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A
1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:
4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+
Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:
Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1b, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1,Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas:
A Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A. Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, TilaJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:
küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

8. oktoober - 21. oktoober

Puhastusvahend
Ajax Pure Home
Apple
1 l

Gin Kingsmill
Ruby
38%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Whisky Tullamore
Dew Irish
40%, 0,7 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Päevalilleseemned  Y.E.S.
(röstitud, soolaga)
150 g

Piimašokolaadi
kompvekid Karl Fazer
270 g / Fazer

Mandlid Premium
Germund
300 g

Majapidamispaber Zewa
Wisch & Weg
Design
2 rulli

Niisked salvrätikud Pampers
52 tk / 2 sorti

Niiske tualettpaber lastele Smile
44 tk

Taskurätikud Zewa
Softis & Sensitive
Aloe Vera
4-kihiline
80 tk karbis

Värvieemaldaja ja
juuksevärv Color
Naturals 1tk
erinevad toonid

Beebiõli
Johnson´s
200 ml / 3 sorti

Tee Lipton Yellow Label
25 x 2 g

Õhuvärskendaja
Air Wick
Botanica 236 ml
2 sorti

Mikrokiudlapid
Vileda Style
4 tk

Vedelseep Palmolive
Naturals täitepakend
500 ml
3 sorti

Šampoon ja palsam
Puhas Loodus
(takjas) 250ml
2 sorti

KPN vein Zensa
Organic 11,5%
0,75 l / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KVV vein Barone
Montalto Passivento
al 12,5%, 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Nõudepesuvahend
Fairy
900 ml
5 sorti

Kohv
Araabika
500 g

Must näkileib
(päevalilleseemnetega)
150 g
Fazer

1.08
9.00 €/kg

1.48

1.24
2.48 €/kg

1.64

0.74
4.93 €/kg

0.98

0.94
6.27 €/kg

1.28

4.08
16.32 €/kg

5.48

3.78
14.00 €/kg

4.98

3.88
12.93 €/kg

5.98

1.08
0.04 €/tk

1.18

1.34
0.05 €/tk

1.88

1.98
3.96 €/kg

2.08

4.98
6.64 €/l

6.78

4.48
5.88

2.08
41.60 €/l

3.48

2.48
al 49.60 €/l

3.38

1.38
5.52 €/l

1.98

1.68
3.36 €/l

2.18

2.18
8.72 €/l

3.14

2.58
12.90 €/l

3.68

1.44
0.03 €/tk

al 1.78

1.18
0.03 €/l

1.68

12.48
al 0.21 €/tk

15.98

2.28
3.48

2.48
3.98

0.58
0.29 €/tk

0.88

3.68
0.92 €/tk

5.48

1.68
1.87 €/l

2.28

3.68
al 3.35 €/l

5.78

1.98
2.20 €/l

3.88

2.98
12.63 €/l

4.48

1.84
2.28

1.28
0.02 €/tk

1.88

2.58
1.29 €/rl

3.98

1.68
4.94 €/kg

2.38

0.98
2.45 €/kg

1.24

Tomatid Mõisaproua
1 kg / 500 g
2 sorti

Tomatid Mõisaproua
1 kg / 500 g
2 sorti

1.38
2.76 €/kg

1.98

Ürdisool A.Vodel
250 g
2 sorti

3.28
13.12 €/kg

4.18

Ingverijook Ginger Duke
0,75 l

KPN kvaliteetvahuvein
Lacrima Baccus
Cava Bruto

,5%, 0,7511 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Baileys
Orig. Irish Cream
17% 5 l, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Finlandia Vodka
40% 0,7 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Raseerija
Venus Classic
1 tk

Rull deodorant
Adidas Pro Invisible
50 ml
2 sorti

Deodorant ja roll-on
Neutral
al 50 ml
4 sorti

Dušigeel Dove
Deeply Nourishing
250 ml

Laste mähkmed Pampers
Premium Care
(3, 4, 5) al 44tk
3 sorti

Laste mähkmed Pampers
Premium Care
(3, 4, 5) al 44tk
3 sorti

Laste mähkmed Pampers
Premium Care
(3, 4, 5) al 44 tk
3 sorti

Lutt NUK Happy Kids
0-6 kuud / 6-18 kuud
1tk

Küpsetuskotid Smile
45 x 55 cm
2 tk

Pesugeel
Ariel al 0,9 l
4 sorti

Pesuvahend
Woolite
0,9 l / 2 sorti

Kiisueine Sheba Craft
4-pakk (kodulinnuvalik kastmes)
340 g

Koeratoit Pedigree Junior
kanaliha tarrendis
400 g

Kreem Mixa
50 ml / 2 sorti

5.48
109.60 €/l

7.88

Kõrvitsapüree ning kanaroog
riisi ja köögiviljadega
Semper
(6kuud)
120 g

Tomatid Mõisaproua
1 kg / 500 g
2 sorti

21.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

21.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

21.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

21.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

21.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

21.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

21.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

4.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

4.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

4.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

KINNISVARA

• Müüa 2toaline korter Rakvere kesk-
linnas. Läheduses kaubanduskes-
kused, bussijaam jne. Korter asub 
Laada 6, viiekorruselise maja neljandal 
korrusel. Toad läbikäidavad, WC ja 
vannituba eraldi, olemas rõdu. Korter 
vajab remonti. Korteriühistul plaanis 
maja renoveerimine. Hind 50 000 €. 
Tel 5805 0714

• Müüa 2toaline (41 m2) suurune kor-
ter, Pikk 37 Rakvere. II korrus, aknad 
hoovi poole. Hind 26 650 €. Tel 503 
4972, info@ko.ee

• Müüa 2toaline korter Kadrinas, 
43,2 m2, III korrusel. Korter asub 3 
korruselises, 21 korteriga paneelma-
jas (ehitusaasta 1976 ja renoveeritud 
2011- sokkel ja laepealne soojustatud, 
uued pakettaknad õhutusavadega, küt-
tesüsteemi täielik renoveerimine s.h 
paigaldatud individuaalsed termore-
gulaatorid korteritesse). Korter rahul-
davas/remonti vajavas seisukorras. WC 
ja vannituba eraldi, boiler, toad eraldi, 
köök, turvauks, toimiv korteriühistu. 
Hind 28 000 €. Tel 5334 5890

• Müüa 2toaline korter (36,3 m2 ) 
Roheline tn 20a, Tapa linn, Lääne-Viru 
maakond (renoveeritud majas, hind 
20  000 €, rahuldavas/remonti vajav 
seisukord. Korteris on turvauks ja 
vahetatud aknad, vee- ja kanalisat-
sioonitorustik, küttesüsteem on kaug-
küte, interneti kaabel, kaabel tv, Toimiv 
ühistu. Huvi korral kirjutada, tel 503 
0752

• Müüa hubane 2toaline (47,7 m2), 
esimesel korrusel asuv kapitaal-
remonditud ahjuküttega korter 
Rakkes, Lääne-Virumaal. Ülalpi-
damiskulud madalad. Võimalus 
enda aiamaa pidamiseks. Korteril 
on uued aknad, elektri- ja torus-
üsteem, uus ahi tubade vahel ja 
väikeahi köögis. Uued seinakatted, 
põrand, lagi. Vannitoas on plaa-
ditud dušinurk, boiler ja tualett. 
Lähedal kauplused, raudteejaam. 
Võib pakkuda vahetusvariante 
(korter, maja, maa, mets). Hind 15 
900 €. Müüja: Kätri Kaik, tel 522 
9397, katri@fi ibi.ee

• Müüa 3toaline kõigi mugavustega 
korter Lai 14 renoveeritud majas, V 
korrus, 68 m2, keskmine seisukord, 
koos mööbliga. Tel 5385 9150

• Müüa Kundas 3toaline korter. Tel 
5894 2895

VAHETUS

• Vahetada kaks korterit Rakve-
res väiksema maja vastu Rakvere 
ääres. Tel 5348 8161

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi mu-
gavustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

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

• Soovin osta korteri või maja Rak-
veres või lähiümbruses, võib vajada 
remonti. Soodsa hinna puhul tehing 
kohe! Tel 522 6500

• Soovin osta korteri või maja Rakvere 
linnas või lähiümbruses. Võib pakkuda 
ka maatükki. Tel 5300 9000

• Ostan maja, krundi või ridaelamu-
boksi (äärmine) Sõmerul või Näpil, 
võib pakkuda ka Rakveres. Pakkumised 
tel 553 2743 (ka sms)

• Ostame igas seisukorras kinnisvara 
Lääne-Virumaal - korter, majaosa, 
maja, garaaž jms. Sobiva hinna korral 
kiire tehing! Tel 516 0115, info@vrsso-
lutions.ee

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisu-
kord pole oluline ja samuti võib sisse 
jääda kogu teie vana prügi või mitte-
vajaminevad asjad. Hind kokkuleppel. 
Tel 522 6500

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla tn. 
Tel 5648 6638

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 3toalist kõigi muga-
vustega korterit Rakvere linnas. Tel 
5809 6616

ANNAN ÜÜRILE

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

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

• Üürile anda või müüa 1toaline 
korter  (keskküttega, tuba, köök, 
vannituba, esik) Tamsalus. Tel 5680 
1956

