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Näpi kool ootab omavalitsustelt vastust

R akvere vald tegi Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule (VIROL) et-
tepaneku hakata ühiselt pidama haridusliku erivajadusega lastele 
mõeldud Näpi kooli. Nüüd on maakonna kõigi omavalitsuste vo-

likogud hiljemalt detsembri lõpuks otsustamas, kas ollakse valmis osale-
ma koolipidamises ja milliseks kujuneb rahastusmudel.

Rakvere vald võttis haridus- ja teadusministeeriumilt Vaeküla kooli 
pidamise üle 2019/2020 õppeaastal. Kuna kool tegutseb juba mõnda aega 
Näpi külas rendipinnal KEK Investi kontorihoones, kannab ta ka Näpi 
kooli nime. 

Rakvere vallavolikogu ettepanek VIROLi liikmetele ehk teistele maa-
konna kohalikele omavalitsustele, on moodustada Näpi kooli baasil eraldi 
juriidiline keha, mis oleks VIROLi ühisasutus. Rakvere vallavolikogu tegi 
ettepaneku, et kooli rahastus kujuneks VIROLi liikmete vahel nõnda, et 
50 protsenti oleks baasraha ja 50 protsenti õpilaskoha eest tasumine.

VIROLi tegevjuht Sven Hõbemägi selgitas, et juhatuses oli see eelne-
valt arutlusel ja juhatus tegi üldkoosolekule ettepaneku, et lisaks 50/50 
rahastusmudelile oleks üldkoosolekul otsustamisel lisaks ka pearahapõhi-
ne rahastusmudel. 

„Üldkoosolek otsustas saata volikogudesse ettepanekud, kas omavalit-
sused on nõus Näpi kooli ühiselt pidama, moodustades selle baasil eraldi 
juriidilise keha ning et kooli rahastamine toimuks pearahapõhiselt. Lisaks 
VIROL-i ettepanekule lisatakse juurde ka Rakvere vallavolikogu otsus,“ 
lisas Hõbemägi. Vastuseid kõigilt Lääne-Viru omavalitsustelt oodatakse 
hiljemalt detsembri lõpuks ning selle põhjal otsustatakse edasi.

Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev märkis, et emotsioone 
ja vaidlusi tekitas kooli rahastamise küsimus, kuid ta on optimistlik. „Kui 
kõik volikogud otsustavad, et hakkame kooli pidama, siis on aega tege-
vuskava kokku panna ja sealt selgub, kuidas õigem ja mõistlikum on,“ üt-
les Vassiljev. 

VIROL tellis konsultant Aivar Soelt Näpi kooli arenguprojekti ja ruu-
miprogrammi, mida ta viimasel üldkogul ka tutvustas. Soe ettepanek oli 
otsida Näpi kooli tegevusteks uus ja parem asukoht, näiteks mõne hea li-
gipääsuga kooli juures, kus õpilaste vähesuse põhjusel on oht III kooliast-
me jätkusuutlikkusele. Samuti pakkus ta välja variandi kooli opereerida 
mõne koostööst huvitatud erakooliga või luua VIROL-i liikmetele kuu-
luv sihtasutus Näpi Kool.

„Selline ruumilahendus, mida Aivar Soe pakkus, Näpi kooli ruumides-
se ei mahu. Kui täna on arvestatud pinnad 70le ja tema ettepanek on tõsta 
laste arvu 90-100ni, siis KEKi vana kontorihoone selleks ei sobi,“ rääkis 
Peep Vassiljev. Ta nimetas, et vahepeal kaaluti Essu vana algkool-lastaia 
baasilt kompleksi väljaehitamist. „Paraku pani Haljala vald selle müüki. 
Meil ei ole praegu ühtegi kinnistust, kus tühjale kohale ehitada,“ tõi ta 
välja. 

Praegu käib kõige rohkem õpilasi Näpi koolis Rakvere vallast, Vinni 
vallast ja Rakvere linnast, teistest Lääne-Viru omavalitsustest on pro-
portsionaalselt vähem lapsi ja on ka õppijaid väljaspoolt maakonda. 

„Me mõistame, et kooli on vaja ja soovime ühiselt pidada, kuid lõpuks 
otsustab lapsevanem, millisesse kooli ta oma lapse paneb. Meie ühine asi 
on teha ka teavitustööd, miks lihtsustatud õppekava vajadusega lapsel on 
hea just seal koolis õppida – teda ei saa tavaklassis õpetada, sest õppeka-
vad on lihtsalt nii erinevad. On erinevaid nüansse, mis mängivad rolli: 
lapsevanemad ei taha sageli last panna õpilaskodusse, bussidega on kee-
ruline sõita,“ rääkis Rakvere linnapea Triin Varek. 

Varek tõi  ka välja, et kui ühest omavalitsusest käib Näpi koolis üks-
kaks last, siis on volikogule keeruline põhjendada suurtes investeeringu-
tes osalemist. „Samas aastad on erinevad ja selliseid lapsi võib olla tulevi-
kus omavalitsuses rohkem ning omavalitsuse kohustus on neile haridust 
võimaldada,“ arutles ta. 

Katrin Uuspõld

Täiskasvanud õpivad – kaunitest kunstidest ettevõtluseni
Sel nädalal peetakse üle Eesti 25. korda 
Täiskasvanud Õppija Nädalat (TÕN), mil-
le raames tunnustatakse ka maakonniti 
tublimaid täiskasvanud õppureid ja nen-
de koolitajaid. 

Katrin Uuspõld

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni 
Andrase juhatuse liige ja Lääne-Virumaa täiskas-
vanute koolitajate töötoa koordinaator Tiia Mu-
rulaid märkis Lääne-Virumaa tunnustusüritust 
avades, et Täiskasvanud Õppija Nädal võib tun-
duda propagandana, aga tegelikult tegutsetakse 
aastaringselt. „Õppiv inimene on õnnelikum. Kui 
ta on õnnelikum, on ta ka vabam, parem, loovam. 
Sellist ühiskonda ja eelkõige sellist maakonda me 
tahame,“ ütles Murulaid.

Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 
esimees Einar Vallbaum viitas, et täiskasvanute 
õppimine võis 25 aastat tagasi tekitada hämmel-
dust, kuid nüüd on see iseenesestmõistetav. „Isegi 
kui ostad uue telefoni, pead õppima sellega ümber 
käima,“ tõi ta näiteks.

Täiskasvanuhariduse koordinaator Tiiu Säbeli 
sõnul esitati tänavu Lääne-Virumaal tunnusta-
miseks 14 täiskasvanud õppijat. „Selle 25 aastaga, 
mil TÕN on tegutsenud, on märgata, et järjest 
rohkem julgetakse oma tutvusringkonnast, ko-
gukonnast esitada tublisid tegijaid, õppijaid. Mär-
kamine ei ole häbiasi, märkamine on hoolimine. 
Ning kui nähakse, et tema sai hakkama, annab see 
innustust teistelegi,“ selgitas Tiiu Säbel. „On kas-
vanud üldine teadlikkus elukestvast õppest, et ehk 
õppida võib igal ajal ja vanuses. Nõuab pingutust, 
kuid tasub hiljem kuhjaga ära.“

Tänavune Lääne-Virumaa õppija laureaat
on Maren Rits, kes õppis Taltechi Avatud Üli-
kooli Toitlustuskorralduse Akadeemias. „Olen 
olnud kogu elu kokk ja peakokk, aga kuna praegu 
on kogu Sagadi restoran minu juhtida, siis läksin 
end harima – et ise teada ja teiste käest nõuda,“ 
rääkis Maren Rits. „Palju on elu jooksul õpitud ja 
kogetud, aga kui saad pitseri, et see on õige tee, 
mine edasi, ja saad uusi teadmisi lisaks, siis üks 
täiendab teist.“

Maren Rits on Sagadi mõisa peakokk ja täna-
seks ka restoranijuht. Samuti on ta Eesti Peakok-
kade Ühenduse ja võrgustiku Põhja Eesti Kohalik 
Toit liige ning on teenindanud ka Eesti presiden-
ti.

Maren Ritsi õppejõud Ritta Roosaar Taltech 
Avatud ülikoolist iseloomustas teda kui väga ees-
kujulikku õpilast. „Kui ta midagi ette võtab, teeb 
selle ära. Kui palju peab inimesel olema tahtmist, 
et elada Pärnus, töötada Sagadis ja tulla Tallin-
nasse kooli. Tal peab olema väga tugev sisemine 
motivatsioon ja tahtmine,“ iseloomustas Roosaar.

Pensionär Silvi Kleesmaa võttis vastu eripree-
mia „Eeskujulik elukestev õppija“. Naine on 
erialalt maaler ning töötanud ehitustel. „Värvi-
mine mulle meeldib, sellepärast meeldib mulle ka 
maalimine – nii loodust kui inimesi,“ märkis Silvi 
Kleesmaa. „Kui midagi ei tee, siis jääd nagu seis-
ma ning aeg läheb mööda.“ Ta on varem käinud 
joonistustundides Rakvere kunstikoolis Athena 

ning võtnud kursusi Juhan Kunderi rahvakoolis, 
kus jätkab praegugi akvarellitundides ning ootab 
akrüülmaalikursust.

„Kui on ka midagi muud, saviring näiteks, siis 
võtan ikka osa, olen ametikoolis võtnud ka savik-
rohvimise kursuse, novembris tuleb dekoratiiv-
värvimine,“ loetles õpihimuline proua.

„Meie rahvakooli inimeste jaoks on juba põnev 
see hetk, kui kuulutame välja järgmise kursuse. 
Küsimus on alati õhus: „Kas Silvi ka sel korral 
ennast kursusele registreerib?“  Ta naudib ene-
setäiendamist ja vaatamata elukohale Kadrinas, 
tuleb ta Rakverre kohale nii õhtul kui nädalava-
hetusel,“ iseloomustas rahvakooli juhataja Janne 
Pärlin. 

Kristi Teedla ja Karmela Otsmaa said tänavu 
eripreemia ettevõtlikkuse eest. Nimelt lõid 
nad K&K Magusanurk OÜ, mis on edukalt käima 
läinud. „Oleme omavahel igatepidi seotud, meie 
mehed on vennad ja ise oleme omavahel sõbran-
nad, meie lapsed on ühevanused, käivad koos las-
teaias,“ iseloomustas Karmela Otsmaa. 

Kui neil sündisid lapsed, hakati igakuiselt mini-
sünnipäevasid tähistama ja selleks puhuks kooki 
küpsetama. „Tundus, et õnnestub hästi. Mina olin 
õppinud eelnevalt makroone tegema, vaikselt 
täiendasime end edasi, kuni üks pereliige ütles, 
et mis te niisama teete, tehke ettevõte. Esimene 
mõte oli, et mis nüüd meie. Aga läbi mõeldes ja 
aru saades, et palgatööle minna ei tahaks, jõud-
sime töötukassase, saime teada, et ka kahepeale 
saab taotleda ettevõtlustoetust. Võtsime ette kõi-
ge mahukama ja meie jaoks vajalikuma koolituse, 
tegime äriplaani ning saime toetuse. Meil on seni 
ülihästi läinud, oleme väga rahul,“ rääkis Karmela 
Otsmaa. 

Naised rendivad Rakveres kondiitritöökojas 
ruume, nädalavahetused on neil kõige kiiremad 
tööajad. „Tänavu on olnud suuremad tellimused 
pulmalaudade näol, muul ajal on põhiline toode 
tort,“ ütles Kristli Teedla. 

Lääne-Virumaa koolitaja laureaadiks tun-
nistati Helge Alt Puhastusekpert OÜ-st. „Talle on 
väga oluline, kuidas õpilane ennast tunneb ja ta 
aitab igaüht nii palju kui võimalik ja tema võima-
lik on 150%. Ta teab, mida teeb ja oskab seda teis-
tele edasi anda,“ seisis tema iseloomustuses. Helge 
Alt on ka mitmete puhastusvaldkonna raamatute 
autoriks, retsensendiks ning avaldanud hulgaliselt 
koristusalaseid artikleid.

Maren Rits on Lääne-Virumaa õppija laureaat 2022 – ta on olnud Sagadi mõisas kümme aastat peakokk, viimased aastad 
on olnud kogu restoran tema juhtida. See ajendas teda end täiendama  Taltechi Avatud Ülikooli Toitlustuskorralduse 
Akadeemias. Foto: Katrin Uuspõld

Lääne-Virumaa 
laureaadid 2022
Õppija laureaat – Maren Rits
Koolitaja laureaat – Helge Alt – Puhastu-
sekspert OÜ-st 
Õpiteo laureaat – Venevere Haridus- ja 
Kultuuriselts, „Kogukonna kujundamine 
õpikeskkonnaks“
Õppijasõbralikuma tööandja laureaat – 
Egesten OÜ

Eripreemiad 2022
Õppijasõbralikuma tööandja eripreemia 
2022 „Kokkuhoidev arenev meeskond“ – 
Puhastusekspert OÜ
Lääne-Virumaa õppija „Motivatsiooni 
eripreemia“ – Ahto Strauss
Lääne-Virumaa õppija „Eripreemia ette-
võtlikkuse eest“ – Kristi Teedla ja Karmela 
Otsmaa (K&K Magusanurk OÜ)
Lääne-Virumaa õppija eripreemia „Õppiv 
perekond“ – Kalev ja Kristel-Karin Kirsi-
puu
Lääne-Virumaa õppija eripreemia „Ees-
kujulik elukestev õppija“ – Silvi Kleesmaa
ETKA Andrase tänukiri läks Lea Leht-
metsale Lääne-Virumaa Keskraamatuko-
gust – täiskasvanuharidusse panustamise 
eest

Hariduslike erivajadustega lastele mõeldud Näpi kool toimetab praegu KEK Investilt 
renditud kontorihoones, mis on kohandatud koolitööks. Foto: Katrin Uuspõld
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Kodud süttivad enamasti 
hooletust suitsetamisest ja 
hooldamata kütteseadmest
Aasta esimese üheksa kuuga 
on Ida- ja Lääne-Virumaa 60 
eluhoone põlengu peamiseks 
põhjuseks olnud suitsetami-
ne, küttesüsteemide valesti 
kasutamine ja elektriseadme-
te rike. Kütteperioodi alguses 
on viimane aeg lasta spetsia-
listil oma kütteseadmeid 
kontrollida.

Põlenguid on olnud enim Ida-Viru-
maa suurlinnades Narvas ja Koht-
la-Järvel, kus on ka suurem elanike 
arv. Aasta algusest kuni septembri 

lõpuni on toimunud 34 tulekahju 
kortermajades, 15 üksikelamutes ja 
12 kõrvalhoonetes. Tulekahjudes on 
sel aastal hukkunud Ida-Virumaal 4 
ja Lääne-Virumaal 3 inimest, Eestis 
kokku juba 29 inimest. Tulekahjud 
eluhoonetes on Ida- ja Lääne-Viru-
maal olnud siiski langustrendis. Kui 
2019. aastal oli aasta esimese ühek-
sa kuuga toimunud piirkonnas 119 
põlengut, siis 2021. aastal juba 76 ja 
käesoleval aastal 60.

Akuseadmete 
laadimise riskid
Ida päästekeskuse ohutusjärele-

valve büroo peainspektor Tanel 
Sepajõe tõi välja, et peamiseks 
päästepiirkonna kortermajade 
põlengute tekkepõhjuseks on sel 
aastal olnud suitsetamine, lisaks 
elektriseadmete rike või nende 
kasutamisest alguse saanud põ-
lengud. „Lähiajast on tuua näiteks 
põleng, kus suitsuandur päästis 
elu, sest ajas üles suitsuga voodisse 
läinud mehe. Mees tegutses kiires-
ti ja viskas põleva teki maja aknast 
välja. Või siis pikendusjuhtme üle-
koormusest alguse saanud põleng 
korteri köögis. Õnneks ka selles 
juhtumis keegi inimestest kanna-

tada ei saanud,“ tõi õnnetustest 
näiteid büroo peainspektor Artjom 
Ivanov.

Päästeameti inspektorid toovad 
välja uue põlengu põhjuse trendi. 
Nimelt on sagenenud akuseadmete 
laadimisega seotud põlengud. „Põh-
justada võivad põlengu akuseadme 
regulaatori rike, mis laeb üle või 
siis on kogunenud seadmesse pal-
ju tolmu, mis põhjustab kuume-
nemist, sest jahutus on takistatud. 
On ka olukordi, kus kasutatakse 
vigastada saanud akut,“ selgitas 
Sepajõe. Ta soovitab akude puhul 
vältida elektriseadmete laadimist 
ja hoiustamist tolmuses keskkon-
nas, aga eelkõige järelevalveta 
laadimist. Sepajõe rääkis sügisel 
toimunud õnnetusest, kus konto-
ris jäeti pealamp diivanile laadima, 
ülekuumenemisest läks põlema 
diivan ning tuli levis juba seinale. 
Õnneks lõppes õnnetus suuremate 
kahjudeta ja keegi tules kannatada 
ei saanud.

Eramajades on tulekahju põhjus-
tanud küttesüsteemide hooletu ka-
sutamine, see on valesti paigaldatud, 
küttesüsteem on katki või vanane-
nud. „Lisaks on päästejuhtumeid, 
kus polegi võimalik konkreetset 
tulekahju tekkimise põhjust väl-
ja selgitada, sest sündmuskohal on 
jäänud põlengust järele vaid korsten 
või betoonpõrand ning kannatanu 
ei suuda ise tekkepõhjust selgitada,“ 
lisas Sepajõe.

Puhastada ise korsten 
või tellida teenus?
Päästeameti meediaesindaja Silver 
Kuusiku sõnul on kütteperioodi eel 
oluline veenduda selles, et küttesüs-
teem oleks korras. „Parim aeg korst-
napühkija kutsumiseks on tegelikult 

pärast küttehooaja lõppu. Siis saab 
spetsialist süsteemi ära puhastada 
ja üle kontrollida ning kui ilmneb, 
et miski vajab parandamist, on uue 
kütteperioodini veel piisavalt aega, 
et jõuaks vajalikud tööd ära teha,“ 
ütles ta.  

Küttesüsteemi võib eramajas pu-
hastada iga-aastaselt ka ise, kuid vä-
hemalt igal viiendal aastal peab seda 
tegema vastava kutsetunnistusega 
korstnapühkija. „Kortermajades ja 
paarismajades peab küttesüsteemi 
puhastama igal aastal kutsetunnis-
tusega korstnapühkija. Eramajade 
puhul on ise puhastamise eelduseks 
vastavate oskuste ja vahendite ole-
masolu. Kui neid ei ole või on kaht-
lusi, siis tasub ka seal lasta töö ära 
teha spetsialistil,“ soovitas Kuusik. 
Ta lisas, et küttesüsteemi puhas-
tamisesse ei tohi kindlasti suhtuda 
kergekäeliselt – sellest sõltub kõigi 
elanike ohutus. 

„Puhastamata korstnast või kat-
kisest kütteseadmest alguse saanud 
tulekahju on kütteperioodil kodudes 
juhtuvate tuleõnnetuste üks kõi-
ge sagedasemaid põhjuseid,“ nentis 
Gjensidige kindlustuse esindaja De-
nis Nikolajev.  

Gaasiseadmete 
kontroll ja hooldus  
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järeleval-
ve Ameti meediaesindaja Aap And-
reas Rebas tuletab aga meelde, et 
gaasiseadmete lõõride ning ventilat-
siooni hooldustöid ise teha ei tohi. 
„Gaasitorustike ja -seadmete re-
monti ning hooldust tohib teha vaid 
vastavat eripädevust (A-kategooria 
gaasitööde vastutav isik) omav isik, 
kellel on majandustegevuse registris 
vastav registreering. Gaasiseadme 
korstnat tohib puhastada ainult pä-

dev korstnapühkija,“ rääkis Rebas. 
Gaasipaigaldist tuleb lasta kont-

rollida iga nelja aasta tagant. Sama 
aja tagant tuleb lasta kutsetunnistu-
sega korstnapühkijal puhastada ka 
gaasikatla korstnat. 

Pädeva korstnapühkija leidmisel 
on abiks küttesüsteemide portaal. 
Sealt leiab kutsetunnistusega korst-
napühkijate ja ka pottseppade kon-
taktid. 

Suitsuandur ja vingugaasiandur 
on kohustuslik kodudes, kus on ahi, 
puuküttepliit või kamin. Korstnaga 
ühendatud gaasiseadmega kodudes 
on samuti kohustuslik vingugaa-
siandur. 

Päästjate 
kodunõustamised
Päästeamet jätkab 2018. aastal ala-
nud kodude tuleohutuks tegemi-
se toetamist. Sel aastal tehakse 21 
Ida-Virumaa ja 21 Lääne-Virumaa 
kodus korda tuleohtlikud elektri-
juhtmestikud ja küttesüsteemid, 
mõnes kodus mõlemad. Koostöös 
kohalike omavalitsustega tehakse 
korda eelkõige toimetulekuraskus-
tes perede kodud. 

Päästjad soovitavad lisaks küt-
teseadmete ja elektrijuhtmestiku 
kordategemisele põlengute ära-
hoidmiseks mitmeid meetmeid ala-
tes raskesti süttivast voodipesust 
ja madratsist kuni tulekustutusam-
pullide ja -granaatideni. Erinevate 
ennetusmeetmete kohta saab nõu 
küsida päästjatelt kodunõustamise 
ajal. Päästjaid võib ise koju kutsuda 
helistades tasuta ööpäevaringselt 
numbrile 1247 või uurides inspek-
torite kontakte veebilehelt www.
rescue.ee. 