• Üürida Rakveres osaliselt möbleeri-
tud 2toaline korter. Tel 557 3108

• Anda üürile puuküttega 2toaline 
korter Rakveres, vesi väljas. Tel 5558 
7544

• Anda 2toaline möbleeritud korter 
Kundas. Üür 150 € + kommunaalkulud. 
Tel 522 3647

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
3toaline möbleeritud, mugavus-
tega korter. Hind 290 €+ kommu-
naalmaksud. Tel 553 5885

• Üürile anda Rakveres renovee-
r i t u d  maja s  3 t o a l i n e  m ö b l e e -
rimata korter, Lai tn 26. Tel 5656 
4904

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Mercedes-Benz. Tüüp 211 E 
200 CDI must, 2006. a. Hind 3700 €, 
läbisõit 296 000 km. Info 527 0058

• Müüa Toyota Rav 4, 2010. a, hõbe-
dane, läbisõit 154 860 km, el. aknad, 
konks, kompuuter, kaasa 1 jooks 
naastrehve + 1 jooks lamellrehve. 
Väga heas korras, hooldatud ainult 
Toyota esinduses. Hind 8500 €. Tel 5330 
1620

• Müüa Volkswagen Golf IV variant 
1,6 77kW, tumesinine, esmane regist-
reerimine 2007. a. Ostetud Eestist, läbi-
sõit 158 000 km, korra aastas vahetatud 
õli ja fi lter, normaalses korras. Topelt 
rehvid velgedel. Kirjas kõik, mis ja mil-
lal vahetatud. Järgmine ÜV 09/2022. 
Hind 3500 €. Tel 523 6447 

• Müüa Volvo XC90, 2005. a, 2,4D, 
120kW, euro 3. Ülevaatus septem-
ber/2022. Hammasrihm + veepump 
just vahetatud. Uued talverehvid kaasa. 
Hind kokkuleppel. Tel 5834 7849

VARUOSAD
• Ostan RS-09 kõiki osi. Tel 5558 5956

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

• Ostan seisvaid autosid ja romu-
sid! Ostan ka neid mida lammutus 
ei soovi. Sularaha kohe kätte! Vaja-
dusel registrist maha! Võib pakkuda 
absoluutselt kõike, ka paberiteta 
utiili. Tel 5631 1001

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

• Ostan sõidukeid igas seisukorras 
ning hinnaklassis. Võib pakkuda 
absoluutselt kõike, romust kuni 
korralikuni. Raha kohe kätte. Tel 
5309 2650

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/maastureid/kaubikuid! Huvi 
pakuvad ka vanad autod ja uuni-
kumid! Vajadusel puksiir! Arvelt 
kustutamine! Virumaal tulen kohe 
kohale, paku julgesti! Tel 5565 
9595

• Ostan seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Mak-
san õiglast hinda. Sobiva pakkumise 
korral tulen kohe järgi. Arveldamine ja 
dokumentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5376 2575

• Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 
peal kiire vormistamine ja tehing. Pak-
kumisi ootan seisevauto@gmail.com 
või tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks: www.
seisevauto.ee

• Ostan Ford Sierra, Scorpio või va-
nema BMW. Tel 5632 3142

• Ostan veoauto 3. seeria Scania 
113 või 93, 143 doonormasinaks. 
Võib olla seisev, remontivajav mu-
del, võib pakkuda mootorit ning ka 
teisi mudeleid. Tel 5835 4991

• Ostan sõiduki otse omanikult. Peab 
olema kehtiv ülevaatus, tehingul ko-
hene ümbervormistamine. Hind kuni 
1300 €. Tel 5552 7229

• Ostan igasuguses seisukorras sõi-
dukeid. Võivad vajada remonti, olla 
seisnud, avariilised, heas korras, ro-
mud jne. Huvi pakuvad ka vene autod. 
Sobiva pakkumise puhul kiire tehing. 
Romud kustutan arvelt. Maksan head 
hinda! Tel 5357 7108

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Nissan Pulsar, 04/2016a. 
1.2 (85kw), bensiin, ma-
nuaal, sinine met. Sn: 71 
000km.
Hind: 7990.-

Nissan Pulsar Visia , 
12/2016a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 49 285km.
Hind: 8490.-

Nissan Pulsar Acenta, 
06/2015a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 80 080km.
Hind: 8990.-

Peugeot 2008 Active, 1.2 
(61kw), 08/2018a. ben-
siin, manuaal, hall met. 
Sn: 39500km.
Hind: 11390.-

Nissan X-Trail Acenta 
Nähtavus- ja Tehnoloo-
gia pakett, 1.6 (96kw), 
03/2016a. diisel,  au-
tomaat, hall met. Sn: 
201350km. 
Hind: 13290.-

Nissan Juke N-Connec-
ta, 1.6 (83kw), 08/2018a. 
bensiin, automaat, must 
met. Sn: 41720km. 
Hind: 14490.-

Infiniti Q30, 04/2016a. 
1.5 (80kw), diisel, au-
tomaat, must met. Sn: 
115 120km. 
Hind: 15 490.-

Nissan Qashqai Tekna, 
01/2021a. 1.3 (116kw), 
bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 6000km. 
Hind: 26 260.-

Renault Captur Intens 
1,6 E-TECH 160hj PLUG-
IN hübriid, 10/2020a. 1.6 
(68kw), hübriid (bensiin / 
elekter), automaat, valge 
met. Sn: 4500km. 
Hind: 27 990.-

Renault Arkana RS Line, 
05/2021a. 1.3 (103kw), 
hübriid (bensiin/elekter), 
automaat, oranž met. Sn: 
5000km. 
Hind: 28910.-

Ni s s a n  L e a f  Te k n a , 
07/2019a. elekter, au-
tomaat, valge met. Sn: 
6000km. 
Hind: 29 990.-
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

SUVEREHVE
KAUBA, TREILERVEOD JA 

TÕSTETEENUS
Kandevõime 15 t, kraana,

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

Tel 5608 9094

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

 ● Kallurveod
 ● Multilift konteinerite rent 
(10 m3, 15 m3, 20 m3)

 ● Täitepinnase müük 
(muld, liiv, killustik)

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

* 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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

Müüa sõidukorras 
Kia Carens CRDI 

(2008. a). 
Tel 5357 6624 

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoremont ja rehvivahetus. 
Uute varuosade tellimine, müük ja 
paigaldus. Hinnad soodsad. Tarne 
kiire. Info tel 5627 3336, Pajusti, 
Naaritsa 3

• Teostan sõiduautode ja väikekau-
bikute keretöid. Keevitus, karpide ja 
muude detailide vahetus, kerevenitus-
pink, värviparandused, üleni värvimi-
ne ja ka vanemate autode taastamine. 
Tel 5353 5342

• Autoplekitööd parima hinna ja 
kvaliteedi suhtega Lääne-Virumaal 
endiselt. Tel 508 6455

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

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

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

KAEVETEENUSED

• Kaeve- ja pinnase aukude puu-
rimistööd miniekskavaatoriga. Tel 
5558 3686

FEKAALIVEDU JA VESI

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

• Reoveevedu Lääne-Virumaal. 
Teenindame iga päev. Tel 5656 1515

EHITUSTEENUS

• Valmistan uksi aknaid. Tel 5349 
6065

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Lammutus, ehitus, siseviimistlus 
(korterid, majad, suvilad, konto-
rid) plaatimine, parkett jne. Tel 504 
5560

• Teeme kõiki lammutustöid, samas 
teeme keldrite puhastustöid. Tel 
5619 9579

• Ettevõte teostab: põrandate soo-
justamine, põrandakütte paigaldus, 
põrandate valamine, ehitustööd. Tel 
5628 4142

• Korterite ja vannitubade renovee-
rimine. Tel 5380 0863

•  Korstnaotsade ehitus, remont, 
lammutus. Tel 5558 9732

• Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
ehitus, isoleerimine, põrandakütte 
paigaldus. Info tel 5379 1720

• Teostame ehitus- ja remonttöid nii 
eramutes kui korterites, vannitoad, 
siseviimistlus, fassaadid, soojustami-
ne, vundamendid, katused, terras-
sid jne. Santehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Küsi julgelt! Tel 5808 
5965

• Renoveerimine ja ehitus: majade 
renoveerimine, ehituse sisetööd, puit-
fassaadid, müüritööd. Tel 5646 0674

• Kõik lammutustööd, keldrite ja 
pööningute koristus koos prahi ära-
veoga. Tel 5380 0863

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Siseviimistlustööd: värvimine, 
plaatimine, krohvimine, tapeetimine, 
www.mlcp.eu. Tel 5667 7273

• Korterite ja vannitubade re-
mont. Ehitustööd, www.mlcp.eu. 
Tel 5667 7273

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult. Tel 5890 2983

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

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, süvendamine, remont, rõn-
gaste vahetamine ja kaevuümbriste 
ehitus. Tel 5840 0240

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

• Üldehitustööd, puukuurid, saunad, 
grillmajad, terrassid. Vanade majade 
renoveerimine ja uute ehitus. Tel 
5380 0863 

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

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

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Sood-
sa hinnaga immutatud puidust 
piirded. Tehtud töödele arve ja ga-
rantii. www.kodupuit.ee Tel 5888 
9999

• Maalritööd, trepikodade remont, 
fassaadide värvimine, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 9293, 
Ehmes.ee. Lai 3 a