Kuulutaja

Elektrijuhtmestikust alguse saanud maja põlengu tagajärjel hävinesid osaliselt koridori seinad, ülejäänud maja  jäi terveks. 
Foto: Päästeamet
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Jakobsoni 11, Rakvere
53492553
Facebookis: Rakvere Fotopood

FOTOSID
DOKUMENDIFOTOSID
FOTOGRAAFI
ALBUMEID/PILDIRAAME
FOTOKOOPIAID
FILME
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RAKVERE TAKSOTEENUSED

4-7 reisijale 1.40 €/km, sõidu alustus 2.50 €

pikemad maad kokkuleppel

5813 2913 5878 8129

võimalus soodustuseks!

Firmadele transii� eenus, tööliste vedu

14., 21. ja 28. oktoober

14. oktoober

T-R 9-18, L 10-14

LEIA MEIDLEIA MEID @LAADAKORRALDUS

LISAINFO ja REGISTREERIMINE:LISAINFO ja REGISTREERIMINE:

5173664, LAADAKORRALDUS@GMAIL.COM5173664, LAADAKORRALDUS@GMAIL.COM

Eakate tegevusjuhendaja, 
EHA OÜ koduteenuste juhi 
ning Eesti Sotsiaaltöö Assot-
siatsiooni poolt 2021. aasta 
tugiisikuks ja isiklikuks abis-
tajaks nimetatud Regiina Küü-
narpuu sõnul põhjustavad va-
nemate inimeste kukkumist 
sageli ka valehäbi, mis takis-
tab abi palumist. Esimestest 
kukkumistest ei taheta rääki-
da, samas järgmistel korda-
del ei pruugita enam ise püsti 
saada ning telefon võib jääda 
liiga kaugele, et abi kutsuda.

Maria Leis

Regiina Küünarpuu töötas enne 
oma ettevõtte loomist Hoolekande-
teenused AS-is tegevusjuhendajana, 
tema klientideks olid eri vanuses 
täisealised vaimupuudega ja psüü-
hikahäirega kliendid, keda toetas 
igapäevatoimingutes, korraldas hu-
vitegevust ja aitas ühiskonna elust 
osa võtta. 

Tema loodud ettevõte EHA OÜ 
tegeleb praegu eakate hooldamise 
ning igapäevaelutoimingute toeta-
misega.

Päästeameti statistika kohaselt 
kukuvad eakad oma kodus aas-
tas ligi 1000 korral ning Tervi-
seameti andmetel lõppes mullu 
üle 70 sellise kukkumise surma-
ga. Sa näed igapäevaselt eakate 
kodusid, mis on statistika taga 
olev tegelikkus?

See on mitmetahuline probleem. 
Üheks pooleks on kodude füüsili-

ne pool – maas on juhtmed, palju 
mööblit, vanu asju või halb valgus-

tus. Teisalt on kukkumiste taga füü-
silise võimekuse langus, mõningatel 

Tegevusjuhendaja: märgake vanemaid inimesi enda ümber!
juhtudel ei käida regu-
laarselt arstil või ei ta-
heta täita arsti juhiseid.

Suur probleem on 
ka valehäbi ehk keel-
dutakse abi küsimast ja 
öeldakse: „Ma saan ise 
hakkama.“ Levinud on 
ka soov pereliikmeid 
mitte koormata. Vane-
mad inimesed ütlevad 
sageli, et lastel on oma 
töö ja pere, kelle eest 
hoolitseda. Nii proo-
vivadki eakad ise hak-
kama saada, kuigi tihti 
lõpeb see kurbade taga-
järgedega.

Eakad ei räägi tavali-
selt esimestest kukku-
mistest, samas järgmis-
tel kordadel ei pruugita 
enam ise maast üles  
saada ning telefon võib 
jääda liiga kaugele, et 
abi kutsuda.

Mul oli paar kuud 
tagasi juhtum, kui 
meie  klient, kes kasu-
tab rulaatorit, kukkus 
söögitegemise ajal. Pliit 
oli kuum ja telefon oli 
rulaatori käesanga kül-
jes olevas kotis. Rulaa-
tor kukkus kliendile 
peale ning imekombel 
– ja tõesti imekombel - 
lendas telefon talle kaa-
rega rinna peale. Nii sai 
ta abi kutsuda.

Päästeameti väljakutsete puhul 
on suureks probleemiks, et uks 
on lukus ja võtmed on seespool 
ukse ees. Seega abivajaja juurde 
pääsemine võtab aega, kuigi iga 
minut sellises olukorras on ar-
vel. Millised on eakate kodud? 
Mis on põhilised vead, mis tee-
vad kodu ohtlikuks?

Eks kõik kodud on erinevad. 
Head elamud on laiade ukseavadega 
korterid, kus ei ole lävepakke ning 
põrandal ebavajalikke esemeid või 
juhtmeid, et oleks lihtne ka abiva-
hendiga liikuda.

Sageli ei taha vanemad inimesed 
aga esemetest loobuda ning mööbel 
ja tarbeasjad jäetakse seisma, sest 
need on mälestustega seotud. Seda 
kohtab eriti inimeste puhul, kes on 
kaaslase kaotanud ja tahavad mäles-
tustest väga kinni hoida.

Kodude kohandamisel on samas 
ka oluline, et korraga ei tehtaks suu-
ri muudatusi, sest see võib vaimse-
le tervisele halvasti mõjuda. Samas 

võiks teha natuke puhastust: eemal-
dada ebavajalikud vaibad, juhtmed 
kinnitada mööda seina ja veenduda, 
et need käimis teekonnale ette ei 
jää, vajadusel väiksemaid mööb-
liesemeid ümber tõsta ja kogunenud 
kilekotikesed ja kastid ja muud ese-
med, mida igapäevaselt ei kasutata, 
kindlasse kohta tõsta. Eriti ohtlik on 
vannituba, kus juhtub palju õnnetu-
si- toetuspinnad on märjad ja libe-
dad, logisevat kraanikaussi ka ei saa 
usaldada. Telefoni ammugi ei võeta 
kaasa.

Päästeameti andmetel toimub 
suur osa kukkumistest Ida-Vi-
rumaal. Oskad sa aimata, mis sel-
le taga on?

See võib olla tingitud ebapiisavast 
tervishoiu- ja/või sotsiaalteenustest 
või info puudusest. Üksi elavad ea-
kad ei ole alati võimelised ilma saat-
jata terviseasutustes käima, võibolla 
lapsed ja lapselapsed on piirkonnast 
ära kolinud ja hooldusvajaduse ilm-
nemisel on olukord juba kriitili-
ne. Võib olla on Ida-Virumaal ka 
eakate osakaal suurem.

Ma kutsun inimesi üles märkama 
eakaid ja nende abivajadust. Olgu 
selleks naabrinaine või täiesti võõ-
ras inimene. Märgake, sekkuge või 
kutsuge abi! Kui märkate näiteks, 
et naabri postkasti hakkab ajalehti 
kogunema või te ei ole naabrit pik-
ka aega trepikojas liikumas näinud, 
siis tasub sellele tähelepanu pöörata. 

Märkamine ja abistamine on väga 
oluline. 

Kui oluline on eaka jaoks sõp-
ruskond või aktiivne tegutsemi-
ne?

Sotsiaalne aktiivsus ja suhtlemine 
on vaimse tervise hoidmisel oluline- 
mälu vajab pidevat stimulatsiooni. 
Muidu tuleb tõesti see mandumine- 
jäädakse üksi, hakatakse end eralda-
ma ja lõpuks ei tahetagi kedagi näha. 
See on väga halb.

Väga head on erinevad ühistege-
vused, näiteks Väärikate Ülikool, 
mis on läbi aastate olnud popu-
laarne. Ühe lihtsa ajaveetmisvõi-
malusena soovitan lauamängude 
mängimist. See mitte ainult ei too 
inimesi kokku meelelahutuseks aga 
aitab hoida vaimu erksana. Teadu-
poolest on naermine tervisele hea. 
Ma loen hetkel ühte erialast raama-
tut Wendy Mitchelli „What I wish 
people knew about dementia,“ kus 
hooldaja toob välja, et kui eakas 
elab korteris, siis oleks hea, kui 
korteri aknad oleksid tänava poole. 
Meie jaoks võib see olla väike asi, 
aga inimesele, kes on ainult kodus 
nelja seina vahel, on see väga olu-
line. See tekitab neile justkui tur-
valise atmosfääri ja ühtekuuluvus-
tunde.Aktiivne tegutsemine, sõp-
radega suhtlemine ja kodust väljas 
käimine hoiab eakat ka füüslises 
mõttes liikuvana ning vähendab 
kodus kukkumise riski. 

Eakate tegevusjuhendaja Regiina Küünarpuu. Foto: Erakogu

Regiina Küünarpuu soovitused kodu ohutuks muutmiseks:
• eemalda või kinnita lahtised vaibad ja põrandakatted
• korja põrandalt ebavajalikud asjad, et need ei takistaks liikumist
• varusta kõik trepid käsipuuga või kui võimalik, siis väldi treppe
• eemalda või kinnita ebastabiilsed (logisevad või suisa katkised) 

mööbliesemed
• paiguta mööbel nii, et liikumisteed oleksid vabad
• aseta enimkasutatavad esemed käepärasele kõrgusele
• lase välja vahetada või karestada libedad põrandapinnad

Tee vajadusel muudatusi vannitoas:
• Kasuta vannitoas käepidemeid, dušiistet 

või kõrgendatud tualettpotti
• Vajadusel vaheta vann dušinurga vastu välja

• Ole füüsiliselt aktiivne ja kontrolli regulaarselt oma tervist
• Palu vajadusel majapidamistöödes abi
• Riietu istudes ning kanna rõivaid, mis ei takerdu mööbli külge
• Püsti ja istesse tõuse rahulikult ja aeglaselt
• Hoia igapäevaselt kontakti pereliikmete ja/või naabritega – 

nii teavad ka nemad, et sinuga on kõik korras 
• Kasuta libisemise vältimiseks kummist tallaga susse või sokke

• Hoia telefoni enda lähedal, et vajadusel abi kutsuda
• Kui vaja, lase koju paigaldada häiret andev liikumisandur
• Pimedas liikudes kasuta valgust, võimalusel automaatset valgustust
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald

www.grossitoidukaubad.ee

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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EGESTEN OÜ kutsub oma meeskonnaga
liituma erineval tasemel
EGESTEN OÜ kutsub oma meeskonnaga
liituma erineval tasemel

AUTOREMONDILUKKSEPPASID
TÖÖD ERINEVAD:
- Haagiste remont, sildade remont;
- Hooldustööd;
- Militaarmasinate remont (kastipõhjade vahetus).

Ära pelga ühendust võtmast kui kogemust vähe-
väljaõpe kohapeal!

Pakume häid töötingimusi, stabiilset tööd kindlas ja
arenevas ettevõttes, vaheldusrikast ja huvitavat tööd,
väärilist tasu.

Töö asukoht Lepna tee 1, Taaravainu küla, Rakvere vald.

Helista ette ja tule tutvuma! Tel. 5308 1442 Raivo
või saada CV personal@egesten.ee

AUTOREMONDILUKKSEPPASID

EGESTEN OÜ kutsub oma meeskonnaga
liituma erineval tasemel

Otsime Simunasse

külmkuivatustehasesse

OPERAATOR-MEHAANIKUT

Palun võ� a ühendust telefonil 526 9474, Andres Aru

kel oleks tehnilist taipu ja kes oleks võimeline

endale selgeks tegema masinate tööpõhimõ� ed

(kompressorid, vaakumpumbad, külmasüsteemid, veskid jne).

OPERAATOR-MEHAANIKUT

S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 26.10 ja 06.12
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 18.10 ja 20.10
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 27.10
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

SÄMMI GRILL
Haljala Sämmi Grill

pakub täiskohaga tööd

GRILLIKOKALE

Sooviavaldus ja CV saata:
haljala@sammigrill.ee

Väljaõpe kohapeal
Töö vahetusega, paindlik graafik

Sisesta kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?

PAKUN TÖÖD

• Pakun alalist tööd bussijuhile 
(liinitöö, enamasti 5 päeva nä-
dalas). Tel 503 2269
• Vajatakse B-kategooria au-
tojuhti. Töö on füüsiline - velje 
müük, tööstus kaup (2-3 korda 
nädalas). Tel 528 5416 

• Vajan Rakvere laserra-
vi tegijat. Soovitav üksik 
korralik naine, väljaõppe 
ja majutus võimalus. Tel 
554 6490

OTSIN TÖÖD

• Naine otsib tööd lapsehoidja-
na või tugiisikun a. Tel 5567 3611
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

PAKKUMISED 14.-20. oktoober
Tooma verivorstikesed lambasooles
300 g
Maks & Moorits

6.38
8.38

9.28
10.28

1.88
6.27 €/kg

2.14

1.28
12.80 €/kg

1.78

Fileest ahjuvorstid Tallegg
(suitsujuustuga)
400 g
HkScan

1.18
6.56 €/kg

1.48

1.18
1.69 €/kg

1.28

3.58
8.95 €/kg

4.28

2.98
3.38

0.98
1.28

Poolsuitsuvorst Põhjamaine, 1 kg

3.18
3.98

8.91 €/kg

NÄDALAPAKKUMISED 14.-20. oktoober

Keeduvorst Vene, 1 kg

Kaalika-porgandi salat, 1 kg

Searibi, 1 kg

3.98
4.88

2.98
3.18

Kodune hakkliha, 1 kg
(pakendatud)

Suitsu-keedu seljakarbonaad
(viilutatud)
110 g

Eelküpsetatud seakoot
~1 kg
Rannarootsi

Saunasink
(vaakumis) ~500 g / 1 kg
Nõo

Kanasupp Mamma
300 g
Saarioinen

Kõva riivitud juust Džiugas
Gold
100 g

Määrdejuust Lepasuitsu
180 g
E-piim

Kodujuust Tere
300 g / 3 sorti

Jogurtijook Baltais
700 g / 2 sorti
Tukuma

A+ A

A+ A

1.48
4.93 €/kg

HEA HIND

1.38
4.60 €/kg

HEA HIND

Täispiima jogurt Alma
350 g / 3 sorti
Valio

0.98
2.80 €/kg

HEA HIND

Kohupiimakreem Farmi
150 g / 4 sorti

0.84
5.60 €/kg

HEA HIND

03.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Pulgajäätis Ingman
120 ml / 70 g
2 sorti

0.58
8.29 €/kg

0.78

0.54
16.12 €/kg

0.58

Pastillid Halls
Fruit Flavor Colors
33,5 g

Koorekompvekid Roshen
Milky Splash
150 g

0.98
6.53 €/kg

HEA HIND

Pralineekompvekid Kalev
175 g / 2 sorti
Orkla

2.14
12.23 €/kg

HEA HIND

Šokolaadibanaanid Casali
150 g

1.28
8.53 €/kg

1.78

Piimašokolaadidražeed Casali
(alkoholitäidisega)
100 g

1.14
11.40 €/kg

1.44

India pähkel
300 g
Germund

Röstitud mandel
150 g
Germund

4.58
15.27 €/kg

5.94

2.08
13.87 €/kg

2.58

3.98
4.98
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

PAKKUMISED
14.-20. oktoober

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; JOOGID, 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,Kohtla-Järvel: A+ A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas:

A A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+. Tel 354 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,Jõgevamaal Tallinnas:

A A B A+ B A A+ A A B A+. Tel 653 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; KOTKAKAUBAKESKUS, 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; 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:Raplamaal: Harjumaal:

A+ Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas:. 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 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn

1, . 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, TilaA Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: AJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:

küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . 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.

Liköör Jägermeister
35 l% 0,7
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN Vein Murviedro
13,5 l%, 0,75
2 sorti / Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Vana Tallinn
50 l%, 0,5
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Tullamore Dew
Irish
40 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.68
22.40 €/l

2.28

4.98
49.80 €/l

6.28

Puuviljavein Sovetskoje
Zolotoje
10 75 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Absolut
40% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambapasta Blend-a-Med
3D White
75 ml / 3 sorti

Hambapasta Colgate
Whitening
100 ml

0.88
8.80 €/l

1.28

1.68
al 0.14 €/tk

2.18

Värvipüüdja Vanish
Color Protect
(40 pesukorda)
20 tk

Nõudepesuvahend Fairy
450 ml / 5 sorti

4.98
4.26 €/kg

6.38

3.98
0.20 €/tk

6.08

1.38
3.07 €/l

1.88

Hügieenisidemed Always
erinevad
al 8 tk

Pesupulber Persil
(18 pesukorda)
1,17 kg / 2 sorti

Pesupulber Persil
(18 pesukorda)
1,17 kg / 2 sorti

Puhastuslapp Vileda
Actifibre
(29 29 cm)x

1 tk

Paberkäterätt Grite
Ecological / 150 tk

1.68
2.58

3.14
0.52 €/tk

4.38

1.04
0.01 €/tk

1.38

Majapidamislapp Vileda
Pick Up
6 tk

Patarei Panasonic
4 tk pakis / 2 sorti

0.88
0.09 €/tk

1.18

1.98
0.50 €/tk

3.68

Papptopsid Smile
240 ml / 10 tk
2 sorti

Vein Baron Rosen
al 10 1 l%,
3 sorti / Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Pesupulber Persil
(18 pesukorda)
1,17 kg / 2 sorti

03.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Kiirsupp Maggi 5minutes
al 16 g / 3 sorti

0.44
al 23.16 €/kg

HEA HIND

Kohv Löfbergs
Medium roast
500 g

4.98
9.96 €/kg

HEA HIND

Tee Saga
(kibuvitsa-kirsi)
20 pk

1.14
0.06 €/tk

1.54

1.84
0.09 €/tk

HEA HIND

1.14
22.80 €/kg

HEA HIND

Tee Dilmah
al 30 g
4 sorti

Karastusjook
0,33 l / 4 sorti

0.64
1.94 €/l

0.74

+ 0.10

Raseerimisjärgne näovesi ja raseerimisgeel
Men Expert
al 100 ml
L`Oreal

6.58
65.80 €/l

9.88

4.54
22.70 €/l

6.48

3.48
6.96 €/l

5.48

Dušigeel Palmolive
Smoothies
500 ml / 3 sorti

Dušigeel Palmolive
Smoothies
500 ml / 3 sorti

2.94
11.76 €/l

3.78

Kehakoorija Organic Shop
250 ml
2 sorti

2.58
al 10.32 €/l

3.88

Šampoon ja palsam Gliss Kur
Aqva Reviev
al 200 ml

Kätekreem Nivea
75 ml

1.88
25.07 €/l

2.98

3.88
15.52 €/l

5.84

2.08
0.13 €/tk

2.68

Tampoonid Kotex
16 tk
2 sorti

Hügieeniside Libresse
Natural Care
20 tk

1.98
0.10 €/tk

3.24

3.38
112.67 €/l

4.68

Nina- ja kurgusprei Tsilk
(mineraalveega)
30 ml
Värska

03.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.08
0.52 €/rl

2.78

Tualettpaber Regina
Camomilla
3-kordne / 4-rulli

Taskurätikud Zewa
Softis Natural
4-kihiline / 80 tk

1.58
0.02 €/tk

2.28

Torude puhastusvahend
Mr.Muscle
1 l

Pildiraam Future
(15 x 21 cm)
1 tk / 3 sorti

2.28
2.88

03.11

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Koeramaiused Dog Fest
al 45 g
4 sorti

2.38
26.44 €/kg

3.18

1.04
23.11 €/kg

1.38

1.58
28.73 €/kg

2.18

1.28
23.27 €/kg

1.88

Kehakreem Nivea
200 ml

2.48
HEA HIND

Dušigeel Palmolive
Smoothies
500 ml / 3 sorti
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TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

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

• Eakate kodune hoolekanne Rakve-
re linna eakatele. Tel 5384 7407

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, mudel 
(2,45 x 9,0 m), kraana. Tel 5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2 x 
2.35 KJ 7200). Tel 513 2021

• Rentida väike laadur Avant 225. 
Tel 522 6408

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

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

TALVEREHVE

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 
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

RASKETEHNIKA, 
FRONTAALLAADURITE, 
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika
VEOAUTODE ning 
SÕIDUAUTODE
- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde
KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures
RASKETEHNIKA 
ning VEOAUTODE
- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde 
või tee äärde
ALUSVANKRI 
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE 
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ 
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

www.cormet.ee

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

F. R. Kreutzwaldi 22A
Rakvere

Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

www.grossitoidukaubad.ee
e-post: kinnisvara@ogelektra.ee

TARTU, SOOLA 7
8,9 m2 ja 29,5 m2 - 
2. korrusel

PÕLVA, KESK TN 41
17,5m2(sobiks lillepoeks) 
– 1. korrusel

NARVA, TALLINNA 52, 
220m2 - 1. korrusel

NARVA, RAKVERE 71, 
MEGAMARKET
85,6m2; 10,3m2; 316,6m2; 
25m2 - 1. korrusel

LOKSA, 
ROHUAIA 6
71,2m2 - 1. korrusel

RAKVERE, 
TURU KAUBAMAJA, 
LAADA 16
49,4m2; 49,1m2; 52m2

0. korrus

Tel: 5554 5501

VÕTAN MÜÜKI KINNISVARA!
AITAN LEIDA ÜÜRNIKU!