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

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

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

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

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

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija ja pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

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

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

• Korstnapühkija puhastab ja hool-
dab küttesüsteeme. Viru Küttesüstee-
mid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

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

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220
Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H. 
www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

ARBORIST.EE
OHTLIKE JA PROBLEEMSESTE 

PUUDE LÕIKUS 
VÄÄRTUSLIKE PUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
VILJAPUUDE 

HOOLDUSLÕIKUS
HEKILÕIKUS

AIA VÕI KINNISTU 
HOOLDUS

25 aastat töökogemust 
TEL 5302 3518

www.arborist.ee

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

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

    L 9-15

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused www.kuulutaja.ee

MUUD TEENUSED

• Kümblustünni rent. Hind alates 
45 €/ööpäev. Rakvere piires trans-
port tasuta. www.saunatünn.ee. 
Tel 514 7518

• Kinnisvara korrashoid: äri- ja bü-
rooruumide koristus. Puhastusteenus. 
Kinnisvara korrashoid. Korteriühistu 
heakorrateenus. Ehitusjärgne koristus, 
www.mlcp.eu. Tel  5782 6806

• Hauaplatside korrastamine, pii-
rete ja hauakivide käsi- ja survepesu, 
liiva ja kruusa vahetamine platsidel, 
hauapiirete ehitamine paekivist, tä-
nava äärekivist ja puidust ning muud 
kalmistutööd. Töötame üle Eesti. Tel 
5592 3491, hauahooldus@muhkel.ee

• Aedade kujundus, puude-põõsaste 
istutus, viljapuude hooldustööd. Tel 
5380 0863

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. 
Meilt ostetud soojuspumpadel hool-
dus soodushinnaga. TASUTA konsul-
tatsioon. Calidum OÜ. Tel 5818 0046

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

• Ohtlike puude likvideerimine. 
Tel 554 9113

• Pakkuda raamatupidamisteenust 
ettevõtetele. Huvi korral ühendust 
võtta numbril 5824 1050 või e-maili 
teel karlleopart@gmail.com

• Koristan ära teie vanaraua 
keldritest ja õuedelt, kaasa arva-
tud auto akud, vana auto doku-
mentidega ja  kodutehnika. Tel 
5672 7600

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

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

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

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

KODU

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

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5672 7175

• Koristan kuuri, garaaži ja aianurgast 
vana ja vedelema jäänud metallihun-
niku. Tasuta ei taha, maksan raha. Tel 
5342 6287

• Kas kellelgi on pakkuda vanu pro-
paani ja hapniku balloone? Palun 
helistada. Tel 5675 1277

• Müüa soodsalt korralik kirjutuslaud. 
Tel 551 7090

• Müüa pestud lambavilla 22 kg - 50 €, 
asukoht Lepna. Tel 5590 2846

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda 
erinevaid täitematerjale (killustik, liiv, 
muld) võimalus tasuda ka vanametallis 
ja autoromudes. Tel 5627 2666 

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

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

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristallnõu-
sid,- tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5616 5761

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi vaase, karah-
vine ja pitse. Samuti ostan Norma/
Salvo  mänguauto, rongi, trammi 
ja 1970–90. a cccp 1/43 mudelau-
tosid. Tel 529 1288

• Ostan soodsalt metallist tugeva 
kruustangidega töölaua (palun teha 
pakkumise vene keeles). Tel 5554 6135

• Ostan soodsalt heas korras või uue 
bullerjan ahju 100m3 (6-7 kw) (pa-
lun teha pakkumise vene keeles). Tel 
5554 6135

• Ostan pliidi plaadi, ahjuukse, resti, 
praeahju, ahju- ja pliiditarvikuid. 
Võivad olla kasutatud. Tel 503 1849

• Ostan NSVL fotoaparaate, objek-
tiive, vahvliküpsetajaid, tarbeklaasi 
vaase. Tel 5853 2215

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
igasugust vanakraami ja kila-kola, 
viina ära teie mittevajalikud asjad 
jäätmekeskusesse. Tel 503 1849

• Ostan kuldmünte, maksan kuni 400 
€. Hõbemünt kuni 100 €. Tel 5590 6683

• Ostan üleliigseid asju: tööriistad, 
raamatud, lauanõud, mööbel. Tel 
503 9650

• Ostan tööriistu  ja ehituslikku 
saematerjali. Tel 5380 0863

• Ostan korras fotoaparaadi. Tel 5599 
1098
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SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

kuulutused.kuulutaja.ee

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

•ROLLERID, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

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

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

Viiruseohu tõttu palume Kuulutaja toimetusse tulek
eelnevalt kokku leppida.

Tel 322 5093.

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp 
- hind alates 40 €/rm, kuiv lepp - 
hind alates 55 €/rm, saadaval ka 
sangleppa ja kaske. Puud on lao-
tud 5 m3 alustele, hind alates: hall 
lepp 280 €, sanglepp 300 €, kask 330 
€. Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport hinnas. 
Tel 5347 7664, Erko, Kohala küla, 
Lääne-Virumaa

• Müüa kuiva, lõhutud kuuske hind 50 
€/ruum, saar alates 60 €/ruum, sobib 
katlapuuks. Pikkusega 30, 40 ja 50 cm. 
Tel 5666 5499

• Müüa saetud, lõhutud küttepuud. 
Metsakuiv kuusk, kask, lepp. Tel 5192 
4320

• Müüa lõhutud küttepuud: sanglepp, 
lepp, metsakuivkuusk (mänd) ja küt-
teklotsid 40 L võrk 2 €. Tel 5192 4320

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, 
koos kohale toomisega. Tel 514 3328

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

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

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

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

• Müüme  3 m küttepuud.  Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

EHITUS

• Müüa komplekt JELD WEN uued 
mänd mantel uksed: 90 cm x 210 cm - 2 
tk, 100 cm x 210 cm - 4 tk, uus tuletõkke 
uks 100 cm x 210 cm – 1 tk, tuuletõkke 
plaat 120 cm x 270 cm, isolatsiooni 
plaat 200 cm x 50 cm x 3 cm - 20 tk. 
Kogu kaup poole tava hinnaga. Tel 
5814 0356

• Müüa sõelutud freesasfalti. Frakt-
siooniga 0-50 mm. Asub Rakveres. 
Võimalik ka transport. Alla 5 tonni ei 
müü. Tel 5365 6501

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud 
ja kasvavat võsa, tel 511 6174. Samas 
müüa 3 m ja lõhutud küttepuud, tel 
504 3326

PÕLLUMAJANDUS

• Pakume kodukana mune  2 
€ karp. Vutimunad 0,10 €/tk. 
Kanad on graanuli vaba söö-
da peal, ei kasuta tehis sööta. 
Rebud ilusad päikse kollased. 
Munad on kogu aeg saadaval, 
sõidan linnaringe kokkuleppeli-
selt. Saab ka ise järgi tulla, asume 
Raudlepa külas, Rakvere vallas. 
Soove võtan vastu telefonil 5757 
0907

• Arkna Aiand pressib toormahla. 
Pressimine ja pastoriseerimine alates 
100 kg või kokkuleppel. Info tel 5302 
6094. Samas müüme maheõunu 
„Liivika“, „Krista“, „Kuldrenett“ ja 
„Talvenauding“. Hind 2,80 €/kg. Info 
ja tellimine tööpäeviti tel 5557 8751. 
E-post: info@arkna.ee

• Anda head õuna mahlaks. Tel 5594 
7776

• Müüa Kungla Talu toidukartulit 
„Laura“, „Gala“, 30 kg. Võrk 15 €. Vedu. 
Info tel 514 1338

• Müüa mahedalt kasvatatud toidu-
kartulit „Vineta“. 25-30 kg võrk, hind 
12 €. Tel 5561 3183

• Müüa toidukartulit: „Vineta“, „Fla-
via“, „Tiina“, „Carolus“, „Laura“. Tel 5647 
5596/5616 5542

• Müüa sõelutud musta mulda, 
asukoht Rakveres, lisainfo telefonil 
526 1408

• Müüa väiketraktor TZ14K, sahk, 
kultivaator, frees, niidumasin (kasu-
tamata), komplekti hind 3500 €. Tel 
5621 0407

OST
• Ostan kasutatud mootorsae, heas 
korras, kui ka suuremat remonti vajava. 
Tel 503 9650

• Ostan haakeriistad traktorile T-25, 
T-40. Tel 5687 5845

• Ostan traktorid T16, T25, T40, MTZ 
82, JUMZ, DT74-75, kombain Niva, Je-
nissei, veokad ZIL, MAZ, GAZ, haagis 
kallutav 6 t ning T-150 haagised. Tel 
5835 4991

• Ostan seisvat tehnikat remondiks, 
varuosadeks ja utiiliks: traktorid, 
kombainid, veoautod, haagised jne. 
Tel 5360 6046

LOOMAD

• Müüa 6 munejat kana ja kukk. Tel 
5346 9159

VANAVARA

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

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

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

• Ostan enne 1961. a vene kopikaid, 
tsaari jm. vanu münte. Tel 5606 
8763, Arvo

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel igasugust vanakraami ja ki-
la-kola, viina ära teie mittevajali-
kud asjad jäätmekeskusesse. Tel 503 
1849

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, 
käevõrusid, merevaiku, münte, 
hõberublasid, paberrahasid, 
kellasid, hõbedat (pitsid, lusikad, 
portsigarid jne). Huvitavad ka 
vanad rinnamärgid, medalid, or-
denid, koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. Ostan 
raamatu „Oikumeeni äärel“ 30 €/
tk ja enne 1940. aastat trükitud 
nahkköites raamatuid (raamatu 
selg või kaaned on nahaga kae-
tud) ja muid vanu raamatuid. 
Pakkuda võib igasuguseid esiva-
nematest jäänud asju! Tulen ise 
kohale - raha kohe kätte! Tel 5649 
5292

• Ostan erinevat vanavara: raa-
matuid, tehnika ajakirju, mööblit, 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, kellasid, fo-
totehnikat, fotosid, albumeid, 
raadio, lauanõusid, ehteid ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 
5458

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase kuni 100 €/tk, nõu-
kogudeaegseid ja vanemaid eh-
teid, sõlgi, käevõrusid, merevaiku, 
karpides lusikaid, EW aegseid 
kohvikanne ja piimakanne. Sa-
muti ostan nõukogudeaegseid ja 
ka vanemaid raamitud seinapilte, 
graafi lisi lehti, õlimaale, akvarelle, 
kujusid, keraamilisi seinaplaate, fo-
toaparaate, fotosid, fotoalbumeid, 
postkaarte jne. Igasuguse huvitava 
vanavara, raamatute ja kunsti ost! 
Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

• Ostan vanu kellasid. Ei pea 
olema töökorras! Võib pakkuda ka 
hambakulda või üksikuid kuld ja 
hõbe ehteid - ka sulatuseks. Kõik 
muud vanad esemed ka huvitavad! 
Tel 5872 5458

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, medaleid, postmar-
ke, albumeid, vimpleid, tikutoose 
ja palju muud. Kõik vana huvitab! 
Tel 5872 5458

• Ostan nostalgilisi nõusid-ser-
viise (ka üksikuid). Vanemaid 
naiste-meeste ehteid (kaelaehted, 
sõrmused, sõled, prossid, rinna-
ehted, mansetid). Huvitavad ka 
lauanõud, vaasid, karpidega lusi-
kad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad 
vanad asjad. Tel 5356 0761, Liina
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM HIND KÕRGEIM HIND

Kartul, E. kg 0.80 1,50
Maitseroheline (r.sibul, till, petersell) kg 7,00 10,00
Küüslauk , E kg 10,00 12,00
Tomat, E. kg 3,50 4,50
Tomat, imp. kg 2,50 3,00
Mugulsibul, E kg 2,50
Peakapsas, E kg 1,00 1,50
Suvikõrvits, E. kg 1,00
Kõrvits, E kg 0,80 1,00
Porgand, E kg 1,50 2,00
Kaalikas, E kg 1,50
Peet, E kg 1,50
Kultuurmustikad,  imp. kg 15,00
Vaarikad, E kg 14,00 15,00
Pohlad, E liiter 5,00
Jõhvikad, E liiter 5,00
Ploomid, imp. kg 2,50 3,50
Õunad, E kg 1,50 3,50
Kukeseened kg 10,00
Mesi kg 7,00
Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5,00
Värske räim ja kilu kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL 30. SEPTEMBRIL 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

kuulutused.kuulutaja.ee

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

TEATED

Hea linlane!
Vali parim transpordi-

teenus Rakveres 
Info tel 520 3987

TUTVUS

• 60-aastane sale pikem mees, kes ei 
suitseta, tutvub noorema naisega. 
Tel 5348 9906

• Rakvere üksik mees 60+ vajab kiiresti 
majja perenaist, kellega koos sügis 
õhtuid nautida, soovitav auto ja hea 
tervis. Tel 554 6490

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Avaldame kaastunnet 
Viktor Loometsale 

kalli kaasa 
HELMI LOOMETSA

kaotuse puhul. 
Kunda Jahindusklubi

Avaldame kaastunnet 
Toomas Kullikule ja 

ta perele 
kalli ema 

VELDA KULLIKU
kaotuse puhul. 

Marko ja Denely

Alaldame südamlikku 
kaastunnet 

Viktor Loometsale perega 
nende abikaasa, ema 

ja vanaema
HELMIINE  LOOMETS  

kaotuse puhul. 

Perekond Protsenko ja 
sugulased Võrumaalt

Kuidas valida vingugaasiandurit? 

V ingugaas on lõhnatu, vär-
vitu ja maitsetu mürgine 
gaas, mis võib tekkida 

igasugusel põlemisel, kui ei jätku 
piisavalt õhku. Selline olukord 
tekib kergesti halva ventilatsioo-
niga siseruumides. Vingugaa-
si tuvastab vingugaasiandur – 
suitsuandur ega gaasiandur 
vingugaasi ei tuvasta.

Millistesse ruumidesse 
peab vingugaasianduri 
paigaldama?
• Eluruumi, kus asub korstna-

ga ühendatud gaasiseade. Eelkõi-
ge on selliseks seadmeks gaasil 
töötav veesoojendi ja katel.
• Hoonesse, kus on gaasiküttesea-

de või gaasiveesoojendi. Seda ka juhul, 
kui seade asub näiteks keldris või eraldi 
tehnoruumis. Sellisel juhul peab andur 
asuma kohas, kus alarm oleks ohustatud 
inimestele kuuldav. Näiteks keldris asu-
va gaasikütteseadme korral võib andur 
asuda selle kohal olevas ruumis. Või teh-
noruumis asuva gaasiseadme korral sel-
lele lähimas eluruumis.
• Alates 1. jaanuarist 2022 hoonesse 

(nii kodud kui ka muud hooned), kus on 
tahkekütteseadmed – puuküttel ahi, ka-
min, pliit, katel vms.

Vingugaasiandureid on mitmesugu-
seid, kuid nõuded, millele nad vastama 
peavad, on samad. Valida saab ekraani-
ga ja ekraanita andurite vahel, samuti on 
olemas erinevate toitesüsteemidega an-
dureid (patarei, aku, võrgutoide). Kõi-
ge lihtsam ja odavam on ilma näidikuta 
vingugaasiandur. Näidikud, mälud ja 
nutifunktsioonid lisavad seadmele ka-
sulikke funktsioone, kuid teevad anduri 
ka kallimaks. Sõltumata anduri omadus-
test toimivad ja teavitavad nad ohtlikust 
vingugaasist ühtemoodi.

Aku, patarei või võrgutoide?
Andurid võivad olla nii aku-, patarei- 
kui ka vahelduvvoolu toitega. Aku või 
patareidega töötavat andurit on lihtne 
paigaldada ning see töötab ka elektri-
katkestuste ajal. Vahelduvvoolutoitega 
ehk pistikdetektor ei sõltu patareist ega 
vaja seetõttu patarei vahetamist. Sis-
se ehitatud akuga andurite aku kestab 
kogu anduri eluea, kuid patareiga anduri 
korral tuleb seadme eluea jooksul pata-
reid vahetada. Patareide vahetamine või 
võrgutoide ei tee vingugaasiandurist 
siiski igavesti kestvat seadet. Sõltumata 

toitest on anduritel kindel eluiga, mille 
jooksul tagab tootja mõõtmiste õigsuse.

Näidik
Näidik annab meile võimaluse näha an-
duri mõõdetud vingugaasi kontsentrat-
siooni ehk hulka ruumi õhus ja muud 
näidikul visuaalselt kuvatavat infot. 
Vingugaasi kontsentratsiooni kuvatakse 
ppm-ides, ehk miljondik osades. Andu-
rid annavad reeglina alarmi, kui vingu-
gaasi kontsentratsioon ruumis on olnud 
üle 30 ppm-i kaks tundi või kui vin-
gugaasi kontsentratsioon on 300 ppm 
maksimaalselt kolme minuti jooksul. 
Vingugaasi kontsentratsioon 30 ppm-i 
ei ole eluohtlik. Selle sees pikaajaliselt 
viibimine võib tekitada uimasust. Siiski 
tasub kütteseadmed üle kontrollida ning 
olukorda jälgida. Alarm lõpeb ise, kui 
vingugaasi kontsentratsioon langeb alla 
50 ppm-i. Näidikuta andur annab alarmi 
samadel tingimustel. 

Niiske ruum
Enne vingugaasianduri ostmist tasub 
läbi mõelda, millisesse ruumi soovite 
selle panna. Andurid on oma konst-
ruktsiooni tõttu määratud erinevatesse 
keskkondadesse. Enamik andureid on 
mõeldud kuivadesse ruumidesse, kus 
õhuniiskus ei ületa 80%. Vannituppa 
paigaldatav andur peab olema niiskete 
ruumide jaoks sobiv. Seetõttu tuleb alati 
vaadata seadme kasutusjuhendist tootja 
poolt kirja pandud anduri kasutuskesk-
konna niiskusparameetreid. Vannituppa 
sobib 90 %-lise õhuniiskuse taluvusega 
andur. 