+372 5349 1627
andrus.ilves@uusmaa.ee

ANDRUS ILVES

KINNISVARA

• Müüa Kundas 1toaline remonditud, 
möbleeritud korter, kohe elamiseks, 
hind 18 000 €. Tel 506 1547

• Müüa Tamsalus 2toaline puuküttega 
korter. Info tel 5647 1761

• Müüa Kundas 3toaline korter. Tel 
5911 2529

• Müüa või anda üürile korralik garaaž
Rakveres Mäekalda 18, Linnakalmistu 
lähedal, 20 m2. Puidust täisuksed, 
metallist turvasõrestikuga, sisseehi-
tatud massiivlukk poltvõtmega. Katus 
renoveeritud. Hind müügiks 6000 €, 
üüriks 50 €/kuus. Tel 5197 0234, e-mail: 
hardir@hotmail.com

OST

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

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

• 5-liikmeline pere ostab 3- või enam 
toalise korteri, väiksema maja või 
maja osa Rakvere või lähiümbrusesse, 
otse omanikult. Tel 5592 2258

• Ostan maja Tartu või Jõgevale. Tel 
5817 2199

• 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 Mulla või Vilde täna-
val. Tel 5648 6638

• Ostan metsa- ja põllumaad üle Eesti, 
sobivusel kiire tehing. Tel 525 2714

ÄRIPINNAD

• Anda rendile äripind, 55 m2 (heas 
korras, konditsioneer jm), bussijaama 
vastas Vilde 14, Rakvere. Sobib ka ham-
baraviks, odavad kommunaalkulud. 
Tel 5648 6638

VÕTAN ÜÜRILE

• Ettevõte võtab rendile 3-4toalise
korteri Rakveres pikaks ajaks, võib olla 
remonti vajav. Tel 503 0406

• Soovin üürida garaaži. Tel 5398 2904

ANNAN ÜÜRILE

• Anda korralikule inimesele üürile 
avar, möbleeritud ja soe tuba (30 m2) 
keskküttega hoones, Rakveres, Küti 
tn. piirkonnas. I korrus. Pesumasin, 
elektripliit, külmik jne. Kaasaegse 
köögi, WC, duširuumi ja koridori ühis-
kasutus. Üür 230 € + kommunaalkulud. 
Tel 520 3987

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
korter Rakv eres. Tel 5663 7551

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

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. Tel 
501 0497

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• Müüa MB S-140-300-TD. Tel 553 0731

• Müüa punane 1983. a Žiguli VAZ-
21063, läbisõit 110 000 km, originaal 
100 %. Ideaalses korras, üks omanik, 
talvel sõidetud harva, korrosioonitõr-
je - roosteta. All suverehvid, kaasa 4 
naelrehvi ja 4 lamelli eraldi velgedel. 
Hind 4000 €. Tel 5197 0234, e-mail: 
hardir@hotmail.com

• Müüa Volkswagen Caddy 2008. a, 
1.9TDI, 77kW, läbisõit 211 000 km, ÜV 
08/2023, suve- ja talverehvid, rikkalik 
lisavarustus, hammasrihm vahetatud, 
uued pidurid. Eestist uuena ostetud. 
Tel 502 8156

• Müüa Volkswagen Bora, 1.9TDI, 
74kW, 2003. a, ÜV 10/2023, läbisõit 
290  000 km, topelt rattad, korralikult 
hooldatud. Tel 502 8156

• Müüa omavalmistatud auto järel-
käru, registreerimismärk 060BE, laius 
1600 mm, reg. Mass 500 kg, tühimass 
180, kandevõime 1000 kg, kõrgus 
1300 mm, ülevaatus kehtib 05/2023. 
Tel 508 6959

OST

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

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

• 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 igasuguses seisukorras vanu 
sõidukeid, vanaaegseid säärevärista-
jaid, tsikleid. (VAZ, GAZ, UAZ, Volga, 
Jawa, IŽ, Riga, delta) jne. Maksan head 
hinda!  Tel 5388 4499

• Ostan mootorrattaid, võrri nen-
de osi ja muud tehnikat. Tel 503 
1849  

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

• Ostame igas seisukorras sõiduau-
tosid, kaubikuid ja maastureid. 
Tuleme ise sõidukile järgi üle Eesti, 
vajadusel treileriga. Vormistamine 
kohapeal, raha kohe kätte. Tel 
5693 2565

• 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 5438 0594

• Ostan kõikide Jawade osi. Tel 5558 
5956

• Ostan Ford Sierra. Tel 5632 3142

• 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
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

* 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

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

FEKAALIVEDU

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Transport-
teenus. 

Tel 5553 0770

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

• 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

• 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.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

KAEVETEENUSED

• Teostame kõiki suuremaid ja 
väiksemaid  kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Puurime ka auke 
aiapostidele. Tel 529 9356

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

EHITUSTEENUS
• Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nitööd. Eramajas, korteris kui ka 
tootmishoones. Tehnosüsteemide 
hooldus, remont ja diagnostika. 
Eriväljasõidud 7 päeva nädalas. 
info@watercat.ee, tel 5697 9409

• Ehitan pellet-, halupuu- ja
maasoojus katlamaju. Osalise 
või täislahendusena. Tasumisel 
erinevad võimalused. Tel 529 1282 
või vaido@termostar.ee

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, remont ja rõngaste vahetami-
ne. Tel 5840 0240

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

• Teostame kõiki lammutustöid
koos prahi äraveoga. Tel 5308 
1705  

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983, 5656 4876

• Teostame kvaliteetselt maalritöid. 
Teeme hinnapakkumise koos vajaliku 
materjaliga, aga saab ka teha kokkulep-
pel teised variandid. Töödele garantii 
2 aastat. Tel 503 0406

• Remont, ehitus, lammutus, sisevii-
mistlus. Plaatimine, parketi paigaldus. 
Korterid, majad, saunad jne. Tel 504 
5560

• Ehitus-ja remonttööd. Sisevii-
mistlustööd, laminaadi ja parke-
ti paigaldus, vannitoad, fassaadid 
(soojustamine, vooder, värvimine 
) katused, vundamendid, terras-
sid jne. Santehnilised tööd. Tel 
5803 4004, huvi korral helistab ja 
jõuame hinnas kindlasti kokku-
leppele.

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

• Teostame kvaliteetset ehitus- ja 
viimistlustööd. Üldehitus, remont-
tööd (korterid, majad, kõrvalhoo-
ned), maja ehitus vundamendist 
võtmeteni. Kui hindad täpsust ja 
head kvaliteeti, siis helista tel 527 
4546 või kirjuta meile ardo_lint@
hotmail.com 

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

• Saunade, grillimajade, varikatuste, 
terrasside ehitus. Tel 5889 2528

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

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

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

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

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

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

• P l e k i  k a n t i m i n e :  v a l m i s t a -
me plekke vastavalt kliendi soo-
vile. Automaatpink - kõik detailid 
õige kraadi ja mõõduga. Vajadusel 
mõõdame ja paigaldame. Tel 5340 
8041

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, ehitus ja remont. Tel 5647 2716, 
email viruahjud@gmail.com.

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

• 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
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Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne-Virumaa

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Ostan 
ENSV-aegseid 

märke ja 
autasusid, 
margikogu. 

Tel 510 7541

• 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

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

TRIMMERITÖÖD.

Ka pikemad koostööd.

Tel 5555 3356

Müüa saetud lõhutud 
kü  epuid koos 

koju veoga.
Tel 5615 2941

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Müüa Rakveres 
korralikku kuiva leppa! 

Pakitud 40 l võrku ja halu 
pikkus 30 cm. 
Koti hind 5 €. 

Koju vedu 
alates 10 kotist. 
Tel 5300 3606

Kortermaja trepi-
kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770

MUUD TEENUSED
• Ohtlike puude eemaldusteenus
Lääne ja Ida-Virumaal, Järva ja Jõge-
vamaal. Tel 5397 3270

• Bondband sisustab Teie peoõhtu 
mõnusa tantsumuusikaga. Kuula 
demosid http://www.bondband.
ee. Kontakttelefon 517 5707, info@
bondband.ee

• Korteriühistute sisekoristus, 
kontoriruumid, olmeruumid. 
Normkoristus OÜ. Tel 5391 0536

• Pressin õunamahla. Tel 5390 9168

• Rakvere linna eakate kodune hool-
dus. Võtame vastu teie soove kodusele 
hooldusteenusele. Info ja registreeri-
mine tel 5384 7407, kuulutus ei aegu!

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 
5889 2528

• Sügisene hauaplatsi hooldus. Kui 
vajad abi hauahooldusel võta meiega 
julgelt ühendust. Pakume nii ühe-
kordset kui ka hooajalist hauaplatsi 
hooldust. Tel 5820 7337, lisainfo http://
www.kalmistuhooldus.ee

• Sügisene hauaplatside hooldus, kui 
ka uute ääriste ehitus ning renovee-
rimine. Kõik tööd -25 %. Helista: 5346 
5466/5638 9460. Hauarõõm OÜ

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

• Kogemustega kõrgharidusega raa-
matupidaja osutab fi rmadele raama-
tupidamisteenust. Tel 55686 385, 5688 
7448; e-mail: benedicion2@gmail.com

• Arvutite hooldus ja remont. Prin-
terite müük, hooldus ja rent. Kohapeal 
suur valik kvaliteetseid, soodsa hinna-
ga analoogtoonereid. Alates 31.01.2022 
uus aadress E. Vilde 3, telefon 553 5475, 
meiliaadress info@itsalong.ee

• 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

KODU

• Koristan aia, kuuri, või garaažinur-
gast vanaraua. Tasuta ei taha, maksan 
raha. Tel 517 4143

• Kas kellelgi on pakkuda vanu pro-
paani ja hapniku balloone? Palun 
helistada. Tel 5678 0335

• Müüa rahvariiete komplekt ja past-
lad nr 39; akordion Weltmeister 96 
bassi, akordion Manfrini-Itaalia 12o 
bassi, laste rahvariide pluusid. Info 
telefonil 5674 0905

• Müüa märke, marke, lauameda-
leid, tikutoosi etikette, kirjaümb-
rikud, templeid, telefoni kaarte, 
kalendreid, nõukaaegseid, tehnika 
kirjandus, raamatuid ja muud ki-
la-kola. Tel 508 6959

• Müüa rindeajalehed „Oma rada“, 
terve 1943 aastakäik, šellak-vinüül-CD 
plaate, helikassette ja nende mängi-
jaid ja muud igasugust kila-kola. Tel 
508 6959

• Odavalt müüa köögimööblit. Tel 
5557 8803

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

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

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

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, 
maksan kuni 170 € vaasist. Paku jul-
gesti. Tel 5672 7175

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

• Ostan kruustangid, alasi, sau-
naahju, puurpingi, töölaua ja 
akulaadija. Tel 503 1849

• 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 majapidamise likvideerimisel 
igasugust vanakraami, ka tänapäeva 
esemeid, teile mittevajalike esemeid 
ja antiiki, hinnad head, koju kutsed. 
Tel 503 1849

• Ostan maale, akvarelle (all nurgas R. 
Sagrits, E. Kits, R. Uutmaa, E. Okas jne). 
Pakkuge ka teisi tuntud kunstnikke. Sa-
muti must-valgeid seinapilte ja naiste
kujusid. Korralik hind, raha kohe kätte! 
Tel 5677 0569

• Ostan kuldmündi, hind kuni 500 
€. Lisaks hõberahasid. Tel 5590 6683

• Ostan ENSV aegset tarbekunsti
(ARS, UKU, LINDA) jne ning märke. 
Tel 518 0702

• Ostan NSVL fotoaparaate, ob-
jektiive, vahvliküpsetajaid, Tal-
linnas. Tel 5607 6805

Ostan oma kogusse erinevaid 
värvilisest- ja suitsuklaasist 

TARBEKLAASI tooteid. 
(Vaase, karahvine jpm). 