Anduri eluiga
Anduri eluiga sõltub sensorist, mitte pa-

tareist. Mõned andurid aeguvad 
kindlaks kuupäevaks. Enamasti 
tuleb kasutajal anduri käivitami-
sel märkida seadmele käivitami-
se kuupäev või vastavalt juhen-
dile eluea kuupäev. Nutikamad 
andurid jälgivad ka ise kasutus-
aega ja annavad selle lõppemi-
sest heli või visuaalse signaaliga 
aegsasti teada. Andurite kasutu-
siga on tavaliselt 7-10 aastat.

Kaks-ühes-andurid
Vingugaasiandur ja suitsuandur 
võivad olla ka kaks-ühes-sead-
mena. Sellisel juhul peab seade 
vastama nii suitsuanduritele 
kehtivatele nõuetele kui ka vin-

gugaasianduritele kehtivatele nõuetele.

Automaatne 
tulekahjusignalisatsioon
Automaatse tulekahjusignalisatsiooni-
süsteemi jaoks on olemas spetsiaalsed 
süsteemi ühendatavad vingugaasiandu-
rid. Kui soovid lisada vingugaasianduri 
oma tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, 
pöördu süsteemi paigaldaja või haldus-
firma poole. 

Juhend ja märgistus
Iga Eestis müüdava anduriga peab olema 
kaasas eestikeelne juhend. Juhendis peab 
olema kirjas kõik vajalik anduri paigal-
damiseks ja kasutamiseks. Autonoom-
sed vingugaasiandurid peavad vastama 
standardi EVS-EN 50291-1 nõuetele – 
see standardi viide peab olema nende 
märgistuses kohustuslikuna kirjas. An-
duril peavad olema märgistusena tootja 
andmed, avastatava gaasi tüüp, seadme 
nimetus ja mudel, patareide tüüp (kui on 
patareitoitega), seadme soovituslik mak-
simaalne eluiga, kasutuskeskkonna tem-
peratuuri ning õhuniiskuse vahemik.

Hind
Lihtsamad ja odavamad andurid maksa-
vad natuke alla 20 euro ja näidiku ning 
nutifunktsioonidega andurid maksavad 
40 kuni 80 eurot. Ka pikem võimalik 
eluiga mõjutab hinda. Odava anduri tel-
limisel internetikeskkonnast on soovitav 
põhjalikult kontrollida toote tegelikku 
märgistust ja kasutusjuhendit. Nõuetele 
mittevastav vingugaasiandur ei pruugi 
vingugaasi eest kaitsta.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
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PAKUN TÖÖD

• Vaja lukkseppa kes taastaks pisema 
autoavarii tagajärje (tuli/stange). Tel 
504 0123

• Võtame tööle veoauto remondilukk-
seppa. Tel 506 1861

• Pakume tööd puitmajade ehitajale 
Rootsis ja Norras. Tööreiside pikkus 2-3 
nädalat. Täpsem info tel 521 0053 või 
greco@greco.ee

• Vajan töömeest, soovitav vanadus-
pensionär, kellel oleks sõiduautol 
järelkäru ja saag. Vana aia maha 
võtmine, aia pikkus 15 m, kütte võib 
endale saada tasuta töö eest. Puuleh-
tede koristamine aias ja ära vedu, kes 
suurt töötasu küsib, siis paluks mitte 
tülitada. Tel 554 6490

• Pakun tööd abimehele. Haljala era-
majas meeste tööd, sobib ka autoga 
pensionärile. Tel 504 4344

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?
Sisesta kuulutus

kuulutused.kuulutaja.ee

Metallitöödega 
tegelev 
ettevõte 

otsib enda 
meeskonda
TÖÖMEEST.
Helista ja
küsi lisa

502 9342

• Pakume tööd avatäidete paigal-
dajatele Lääne-Virumaal. Vajalik 
eelnev töökogemus. Sooviavaldus: 
personal@vrssolutions.ee või tel 
+372 510 1341

• Pakun tööd abimehele. Haljala era-
majas aastaringsed õuetööd, sobib ka 
autoga pensionärile. Aivar, tel 504 4344

• Puiduettevõte vajab töölist. Töö 
järkamissael ja sellega kaasnevad tege-
vused. Tööaeg 8.00-16.30. Tel 503 6867

• Otsime Rakveres abilist/hooldajat 
vanaprouale igapäevatoimingute te-
gemiseks (ravimite võtmine, hügieeni-
toimingute abi, liikumisabi, riietamine, 
söögi tegemine). Tel 5370  3056

• Pakume tööd saemeestele või bri-
gaadile. Soovitavalt oma varustuse ja 
transpordiga. Töö enamasti L-Virumaa 
piirkonnas. Tel 523 7945

OTSIN TÖÖD

• Naispensionär otsib ajutiselt tööd: 

lehe riisumine, koristamine ja hool-

dus. Tel 5808 5260

• 35-aastane karske ja mittesuitsetav 

mees otsib alates novembrist tööamp-

se üle Eesti. Sobivad nii paaripäevased 

kui mõne nädalased projektid. CE-, 

T-kategooria. Pakkuda võib pikki va-

hetusi karjääris/sadamas, mingi muu 

transport. Pikk kogemus kõigi masi-

natega. Hea organiseerimisvõimega, 

töötanud erinevates valdkondades, 

erinevatel positsioonidel. Oodatud ka 

igasugused teised pakkumised. Tasu-

mine arvega. Tel 5399 0038

KOOLITUSED

• Latin Dance tantsutrenn algaja-
tele. Hea huviline! Kutsun Sind 15. 
oktoobril tantsutrenni: 18.00 Bac-
hata,19.00 Salsa. 2h rõõmsat trenni 
toimub Vinni Spordikompleksis 
võimlejate peegelsaalis. Lisainfo 
tel 517 5717, latindancepanter@
gmail.com. Facebooki leht - Latin 
Dance Panter

kuulutused.kuulutaja.ee
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Info ja kandideerimine
TEGUTSEME KA TAPAL.
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LUGEJA KÜSIB

Kas võin päevapealt töölt lahkuda, kui mul pole kirjalikku töölepingut?
Läksin kuu aega tagasi uuele töökoha-
le, aga ma pole siiani saanud töölepin-
gut allkirjastamiseks. Mulle see töö 
siiski ei sobi ning tahan mujale tööle 
minna. Kuna mul kirjalikku töölepin-
gut pole, kas ma võin tööandjale suuli-
selt öelda, et ma homsest rohkem tööle 
ei tule ja ta ei saa mind kauem kinni 
hoida?

Vastab Sandra Kuus, Tööinspekt-
siooni nõustamisjurist: Tööleping sõl-
mitakse kirjalikult ning mõlemad pooled 

kirjutavad sellele alla. Küll aga loetakse 
tööleping sõlmituks ka juhul, kui tööta-
ja asub tegema tööd, mille tegemist võib 
vastavalt asjaoludele eeldada üksnes tasu 
eest. Seega kehtivad töölepingu seaduses 
toodud õigused ja kohustused poolte-
le ka siis, kui tööleping pole kirjalikult 
sõlmitud.

Kui tööandja pole kirjalikku töölepin-
gut andnud, võib töötaja seda tööandjalt 
küsida. Tööandja peab lepingu töötaja 
nõudmisel esitama kahe nädala jooksul.

Töösuhet ei saa suuliselt üles öelda, 
isegi kui tööleping on kirjalikult vor-
mistamata. Töölepingut saab ühepool-
selt üles öelda kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis avaldusega (nt 
e-kiri või SMS). Töötaja peab ülesütle-
misest tööandjat ette teavitama katseajal 
(ehk töösuhte esimese nelja kuu jook-
sul) 15 kalendripäeva ja peale seda 30 
kalendripäeva.

Allikas: tööelu.ee

Uuring: 54% inimestest ei pööra tähelepanu ekraanidelt 
kiirguvale sinisele valgusele või ei tea mis see on
Hoolimata eestlaste kõrgest tehnoloo-
gia- ja IT-teadlikkusest näitab hiljutine 
uuring, et paljud kasutajad ei ole nuti-
seadmetega kaasnevate võimalike ohtu-
dega kursis või ei pööra nendele piisa-
valt tähelepanu.

Eestlaste harjumusi kaardistanud uu-
ringust selgus, et töö või õpingute tar-
beks kasutatavate nutiseadmete valikul 
hinnatakse enim seadme kompaktset 
suurust ja väikest kaalu (76%). Teise-
na hinnati oluliseks aku kestvust pärast 
laadimist (57%) ning kolmandaks ek-
raani suurust ja eredust (41%). Samas 
toodi välja, et enim tuntakse puudust 
seadmete kiirusest (43%) ja hõlpsamast 
võimalusest ühenda üht seadet teiste 
seadmetega (22%).

„Olukorras, kus töö ja õpingud nii 
meie elukorralduse kui üleüldise orga-
nisatsioonikultuuri arengu tõttu liiku-
vamaks muutunud, on sellised ootused 
tehnikale igati ootuspärased,“ kommen-

teeris tehnoloogiaekspert ja Huawei 
koolitusjuht Jekaterina Mishina uuringu 
tulemusi.

Kuigi seadmete kasutuse kasv on ko-
dukontori, kaugtöö ja distantsõppe tule-
musel kasvanud, ei ole paljud kasutajad 
kursis seadmete kasutusega kaasnevate 
võimalike ohtudega, ei pööra neile pii-
savalt tähelepanu või ei pea probleemi 
kriitiliselt oluliseks. Nii näiteks märkis 
40% vastajatest, et ei pööra tähelepanu 
ekraanilt kiirguvale sinise valguse hul-
gale, 30% ei pea seda kriitiliselt oluliseks 
ning 14% vastajates ei teagi üldse, mis on 
ekraanilt kiirgav sinine valgus.

„Ekraanidelt kiirguv sinine valgus aeg-
lustab keha melatoniini tootmist, mis 
vastutab une ja ärkveloleku tsükli eest. 
Seega võib une kvaliteet muutuda keh-
vemaks, ärkvelolekuaeg aga unisemaks,“ 
selgitas Mishina. „Sellest peaks nutisead-
me kasutaja teadlik olema ja otsustama, 
kas piirab seadme kasutamise aega või 

valib viisi, kuidas teha seda enda tervist 
ohustamata.“

Näiteks arvestades, et iga seitsmes uu-
ringus osalenu kasutab igapäevaselt tah-
velarvutit, tasub Mishina sõnul kaaluda 
kasutamiseks sellist mudelit, millel on 
TÜV Rheinlandi sertifikaadid. Nii on 
eksperdi sõnul võimalik teha seadmega 
tööd ilma värvimoonutusteta või kuva-
režiime vahetamata ning ekraanilt puu-
dub värelus, mis kurnaks silmi.

„Kuigi näeme, kui palju võimaldavad 
nutikad seadmed igapäevatööd muga-
vamaks ja kiiremaks muuta, tasub olla 
tähelepanelik, et tehnoloogiaseadmete 
pidev intensiivne kasutamine ei tekitaks 
tervisele kahju,“ tõdes Mishina. „Selge 
see, et töö vajab tegemist, aga täna on 
pea alati võimalik valida alternatiivide 
vahel, mis on meile vähem kahjulikud.“

Küsitluse korraldas Huawei tellimusel 
uuringufirma Norstat 2021. aasta suvel. 
Uuringus osales 302 inimest vanuses vä-
hemalt 25. eluaastat, kes märkisid, et ka-
sutavad tehnoloogiaseadmeid.

Kuulutaja
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PLAAT

OneRepublic, „Human”
Mosley/Interscope

OneRepublic on kuueliikmeline USA 
bänd, mis moodustati 2002. aastal Co-
lorados. Selle juhtfiguurideks võib pida-
da lauljat ja multiinstrumentalisti Ryan 
Tedderit ning kitarristi Zach Filkinsit. 
Ülejäänud liikmed on kitarrist Drew 
Brown, bassist ja tšellist Brent Kutzle, 
trummar Eddie Fisher ning klahvpilli-
mängija Brian Willett.

Maailmalaiuselt on OneRepublic 
müünud üle 16 miljoni albumi.

Muusikaliselt neid täpselt liigitada on 
pea võimatu, kollektiiv seilab konkreet-
sete piiranguteta ja rõhutab ka ise seda. 
Lihtsustatult siiski indiemaiguline segu, 
põhilisteks komponentideks pop rock, 
alternatiivrock, pop.

„Kirglikud muusikategijad ja kasuta-
vad muusikainstrumentidest isegi tšel-
lot,“ on neid kiidetud.

Albumeid nad eriti tihti välja ei anna. 
Eelmine stuudioalbum „Oh My My“ il-
mus viie aasta eest.

27. augustil 2021 välja antud „Human“, 
algselt pidi juba varem ilmuma, kuid 
mitmete tegurite mõjul lükati edasi, on 
OneRepublicu viies täispikk plaat.

Standardväljaandelt leiab ühtekok-
ku kolmteist lugu, kestvust natuke üle 
kolmekümne nelja minuti. Saadaval on 
ka mitmed lisalugudega variandid.

Tervikuna võttes midagi väga eripä-
rast või uudset küll valminud pole, kuid 
üldmulje jääb sellegipoolest pigem posi-
tiivseks.

Singleid on siit juba õige palju välja-
pudenenud, koguni kuus. Kõik sellised 
meloodiarikkad, lühemapoolsed lood, 
kahe-kolme minuti kanti. Tegelikult on 
praktiliselt kõikides lugudes rohkem või 

vähem lööklauluainest.
Kuumimad lood? Teistest parasjagu 

üle on kiiresti kaasahaarav „Run“, selline 
särtsakas heatujulugu, mõnusa meelolu 
looja, sügisjaheduse peletaja.

„Somebody To Love“, „Better Days“ ja 
„Lose Somebody“ (koos Kygoga) süm-
patiseerivad samuti rohkem, maitsevad 
mahedamalt.

Sihtgrupiks loeks rohkem nooremad 
naisterahvad ja üldse romantikat, me-
loodilisust hinnata oskavaid.

Oluline siinkohal juurde lisada, et järg-
misel aastal, 21.mail, annab OneRepub-
lic Saku Suurhallis kontserdi. Kuue aasta 
eest siin esmakordselt esinenud, said nad 
väga sooja vastuvõtu osaliseks.

Hinne: 7/10

Ülo Külm

TÄNA MAAILMAS

1621: Hotõni rahulepinguga lõppes Poola-Türgi sõda
Täna 400 aastat tagasi, 8. oktoobril 
1621. aastal sõlmisid Rzeczpospolita ja 
Osmanite impeerium praegu Ukraina ter-
ritooriumil asuvas Hotõni kindluses rahu-
lepingu, mis lõpetas aasta aega kestnud 
Poola-Türgi sõja.

Allan Espenberg

Rahulepingule eelnes peaaegu terve sep-
tembrikuu toimunud Hotõni (Hotini) 
lahing, milles Rzeczpospolita väed Lee-
du suurhetmani Jan Karol Chodkiewiczi 
juhtimisel ja Zaporižžia (Zaporožje) 
sõjavägi kasakate hetmani Petro Ko-
naševõtš-Sagaidatšnõi juhtimisel võtsid 
mõõtu Osmanite impeeriumi armeelt, 
mida juhtis 16aastane sultan Osman II 
isiklikult.

Olgu etteruttavalt öeldud, et kõigile 
neile kolmele vaprale sõjakangelase-
le sai Hotõni lahing saatuslikuks või 
jäi viimaseks suuremaks sündmuseks 
nende elus. Eakas suurhetman Chod-
kiewicz (ta oli umbes 60aastane) suri 
Hotõni kindluses vaid mõni päev enne 
piiramise lõppu, septembris 1621. Ka-
sakajuht Konaševõtš-Sagaidatšnõi suri 
1622. aasta aprillis haavadesse, mille ta 
oli Hotõni lahingus saanud. Aga Türgi 
noor sultan Osman II tapeti 1622. aas-
ta mais omaenda meeste, janitšaride 
poolt. Tema mõrv polnud otseselt seo-
tud Poola-Türgi sõjaga, vaid ajendatud 
sisepoliitilistest konfliktidest. Sulta-
ni surma tõendusmaterjaliks oli tema 
peast ära lõigatud kõrv.

Poola-Türgi sõda algas 1620. aas-
ta septembris türklastele üsna edukalt, 
kui võideti mitu korda poolakaid. Olu-
kord oli nii soodne, et sultan Osman II 
koostas juba plaani Ukraina ja Poola 
vallutamiseks. 

Ülesanne tundus kergesti saavuta-
tav, kuna Poola-Leedu 35 000-mehe-
lise armee vastas oli 70 000 türklast ja 
20 000 mehest koosnenud tatarlaste 
sõjavägi. Selles kriitilises olukorras 
pöördus Poola valitsus abi saamiseks 
Zaporožje kasakate poole. Kasakate 
nõukogu kiitiski heaks otsuse osaleda 
võitluses Türgi vastu ja saatis Varssa-
visse delegatsiooni, mida juhtis hetman 
Sagaidatšnõi. 

Läbirääkimised möödusid kiiresti. 
Olles väga raskes ja keerulises olukor-

ras, lubasid poolakad kasakate juhtkon-
nale erinevaid privileege, mis tegelikult 
võrdsustasid Zaporožje vanemate õigu-
sed Poola aadlikega. Lubadused jõustu-
sid ja 1621. aasta augusti teisel poolel 
liikus 40 000-pealine kasakavägi Mol-
dovaga piirnevasse Hotõni kindlusesse, 
kuhu oli koondunud Rzeczpospolita 
armee. 

Krimlased oma khaani Canibek Geray 
juhtimisel üritasid armeede liitumist ta-
kistada, kuid see ei õnnestunud. Lahing 
koosnes peamiselt Türgi vägede rünna-
kutest Poola ja kasakate laagri kindlus-
tatud positsioonidele Dnestri jõe kaldal, 
kuid ilma erilise eduta. 

Lahingud maal ja merel
Türgi ja Krimmi väed võtsid 1. kuni 
28. septembrini ette kümmekond suurt 
rünnakut ja tormijooksu, kuid kõik 
need lõppesid ebaõnnestunult. Eri-
list vastupidavust ja vankumatust de-
monstreerisid selles lahingute seerias 
sakslastest palgasõdurid, keda juhtis 
Poola väljapaistev riigi- ja sõjategelane 
Magnus Ernst Dönhoff, kes oli hiljem 
tihedalt seotud ka Eestiga, olles juhtiva-
tel ametikohtadel mitmes linnas: ta oli 
Pärnu kastellaan ja vojevood ning Tar-
tu staarost.