Samu   NORMA 
mänguautosid.  

Pilt on illustra  ivne.
Tel 529 1288

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüme Haljalas saetud ja lõhutud 
küttepuid, kuivad ja toored, lehtpuu, 
koju vedu 5-10 rm. Tel 505 1528

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja 
lepapuid (40 liitrilises kotis). Hal-
gude pikkus 30 cm. Hind lepal 5 €/
kott ja kasel 6 €/kott. Tel 505 1528

• Müüa lõhutud küttepuid (ka 
kuiva), pakkuda ka 30 cm 40 L kuivi. 
Tel 5554 6093

• Müüa toored lõhutud ja kuivad 
küttepuud. Halu pikkus vastavalt 
kliendi soovile. Saadaval ka kuivad 
küttepuud kotis. Hinnad alates 95 €/
ruum. Lääne-Virumaa, Väike-Maarja 
vald. Tel 5375 4750

EHITUS

• Müüa ehituslikku liiva. Tel 554 9113

• Müüa killustikku, erinevad frakt-
sioonid. Tel 554 9113

• Müüa ümarterast, pikkus 125 cm, 
läbimõõt 4 cm. Tel 5889 2528
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• Ostan Tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase, nõukogudeaeg-
seid ja vanemaid ehteid, sõlgi, 
käevõrusid, merevaiku, karpides 
lusikaid, EW aegseid kohvikan-
ne ja piimakanne. Samuti ostan 
nõukogudeaegseid ja ka vanemaid 
raamitud seinapilte, graafi lisi lehti, 
õlimaale, akvarelle, kujusid, keraa-
milisi seinaplaate, fotoaparaate, 
fotosid, fotoalbumeid, postkaarte 
jne. Igasuguse huvitava vanavara, 
raamatute ja kunsti ost! Tulen ise 
kohale - raha kohe kätte! Tel 5649 
5292

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

• Ostan nõukogudeaegseid ja ka
vanemaid raamitud seinapilte, 
graafi lisi lehti, õlimaale, akvarel-
le, kujusid ja skulptuure. Samuti 
ostan igasuguseid nõukogudeaeg-
seid keraamilisi kujusid, kujukesi, 
skulptuure ja keraamilisi seina-
plaate. Võib pakkuda ka pilte mis 
vajavad raamimist ja korrastamist. 
Muuda kasutuna seisev kunst 
rahaks! Said päranduseks korteri 
või plaanid kolida? Ostan üleliigse 
vanakraami ja raamatud! Tulen 
ise kohale - raha kohe kätte! Tel 
5649 5292

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)

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame kasvavat 
võsa, puhastame 

teie kraavi- või 
põlluäärse maa.

Lisainfo 
tel 5347 7664

kuulutused.kuulutaja.ee

kuulutused.kuulutaja.ee

Müüa sõelutud 
muld, 

10 €/tonn.
Asukoht Lääne-Virumaa.

Tel 5364 3269

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5196 2628 
või  5354 3002

• Müüa õunu „Kuldrenett“, Rakveres. 
Tel 5349 9628

• Müüa sertifitseeritud maheõunu
„Krista“, „Liivi Kuldrenett“ ja „Liivika“, 
otse aiandist. Hind 2.50 €/kg. Mittes-
tandardne õun 1 €. Info ja tellimine 
tööpäeviti Arkna Mõisa Jääkelder, tel 
5557 8751, info@arkna.ee.

• Müüa väiketalus ilma kemikaalideta 
kasvanud porgandit, peeti ja kõr-
vitsat, hind 1 €/kg. Samas võimalik 
tellida neist valmistatud mahla. Info 
tel 5191 1679

• Müüa mahedalt kasvatatud toidu-
kartulit „Laura“, „Ando“, „Reet“ ja 
„Piret“. Tel 504 6887

• Müüa Kungla Talu kartulit „Gala“ ja 
„Laura“. Hind 30 kg võrk - 15 €. Uhtna. 
Info tel 514 1338. Vedu

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

• Müüa sõelutud mulda. Tel 554 9113

OST
• Ostan RS-09 kõiki osasid. Tel 5558 
5956

LOOMAD

• Ära anda  suureks kasvanud 
1-aastane isane koer, kes pidi 
jääma väikeseks. Laste ja kassidega 
harjunud, ei haugu niisama. Lapsi 
sündis juurde ja korteris lihtsalt 
ruumi vähe. rix123@mail.ee. Tel 
5912 6742

VANAVARA

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

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

•  Ostan majapidamise likvideerimisel 
igasugust vanakraami, ka tänapäeva 
esemeid, teile mittevajalike esemeid 
ja antiiki, hinnad head, koju kutsed. 
Tel 503 1849

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

• 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

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
veres, Laada 14- (vana Turuhoone, 
Turukaubamaja ja Keskväljaku vahel) 
- müügil sügis- ja talvejalatseid mees-
tele, naistele, lastele

• RAKVERE TUGIKOOL-KODU/LIL-
LE KOOLI 30-s sünniaastapäeva kok-
kutulek toimub laupäeval 22.10.2022
kell 12 Rakveres, Jaama pst Pätsi
majas. Oodatud on kõik endised õpi-
lased (osalustasu 5 €), lapsevanemad ja 
töötajad (10 €). Oma tulekust teata kas 
meili teel mannikann@gmail.com , FB 
sõnumites või telefonil 5814 3285, Maie

• Rakvere Tsentrumis käsitöövaipa-
de müük T-L 10-14

• Naiskingsepp Kroonikeskuses E, 
T, N 9-15, K 11-18. Töötan ka Selveri 
remondi ajal. Tel 5559 3019

TUTVUS

• Sooviks tutvuda meeldivate reisi-
kaaslastega, kes on huvitatud puhku-
sereisist jaanuaris-veebruaris Taimaale 
Phuketile, 60-aastane mees Lääne-Vi-
rumaalt. Tel 5423 0854, e-mail: strom.
men@hot.ee

MUU

• www.toonklaas.ee

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

• Tel 900 5020 NÕUANDELIIN. 
Eraelu- ja suhteprobleemide nõus-
tamine. Anname teile parimaid 
soovitusi. Kõne hind 1,48 €/min

Sisesta kuulutus 
kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub  Kuulutaja 

paberlehes, kuulutuste portaalis 
ning Kuulutuste Facebooki lehel

Saada kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

Helista 32 25 093

Toimetusse tulek kokkuleppel 
Tobia küla, Rakvere vald 

E - R 9-17

Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 
6a asuvas Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. Kauplus avatud  
iga päev 10-22
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www.kuulutaja.ee
LOE

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 kg 0.80 1.50

Maitseroheline kg 8.00 12.00

Küüslauk kg 10.00

Tomat kg 3.50 4.00

Sibul kg 2.00 3.00

Värske peakapsas kg 0.60 0.80

Kaalikas, peet kg 1.50

Suvikõrvits kg 1.00

Kõrvits kg 1.00

Porgand kg 1.50 2.00

Aeduba kg 5.00

Aedvaarikad, Eesti kg 12.00 14.00

Jõhvikad liiter 6.00

Pohlad liiter 6.00

Vaarikad kg 14.00

Kultuurmustikad, imp. kg 10.00

Ploomid, imp. kg 3.00 3.50

Õunad, Eesti kg 1.00 1.50

Seened (männiriisikd, 
puravikud, kuuseriisikad)

kg 8.00 15.00

Hapukapsas kg 3.00

Mesi kg 7.00

HINNAD RAKVERE TURUL 13. OKTOOBER.
RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Vaikselt kustus elutee, 
põlema jäi küünlaleek. 

Avaldame kaastunnet 
Annele perega vanaema 

ELFROSIINE TOMSENI
kaotuse puhul. 

Õde Maire, Terje, 
Margarita, Jada, 

Tiina, Anni 
ja Nelli peredega

TÄNA MAAILMAS

1964: „paleepöörde“ tulemusel tagandati Hruštšov
Täna 58 aastat tagasi, 14. 
oktoobril 1964. aastal lei-
dis aset võimuvahetus 
Kremlis. Senine partei- ja 
riigijuht Nikita Hruštšov 
(70) tagandati ametist ja 
tema asemele pandi Leo-
nid Brežnev (58). Seejuu-
res saadeti Hruštšov pen-
sionile vastu tema taht-
mist. Saadi hakkama ilma 
vägivallata ja ka senise va-
litseja surmata.

Allan Espenberg

Varsti pärast Jossif Stalini surma 
Nõukogude Liidu etteotsa tõusnud 
Nikita Hruštšov valitses riiki 11 
aastat, olles aastatel 1953-64 Nõu-
kogude Liidu Kommunistliku Par-
tei keskkomitee esimene sekretär 
(parteijuht) ja 1958-1964 NSV Liidu 
Ministrite Nõukogu esimees (pea-
minister).

Esimese Hruštšovi-vastase van-
denõu korraldas 1957. aastal Stalini 
vana kaardivägi: Lazar Kaganovitš, 
Vjatšeslav Molotov ja Georgi Ma-
lenkov. Valitsuse koosolekul kri-
tiseerisid nad teravalt Hruštšovi, 
süüdistades teda aktiivses osalemi-
ses stalinistlike repressioonide ellu-
viimisel, mistõttu tema kriitika Sta-
lini suhtes oli selgelt silmakirjalik. 
Olukorra päästis suurt autoriteeti 
omanud marssal Georgi Žukovi 
sekkumine.

Aastatel 1962-1964 hakkas olu-
kord uuesti teravnema. Kaadri 
asendatavuspoliitika, erinevate ma-
jandussektorite pidev ümberkorral-
damine ja tippjuhtide privileegide 
vähendamine (ametiautodest, suvi-
latest, tasuta tuusikutest ilmajäämi-
ne jne), mis toona alguse said, ajasid 

närvi partei nomenklatuuri, mis oli 
harjunud hea eluga. Kogu elanik-
kond aga ei olnud rahul 1950. aas-
tate majanduskasvu vältimatu taga-
järjega ehk hindade tõusuga, mis ei 
suutnud palkadega sammu pidada. 
Kampaania abstraktsionismi vastu 
tähistas kultuurilise sula lõppu ning 
Hruštšovi populaarsuse langust loo-
meintelligentsi seas.

31. oktoobril 1963 võttis 
Hruštšov Moskvas vastu Prantsu-
se sotsialistide liidri Guy Mollet. 
Prantsuse ajakirjaniku Michel Tatu 
sõnul mainis ta vastuseks küsimu-
sele Nõukogude Liidu juhtide uue 
põlvkonna kohta enda võimalike 
järglastena Brežnevit ja Kossõginit.

Vandenõulased 
läksid liikvele
1964. aasta septembrikuus muutus 
olukord Hruštšovi jaoks kriitiliseks. 
Ühe versiooni kohaselt arutasid 
Kremli eliiti kuulunud tegelased 
(Ignatov, Suslov, Šelepin, Mironov 
jt) Stavropoli territooriumil jahti pi-
dades Hruštšovi tagandamise plaani. 
KGB esimehe Semitšastnõi sõnul 
pidi pärast Hruštšovi tagandamist 
tema ametikohale asuma Mironov. 
Vandenõulasi hakkasid hiljem toe-
tama ka kaitseminister Malinovs-
ki ja keskkomitee teine sekretär 
Brežnev, kes oli Mironovi sõber 
olnud noorusest alates. Hruštšov 
ei kahtlustanud midagi, kuna kii-
tis isiklikult kõigi vandenõulaste 
ametisse nimetamise heaks ega us-
kunud reetmist nende poolt. Kõike 
seda hoolimata asjaolust, et mitu 
inimest teatasid talle võimalikust 
vandenõust. 

Oktoobri alguses sõitis Hruštšov 
koos ülemnõukogu presiidiumi esi-
mehe Mikojaniga puhkama oma 
suvilasse Pitsundasse. Juba 12. ok-
toobril helistas Hruštšovile Brežnev 

ja nõudis ultimatiivselt, et ta pöör-
duks viivitamatult tagasi Moskvas-
se, et arutada erakorralisel koosole-
kul Hruštšovi ettepanekuid põllu-
majanduse kohta.

Järgmisel päeval toimunud koos-
oleku kohta stenogrammi ei peetud. 
Hruštšovi süüdistati erinevates as-
jades ja nõuti tema tagasiastumist. 
Ta lükkas kõik süüdistused tagasi. 
Aktiivselt toetas teda vaid Mikojan, 
osutades Hruštšovi edukale välispo-
liitikale. Jutuajamine kestis hiliste 
õhtutundideni ning lõpuks otsustati 
arutelu jätkata järgmisel päeval kell 
üheksa hommikul. Koju jõudnuna 
helistas Hruštšov Mikojanile ja ole-
vat öelnud järgmist: „Olen juba vana 
ja väsinud. Las nad saavad nüüd ise 
hakkama. Peamised asjad tegin ära. 
Meievahelised suhted, juhtimisstiil 
on kardinaalselt muutunud. Kas 
keegi oleks võinud unistada, et saa-
me Stalinile öelda, et ta meile ei sobi 
ja astugu ametist tagasi? Meist po-
leks märga plekki ka maha jäänud. 
Nüüd on kõik teisiti. Hirm on ka-
dunud ja vestlusi peetakse võrdsetel 
alustel. See on minu teene. Ja ma ei 
hakka kaklema.“

Kaaluti ka Hruštšovi 
tapmist või mürgitamist
Koosolek jätkus 14. oktoobril, kuid 
see ei kestnud kaht tundigi. Brež-
nev soovitas Hruštšovil vabatahtli-
kult tagasi astuda. Kõik presiidiumi 
liikmed hääletasid ühehäälselt selle 
poolt, et rahuldada Hruštšovi taot-
lus pensionile minekust.

Seejärel toimus NLKP Keskkomi-
tee pleenum, mille liikmed olid van-
denõulased eelnevalt kogu NSV Lii-
dust kokku kutsunud. Istungit juha-
tas Brežnev, kohal oli ka Hruštšov, 
kuid ta ei öelnud koosoleku jooksul 
sõnagi. Suslov luges ette varem 
kirjutatud kõne, milles loetleti üles 

kõik Hruštšovi vead, valearvestu-
sed ja puudused, nii poliitilised kui 
isiklikud, sealhulgas ebaviisakus ja 
jõhkrus kolleegidega ning liigne 
avameelsus välisajakirjandusega. 
Teised keskkomitee liikmed tervi-
tasid raportit aplausiga ja kui Suslov 
oma kõne lõpus süüdistas Hruštšovi 
veel ka enda ümber uue, „pehme“ 
isikukultuse loomises, hüüdis keegi 
kohapealt: „Ta on juba ammu olnud 
kultus.“ Otsus võeti vastu üksmeel-
selt: Nikita Hruštšov vabastati kõrge 
vanuse ja tervise halvenemise tõttu 
kõigilt ametikohtadelt ning tema 
asemel sai uueks parteijuhiks Brež-
nev ja peaministriks Kossõgin.

Briti ajakirjanik Mark Frank-
land kirjutas 1966. aastal ilmunud 
Hruštšovi eluloos: „Mõnes mõttes 
oli see tema tipptund: veel 10 aas-
tat tagasi ei osanud keegi arvata, et 
Stalini järglase saab kõrvaldada nii 
lihtsa ja õrna meetodiga nagu liht-
hääletus.“

Hiljem väitis Ukraina kommu-
nistliku partei juht Petro Šelest, 
et esialgu tahtis Brežnev Hruštšo-
vi füüsiliselt hävitada. Nimelt oli 
Brežnev rääkinud KGB juhile, et 
Hruštšovist vabanemiseks tuleb 
korraldada lennuõnnetus, autoava-
rii, mürgitamine või arreteerimine.

NSV Liidu elanikkonnas ei teki-
tanud muutused partei juhtkonnas 
erilist reaktsiooni: sõnastus „kõrge 
vanuse ja tervise halvenemise tõttu“ 
vältis asjatuid küsimusi. Hruštšov 
ise aga kolis pärast ametitest va-
bastamist Moskva oblastis asuvasse 
suvilasse, kus luges raamatuid, te-
geles aiatöödega ja käis vaid aeg-
ajalt Moskvas. 1966. aastal hakkas 
ta lindistama oma mitmeköitelisi 
memuaare, mis seejärel toimetati 
avaldamiseks salaja välismaale. Ni-
kita Hruštšov suri 77aastasena 1971. 
aastal.

Hõimunädal toob esinema 
rahvamuusikud ja tantsijad

R akveres tähistatakse juba 34. korda oktoobri kolmandal nädalal 
Hõimunädalat. Koostöös Fenno Ugria ja Liszti Instituudiga on 
kutsunud Tarvanpää selts esinema Ungari ansambel Korinda.

Tegemist on Ungari keeleala idapiirkonna Transilvaania rahvamuu-
sika traditsioonitruu tõlgendajaga. Ansambli liikmed on maast-madalast 
rahvatantsu ja rahvamuusikaga kokku kasvanud ning paljud neist selle ka 
erialaks valinud. Hoidmaks vahetut sidet pärimusega, Noored muusikud 
käivad ka ise kogumisretkedel, õpivad meisterlikelt külamuusikutelt pilli-
mängu ja hoiavad nõnda vahetut sidet pärimusega.

Ansambel Korinda hoiab oma pillimängus arhailisele muusikale omast 
puhast ja selget joont, kuid tõlgendab seda ka omaenda väljenduslaadis. 
Nad esinevad Rakvere kultuurikeskuses täna, 14. oktoobril kell 18. Lisaks 
ungarlastele esinevad ka Tarvanpää ja Tedremari, sissepääs kontserdile 
on prii.

Hõimupäeva tähistatakse ka Väike-Maarjas, kus 15. oktoobril kell 12 
heisatakse muuseumis lipp ning külla tuleb ungarlanna Bogáta Timár, kes 
tutvustab oma kodumaad ja sealseid inimesi, samuti head ja paremat Un-
gari toidulaualt, elavat ungari muusikat ja tantse.

Kuulutaja

Rakvere Teatris esietendub 
Taago Tubina lavastus „Ajurünnak“

R eedel, 14. oktoobril esietendub Rakvere teatri väikeses saalis koomi-
liste sugemetega konspiratiivne triller „Ajurünnak“. 

Aaron Loeb on näidendi kirjutamisel inspiratsiooni kogunud 
maailma erinevatel aegadel tabanud katsumustest. Videomängude insene-
ri ja ärikonsultantide firmas töötanud inimesena on ta loonud põnevusloo, 
mis on ühteaegu äratuskellaks ja teravmeelseks suurendusklaasiks tänapäeva 
ühiskonnale. 

Kahtlused, paranoiad, tõeotsingud ja erinevad salaplaanid toob vaatajani 
Taago Tubin, külalislavastaja Ugala teatrist, keda Rakvere Teater pikalt oo-
danud on. 

Lavastuse sündmustik leiab aset siin ja praegu. Tubina sõnul on „Ajurün-
nak“ omamoodi sotsiaalne kommentaar praegusele paranoia-ajastule, kus 
põhimõtteliselt ei saa usaldada mitte midagi, mida sulle räägitakse või näi-
datakse. „Toimuvad n-ö terve mõistuse jaoks täiesti mõeldamatud arengud 
(COVID-pandeemia ja selle ohjeldamine, Venemaa vallutussõda ja genotsiid 
Ukrainas, tuumaähvardused, massimanipulatsioonid ja identiteedipoliiti-
ka sõgedus jne). Rääkimata jälgimisühiskonna düstoopiast, mis ületab juba 
kindlasti Orwelli romaanis „1984“ kirjeldatut,“ jagab lavastaja. 

Ulmelisena näivaid plaane hakkavad laval analüüsima Grete Jürgenson, 
Imre Õunapuu, Peeter Rästas, Elar Vahter ja Märten Matsu.

Kuulutaja

Peeter Rästas, Imre Õunapuu ja Grete Jürgenson analüüsivad plaane. Foto: Kalev Lilleorg

Foto: Ansambel Korinda
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KUHU MINNA
Rakvere teater
18.10 kell 19 „Kuni ta suri“ v/s, lav. Peeter 
Raudsepp
20.10 kell 19 „Tavaline ime“ s/s, lav. Eili 
Neuhaus
20.10 kell 19 „See kõik on tema“ v/s, lav. 
Helen Rekkor
21.10 kell 19 „Tavaline ime“ s/s, lav. Eili 
Neuhaus
21.10 kell 19 „Ajurünnak“ v/s, lav. Taago 
Tubin 

PLAAT

Robbie Williams „XXV“
Columbia/Sony Music

Robbie Williams on eelkõige ikkagi laulja ja laulukirjutaja, kuid ka näitleja 
ning plaadiprodutsent. Ühtlasi on ta võimeline mängima tervet rida täies-
ti erinevaid muusikainstrumente, kitarri, basskitarri, trumme, klaverit ja 
viiulit sealhulgas. Ühesõnaga, tegemist on otseselt multitalendiga.

Praeguseks 48-aastast inglise poplauljat on saatnud peadpööritav edu 
kogu senise tegutsemisaja jooksul. Olgu siis koos menuka poisteansamb-
liga Take That, või soolokarjääri astmestikul jõuliselt edasi rühkides. Soo-
loteel on Williams olnud kakskümmend viis aastat, seega just õige aeg 
tähistamiseks ja vahepeatuse tegemiseks, kogumikalbumi väljaandmiseks.

Septembris ilmunud „XXV“, kogubki kenasti kokku Williamsi tuntu-
mad klassikalised lööklaulud, kuid uuesti sissemängituna, uuesti orkest-
reerituna. Lisatud on üks täiesti uus lugu „Lost“.