Kriitiline hetk saabus 4. septemb-
ril 1621. Sel päeval löödi tagasi kolm 
türklaste katset poolakate ja kasakate 
laagrisse tungida. Esimene rünnak, mis 
kestis viis tundi, oli suunatud kasakate 
vastu. Seejärel viidi läbi teine, kahetun-
nine üldrünnak. Ja kolmas rünnak tehti 
taas kasakate positsioonidele. Sakslaste 
abiga õnnestus rünnak tagasi lüüa, mis-
järel asusid kasakad türklasi jälitama 
ja tungisid isegi nende laagrisse. Kuid 
seejärel taanduti, võttes endaga kaasa 
Türgi suurtükke. Türklaste sõjalaager 
oli sellega sisuliselt hävitatud, mistõttu 
sultan Osman otsustas selle uude asu-
kohta viia.

6. septembril said türklased teada, et 
kasakad olid Mustal merel uputanud 20 
Türgi laeva koos suurtükkidega ja võt-
sid ette rünnaku koguni Istanbuli vastu. 
Selle uudise peale raevunud sultan saatis 
7. septembril taas väed tormijooksule. 
Pärast suurtükkidest tulistamist alustas 
rünnakut Türgi ratsavägi, seejärel läksid 
lahingusse janitšarid. Viie tunni jooksul 
teostati neli rünnakut, kuid poolakad ja 

kasakad mitte ainult ei pidanud vastu, 
vaid alustasid ka vasturünnakut. Samal 
päeval suri haavadesse Leedu legendaar-
ne väejuht Mikołaj Bogusław Zenowicz, 
kellest sai veel üks mees, kelle elu võttis 
Hotõni lahing.

14. septembril saabus türklastele appi 
tatarlaste väesalk kuulsa väejuhi Karakaš 
Mehmed-paša juhtimisel. Sultan, rikku-
des kõiki kombeid ja traditsioone, sõitis 
ise pašale vastu, kes lubas Osman II-le, 
et ta purustab üheainsa rünnakuga poo-
lakad ja kasakad. Asudes oma lubadust 
täitma, juhatas Karakaš järgmisel päeval 
rünnakut kaevikule, kus asusid Saksa 
jalaväelased. Pärast tund aega kestnud 
lahingut Karakaš-paša tapeti, misjärel 
türklased taandusid. 

Sultan tunnistas lüüasaamist
Viimase rünnaku korraldasid türklased 
28. septembril. Pärast suurtükiväe eel-
pommitamist käskis sultan lahingusse 
saata kõik väed, mis tal kasutada olid. 
Päeva jooksul tehti üheksa rünnakut. 
Seejuures läksid türklased lahingusse 
suure vastumeelsusega ja nende kaotu-
sed olid sel päeval kõige suuremad kogu 
sõjategevuse perioodi jooksul. Õhtuks 
olid kõik rünnakud liiva jooksnud ja 
sultan mõistis, et edasise sõjategevuse 
korral jääb ta armeest üldse ilma. Hotõni 
suur lahing oli lõppenud. 

Türklased palusid 29. septembril läbi-
rääkimisi, millega poolakad kohe nõus-
tusid, sest ka nende kaotused olid olnud 
katastroofilised. Läbirääkimised kestsid 
veidi üle nädala ja lõppesid rahulepingu 
allkirjastamisega 8. oktoobril 1621.

Selle lepinguga lõpetati Poola-Türgi 
sõda ning määrati Dnestri jõel kindlaks 
Rzeczpospolita ja Osmanite impeeriu-
mi vaheline piir. Türgi impeerium ja 
Krimmi khaaniriik lubasid mitte rün-
nata Ukrainat ja Poolat. Aga Poola kin-
kis Türgi vasallile Moldaaviale Hotõni 
kindluse ning lubas lõpetada Zaporožje 
kasakate sõjakäigud Krimmi ja Türgi 
vastu.

Ebaõnnestumine Poola-Türgi sõjas 
ja eriti lüüasaamine Hotõni lahingus 
sundis Türgit ajutiselt loobuma eda-
sistest vallutusplaanidest Euroopas, 
mis tõi traditsiooniliselt kaasa aga im-
peeriumi sisepoliitilise ebastabiilsuse, 
mille tulemuseks oli sultan Osman II 
mõrvamine. 
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Biore Tervisestuudio (Rakvere, Laada 5)
12.10 dr. Olena Andrejeva vastuvõtt
13.10 tervendaja Volli vastuvõtt
14.10 trihholoogi vastuvõtt: juuksejuurte uuring
21.10 Eve Heinmetsa vastuvõtt: tervisliku seisundi test
Kiropraktik Artur Grigorjani vastuvõtt igal esmaspäeval
Nõelravi: Arina Grigorjani vastuvõtt teisipäeviti
Info ja reg tel 501 7960

Rakvere teater
8. 10 kell 19 Esietendus! „Kasvatushoone“ v/s, lav. Hendrik 
Toompere

HingePai (Rakvere, Vilde 14)
09.10 kell 10.00-18.00 Hirmude vabastamise koolitus, Pirja 
Kullama/50 eur
12.10 Aet Sillaste ja ajurveeda teraapiad
12.10 kell 18.00 Ajurveeda saladused, Sügis/20 eur
13.10 šamaan Kadri eraseansid
14.10 kell 18.30 vestlusõhtu Minu Elu/10 eur
15.10 kell 18.00 Naiste väering/30 eur
16.10 Astrid Allegra eraseansid
16.10 kell 18.00 Andestuse puudutus õlipaiga/20 eur
17.10 kell 16.00-19.00 Seminar- teadlik paarisuhe, Eeva-Liisa 
Vahtra/30 eur
Täpsem info FB: HingePai; tel 5284195

Aasta 2022 on kuulutatud raamatukogu teema-aastaks. Kuulutajas ilmuvate raamatututvustustega teevad Lää-
ne-Virumaa raamatukoguhoidjad sellesse sissejuhatuse.

Anneli Lamp „Monoloogid Maalile“ 2021, „Introverdi kaitseala“ 2020

S ügise tulles käime surnuaial 
lehti riisumas ja mõtleme 
elu kaduvuse peale. Küsiks 

veel midagi, aga pole enam, kellelt. 
Samas ise võib ju nüüd paremini 
toimida ja kirjutada oma eluloo ja 
mälestused juba nooremana üles, 
sest kes teab, kui viletsakene see 
mälu tulevikus on, üksikasjad tuh-
muvad ja tekivad valemälestused. 
Pealegi on oma lähisugulaste elus-
ündmustest väga põnev lugeda, sest 
kõigesse on isiklik suhe. Ka muu-
seumid korraldavad tihti aktsioone 
mälestuste korjamiseks: Eesti Rah-
va Muuseumi kodulehel on koguni 
erinevad temaatilised küsitluslehed 
: 2021 aasta teema on ööelu ja öine 
linnaruum nõukogude ajal, kuid 
vastuseid võib saata ka eelmistele 
küsitlustele.

Innustuseks ja eeskujuks sobib 
siin Ida-Virumaal elav endine õpe-
taja ja praegune kirjanik Anneli 
Lamp. Ta on peale luule kirjutanud 
rohkesti mälestusraamatuid ja aval-
danud ka oma ühe aasta päeviku. 

Päevik „Introverdi kaitseala“ ilmus 2020. aastal ja mõjub lausa terven-
davalt. Koroonapaanika närvi-
lisuses on kosutav lugeda, kui-
das keegi teine oma argieluga 
hakkama saab, millest leiab 
jõudu ja kuidas meeleolu taga-
silööke ületab. Tõesti kosutav, 
sest tegemist on hea ja selge 
sulejooksuga kirjanikuga. „Ega 
idülli loo riigikord, seda loo-
vad ikka inimesed ja loodus 
ning rahuaeg. Ka praegune elu 
on idülliline, sest ma ise ehitan 
ja otsin sellist ning märkan pi-
sikestes asjades: hommikuudus 
ja päikeseloojangus, männi-
latvades ja kasekohinas, igas 
lehes, igas õies... Inimesi küll 
enam pole – mu vanemate 
põlvkonda, kes andis vajaliku 
turvatunde. Nüüd tuleb seda 
ise luua. Leian turvatunnet ol-
nud aegadest, sest nendes võib 
kindel olla, aina kaunimaks 
muutuvad mälestustes – puhas 
klassika. Mida toob tulevik, 
seda ju ei tea. Seepärast armas-

tan vaadata minevikku ja rääki-
da mineviku inimestega.“

Kõige värskem on „Monoloo-
gid Maalile“, kus uuritud An-
neli Lambi esivanemate Miku 
talu maadel Vooremaal elanud 
rahvaarst Amalie Õunapi elu. 
Kasutatud on perekonnapäri-
must, mälestusi, kirikuraama-
tuid, vanu fotosid. „Meie taha-
me, et sa jääksid inimeste mällu 
hea ja abivalmis teadjanaisena, 
kes ruttab sünnitajate juurde, 
ennustab tulevikku armunute-
le, toob leevendust haigetele ja 
võtab valu surijatelt. Sellisena, 
kes jääb mu kujuyluspildis iga-
vesti tulema alt jõe äärest üles 
Miku maja poole, ronides kri-
binal-krabinal karjaaia lattide 
vahelt läbi, endal lõhnavad po-
jengid käes.“

Nii ta on – mõni agaram pa-
neb kokku terve raamatu: näi-
teks Kuno Raude „Järeltulija-
tele 1642-2021“, mõni kogub  
külas käies mälestusi ja kirjutab ka 
enda omad üles ja mõni vaatab ko-
dus fotoalbumeid ja koolitunnistusi. 
Kõik tegevused on head, mis sü-
dant kinnitavad ja argisusse jõudu 
annavad.