Juba standardväljaanne on ülimahukas, üheksateist lugu, kuulamist 
kokku pea kaheksakümmend minutit. Kuid albumi luksväljaanne sisaldab 
koguni kümme lugu rohkem.

Ametlikke singleid on kaks, „Angels“ (XXV) ja „Lost“ (XXV). Aga leiab 
juurde topeltsingli „Eternity“/ „The Road To Mandalay“.

Kuigi tegemist on superhittide paraadiga, on teistest üle „Love My Life“. 
Vahest seetõttu, et pala „Angels“ on aegade jooksul liialt palju mängitatud. 
Välja selekteerida võiks täiendusena „Come Undone“ ja „Bodies“. Päris 
värske „Lost“ vähemalt siin mõjule ei pääse, on nagunii pigem keskpärane. 

„Igal laulul on minu südames kindel koht. Seega oli tõeliselt põnev neid 
uuesti lindistada, koos Metropole Orkest´iga,“ on Robbie Williams ise 
öelnud.

Plaadivoldikul tuleb ta välja tõdemusega: „Need on ikka needsamad lau-
lud lauldud sellesama mehe poolt, aga võib-olla hoolin ma nüüd natuke 
rohkem nii temast endast, kui ka nendest lugudest, kui ma varem tegin“.

„XXV“ tõusis Suurbritannia plaadiedetabelis muidugi esikohale, edes-
tades legendaarse hevilaulja Ozzy Osbourne samuti äsjailmunud värsket 
albumit, jättes selle teiseks.

Ning sooloartistina teeb Williams veelgi ajalugu, „XXV“ on tema nelja-
teistkümnes Nr.1 album UK Albums Chart’is!

Hinne: 7/10

Ülo Külm

Võluv muinasjutt värskes kuues
Sel nädalal läks 96-aasta-
sena manalateele armasta-
tud Hollywoodi näitlejatar 
Angela Lansbury, kes on 
enim tuntud oma rolliga te-
leseriaalis „Murder, She 
Wrote“, kus ta kehastas 
Jessica Fletcherit, krimikir-
janikku, kes alatasa sattus 
ka päriselt kriminaalseid 
juhtumeid lahendama. Rää-
gin temast selle filmiga 
seoses seetõttu, et praegu-
ne film on uusversioon 
1992. aastal välja tulnud 
telefilmist „Mrs ‘Arris goes 
to Paris“, kus Angela Lans-
bury oli nimiosas. 

Margit Adorf

Paraku peab siinkohal küll ütlema, 
et uusversioon on rohkem õnnestu-
nud kui eelmine, kuigi, kellel huvi, 
siis see saaks nüüd omavahel kaht 
filmi võrrelda ja võtta seda kui aus-
tusavaldust lahkunud näitlejatarile. 
1992. aasta film oli loodud vähese-
mate vahenditega ning veidi lihtsa-
mast koest hoolimata vägagi süm-
paatne. 

Film põhineb Paul Gallico sama-
nimelisel romaanil, mis ilmus es-
makordselt 1958. aastal. Hiljem tuli 
sellele ka järg, kus, „Mrs Harris lä-
heb New Yorki“ ja veel kaks järjeosa, 
kus Harris läheb parlamenti ja ka 
Moskvasse. Eesti keeles ei ole selle 
autori teoseid seni ilmunud, raama-
tukogudest ja raamatukauplustest 
leiab aga inglisekeelseid teoseid küll. 
Proua Harrise lugu oli koheselt best-
seller, peamiselt just eriti nunnu ja 
armastusväärse peategelase tõttu, 
keda tänavu ilmunud filmiversioo-
nis kehastab briti näitlejatar Lesley 
Manville.

Filmi peategelaseks on koduko-
ristajana töötav Ada Harris ja tege-
vustik toimub 1950. aastate lõpus. 
Õigupoolest on Ada rohkem nagu 
teenijanna, aga kuna ta ei tööta vaid 

ühe kliendi juures, siis tänapäeva 
mõistes on ta mikroettevõtja, kes 
pakub kodukoristuse teenust. Mees 
on tal sõtta jäänud ja üsna filmi al-
guses saabki ta sõjaväelise teate, et 
mees on tunnistatud rindel huk-
kunuks. Proua Ada on selleks ajaks 
juba õige mitu aastat üksi elanud, 
sõpru on tal siiski ka mõned, ta ei 
ole erak. 

Nüüd näeb ta ühe rikka kliendi 
juures vaimustavat kleiti, mis särab 
ja sätendab nagu ilmutus (kleit on 
tõesti vapustavalt kaunis) ja juba 
peatselt pensioniikka jõudev daam 

otsustab, et just see on see, mis tema 
elus on puudu – üks sellelaadne va-
pustav Diori kleit. Raha tal mui-
dugi suurt ei ole, kuid üle väikeste 
konaruste ja läbi õnnelike juhuste 
ning heade abiliste kaudu on summa 
peatselt siiski koos ja proua Harris 
asub Pariisi poole teele. 

Diori moemajja ta ka jõuab ning 
muidugi kujuneb kleidiostust hoo-
pis suurem seiklus kui alguses võis 
arvata. Heasüdamlik naine kohtab 
oma teel palju lahkeid inimesi ja 
lõppude lõpuks pöördub ebaõnn 
ikka alati õnnestumiseks, kuigi sel 

ilujanu teekonnal on elulisi tagasi-
lööke ja ka teiste inimeste hoolima-
tust omajagu. Ühest küljest jookseb 
lugu väga muinasjutulaadselt, kuid 
teiselt ei jää see siiski päris eluvõõ-
raks. Õnnelikke lõppe on siin loos 
aga rohkem kui üks, sest film on 
erinevate pisikeste novellikeste jada, 
millest iga episood omakorda lõp-
peb õnnelikult. 

Kui te soovite näha midagi väga 
positiivset, nunnut, üleni roosa-
mannalist ja südantsoojendavat, 
siis see film on just see, mida ja-
hedaks kiskuvas sügises vaja. Film 
ei jää sugugi liiga lihtsakoeliseks, 
siin arutletakse ka sel teemal, kas 
või miks üldse ihaleda oma ellu ilu 
ja kas ikka on õige lihtsalt min-
git unistuste kleiti taga ajada. Või 
kes peaksid olema need, kes sellist 
ilu nautida saavad. Sest meie loos 
on teenijanna ilmumine peenesse 
moemajja siiski suur vapustus ja 
ennekuulmatu asi.

Ega kõrgmood ei ole ju tänaseni 
muutunud pööblile vabalt kättesaa-
davaks kaubagrupiks, kuid film ju-
tustab pöördelisest ajast, mil suured 
moemajad pididki otsustama seda, 
kas panna uksed kinni ja koondada 
töötajad või minna muutuva ajaga 
kaasa ning hakata oma tooteid suu-
nama ka lihtrahvale, st töötavatele 
inimestele, mitte üksnes printses-
sidele ja krahvinnadele. Minulgi on 
kodus Diori tooteid, tõsi küll, mitte 
ühtegi sellist uhket ballikleiti, mille 
proua Harris lõpuks ka saab.

Filmi režissööriks on Anthony 
Fabian, kelle jaoks see film on 
kolmas täispikk mängufilm. Seni 
on ta teinud peamiselt lühifilme 
ja dokumentaalfilme, kuid kuna 
tema täispika mängufilmi debüüt 
„Skin“ („Nahk“, 2008) pälvis suurt 
tähelepanu ja palju auhindu eri-
nevatelt festivalidelt, siis nüüd 
on Fabian taas mängufilmi juures 
tagasi ning ta on selle omanäolise 
eakate moemuinasjutuga suurepä-
raselt hakkama saanud. See on ilus 
ja ladus film, hästi nunnu ja üdini 
sümpaatne.  

Peategelast Ada Harrist kehastab briti näitlejatar Lesley Manville – see on kleit, mis 
ajendab proua Harrist Pariisi minema. Foto: Pressimaterjalid

Sõmerul tuleb taas kõrvitsaralli
Laupäeval, 15. oktoobril algusega 14 toimub Sõmeru aleviku terviserajal 
juba kolmandat aastat heategevuslik kõrvitsaralli. 1,5km distantsi võib lä-
bida 1-3liikmeline võistkond, kel kaasa võetud kõrvits. Rada tuleb läbida 
koos kõrvitsaga, mille saab hiljem annetada Tallinna Loomaaiale. Lisaks 
võib annetada tänavu ka õunu, peete ja porgandeid, mida võib tuua võist-
luspäeval Sõmeru terviseraja stardis olevasse kogumiskorvi. Vallaametni-
kud toimetavad need Tallinna loomaaeda.

Rakvere valla spordi- ja tervisedenduse spetsialist Siiri Kohver märkis, 
et need, kes osalevad juba mitmendat aastat, on nutikamad ja ei tassi kõr-
vitsat kaenlas, vaid võtavad kaasa näiteks aiakäru. Ka on tänavu on temalt 
küsitud, kas on võimalik kasutada rendikõrvitsaid kui endal kõrvits puu-
dub ning seda plaanitakse ka korraldada. 

Loomaaia söödaköögi juhataja on selgitanud, et juur- ja puuviljad loo-
madele peavad olema sama hea kvaliteediga kui inimestele – plekilisi ja 
riknenud aedvilju palutakse mitte tuua. Haiguste ja seakatku ohu vältimi-
seks peavad kõik viljad olema kasvanud alal, kuhu metsloomadel puudub 
ligipääs. Loomadele söögiks antavatele kõrvitsatele palutakse mitte peale 
joonistada ega kirjutada. Traditsiooniline kõrvitsapidu toimub Tallinna 
loomaaias 29. oktoobril.

Katrin Uuspõld
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• PROFESSIONAALNE PAIGALDUS

I I

KÜLMUTASIME HINNADAASTA LÕPUNI

KÜLMUTASIME HINNADAASTA LÕPUNI

KÜLMUTASIME HINNADAASTA LÕPUNI

Rakvere
Lääne 36

Tel 511 0286

LAOMÜÜK

Lepapuidust mööbel
sauna ja suvilasse,

põrandarestid

REISKA PA OÜ

PARIMAD HINNAD

V -oodrilauad lavalauad
ka termotöödelduna,

KÜLMUTASIME HINNAD
AASTA LÕPUNI

KÜLMUTASIME HINNAD
AASTA LÕPUNI

KÜLMUTASIME HINNAD
AASTA LÕPUNI

Hauapiirete ehitamine ja renoveerimine,
hauakivide pesu, liiva ja killustiku vahetus
ning muud tööd surnuaias.

Küsi nõu ja pakkumist:
tel. 5592 3491; hauaplatsihooldus@muhkel.eetel. 5592 3491; hauaplatsihooldus@muhkel.ee

Hauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle EestiHauaplatside korrastamine üle Eesti

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-Psuletud

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST


	kul1014001
	kul1014002
	kul1014003
	kul1014004
	kul1014005
	kul1014006
	kul1014007
	kul1014008
	kul1014009
	kul1014010
	kul1014011
	kul1014012
	kul1014013
	kul1014014
	kul1014015
	kul1014016