Soovitab Leelo Tamm 

Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogustst

Krimikomöödia libahuntidest meie sees
Sel nädalal on Rakvere kinos 
asjad teisiti kui tavaliselt. Kui 
harilikult tuleb uus levifilm 
kinno reedeti, siis nüüd tuleb 
oodata kolmapäevani. Sel nä-
dalavahetusel on Rakvere kin-
no asja vaid neil, kes soovi-
vad külastada LGBT 
filmifestivali Festheart.

Margit Adorf

Et mitte seda üritust täiesti 
tähelepanuta jätta, siis räägin 
lühidalt ühest festivali filmist. 
See on „Tere tulemast Tšet-
šeeniasse!“, linastub festivalil 
pühapäeval kell 16. Tege-
mist on dokumentaalfilmiga, 
mille puhul on omal kohal 
hoiatus, et see sisaldab väga 
häirivaid kaadreid. Seal on 
dokumentaalkaadrid jõhkra-
test piinamistest, tapmistest, 
peksmisest ja suitsiidist. Need 
on võikad lõigud, isegi karas-
tunud inimese jaoks. 

Film räägib sellest, kuidas 
Tšetšeenias on homoseksua-
lism sedavõrd põlastusväär-
seks kuulutatud, et kui kuskil 
ilmsiks tuleb, et keegi on ho-
moseksuaalne, siis on oma-
enda suguvõsal kohtustus see 
asi „ära klaarida“ ja tihti saa-
vadki homoseksuaalsele seal 
saatuslikuks omaenda vere-
sugulased. Mingit heteroks 
pöördumist ei toimu, patu 
palgaks on surm. 

Film jälgib aktivistide tööd, 
kes aitavad homoseksuaal-
setel inimestel, aga ka nende 
pereliikmetel, Tšetšeeniast 
põgeneda. Sest kui selgub, 
et sa oled ema, kelle poeg on 
homoseksuaal ja sa temast 
endiselt hoolid, siis langed ka 
ise põlu alla ning su elu võib 

olla ohus. Probleem on sel-
les, et Tšetšeenia on viimasel 
ajal tugev islamiriik ja islami 
reegleid järgitakse väga in-
nukalt. Häda sellele, kes sa-
tub sündima radikaalsesse 
islamiusku suguvõsasse ho-
moseksuaalsena. Sa kas varjad 
või põgened. 

Aga aitab sellest süngusest, 
kes soovib teemat lähemalt 
uurida, see läheb vaatab kinos 
dokfilmi ära, alaealisi lapsi ei 
soovita väga räigete stseenide 
tõttu seda vaatama saata. See-
kord tasub küll väga tõsiselt 
võtta seda, et alla 16-aastaste-
le kindlasti ei soovita. 

Uue filmina tuleb kino-
kavasse aga õuduskomöödia 
režissöör Josh Rubeni film 
„Libahundid meie seas“. See 
on lustiga valmistatud män-
guline ja rõhutatult teatraalne 
klassikalise kriminulli stiilis 
film. Kes soovib õudusväri-
naid, siis see peab küll pet-
tuma, aga kes tahab lihtsalt 
lahedat meelelahutust, siis 
kosutav kraam. Ühtlasi ei 
ole see pelk ajuvaba tagaaja-
mine, vaid pisut sügavust li-

sab inimloomuse lahkamine. 
Umbes nagu meie enda „Li-
bahundis“, kus inimene on 
inimesele hunt. 

Päris paralleele Kitzbergi 
loominguga siiski tõmmata ei 
saa, sest seal küll on alusetuid 
süüdistusi, kuid libahunt ik-
kagi on päris libahunt ja mitte 
mingi süütu ohver, vaid kor-
ralik murdjaloom. Film algab 
sellega, et väiksesse mägi-
linna saabub uus metsavaht, 
kes tutvub linnakeses viibi-
vate värvikate karakterite-
ga, üks hullema kiiksuga kui 
teine – kõige hullem nendest 
selgub muidugi alles filmi 
lõpu poole ja seda ma ei saa 
siinkohal paljastada. 

Küll aga võin öelda, et kui 
teile meeldivad Agatha Ch-
ristie stiilis kriminullid, siis 
see film on kummardus just 
niisugusele krimižanrile. 
Seltskond jääb lumetormi 
tõttu kohalikku hotelli lõksu, 
elekter on kadunud… Ja siis 
hakkab juhtuma. Kes kaotab 
käe, kes kaotab pea, kuid kes 
on kõige selle taga? Seda pea-
te ise vaatama. 

Näitlejad on selles filmis 
pigem vähetuntud, nagu 
ka režissöör, kelle jaoks on 
libahundi film alles teine 
täispikk mängufilm, suure-
ma osa oma karjäärist on ta 
teinud telesarju. Debüüdiks 
oli samuti õuduskomöödia, 
eelmisel aastal Sundance’i fes-
tivalil esilinastunud „Hirmuta 
mind“ („Scare Me“, 2020). Ki-
nodesse see koroonapiiran-
gute tõttu paraku ei jõudnud-
ki. Aga ma võin öelda, et uus 
film on parem kui eelmine ja 
eks arenguruumi veel on, aga 
õuduskomöödia žanris on 
Josh Ruben siiski päris osav 
balansseerija sellel piiril, et ei 
läheks liiga labaseks või liiga 
läilaks.

Mulle meeldis selles filmis 
kogu näitlejate galerii, igaüks 
oli omamoodi sümpaatne, ka 
kohutavalt ärritav vanadaam, 
kes oma chichuauat valju-
häälselt taga leinas. Eks need 
tegelased olid kõik üsna ro-
bustselt rammusate värvidega 
paletile kantud, aga see oligi 
sihilik ja kogu ansambel kõlas 
hoolimata vägevast vürtsist 
kenasti kokku, kakofooniaks 
ei muutunud. 

Kes soovib, see võib üles 
otsida samanimelise mängu 
(Werewolves Within), millel 
film ka baseerub, ja ise ke-
hastuda erinevateks tegelas-
teks. See on virtuaalreaalsuse 
mäng, mille mängimiseks 
on vaja ka virtuaalreaalsuse 
komplekti. Mina jäin pärast 
libahundifilmi vaatamist isegi 
mõtlema sellele, et äkki oleks 
aeg VR-maailm ka koju tuua. 
Mängu ekraniseeringuna on 
film igal juhul hästi õnnestu-
nud, mõjub tervikliku loona.

Kirev seltskond rõhuta-
tult karikatuurseid te-

gelasi otsivad libahunti. 
Foto: Pressimaterjalid

RAAMATUKOGUHOIDJA SOOVITAB
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ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

Aadress: Jahvataja, Tõrma küla,

Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44406

teemantsaagimist

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,
mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

MAMORTÜÜPI SEALIHA

PEREFARMIST
MAMORTÜÜPI SEALIHA

PEREFARMIST

sealiha 2,99 €/kgsealiha 2,99 €/kg

MAMORTÜÜPI SEALIHA

PEREFARMIST

sealiha €/kg2,99sealiha

www.omaporsas.ee

Ootame sind meie lihapoodides
Vaala keskuses Rakveres
Klooga mnt 5a Tabasalus

Balti Jaama ja Mustamäe turul

Ootame sind meie lihapoodides
Vaala keskuses Rakveres
Klooga mnt 5a Tabasalus

Balti Jaama ja Mustamäe turul

Ootame sind meie lihapoodides
Vaala keskuses Rakveres
Klooga mnt 5a Tabasalus

Balti Jaama ja Mustamäe turul

KampaaniaKampaania

Praad kondiga 3,30 €/kgPraad kondiga 3,30 €/kg11. - 12.10

Praad „siilike” 2,99 €/kgPraad „siilike” 2,99 €/kg18. - 19.10

25. - 26.10

Praad kondiga 3,30 €/kgPraad kondiga 3,30 €/kg11. - 12.10

Praad „siilike” 2,99 €/kgPraad „siilike” 2,99 €/kg18. - 19.10

25. - 26.10

VÄRSKE JA EESTIMAINEVÄRSKE JA EESTIMAINE

8. - 9. oktoobril
11. - 12. oktoobril

SOODUSMÜÜK
TAGAKAMBRI

Voodipesu kangaste järgi - 220 cm laiad puuvillasa�in 5.- jm.

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R 9 17- -

L 9 12  P- suletud

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Sealiha
al veerand seast

2. 05 €/kg

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu
TASUTA

LIHAPOOD RATASTEL

Lisatasu eest tükeldamise võimalus

Müügil ka subproduktid

Müügil ka subproduktid

vajanguperefarm@gmail.com

perefarm

LIHAPOOD RATASTEL

Müügil ka subproduktid

KARTUL
SIMUNAST
TELLI KARTUL KOJU!

KARTUL SIMUNAST

WWW.KARTULIPEALINN.EE
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